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JEGYZŐKÖNYV  

 
Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottságának 2013. március 26-án 15:00 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 

 dr. Zsemberovszky Mária a bizottság tagja (késve érkezett) 

 Csuvikovszky Lajos  a bizottság tagja 
 
 a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal részéről: 

 dr. Paronai Richárd jegyzői irodavezető 

 Simon Tamás sport-, ifjúsági és civil kapcsolatok referense 

 Kis Éva jegyzőkönyvvezető 
 
 Meghívottak: 

 Kalcsó Mária az 5. Sz. Általános Iskola igazgatója 

 Szalatnai Éva az 5. Sz. Általános Iskola igazgató-helyettese 

 Kovács János a Szent István Általános Iskola igazgatója 

 Polonkai Zoltánné a Kossuth Lajos Általános Iskola igazgatója 

 Friedrich Tünde  a Szociális, Gy.jóléti és Eü-i Szolgálat vezetője 

 
Igazoltan volt távol :  

 Tarsoly Imre a bizottság elnöke 
 

Köves Gábor Nándorné a bizottság elnök-helyettese 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 tagjából 3 fő jelen van, így a bizottság határozatképes. Javaslom, hogy a 
jegyzőkönyv hitelesítőjének Kondek Zsolt képviselőt  jelöljük ki. Amennyiben ezzel egyetértenek, kérem 
igennel szavazzanak.  
 
A bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül  megválasztotta Kondek Zsoltot a 
jegyzőkönyv hitelesítőjének. 
 
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: 
 
51/2013. (III. 26.) számú oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága a 
2013. március 26-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg: 
 
Napirend: 
Nyílt ülés: 
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1. Előterjesztés közművelődési érdekeltségnövelő támogatás igénybevételéről 
 Előterjesztő: Hatvan város polgármestere 
 Előadó: dr. Paronai Richárd irodavezető 
 

2. Előterjesztés a hatvani diáksport fejkvóta alapján történő támogatásáról a 2013. évre 
 Előterjesztő: Hatvan város polgármestere 
 Előadó: Simon Tamás sport-, ifjúsági és civil kapcsolatok referense 
 

3. Előterjesztés kedvezményes uszodahasználat odaítélésről a Szociális, Gyermekjóléti és 
Egészségügyi Szolgálat Speciális Gondozó Szolgálat Fogyatékkal élők Nappali Intézménye számára 

 Előterjesztő: Hatvan város polgármestere 
 Előadó: Simon Tamás sport-, ifjúsági és civil kapcsolatok referense 
 

4. Előterjesztés a képviselő testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (IX.26.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

5. Előterjesztés a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2001. (IV.1.) önkormányzati 
rendelet módosításról 

 
6. Előterjesztés közterületek elnevezése 

 Előterjesztő a 4-6. napirendi pontig: Hatvan város polgármestere 
 Előadó a 4-6. napirendi pontig: dr. Paronai Richárd irodavezető 

 
 
Zárt ülés: 
 

1. Előterjesztés a „Hatvany Irén kitüntető emlékérem – az ifjúságért” kitüntetés adományozására 
  

2. Előterjesztés a Vörösmarty téri Óvoda sajátos nevelési igényű gyermekének logopédiai ellátásáról 
 Előterjesztő az 1-2. napirendi pontig: Hatvan város polgármestere 
 Előadó az 1-2. napirendi pontig: dr. Paronai Richárd irodavezető 

