
 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 

Bizottságának 2014. január 31-én a Városháza képviselői fogadóirodájában 1000órai kezdettel 
megtartott rendkívüli üléséről. 

 
Jelen vannak: 
  Köves Gábor Nándorné bizottsági elnök-helyettes 
 Csuvikovszky Lajos bizottsági tag 
 Kondek Zsolt bizottsági tag 
  
Igazoltan voltak távol: 
 Tarsoly Imre bizottsági elnök 
 dr. Zsemberovszky Mária bizottsági tag  
 
 
A meghívottak közül az ülésen jelen vannak:   
 dr. Paronai Richárd aljegyző 
 Malek Anett jegyzőkönyvvezető 
 
 
Köves Gábor Nándorné bizottsági elnök-helyettes: 
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-helyettes mellett - 1 fő bizottsági tagot szükséges megválasztani. Javasolta, hogy a jegyzőkönyvet 
aláíró bizottsági tag Kondek Zsolt legyen. Kérte a bizottságot, hogy szavazzanak a javaslatról. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadta Kondek Zsolt bizottsági tagot a jegyzőkönyv aláírójaként. 
 
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: 
 
24/2014. (I.31.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 
2014. január 31-i rendkívüli ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:   
 
N a p i r e n d : 
N y í l t  ü l é s : 
 

1. Előterjesztés a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV.1.) önkormányzati 
rendeletben meghatározott pályázatok kiírásáról  

 
Előadó: dr. Paronai Richárd aljegyző 
Előterjesztő: Tarsoly Imre az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke 

 
1. napirend 
Előterjesztés a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV.1.) önkormányzati rendeletben 
meghatározott pályázatok kiírásáról  
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Előterjesztő: Tarsoly Imre az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke 
Előadó: dr. Paronai Richárd aljegyző 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnök-helyettese kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottságának 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül a következő határozatot hozta: 
 
25/2014. (I.31.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 
15/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendeletének 11. § (2)-(3) bekezdései alapján az Oktatási, Művelődési, Sport 
és Ifjúsági Bizottság – átruházott hatáskörében eljárva - a civil szervezetek támogatására létrehozott 
Önszerveződő, öntevékeny közösségeket támogató keret, az Ifjúsági keret, a Sportfeladatokat, célokat 
támogató keret, valamint a Nemzetiségi keret pályázati felhívását jelen határozat 1 - 4. számú mellékletei 
szerinti tartalommal elfogadja.  
 
Határidő: azonnal (a pályázati kiírások közzétételére) 

Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján 

( A 25/2014. (I. 31.) sz. bizottsági határozat mellékletei a jegyzőkönyv 1 sz. mellékletét képezik.) 

 
Köves Gábor Nándorné bizottsági elnök-helyettes: 
Mivel egyéb hozzászólás, észrevétel nem történt, megköszönte a bizottság tagjainak és a meghívottaknak az 
ülésen való részvételét és az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság rendkívüli ülését befejezettnek 
nyilvánította. 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 
 
 Köves Gábor Nándorné Kondek Zsolt 
 Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság  
 elnök-helyettese tagja 
 
   


