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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, 

Sport és Ifjúsági Bizottsága 2011. február 24-én 8:30 órai kezdettel a 
Polgármesteri Hivatalban megtartott nyílt üléséről. 

 
Jelen vannak: 
 
 a Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság részéről 
 
 Tarsoly Imre a bizottság elnöke 
 Köves Gábor Nándorné a bizottság elnöke-helyettese 
 Kondek Zsolt a bizottság tagja 
 Csuvikovszky Lajos a bizottság tagja 
 
 a Polgármesteri Hivatal részéről: 
 
 dr. Egyed László Jegyzői Iroda, irodavezető 
 Kovács János Intézmény-felügyeleti Iroda, irodavezető 
 Bitter Bettina jegyzőkönyvvezető 
 
Tarsoly Imre a bizottság elnöke köszöntötte a résztvevőket. Megállapította, hogy a 
bizottság tagjai közül 4 fő jelen van, így a bizottság határozatképes.  
 
A bizottság elnöke javasolta a bizottságnak a meghívóban feltüntetett napirendek 
elfogadását. 
A bizottság egyhangúlag 4 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot 
hozta: 
 

40/2011. (II. 24.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága 2011. február 24-i rendkívüli ülésének napirendjét a következők 
szerint állapította meg: 

 

1./ Előterjesztés közterület elnevezéséről 
 
 Előterjesztő: Hatvan város polgármestere 
 Előadó: Dr. Egyed László irodavezető, Jegyzői Iroda 

(határozat, egyszerű többség) 
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2./ Előterjesztés a 28/2011. (II. 22.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsági határozat módosításáról 

 
 Előterjesztő: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke 
 Előadó: Ludányi Brigitta oktatási referens 

(határozat, egyszerű többség; átruházott hatáskör) 
 
1. napirend: Előterjesztés közterület elnevezéséről 
 
Tarsoly Imre a bizottság elnöke ismertette a napirendet. 
 
Kérdés, vélemény nem hangzott el. 
 
A bizottság elnöke javasolta a bizottság tagjainak az előterjesztésben foglalt határozati 
javaslat támogatását. 
A bizottság egyhangúlag 4 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot 
hozta: 
 

41/2011. (II. 24.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási Művelődési Sport 
és Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta a közterület elnevezéséről szóló előterjesztést, 
és az alábbi határozati javaslatot ajánlja a képviselő-testületnek elfogadásra. 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közterületek elnevezéséről, 
azok jelöléséről és a házszámozás rendjéről szóló 35/2008. (V. 30.) önkormányzati 
rendelet 5. § (1) bekezdése alapján a következő közterület nevet állapítja meg 
2011. március 1-jétől az alábbi helyrajzi számmal jelzett útra: 
 
Hatvan   3449/3 hrsz.   Kodály Zoltán utca. 
 
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a Jegyzői Iroda útján a jelen 
határozatról értesítse a közszolgálati, az ingatlan-nyilvántartó szerveket és a 
közüzemek központjait, valamint gondoskodjon a képviselő-testületi döntésnek 
az Önkormányzati Értesítőben történő közzétételéről. 
 
A képviselő-testület továbbá felkéri a jegyzőt, hogy a Műszaki és Városfejlesztési 
Iroda útján gondoskodjon az utcanév tábla elkészíttetéséről és kihelyeztetéséről. 
 
Határidő:  az értesítésre 2011. március 16. 
   az utcanév tábla kihelyezésére 2011. április 26. 
Felelős:  Hatvan város jegyzője 
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2. napirend: Előterjesztés a 28/2011. (II. 22.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsági határozat módosításáról 
 
Tarsoly Imre a bizottság elnöke ismertette a napirendet. 
 
Kovács János irodavezető elmondta, hogy egy technikai malőr történt, ami miatt 
módosítani kell a korábbi határozatot. 
 
További kérdés, vélemény nem hangzott el. 
 
A bizottság elnöke javasolta a bizottságnak az előterjesztésben foglalt határozati javaslat 
támogatását. 
A bizottság egyhangúlag 4 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot 
hozta: 
 

42/2011. (II. 24.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága a 28/2011. (II. 22.) számú határozatát módosítja annyiban, hogy annak 
melléklete helyébe jelen határozat melléklete lépjen. 
 
A bizottság elnöke megköszönte a jelenlévőknek a részvételt, és 8:35 órakor bezárta a nyílt 
ülést. 

k.m.f. 
 
 

 ................................... ................................  
 Bitter Bettina  Tarsoly Imre 
 jegyzőkönyvvezető  a bizottság elnöke 