 
1. napirendi pont 
Előterjesztés közművelődési érdekeltségnövelő támogatás igénybevételéről 
Előterjesztő: Hatvan város polgármestere 
Előadó: dr. Paronai Richárd irodavezető 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnök-helyettese kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 
52/2013. (III. 26.) számú oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 
megtárgyalta a közművelődési érdekeltségnövelő támogatás igénybevételéről szóló előterjesztést, és az 
alábbi határozati javaslatot a Képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok könyvtári és közművelődési 
érdekeltségnövelő támogatásáról szóló 4/2004. (II.20.) NKÖM rendelet alapján a Grassalkovich Művelődési 
Ház (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 24.) technikai eszközállományának, berendezési tárgyainak 
fejlesztése és gyarapítása érdekében pályázatot nyújt be. A fejlesztendő és beszerzendő tárgyak: 
hangrendszer kábelezési eszközök, színpad-világítás korszerűsítési eszközök, 2 db számítógép konfiguráció, 
100 db Sienna típusú konferenciaszék. Az eszközök bekerülési összege bruttó 1.848.612,-Ft. A benyújtandó 
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pályázathoz az önkormányzat 800.000.- Ft önrészt biztosít, mely Hatvan város 2013. évi költségvetéséről 
szóló 6/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklet kiadások oldalának „III. Tartalék” részében 
„Általános tartalék” költségsoron megjelölt 20.000.000.- Ft-ból rendelkezésre áll. 
 
Határidő: 2013. március 25. (pályázat benyújtására) 
Felelős:     Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda és a Gazdálkodási Iroda útján 
 
2. napirendi pont 
Előterjesztés a hatvani diáksport fejkvóta alapján történő támogatásáról a 2013. évre 
Előterjesztő: Hatvan város polgármestere 
Előadó: Simon Tamás sport-, ifjúsági és civil kapcsolatok referense 
 
dr. Zsemberovszky Mária bizottsági tag bejött az ülésterembe. Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4. 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnök-helyettese kérte, hogy szavazzanak az első 
határozati javaslatról. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 
53/2013. (III. 26.) számú oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 
megtárgyalta a hatvani diáksport fejkvóta alapján történő támogatásáról a 2013. évre  tárgyú előterjesztést, 
és az alábbi határozati javaslatot a Képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt – jelen határozat 
melléklete szerinti tartalommal – az 5. Sz. Általános Iskolával (székhely: 3000 Hatvan, Szabadság út 13.), 
melyben 2013. évre 168.720,- Ft, azaz Egyszázhatvannyolcezer-hétszázhúsz forint támogatást nyújt az 
iskolai diáksport működtetéséhez. A megállapodás határozott időre, 2013. április 8-tól 2013. december 31-ig 
kerül megkötésre. 
A 2013. évi pénzügyi támogatás Hatvan város 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II. 15.) 
önkormányzati rendeletben az Oktatási Intézmények fenntartási költsége költséghelyen  rendelkezésre áll.  
 
Határidő: 2013. április 8. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Polgármesteri Kabinet útján. 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnök-helyettese kérte, hogy szavazzanak a 
második határozati javaslatról. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 
54/2013. (III. 26.) számú oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 
megtárgyalta a hatvani diáksport fejkvóta alapján történő támogatásáról a 2013. évre  tárgyú előterjesztést, 
és az alábbi határozati javaslatot a Képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt – jelen határozat 
melléklete szerinti tartalommal – a Kodály Zoltán Általános Iskolával (székhely: 3000 Hatvan, Géza 
fejedelem utca 2.), melyben 2013. évre 222.300,- Ft, azaz Kettőszázhuszonkettőezer-háromszáz forint 
támogatást nyújt az iskolai diáksport működtetéséhez. A megállapodás határozott időre, 2013. április 8-tól 
2013. december 31-ig kerül megkötésre. 
A 2013. évi pénzügyi támogatás Hatvan város 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II. 15.) 
önkormányzati rendeletben az Oktatási Intézmények fenntartási költsége költséghelyen  rendelkezésre áll.  
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Határidő: 2013. április 8. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Polgármesteri Kabinet útján. 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnök-helyettese kérte, hogy szavazzanak a 
harmadik határozati javaslatról. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 
55/2013. (III. 26.) számú oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 
megtárgyalta a hatvani diáksport fejkvóta alapján történő támogatásáról a 2013. évre  tárgyú előterjesztést, 
és az alábbi határozati javaslatot a Képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt – jelen határozat 
melléklete szerinti tartalommal – a Kossuth Lajos Általános Iskolával (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 
1.), melyben 2013. évre 233.130,- Ft, azaz Kettőszázharmincháromezer-százharminc forint támogatást nyújt 
az iskolai diáksport működtetéséhez. A megállapodás határozott időre, 2013. április 8-tól 2013. december 
31-ig kerül megkötésre. 
A 2013. évi pénzügyi támogatás Hatvan város 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II. 15.) 
önkormányzati rendeletben az Oktatási Intézmények fenntartási költsége költséghelyen  rendelkezésre áll.  
 
