
 
JEGYZŐKÖNYV  

 
Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottságának 2014. május 8-án 15:30 órai kezdettel a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatalban 
megtartott nyílt üléséről. 
 
Jelen vannak: 
 
 az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság részéről 

 Köves Gábor Nándorné a bizottság elnök-helyettese 

 Kondek Zsolt a bizottság tagja 

  Csuvikovszky Lajos  a bizottság tagja 

    dr. Zsemberovszky Mária a bizottság tagja 

 

 Igazoltan volt távol 

    Tarsoly Imre a bizottság elnöke 

   
 a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal részéről 

 dr. Paronai Richárd           aljegyző     

 Maksáné Benei Katalin jegyzőkönyvvezető 

    
Köves Gábor Nándorné bizottsági elnök-helyettes 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 tagjából 4 fő jelen van, így a bizottság határozatképes. Javaslom, hogy a 
jegyzőkönyv hitelesítőjének Kondek Zsolt bizottsági tagot jelöljük ki. Amennyiben ezzel egyetértenek, 
kérem, igennel szavazzanak.  
 
A bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodással megválasztotta Kondek Zsoltot a 
jegyzőkönyv aláírójaként. 
 
Köves Gábor Nándorné bizottsági elnök-helyettes 
Megkérdezte, hogy van-e valakinek a napirendre vonatkozóan 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 
az alábbi határozatot hozta: 
 
90/2014. (V. 8.) számú oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága a 
2014. május 8-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint állapította meg: 

 
N a p i r e n d: 
Z á r t  ü l é s: 
 

1. Előterjesztés a tanulmányi versenyeken való részvétel és a tanulmányi kirándulások támogatásáról 
 Előadó: dr. Paronai Richárd aljegyző 
 Előterjesztő: Tarsoly Imre Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke 
 
Köves Gábor Nándorné bizottsági elnök-helyettes 
Mivel egyéb hozzászólás, észrevétel nem volt, így a bizottság elnöke megköszönte a bizottság tagjainak és a 
meghívottaknak a nyílt ülésen való részvételét és a nyílt ülést befejezettnek nyilvánította. Zárt ülést rendelt 
el. 
 
 



A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült. 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 
 

 ...................................... ........................................  
 Köves Gábor Nándorné        Kondek Zsolt 
  a bizottság elnök-helyettese        a bizottság tagja
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