
 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

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

Bizottságának 2020. szeptember 1-jén a Városháza emeleti kistermében 1500 órai 
kezdettel megtartott nyílt üléséről. 

 
Jelen vannak: 
 Tarsoly Imre bizottsági elnök 
 Kondek Zsolt bizottsági elnökhelyettes 
 Kutalik Márta bizottsági tag (késve érkezett) 
 Dr. Freili Géza bizottsági tag 
 Papp István bizottsági tag 
 
A meghívottak közül az ülésen jelen vannak:   
 dr. Kovács Éva jegyző 
 Lukács László aljegyző 
 Johancsik Mónika gazdálkodási irodavezető 
 dr. Szilágyi Mária szervezési osztályvezető 
 Bereczkiné Valter Anita a Hatvani Gesztenyéskert Óvoda vezetője 
 Bicsak Gáborné a Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda munkatársa  
 Padányiné Kalocsai Edit a Hatvani Vörösmarty téri Óvoda vezetője 
 Simon Attiláné a Hatvani Napsugár Óvoda vezetője 
 Tormáné Tóth Éva a Hatvani Csicsergő Óvoda vezetője 
 Vaka Istvánné a Hatvani Százszorszép Óvoda munkatársa 
 Varsányi Mónika a Hatvani Varázskapu 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 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 bizottsági elnökhelyettes 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 elnökhelyettest 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 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül a következő határozatot hozta: 
 
61/2020. (IX. 1.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága 2020. szeptember 1-jei ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:   
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N A P I R E N D 
N y í l t  ü l é s: 
 

1. Beszámoló az önkormányzat 2020. I. félévi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről 
 

2. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 21.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 Előadó az 1-2. naprendi pontnál: Johancsik Mónika gazdálkodási irodavezető 
 

3. Tájékoztató a Hatvan városában működő általános- és középiskolák 2019/2020. tanévben 
végzett tevékenységéről és a 2019/2020. tanév kiemelkedő tanulmányi- és 
sporteredményeiről 
 

4. Beszámoló az önkormányzati fenntartású óvodák 2019/2020. nevelési évben végzett 
tevékenységéről 

 
5. Beszámoló az óvodavezetői városi munkaközösség 2019/2020. nevelési évben végzett 

tevékenységéről 

 
 Előterjesztő az 1-5. napirendi pontnál: Horváth Richárd polgármester 
 Előadó a 3-5. napirendi pontnál: Lukács László jegyzői irodavezető 
 

6. Előterjesztés a 2020/2021. nevelési év maximális csoportlétszám túllépésének 
engedélyezéséről 

 
 Előterjesztő: Tarsoly Imre bizottsági elnök 
 Előadó: Lukács László jegyzői irodavezető 
 

7. Egyebek 
 
 
1. napirend 
Beszámoló az önkormányzat 2020. I. félévi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Johancsik Mónika gazdálkodási irodavezető 
 
 
Dr. Freili Géza, bizottsági tag 
Nem hiszem, hogy könnyű dolguk van, mert vannak elvonások. Hogy áll most az önkormányzat? 
 
Johancsik Mónika, gazdálkodási irodavezető 
Elkészült a rendelet módosítás és a gazdálkodásról a pénzügyi beszámolót, ami a 2020. június 30-ig 
ismert számokat tartalmazza. A június 30-i adatok alapján, a helyi adónál igen nagy kiesést kellett 
beépíteni, 650 millió forint iparűzési adó, illetve a gépjárműadó kiesése miatt 78 millió 300 ezer 
forint adókieséssel kellett számolnunk, ami megnehezítette ezt az évet. A kiadási oldalon ugyanezt a 
kiesést be kellett építeni, főként a beruházásoknál történtek nagy összegű csökkentések és 
átcsoportosítások, valamint az üzemeltetési kiadásoknál kisebb mértékű változtatások történtek. Az 
iparűzési adó bevallási és megfizetési határidő május 31-ről szeptember 30-ra tolódott, illetve szintén 
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szeptember 30-ig az adózók kérelemmel fordulhatnak az önkormányzathoz adócsökkentést kérni, 
akiknek jogos. Tehát a végleges adatok nem állnak rendelkezésre, mert majd csak a III. negyedévben 
kristályosodnak ki teljesen. Jelen pillanatban a beruházások visszafogása és a takarékos üzemeltetés 
kapcsán úgy gondolom, hogy jól állunk. Reméljük, hogy december 31-ig ez így is marad és 
átvészeljük ezt az időszakot.  
 
dr. Kovács Éva, jegyző 
Annyiban egészíteném ki, hogy ez a 650 millió forintos beépített változás nagy valószínűséggel 
szeptember 30-ig növekedni fog, de ezt csak a III. negyedéves módosításnál tudjuk majd átvezetni a 
költségvetési rendeleten, hiszen a számadatok akkor fognak majd a rendelkezésünkre állni. Teljesítés 
szempontjából a módosított előirányzat 33,6 %-a valósult meg félévkor. 
 
