
 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

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

Bizottságának 2020. július 22-én a Városháza emeleti kistermében 1500 órai kezdettel 
megtartott nyílt üléséről. 

 
Jelen vannak: 
 Kondek Zsolt bizottsági elnökhelyettes 
 Kutalik Márta bizottsági tag 
 Papp István bizottsági tag 
 
Igazoltan voltak távol: 
 Tarsoly Imre bizottsági elnök 
 Dr. Freili Géza bizottsági tag 
 
A meghívottak közül az ülésen jelen vannak:   
 dr. Kovács Éva jegyző 
 Lukács László aljegyző/jegyzői irodavezető 
 Kulacsik Andrea jegyzőkönyvvezető 
 
Kondek Zsolt bizottsági elnökhelyettes 
Köszöntötte a bizottság tagjait, és a meghívottakat. Megállapította, hogy a bizottság határozatképes 
az 5 bizottsági tagból 3 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 2 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 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül a következő határozatot hozta: 
 
46/2020. (VII. 22.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága 2020. július 22-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 önkormányzati fenntartású kulturális intézmények vezetői közalkalmazotti 
jogviszonyának átalakulásáról 

 
2. Előterjesztés a kulturális intézmények alapító okiratainak módosításáról 
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3. Előterjesztés az önkormányzati fenntartású intézmények vezetői részére megállapított 

illetmények emeléséről 
 
 Előterjesztő az 1-3. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester 
 Előadó az 1-3. napirendi pontig: Lukács László jegyzői irodavezető 

 
 
 
1. napirend  
Előterjesztés az önkormányzati fenntartású kulturális intézmények vezetői közalkalmazotti 
jogviszonyának átalakulásáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Lukács László jegyzői irodavezető 
 
Kondek Zsolt, bizottsági elnökhelyettes 
Törvényi kötelezettség. 
 
dr. Kovács Éva, jegyző 
A Kormány elfogadta azt a törvényjavaslatot, amely szerint a kulturális intézményekben 
foglalkoztatott közalkalmazottak a Munka Törvénykönyve hatálya alá kerüljenek át 2020. november 
1-jével. Esetünkben ez 3 intézményt érint, az Ady Endre Könyvtárban, az Integrált Könyvtár és 
Muzeális Gyűjteményben és a Grassalkovich Művelődési Házban dolgozókat. A vezetők 
tekintetében a munkáltatói jogkör gyakorlója a képviselő-testület, az ott dolgozók tekintetében pedig 
az intézményvezető. A jogszabály azt mondja, hogy július végéig tájékoztatási kötelezettsége van a 
munkáltatónak. Erről a jogszabályi rendelkezésről az ott dolgozókat tájékoztatni kell, és különböző 
határidőket szab meg a törvény, hogy milyen intézkedéseket kell tenni. Ezért szükséges a vezetőket 
tájékoztatni az előterjesztésben szereplő pontokról, hogy hogyan alakul át a közalkalmazotti 
jogviszonyuk munkaviszonnyá, milyen bért kell megállapítani nekik, a szabadságokat meg kell 
váltani, és javaslatot kell tenni a munkaszerződés tartalmi elemeire, amit ismertetni kell velük. Majd 
utána nekik kell arról nyilatkozni, hogy ezt elfogadják-e, vagy nem. Ha nem tesznek nyilatkozatot, 
vagy ezt nem fogadják el, akkor a törvény erejénél fogva megszűnik a jogviszonyuk. A testület, mint 
a munkáltatói jogkör gyakorlója, ennek a kötelezettségének eleget tesz. Jubileumi jutalomra még 5 
évig jogosultak lesznek egyébként. 
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke megkérdezte a bizottsági 
tagokat, hogy szavazhatnak-e összevontan a 2 határozati javaslatról. Észrevétel nem volt, ezért kérte, 
hogy aki a határozati javaslatokat támogatja, igennel szavazzon. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül a következő határozatokat hozta: 
 
47/2020. (VII. 22.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta az önkormányzati fenntartású kulturális 
intézmények vezetői közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
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Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a fenntartásában lévő Ady Endre Könyvtár, a 
Grassalkovich Művelődési Ház, valamint az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény, mint 
közművelődési intézmények élén álló vezetők közalkalmazotti jogviszonyának a kulturális 
intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes 
kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi XXXII. törvény szerinti átalakulásával 
kapcsolatban elfogadja az előterjesztés mellékletét képező tájékoztatót (1. sz. melléklet), valamint 
ajánlatot (2. sz. melléklet). 
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az érintett intézményvezetők részére a jogszabály 
szerint előírt tájékoztatást, majd a munkaszerződések tartalmi elemeire vonatkozó ajánlatát - a 2020. 
október 31-én fennálló intézményvezetői illetmények összegére figyelmemmel - tegye meg, egyben 
intézkedjen a nyilatkozatok beszerzéséről és a munkaszerződések, egyéb munkaügyi 
dokumentumok előkészítéséről, aláírásáról. 
 
