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Kir6lyszentistv6n K<izs6g dnkorm6nyzatinakKultur6lis es Szoci6lis Bizotts6ga

2018. februr{r 27-6n (kedden) 1600 6rakor

nyilt til6st tart, melyre tisztelettel meghivom.

Az til6s helve:

Narrirendi iavaslat:

Koz<iss6gi Hiz (T ir gyal6)

1. Augusztus 20-i program megbesz6l6se
2. Vegyes tigyek

Megjelen6s6re felt6tleniil sz6mitok.

Kir6lyszentistv6n, 2018. februfur 23.
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K6sziilt: Kir6lyszentistv6n K6zs6g dnkormrinyzata KulturAlis 6s Szoci6lis
Bizottsitgdnak 2017 . februfu 27 -6n megtartott NYiLT iil6s6.6l.

Jelen vannak: K6szegi Mira
Szab6 Mrirta

iffll*"i?.l,,.,
K6szegi Ilona
Di6szegi. Imola
Bencze Eva
Zavada Mihilyn6

elndk
bizottsrigi tag
bizottsrigi tag
bizottsrigi tag

polgrirmester
alpolg6rmester
jegyzo
kirendelts6gvezet6

A bizottsiig iil6s6t K6szegi Mira elndk vezette, I 6m 6rakor megnftotta. K6szdntdtte a
megjelenteket, majd meg6llapitotta, hogy a bizotts6g hatdrozatk6pes, a megv6lasztott
4 ftib6l mind a 4 fti jelen van.

Napirendre az alSbbiak szerint tett javaslatot:
Napirendi iavaslat:

1. Augusztus 20-i program megbesz6l6se
2. Vegyes tigyek

K<iszegi Mira hitelesit6nek Szab6 M6rta bizottsrlgi tagot, jegyz6kdnywezet6nek Zavada
Mih6lyn6 kirendelts6gvezet6t javasolta.
K6rte a bizotts6g tagiait, k6zfeltartessal jelezz1k, ha egyet6rtenek a napirendre, valamint a
hitelesit6 6s jegyz6kdnywezeto szem|ly&e tett javaslattal.

A Bizousdg tqgjai o napirendre, valamint a hitelesitd is jegz1k)nyvvezetd szemilydre tett
j avaslatot 4igen szavazattal elfogadtdk.

NAPIREND TARGYALAsA

1. Be6rkezettt6mogat6sik6relmekmeet6rgyalAsa

I Augusztus 20-i proeram megbesz6lese

K6szegi Mira eln6k megk6rte K6szegi Ilona polg6rmestert, tegye meg az els6 javaslatot.

K6szegi Ilona oolg6rmester:
Javasolta, hogy a Szent Kir6ly Sz6vets6 g tal lkozijin fellep<i miskolci t6rsulatt6l a Sz6llj fel
szabad madiir! cimti produkci6 kipezze a mrisor r6sz6t. Ezenkiviil t6bb aj6nlat-katal6gus is
6rkezett a hivatalhoz, melyet kiosztott a bizotts6g tagjai k6z6tt, hogy dtleteket meritsenek.

K6szesi Mira elndk:
Az elhangzottakra figyelemmel k6rte a bizofts6g tagjait, tegyenek javaslatot arra, kik legyenek
a fell6p6k.

TilLnczos Karolvn6 bizottsdei tae:
A Desperado egytttest javasolta.



Ezt k6vet<ien tribb javaslat is elhangzott, mind humorist6k, mind egy6b egytittesek
tekintet6ben.

K6szegi Mira bizottsiie eln6k:
Osszefoglalta a kialakult v6lern6nyeket, majd a bizotts6g tagiai rlltal javasolt programokat, az
al6bbiak szerint:

17.00 - 18.00 Fiizftii Big Band
18.00 - 19.00 Irigy H6nalj Mirigy
19.00 - 19.30 Pearl Dance T6nccsoport (kirdlyszentistvrhi gyerekek)
19.30 - 21.00 Sz6llj fel szabad madSr!
2l .00 - 22 .00 Desperado
22.00 -22.30 Tuziji$ek
22.30 - 02.00 DJ - utcabdl

Eln6k asszony elmondta, hogy augusztus 20-rin nagyon sok 6nkorm6nyzat szervez prog.amot,
ez€rt m6g vissza kell majd csatolni 16, hogy a tervezetl fellep<iknek szabad-e m6g az
augusztus 20-i id6pont.
Megk6rte Di6szegi Imola alpolgriLrmester asszon),t, a Faluhaz gondnok6t, hogy vegye fel a
kapcsolatot a tervezett fellep6kkel, illetve a szokdsos miisorkdzvetit6 irodrlval egyeaessen.
Az egyezlet st k6vet6en m6g tij6koztatjSk a bizottsrlgot, hogy a teryezett program
megval6sithat6-e.

Vegyes iigyek

K<iszeei Mira eln6k:
Atadta a sz6t Di6szegi Imola alpolg6rmestemek.

Di6szegi Imola
Elmondta, hogy m6rcius l5-e m6lt6 megiinnepl6sdre mrir folynak az el<ik6sziiletek, p6nteken
d6lutrin 6nekpr6ba lesz. Az iinneps6g 10 6ret6l keriil megtart6sra a k6z6ss6gi t6ren.

Thj6koztatta tovibb6 a bizotts6g taglait, hogy jelenleg szervezi a Hermann oft6 tan6sv6ny
kirilyszentistviini megtekint6s6t. A rendezv6ny_.Papkeszir6l 6rkezne Kir6lyszentistv6nra, 6s
gondoskodni kell an6l, hogy valaki fitvegye az 6nkorm6nyz?tt6l. Ez iigyben milr megkereste
a lit6ri iskol6t.

K6szesi Mira bizottsdsi eln6k:
Megk6szdnte a tij5koztatdst, s mivel egy6b kerd6s, felsz6lal6s nern volt, K6szegi Mira a
bizottsigi iil6st 162s 6rakor bezrirta.

k.m.f.
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