Johancsik Mónika, gazdálkodási irodavezető 
Nagyon fontos, hogy az intézmények is a segítségünkre legyenek, hogy tartani tudjuk ezt a takarékos 
üzemmódot. 
 

Kutalik Márta bizottsági tag bejött az ülésterembe. Jelenlévő bizottsági tagok száma: 5. 
 
dr. Kovács Éva, jegyző 
Szeretném megköszönni az intézményvezetők segítségét, mert az ő közreműködésük is kellett és 
nagy segítségünkre volt, hogy megtakarításokat tudtunk eszközölni. 
 
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: 
 
62/2020. (IX. 1.) 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 önkormányzat 2020. I. 
félévi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről szóló beszámolót. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 2020. I. félévi gazdálkodásról és 
annak pénzügyi teljesítéséről szóló beszámolót, és azt annak mellékleteivel együtt jóváhagyólag 
elfogadja. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
 
2. napirend 
Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 21.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Johancsik Mónika gazdálkodási irodavezető 
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Dr. Freili Géza, bizottsági tag 
Azt tudjuk, hogy negatív hatások vannak, de van-e valami tartalék, ahová lehet nyúlni?  
 
Johancsik Mónika, gazdálkodási irodavezető 
Főleg a beruházási oldalon tudunk takarékoskodni, illetve még nem is használtuk fel a félévre 
tervezett 50 %-ot, tehát még van miből takarékoskodni. Emellett benyújtott az önkormányzat egy 
rendkívüli pályázati igényt a Magyar Államkincstár felé, közel 50 millió forintról, amiről várjuk a 
kedvező elbírálást. Tehát próbálunk minden lehetőséget kihasználni. 
 
dr. Kovács Éva, jegyző 
Az önkormányzati cégek beszámolóit is tárgyalja majd a testület, és a cégeknél is jól látszik, hogy 
vannak megtakarítások, tehát tőkeerősek. Legjobban a Közétkeztetési Kft.-t viselte meg helyzet, 
mivel a gyermekétkeztetésre nem volt lehetőség az iskolák és óvodák bezárásával. 
 
Papp István, bizottsági tag 
Továbbá azért is, mert az élelmiszer árak kb. 20 %-kal emelkedtek. Ezt nem lehetett előre betervezni. 
 
 
Egyéb 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: 
 
63/2020. (IX. 1.) 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 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 21.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet a 
képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
 
3. napirend 
Tájékoztató a Hatvan városában működő általános- és középiskolák 2019/2020. tanévben 
végzett tevékenységéről és a 2019/2020. tanév kiemelkedő tanulmányi- és sporteredményeiről 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Lukács László jegyzői irodavezető 
 
 
Tarsoly Imre, bizottsági elnök 
Nagyon tartalmas anyagok, és megállapítható, hogy nagyon kevés tanulmányi verseny 
megrendezésére került sor a vírus miatt. 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el ezért a bizottság elnöke kérte, hogy a tájékoztatót 
szíveskedjenek tudomásul venni. 
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Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága Horváth Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan 
városában működő általános- és középiskolák 2019/2020. tanévben végzett tevékenységéről 
és a 2019/2020. tanév kiemelkedő tanulmányi- és sporteredményeiről  szóló tájékoztatót és 
azt az írásbeli előterjesztésnek megfelelően egyhangúlag tudomásul vette. 