A képviselő-testület továbbá felkéri a polgármestert, hogy az intézményvezetők időarányos 
szabadságát 2020. október 31. napjáig adja ki, az átalakulást megelőző napon meglévő ki nem vett 
szabadságát a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerint pénzben váltsa 
meg. 
 
Határid ő:  2020. augusztus 1. írásbeli tájékoztatásra 
  2020. augusztus 15. ajánlat közlésére 
 2020. október 31. munkaszerződés elkészítésére, időarányos szabadságok kiadására 
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján 
 
48/2020. (VII. 22.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta az önkormányzati fenntartású kulturális 
intézmények vezetői közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a fenntartásában lévő Ady Endre 
Könyvtár, a Grassalkovich Művelődési Ház, valamint az Integrált Könyvtár és Muzeális 
Gyűjtemény intézményvezetőit, hogy a kulturális intézményekben foglalkoztatottak 
közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények 
módosításáról szóló 2020. évi XXXII. törvény alapján az általuk vezetett intézményben 
közalkalmazotti jogviszonyban álló munkavállalók részére a jogszabály szerint előírt tájékoztatást, 
majd a munkaszerződések tartalmi elemeire vonatkozó ajánlatot - a 2020. október 31-én fennálló 
illetmények összegére figyelmemmel - tegyék meg, egyben intézkedjenek a nyilatkozatok 
beszerzéséről és a munkaszerződések, egyéb munkaügyi dokumentumok előkészítéséről, 
aláírásáról. 
A képviselő-testület továbbá felkéri az intézményvezetőket, hogy a közalkalmazottak időarányos 
szabadságát 2020. október 31. napjáig adják ki, az átalakulást megelőző napon a közalkalmazottak 
meglévő, ki nem vett szabadságait a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
szerint pénzben váltsák meg. 
 
Határid ő:  2020. augusztus 1. írásbeli tájékoztatásra 
  2020. augusztus 15. ajánlat közlésére 
 2020. október 31. munkaszerződés elkészítésére, időarányos szabadságok kiadására 
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Felelős: A közművelődési intézmények vezetői 
 
 
2. napirend  
Előterjesztés a kulturális intézmények alapító okiratainak módosításáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Lukács László jegyzői irodavezető 
 
dr. Kovács Éva, jegyző 
Ez az előző előterjesztéshez kapcsolódik, szintén jogszabály írja elő, hogy határidőben ennek 
megfelelően az intézmények alapító okiratait módosítani kell. Az alapító okirat módosítása kapcsán 
pedig majd a jövőben, az intézményvezetők egy új lendületet kapnak egészen biztosan, és elkészítik 
az SZMSZ-üket, amit majd szintén tárgyalnia szükséges a képviselő-testületnek. 
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke megkérdezte a bizottsági 
tagokat, hogy szavazhatnak-e összevontan a 3 határozati javaslatról. Észrevétel nem volt, ezért kérte, 
hogy aki a határozati javaslatokat támogatja, igennel szavazzon. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül a következő határozatokat hozta: 
 
49/2020. (VII. 22.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a kulturális intézmények alapító okiratainak 
módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Grassalkovich Művelődési Háznak (székhely: 
3000 Hatvan, Kossuth tér 24.) a 63/2020. (II.20.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott 
és egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a határozat 1. sz. mellékletét képező módosító 
okiratnak megfelelően módosítja. A képviselő-testület jóváhagyja a határozat 2. sz. mellékletét 
képező, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. A képviselő-testület egyben 
felkéri az intézmény vezetőjét, hogy az intézmény szervezeti és működési szabályzatának 
módosításáról intézkedjen és jóváhagyás végett terjessze a képviselő-testület elé. 
 
