
 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

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

Bizottságának 2020. augusztus 7-én a Városháza emeleti kistermében 845 órai kezdettel 
megtartott nyílt üléséről. 

 
Jelen vannak: 
 Tarsoly Imre bizottsági elnök 
 Kondek Zsolt bizottsági elnökhelyettes 
 Dr. Freili Géza bizottsági tag 
 Papp István bizottsági tag 
 
Igazoltan volt távol: 
 Kutalik Márta bizottsági tag 
 
A meghívottak közül az ülésen jelen vannak:   
 dr. Kovács Éva jegyző 
 dr. Szilágyi Mária szervezési osztályvezető 
 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: 
 
59/2020. (VIII. 7.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága 2020. augusztus 7-i ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:   
 
N A P I R E N D 
Z á r t  ü l é s: 
  

1. Előterjesztés a „Hatvan Város Díszpolgára” cím adományozásáról 
 
 Előterjesztő: Tarsoly Imre bizottsági elnök 
 Előadó: Lukács László jegyzői irodavezető 
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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, zárt ülést rendelt el. 
 

(A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült.) 
 
 

K.m.f. 
 
 

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