Határidő: 2013. április 8. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Polgármesteri Kabinet útján. 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnök-helyettese kérte, hogy szavazzanak a 
negyedik határozati javaslatról. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 
56/2013. (III. 26.) számú oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 
megtárgyalta a hatvani diáksport fejkvóta alapján történő támogatásáról a 2013. évre  tárgyú előterjesztést, 
és az alábbi határozati javaslatot a Képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt – jelen határozat 
melléklete szerinti tartalommal – a Szent István Általános Iskolával (székhely: 3000 Hatvan, Bajcsy-
Zsilinszky út 8.), melyben 2013. évre 197.220,- Ft, azaz Egyszázkilencvenhétezer-kettőszázhúsz forint 
támogatást nyújt az iskolai diáksport működtetéséhez. A megállapodás határozott időre, 2013. április 8-tól 
2013. december 31-ig kerül megkötésre. 
A 2013. évi pénzügyi támogatás Hatvan város 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II. 15.) 
önkormányzati rendeletben az Oktatási Intézmények fenntartási költsége költséghelyen  rendelkezésre áll.  
 
Határidő: 2013. április 8. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Polgármesteri Kabinet útján. 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnök-helyettese kérte, hogy szavazzanak az ötödik 
határozati javaslatról. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 



5 

 
57/2013. (III. 26.) számú oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 
megtárgyalta a hatvani diáksport fejkvóta alapján történő támogatásáról a 2013. évre  tárgyú előterjesztést, 
és az alábbi határozati javaslatot a Képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt – jelen határozat 
melléklete szerinti tartalommal – a Bajza József Gimnázium és Szakközépiskolával (székhely: 3000 Hatvan, 
Balassi Bálint út 17.), melyben 2013. évre 260.490,- Ft, azaz Kettőszázhatvanezer-négyszázkilencven forint 
támogatást nyújt az iskolai diáksport működtetéséhez. A megállapodás határozott időre, 2013. április 8-tól 
2013. december 31-ig kerül megkötésre. 
A 2013. évi pénzügyi támogatás Hatvan város 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II. 15.) 
önkormányzati rendeletben az Oktatási Intézmények fenntartási költsége költséghelyen  rendelkezésre áll.  
 
Határidő: 2013. április 8. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Polgármesteri Kabinet útján. 
 
3. napirendi pont:  
Előterjesztés kedvezményes uszodahasználat odaítélésről a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi 
Szolgálat Speciális Gondozó Szolgálat Fogyatékkal élők Nappali Intézménye számára 
Előterjesztő: Hatvan város polgármestere 
Előadó: Simon Tamás sport-, ifjúsági és civil kapcsolatok referense 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnök-helyettese 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: 
 
58/2013. (III. 26.) számú oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 
megtárgyalta a kedvezményes uszodahasználat odaítélésről a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi 
Szolgálat Speciális Gondozó Szolgálat Fogyatékkal élők Nappali Intézménye számára tárgyú előterjesztést, 
és az alábbi határozati javaslatot a Képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a hatvani 3978/58 hrsz.-ú, uszoda megnevezésű, 
természetben a 3000 Hatvan, Hajós Alfréd utca 2. szám alatt található Markovits Kálmán Városi Uszoda 
ingatlan kizárólagos tulajdonosa és bérbeadója, továbbá mint a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi 
Szolgálat Speciális Gondozó Szolgálat Fogyatékkal élők Nappali Intézményének fenntartója egyetért azzal, 
hogy a Markovits Kálmán Városi Uszodában az uszoda bérlője, a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit 
Közhasznú Zrt. (székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2.) ingyenes uszoda-használatot biztosítson az 
intézmény 18 napközise számára 2013. év április – május, valamint szeptember - december hónapokban heti 
egy órában, évi legfeljebb összesen 23 alkalommal. Az ingyenes úszás biztosításának költsége  507.150,- Ft 
+ ÁFA, amely összeg Hatvan város 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 
1/a. mellékletében az „általános tartalék” költséghelyen rendelkezésre áll. 