Határid ő: 2020. július 31.      
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 a Grassalkovich Művelődési Ház intézményvezetője (szervezeti és működési szabályzat 

módosítása) 
 
 
50/2020. (VII. 22.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a kulturális intézmények alapító okiratainak 
módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
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Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Ady Endre Könyvtárnak (székhely: 3000 
Hatvan, Radnóti tér Hrsz.: 5331/24) a 14/2017. (I.26.) számú képviselő-testületi határozattal 
elfogadott és egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a határozat 1. sz. mellékletét képező 
módosító okiratnak megfelelően módosítja. A képviselő-testület jóváhagyja a határozat 2. sz. 
mellékletét képező, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. A képviselő-
testület egyben felkéri az intézmény vezetőjét, hogy az intézmény szervezeti és működési 
szabályzatának módosításáról intézkedjen és jóváhagyás végett terjessze a képviselő-testület elé. 
 
Határid ő: 2020. július 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 az Ady Endre Könyvtár intézményvezetője (szervezeti és működési szabályzat módosítása) 
 
 
51/2020. (VII. 22.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a kulturális intézmények alapító okiratainak 
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 
Gyűjteménynek (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 12.) a 259/2017. (V.16.) számú képviselő-
testületi határozattal elfogadott és egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a határozat 1. sz. 
mellékletét képező módosító okiratnak megfelelően módosítja. A képviselő-testület jóváhagyja a 
határozat 2. sz. mellékletét képező, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. A 
képviselő-testület egyben felkéri az intézmény vezetőjét, hogy az intézmény szervezeti és működési 
szabályzatának módosításáról intézkedjen és jóváhagyás végett terjessze a képviselő-testület elé. 
 
Határid ő: 2020. július 31.      
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény intézményvezetője (szervezeti és működési 

szabályzat módosítása) 
 
 
3. napirend  
Előterjesztés az önkormányzati fenntartású intézmények vezetői részére megállapított 
illetmények emeléséről 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Lukács László jegyzői irodavezető 
 
dr. Kovács Éva, jegyző 
Ez szintén jogszabályban előírt illetmény emelés. 
 
 
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. 
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Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül a következő határozatokat hozta: 
 
52/2020. (VII. 22.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta az önkormányzati fenntartású intézmények 
vezetői részére megállapított illetmények emeléséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Százszorszép Óvoda (székhely: 3000 
Hatvan, Hajós Alfréd utca 3.) intézményvezetőjének, Nagy Zsoltnénak az illetményét 2020. július 
1. napjától a magasabb vezetői feladatainak ellátásáig a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a 
pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. 
rendelet alapján az alábbiak szerint állapítja meg: 
 
- garantált illetménye:  411.075,- Ft 
- összesen: 411.075,- Ft 
- magasabb vezetői pótlék ( 60%) (2016.07.01 - 2021.06.30.) 109.620,- Ft 
- ágazati szakmai bérpótlék (10%)                                                                                     41.108,-Ft 
- kereset-kiegészítés Nkt 65.§ (2015.09.01 – 2021.06.30.) 20.000,- Ft 
- mindösszesen:  581.803,- Ft 
 
Határid ő: 2020. július 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján 
 
 
53/2020. (VII. 22.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta az önkormányzati fenntartású intézmények 
vezetői részére megállapított illetmények emeléséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Vörösmarty téri Óvoda (székhely: 
3000 Hatvan, Vörösmarty tér 1.) intézményvezetőjének, Padányiné Kalocsai Editnek az illetményét 
2020. július 1. napjától a magasabb vezetői feladatainak ellátásáig a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a 
pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. 
rendelet alapján az alábbiak szerint állapítja meg: 
 
-garantált illetménye:  447.615,- Ft 
- összesen:  447.615,- Ft 
- magasabb vezetői pótlék (60%), (2016.07.01.- 2021.06.30.)  109.620,- Ft 
- ágazati szakmai bérpótlék (10%) 44.762,-Ft 
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- kereset-kiegészítés Nkt 65. § (2016.09.01 – 2021.06.30.)  10.000,- Ft 
- munkaközösség vezető (2017.09.01 – 2021.06.30.) 9.135,- Ft 
- mindösszesen:  621.132,- Ft 
 
Határid ő: 2020. július 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján 
 
 
54/2020. (VII. 22.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta az önkormányzati fenntartású intézmények 
vezetői részére megállapított illetmények emeléséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Napsugár Óvoda (székhely: 3000 
Hatvan, Gódor Kálmán út 13.) intézményvezetőjének, Simon Attilánénak az illetményét 2020. 
július 1. napjától a magasabb vezetői feladatainak ellátásáig a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a 
pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. 
rendelet alapján az alábbiak szerint állapítja meg: 
 
