
                J e g y z ı k ö n y v  
 
 
Készült: Kenderes Város Önkormányzat Oktatási, Kulturális, Turisztikai és 
Sportbizottságának 2012. március 07-én 16.00. órai kezdettel tartott nyílt ülésén.- 
 
Jelen vannak: Király Lászlóné elnök, Veresné Nagy Margit elnökhelyettes, Ács Andrea Éva 
bizottsági tag 
 
Bejelentéssel távol: Csatári Lajos, Eszteró Imréné bizottsági tagok 
 
Tanácskozási joggal jelenlévık: Dr. Gaszparjan Karen Jegyzı 
 
Jelen vannak továbbá: Darmosné Ö.Tóth Edit jegyzıkönyvvezetı 
 
Napirendi pont: 1./ Javaslat Kenderes hírnevéért végzett tevékenység elismerésére 
 
KIRÁLY LÁSZLÓNÉ köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az 5 fıs 
bizottságból 3 fı van jelen, 2 fı bejelentéssel maradt távol.  Az ülés határozatképes. Javasolta 
a napirendi pont elfogadását.  
Kérte, akinek van más javaslata, tegye meg.  
 
Más javaslat nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzat Oktatási, Kulturális, Turisztikai és Sportbizottság 3 fı 
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta:  
 
Kenderes Város Önkormányzat Oktatási, Kulturális, Turisztikai és Sportbizottságának   
4/2012.(II.08.) számú határozata 
Kenderes Város Önkormányzat Oktatási, Kulturális, Turisztikai és Sportbizottságának  
2012. március 07.-i ülése napirendjének elfogadásáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzat Oktatási, Kulturális, Turisztikai és Sport- 
 bizottsága Király Lászlóné elnök napirendekre tett javaslatát egyhangúlag 
 elfogadta.  
 
 Errıl: 1./ Oktatási, Kulturális, Turisztikai és Sportbizottság tagjai, Helyben 
                       é r t e s ü l n e k . 
 
1. n a p i r e n d i  p o n t  m e g t á r g y a l á s a  
 
KIRÁLY LÁSZLÓNÉ elmondta, hogy a Képviselı-testület 2011. november 30-án tartott 
ülésén úgy döntött, hogy Kenderes Város hírnevének növelése érdekében végzett tevékenység 
elismeréséért emléklapot alapít, amelyet azok az intézmények és csoportjaik, civil 
szervezetek, vállalkozások és magánszemélyek kaphatnak, akik tevékenységükkel 
hozzájárulnak Kenderes város hírnevének öregbítéséhez. Az emléklapra javaslatot tehetnek 
intézményvezetık, a Képviselı-testület tagjai, civil szervezetek vezetıi és magánszemélyek. 
A testület úgy határozott, hogy a beérkezett javaslatokat az illetékes szakbizottság bírálja el. 
Elmondta, hogy egy javaslat érkezett. Ács Andrea Éva, a Móricz Zsigmond Mővelıdési Ház  
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igazgatója emléklap általi jutalmazásra javasolja a Dalma Dance Club kenderesi tagozatás és 
Gyırfi Dalma táncpedagógust.  
 
ÁCS ANDREA ÉVA elmondta, hogy 2012. február 18-án Mezıkövesden megrendezett 
„Silver Moderntánc Kupasorozat” országos versenyen az alábbi eredményeket érték el: az 
Óvodás korosztályban a Manó”show” kategóriában I. helyezést, és a Manó „dance” 
kategóriában is I. helyezést értek el. Szintén elsı helyezést értek el a Gyermek „show”, a 
Gyermek „dance” kategóriában, és a Gyermek „mazsorett” kategóriában. A felnıtt mazsorett 
„eszközös” kategóriában II. helyet, a Felnıtt mazsorett „botos” kategóriában IV. helyet ért el 
a középiskolás korosztály. Elmondta, hogy a zsőriben neves nemzetközi bírók értékelték a 
fellépı csoportokat. A versenyen a Dalma Dance Club kenderesi tagozata lett a 
legeredményesebb csapat. Tevékenységükkel Kenderes város hírnevét nagyban növelték.   
 
Kenderes Város Önkormányzat Oktatási, Kulturális, Turisztikai és Sportbizottság 3 fı 
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta:  
 
Kenderes Város Önkormányzat Oktatási, Kulturális, Turisztikai és Sportbizottságának 
5/2012.(II.08.) számú határozata 
Kenderes hírnevéért végzett tevékenység elismerésérıl  
 
 Kenderes Város Önkormányzatának Oktatási, Kulturális, Turisztikai és Sport- 
 bizottsága javasolja  a Képviselı-testületnek emléklap adományozását 
 a Dalma Dance Club kenderesi tagozatának és Gyırfi Dalma táncpedagógusnak 

Kenderes Város hírnevének növelése érdekében végzett tevékenység elismeréséért.  
 A kenderesi tagozat a „Silver Moderntánc Kupasorozaton” a legeredményesebb 
 csapat lett.  
  

Errıl: 1./ Képviselı-testület tagjai, Helyben 
                      2./ Dr. Gaszparjan Karen jegyzı, Helyben 
                      é r t e s ü l n e k.  
 
 
 
KIRÁLY LÁSZLÓNÉ mivel más napirendi pont nem volt, az ülést 16.20-kor bezárta.  
 
 
     
 
      K m f.  
 
 
 
 
Dr. Gaszparjan Karen             Király Lászlóné  
               jegyzı             a bizottság elnöke 
 
 
 



 
 
        J e g y z ı k ö n y v  
 
 
Készült: Kenderes Város Önkormányzatának Oktatási, Kulturális, Turisztikai és 
Sportbizottságának 2012. március 07-én 16.00. órakor tartott nyílt ülésén. 
 
 
 
 
 

     M u t a t ó 
 
 
 
 
Napirendi pont:        Szám:  
 
Kenderes Város Önkormányzata Oktatási, Kulturális, Turisztikai 
és Sportbizottságának 2012. március 07-i ülés napirendjének  
elfogadásáról         4/2012.(III.7.) 
 
1./ Kenderes hírnevéért végzett tevékenység elismerésérıl    5/2012.(III.7.) 

 