 
 
 
4. napirend 
Beszámoló az önkormányzati fenntartású óvodák 2019/2020. nevelési évben végzett 
tevékenységéről 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Lukács László jegyzői irodavezető 
 
 
Dr. Freili Géza, bizottsági tag 
A beszámolóból látszik, hogy 23 fő SNI-s gyerek van, ami nagy munkát igényel a pedagógusoktól. 
Ezen kívül mire van szüksége az óvodáknak? Elhangzott, hogy dicséretes, hogy takarékosan 
gazdálkodnak. Nem nagy dolgokra gondolok, mint például egy mosdókagylót kicserélni, vagy 
hasonlóra, ami nem nagy költséggel jár, de változást hoz. Van-e olyan, ami jól működik? 
 
Padányiné Kalocsai Edit, a Hatvani Vörösmarty téri Óvoda vezetője 
Ez az év a mi számunkra is másképpen zajlott és más preferált feladatok voltak, mint amit szerettünk 
volna. Az első igény, amit meg tudnék fogalmazni, az a szakember, mert nagyon sok jó, fiatal 
szakembert szeretnénk, de ezzel az önkormányzat nem tud szolgálni, és ezt már évek óta mondjuk. 
Mindannyian beadtuk a fejlesztésre az igényt, amit lehet meg is fognak valósítani. Nagy 
elképzelések nincsenek, mert sok kérdőjellel indult ez az év. Ami nekünk fontos, a digitális 
kapcsolattartás, mert ezt így tartom helyesnek, az óvodás gyerekek esetében, hiszen a szülőket nem 
tudjuk kiiktatni ebből a rendszerből, és azt gondolom, hogy ez távmunka, a szülőkön keresztül 
próbálunk segíteni a gyerekeknek, de ehhez olyan módszertani felkészültség kellene, ami jelenleg 
autodidakta módon van meg a pedagógusoknak, és hosszú idő kell, amíg erre fel tudunk készülni. 
Nyilván a fenntartó biztosítja a működéshez szükséges feltételeket, még ha próbálunk is nagyon 
trükkös költségvetéssel dolgozni, de a legfontosabb dolgok, amik a mindennapi élethez kellenek, 
azok pillanatnyilag megvannak. A technikai rész pedig mindenhol az intézményvezető feladata. Úgy 
gondolom, hogy óriási pszichés teher van, nem csak a dolgozókon, hanem az intézményvezetőkön is. 
Megviselte a dolgozókat a 60 %-os bércsökkenés, ezt nehezen tudja bárki is lenyelni, aki nem 
szembesül ezzel, de ha a túléléshez erre volt szükség, akkor ezt is elviseltük. Pillanatnyilag ennyit 
tudok mondani. Sok mindent szeretnénk, de a költségvetés eldönti, hogy mire van lehetőség. Jelenleg 
minden intézmény a megszokott módon éli a mindennapi életét. 
 
Papp István, bizottsági tag 
Polgármester úr is mondta és mi is elnézést kérünk, hogy ez a helyzet előállt. Nekünk a 
lehetőségeink végesek, mert ha nincs pénz, akkor nincs pénz. Az önkormányzatok magukra vannak 
hagyva. Amikor beindult az élet, akkor visszaálltunk a megszokott rendbe. Azt nem tehetjük meg, 
hogy kiüresítjük a kasszát, és utána a nyakunkra ültetnek egy biztost, mert akkor se a 
polgármesternek, se az önkormányzatnak nincs semmilyen beleszólása a helyi ügyekbe. Láthatták, 
hogy igyekeztünk a helyi óvodákkal jól együttműködni, minden segítséget megadtunk, mert mi itt 
élünk, Hatvanért dolgozunk, nem saját magunkért. Igyekszünk megoldani ezt a problémát. Sok 
beruházás véget ér hamarosan, és akkor azt lehet mondani, hogy ebben a városban már minden van, 
ami a működéshez, az életéhez szükséges.  
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dr. Kovács Éva, jegyző 
Annyiban hadd reagáljak a 60 %-os állásidőre, hogy ez azoknál az intézményeknél került 
elrendelésre, amelyek bezárásra kerültek, tehát nem csak az óvodákat, hanem a kulturális 
intézményeket is érintette. A munkatársak a rendelkezésre állási kötelezettség alól is mentesítve 
lettek és így kapták meg a 60 %-os bért, pedig nullát is lehetett volna adni, mert a jogszabály 
lehetőséget adott rá. Tehát teljes mértékben megértem és egyetértek azzal, hogy ezekben a 
szférákban a teljes bér is kevés, annak a 60 %-a pedig egyenlő a semmivel. Sajnálatos módon ezt a 
helyzetet komplexen kellett kezelnie az önkormányzatnak, tehát az egész költségvetést kellett nézni. 
Ez egyfajta munkahely védelmi intézkedésként is szolgált, mert az volt a cél, hogy embereket a 
jövőben ne kelljen elküldeni, és itt nem csak az óvodákra gondolok, hanem önkormányzati szinten az 
intézményekre. Tehát az így is növekvő munkanélküliséget ne tetőzzük tovább. Már rengeteg 
költségvetési módosításon, tervezésen vagyunk túl, és arra törekszünk, hogy ez a jövőben ne 
fordulhasson elő, de ez sajnos rajtunk kívül álló okok miatt következett be. A jogszabály módosítás, 
ami arra vonatkozott, hogy az adóbevallási kötelezettség, illetve az adó feltöltés szeptember 30-ra 
tolódott ki, azt jelenti, hogy most annyi pénz van az önkormányzat számláján, amennyi van, és ez 
szeptember 30-ig több nem lesz. Előállhatott volna az a helyzet, hogy nem tudunk bért fizetni. 
Ismételten köszönöm az intézményvezetők támogatását és együttműködését. Jogos a fájdalom, de 
akkor úgy gondoltuk, hogy más út nincs, és a felelős gazdálkodás ezt megköveteli.  
 