-garantált illetménye:  438.480,- Ft 
- összesen:  438.480,- Ft 
- magasabb vezetői pótlék (60%), (2016.07.01.- 2021.06.30.)  109.620,- Ft 
- ágazati szakmai bérpótlék (10%) 43.848,-Ft 
- kereset-kiegészítés Nkt 65. § (2015.09.01 – 2021.06.30.) 15.000,-Ft 
- mindösszesen:  606.948- Ft 
 
Határid ő: 2020. július 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján 
 
 
55/2020. (VII. 22.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta az önkormányzati fenntartású intézmények 
vezetői részére megállapított illetmények emeléséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda (székhely: 
3000 Hatvan, Balassi B. út 44.) intézményvezetőjének, Pető Lászlónénak az illetményét 2020. 
július 1. napjától a magasabb vezetői feladatainak ellátásáig a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a 
pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. 
rendelet alapján az alábbiak szerint állapítja meg: 
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-garantált illetménye:  438.480,- Ft 
- összesen:  438.480,- Ft 
- magasabb vezetői pótlék: (60%): (2017.08.01 – 2022.07.31.) 109.620,- Ft 
- ágazati szakmai bérpótlék (10%) 43.848,-Ft 
- kereset-kiegészítés Nkt. 65. § (2017.08.01 – 2022.07.31.) 15.000,- Ft 
- mindösszesen:  606.948,- Ft 
 
Határid ő: 2020. július 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján 
 
 
56/2020. (VII. 22.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta az önkormányzati fenntartású intézmények 
vezetői részére megállapított illetmények emeléséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Varázskapu Óvoda (székhely: 3000 
Hatvan, Jókai utca 9.) intézményvezetőjének, Varsányi Mónikának az illetményét 2020. július 1. 
napjától a magasabb vezetői feladatainak ellátásáig a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok 
előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet 
alapján az alábbiak szerint állapítja meg: 
 
- garantált illetménye:  401.940,- Ft 
- összesen :  401.940,- Ft 
- magasabb vezetői pótlék: (60%): (2016.07.01 – 2021.06.30.) 109.620,- Ft 
- ágazati szakmai bérpótlék (10%) 40.194,-Ft 
- kereset-kiegészítés Nkt. 65. § (2016.07.01 – 2021.06.30.)                                            10.000,- Ft  
- mindösszesen:  561.754,- Ft 
 
Határid ő: 2020. július 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján 
 
 
57/2020. (VII. 22.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta az önkormányzati fenntartású intézmények 
vezetői részére megállapított illetmények emeléséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Gesztenyéskert Óvoda (székhely: 3000 
Hatvan Bajcsy-Zsilinszky u 10.) intézményvezetőjének, Bereczkiné Valter Anitának az illetményét 
2020. július 1. napjától a magasabb vezetői feladatainak ellátásáig a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a 
pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
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törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. 
rendelet alapján az alábbiak szerint állapítja meg: 
 
-garantált illetménye:  319.725,- Ft 
- összesen:  319.725,- Ft 
- magasabb vezetői pótlék (80%), (2018.08.01 – 2023.07.31.)  146.160,- Ft 
- ágazati szakmai bérpótlék (10%) 31.973,-Ft 
- kereset-kiegészítés Nkt. 65. § (2017.08.01 – 2023.07.31.) 25.000,- Ft 
- mindösszesen:  522.858,- Ft 
 
Határid ő: 2020. július 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján 
 
 
58/2020. (VII. 22.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta az önkormányzati fenntartású intézmények 
vezetői részére megállapított illetmények emeléséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Csicsergő Óvoda (székhely: 3000 
Hatvan Mészáros Lázár u 49-51.) intézményvezetőjének, Tormáné Tóth Évának az illetményét 
2020. július 1. napjától a magasabb vezetői feladatainak ellátásáig, a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a 
pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. 
rendelet alapján az alábbiak szerint állapítja meg: 
 
- garantált illetménye:  429.345,- Ft 
- összesen:  429.345,- Ft 
- magasabb vezetői pótlék (60%), (2016.07.01.- 2021.06.30.)  109.620,- Ft 
- ágazati szakmai bérpótlék (10%) 42.935,- Ft 
- kereset-kiegészítés Nkt. 65. § (2016.07.01 – 2021.06.30.) 10.000,- Ft 
- mindösszesen:  591.900,- Ft 
 
Határid ő: 2020. július 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján 
 
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. 
 

K.m.f. 
 
 Tarsoly Imre Papp István 
 Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági   Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági  
 Bizottság Bizottság      
 elnöke tagja 