 
Határidő: 2013. április 2. (az albérleti szerződés megkötésére)     
Felelős:   A  Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat vezetője.  
 
4. napirendi pont:  
Előterjesztés a képviselő testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (IX.26.) önkormányzati rendelet módosításáról 
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Előterjesztő: Hatvan város polgármestere 
Előadó: dr. Paronai Richárd irodavezető 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnök-helyettese kérte, hogy szavazzanak a 
rendelettervezetről. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 
59/2013. (III. 26.) számú oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 
megtárgyalta a képviselő testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. 
(IX.26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét képező 
rendelettervezetet a Képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
5. napirendi pont:  
Előterjesztés a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV.1.) önkormányzati rendelet 
módosításról 
Előterjesztő: Hatvan város polgármestere 
Előadó: dr. Paronai Richárd irodavezető 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnök-helyettese kérte, hogy szavazzanak a 
rendelettervezetről. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 
60/2013. (III. 26.) számú oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 
megtárgyalta a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV.1.) önkormányzati rendelet 
módosításról szóló előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet a Képviselő-
testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
6. napirendi pont:  
Előterjesztés közterületek elnevezése 
Előterjesztő: Hatvan város polgármestere 
Előadó: dr. Paronai Richárd irodavezető 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnök-helyettese kérte, hogy szavazzanak az első 
határozati javaslatról. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 
61/2013. (III. 26.) számú oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 
megtárgyalta a közterületek elnevezéséről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot a Képviselő-
testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
Határozati javaslat: 
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 2013. 
április 1-jétől a P. Lukács Pelbárt utca nevet állapítja meg a Hatvan, belterület 2615 hrsz. alatt nyilvántartott 
közterületet elnevezésére.  
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A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a Jegyzői Iroda útján a jelen határozatról értesítse a rendelet 3. 
számú függelékben felsorolt szerveket, valamint gondoskodjon a képviselő-testület döntésnek a Hatvani 
Önkormányzati Értesítőben és Hatvan város honlapján 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 2013. április 15. 
az utcanév tábla kihelyezésére 2013. április 30. 
 
Felelős: Hatvan város jegyzője 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnök-helyettese kérte, hogy szavazzanak a 
második határozati javaslatról. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 
62/2013. (III. 26.) számú oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 
megtárgyalta a közterületek elnevezéséről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot a Képviselő-
testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
Határozati javaslat: 
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 2013. 
április 1-jétől a P. Kriszten Rafaelt utca nevet állapítja meg a Hatvan, belterület 2618 hrsz. alatt 
nyilvántartott közterületet elnevezésére.  
 
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a Jegyzői Iroda útján a jelen határozatról értesítse a rendelet 3. 
számú függelékben felsorolt szerveket, valamint gondoskodjon a képviselő-testület döntésnek a Hatvani 
Önkormányzati Értesítőben és Hatvan város honlapján 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 2013. április 15. 
az utcanév tábla kihelyezésére 2013. április 30. 
Felelős: Hatvan város jegyzője 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem volt, így a bizottság elnök-helyettese megköszönte a munkát és a nyílt 
ülést bezárta. Zárt ülést rendelt el. A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült. 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 

 ...................................... ....................................  
        Kondek Zsolt  Tarsoly Imre 
         a bizottsági tag  a bizottság elnöke 


