
E L ŐT E RJ E SZT É S  
a Hóvirág Közalapítvány kuratóriumába tag delegálásra 

 

Kéthelyi Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola megbízott 

igazgatója Sümegi Tamásné tájékoztatta az önkormányzatot, hogy a Hóvirág Közalapítvány 

három tagú kuratóriumában halál eset miatt változás következett be. 

 

A kuratórium további működése érdekében a képviselő-testületnek szükséges döntést hoznia 

az új kuratóriumi tagról. Az igazgató asszony Mándli Sándorné halála miatt megüresedett 

kuratóriumi helyre Nagy Nikoletta, 8713 Kéthely, Sári u. 6. sz alatti lakost javasolta. 

 

Az igazgató asszony javaslatával egyetértve javaslom, hogy a megüresedett kuratóriumi 

helyre Nagy Nikoletta, 8713 Kéthely, Sári u. 6. sz. alatti lakost válassza meg a testület. 

 

Határozati javaslat: 

Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Hóvirág Közalapítványban 

megüresedett kuratóriumi tag helyére Nagy Nikoletta, 8713 Kéthely, Sári u. 6. sz 

alatti lakost delegálja. 

 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a testület döntéséről az igazgató 

asszonyt tájékoztassa. 

 

Felelős: Sipos Balázs polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Kéthely, 2013. december 9. 

 

 

Sipos Balázs 

polgármester 

  



E L ŐT E RJ E SZT É S -  KI E G É S ZÍ T É S  
a Hóvirág Közalapítvány kuratóriumába tag delegálásra 

 

 

Balázs Andorné a Hóvirág Közalapítvány kuratóriumi tagja írásban bejelentette az 

önkormányzatnak, hogy a kuratóriumi tagságáról 2013. december 04. –i hatállyal lemond és 

kérte a képviselő-testülettől a döntése tudomásulvételét. 

 

A lemondó nyilatkozat az eredeti előterjesztés kiküldését követően érkezett meg a az 

önkormányzathoz ezért vált szükségessé az előterjesztés kiegészítése.  

 

A levél beérkezését követően felvettük a kapcsolatot a Kéthelyi Széchenyi István Általános 

Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatójával, hogy tegyen javaslatot az újabb 

megüresedett kuratóriumi helyre. 

 

Az iskolaigazgató a felkérésnek eleget tett és Balázs Andorné lemondása folytán 

megüresedett kuratóriumi helyre Pandúr Tímea 8713 Kéthely, Ady Endre u.41. sz alatti lakost 

javasolta. 

 

Az igazgató asszony javaslatával egyetértve javaslom, hogy a megüresedett kuratóriumi 

helyekre Nagy Nikoletta, 8713 Kéthely, Sári u. 6. sz. valamint Pandúr Tímea 8713 Kéthely, 

Ady Endre u.41. sz alatti. alatti lakosokat válassza meg a testület. 

 

 

Határozati javaslat: 

Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Hóvirág Közalapítványban 

Mándli Sándorné halála miatt megüresedett kuratóriumi tag helyére Nagy 

Nikoletta, 8713 Kéthely, Sári u. 6. sz, valamint Balázs Andorné lemondása 

folytán megüresedett kuratóriumi tag helyére Pandúr Tímea 8713 Kéthely, Ady 

Endre u.41. sz alatti lakosokat delegálja. 

 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a testület döntéséről az igazgató 

asszonyt tájékoztassa. 

 

Felelős: Sipos Balázs polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

Kéthely, 2013. december 11. 

 

Sipos Balázs 

polgármester 
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