 
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: 
 
64/2020. (IX. 1.) 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 2019/2020. nevelési évben végzett tevékenységéről 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.) beszámolóját a 2019/2020. nevelési évről elfogadja. 
 
Határid ő: 2020. szeptember 18. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
65/2020. (IX. 1.) 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 2019/2020. nevelési évben végzett tevékenységéről 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 Hatvani Csicsergő Óvoda (székhely: 3000 
Hatvan, Mészáros Lázár út 49-51.) beszámolóját a 2019/2020. nevelési évről elfogadja. 
 
Határid ő: 2020. szeptember 18. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
66/2020. (IX. 1.) 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 2019/2020. nevelési évben végzett tevékenységéről 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.) beszámolóját a 2019/2020. nevelési évről elfogadja. 
 
Határid ő: 2020. szeptember 18. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
67/2020. (IX. 1.) 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 2019/2020. nevelési évben végzett tevékenységéről 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.) beszámolóját a 2019/2020. nevelési évről elfogadja. 
 
Határid ő: 2020. szeptember 18. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
68/2020. (IX. 1.) 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 2019/2020. nevelési évben végzett tevékenységéről 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.) beszámolóját a 2019/2020. nevelési évről elfogadja. 
 
Határid ő: 2020. szeptember 18. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
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69/2020. (IX. 1.) 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 2019/2020. nevelési évben végzett tevékenységéről 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.) beszámolóját a 2019/2020. nevelési évről elfogadja. 
 
Határid ő: 2020. szeptember 18. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
70/2020. (IX. 1.) 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 2019/2020. nevelési évben végzett tevékenységéről 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.) beszámolóját a 2019/2020. nevelési évről elfogadja. 
 
Határid ő: 2020. szeptember 18. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
5. napirend 
Beszámoló az óvodavezetői városi munkaközösség 2019/2020. nevelési évben végzett 
tevékenységéről 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Lukács László 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: 
 
71/2020. (IX. 1.) 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 2019/2020. nevelési évben végzett tevékenységéről szóló beszámolót. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
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Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az óvodavezetői városi munkaközösség 
2019/2020. nevelési évről szóló beszámolóját elfogadja. 
 
Határid ő: 2020. szeptember 18. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
6. napirend 
Előterjesztés a 2020/2021. nevelési év maximális csoportlétszám túllépésének engedélyezéséről 
 
Előterjesztő: Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Előadó: Lukács László 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: 
 
72/2020. (IX. 1.) 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 2020/2021. 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, 
Csillag, Galagonya, Süni  és Tulipán csoportjában,  

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

d) a Hatvani Százszorszép Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Hajós A. u. 3.) Süni és Madárka 
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 
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7. napirend 
Egyebek 
 
 
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Mivel egyéb hozzászólás, észrevétel nem történt, ezért megköszönte a bizottság tagjainak és a 
meghívottaknak az ülésen való részvételét és az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 
nyílt ülését befejezettnek nyilvánította. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 

 
 Tarsoly Imre Kondek Zsolt 
 Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági  Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági  
 Bizottság Bizottság      
 elnöke elnökhelyettese 
 


