
           J e g y z ı k ö n y v 
 
 
Készült: Kenderes Város Önkormányzatának Szociális és Egészségügyi Bizottsága 2012. 
március 27-én 15.00. órai kezdettel tartott nyílt ülésén.- 
 
Jelen vannak: Baktai Kálmán elnök, Dr. Barta Zsuzsanna elnökhelyettes, Veresné Nagy 
Margit bizottsági tag 
 
Bejelentés nélkül távol: Orvos Anetta, Penti Emese bizottsági tag 
 
Tanácskozási joggal jelenlévık: Pádár Lászlóné polgármester, Dr. Gaszparjan Karen jegyzı, 
Dr. Almássy Antalné védını, Bakos Mária védını 
 
Meghívottak: Juhász Lászlóné pályázó 
 
Jelen vannak továbbá: Darmosné Ö.Tóth Edit jegyzıkönyvvezetı 
 
Napirendi pontok: 1./ Védınıi állásra benyújtott pályázat véleményezése 
               2./ Egyebek 
 
BAKTAI KÁLMÁN  köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az 5 fıs bizottságból 
3  fı van jelen, 2 fı bejelentés nélkül maradt távol.  Az ülés határozatképes.  
Javasolta a napirendi pontok megtárgyalását.  
Kérte, akinek van más javaslata, tegye meg.  
 
Más javaslat nem volt.  
 
Kenderes Város Önkormányzat Szociális és Egészségügyi Bizottsága 3 fı egyhangú 
szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzata Szociális és Egészségügyi Bizottságának 
3/2012.(III.27.) számú határozata 
Kenderes Város Önkormányzata Szociális és Egészségügyi Bizottságának 2012. március 
27.-i ülése napirendjének elfogadásáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzatának Szociális és Egészségügyi Bizottsága 
 Baktai Kálmán elnök napirendekre tett javaslatát egyhangúlag elfogadta.  
 
 Errıl: 1./ Szociális és Egészségügyi Bizottság 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  
A védınıi állásra benyújtott pályázat véleményezése 
 
BAKTAI KÁLMÁN elmondta, hogy   Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete 
2011. november 30-i ülésén a 197/2011.(XI.30.) Kt. számú határozatával a közalkalmazottak  
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jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény 20/A §.  (1) bekezdése alapján pályázatot írt ki 
védınıi állásának betöltésére. Köszöntötte Juhász Lászlóné pályázót.  
 
DR. GASZPARJAN KAREN elmondta, hogy  a pályázat benyújtására elıírt határidın belül 
két pályázat érkezett. A benyújtott pályázatok megfeleltek a pályázati kiírásban szereplı 
feltételeknek. Az egyik pályázó 2012. március 11-én írásban visszavonta a pályázatát.   
 
BAKTAI KÁLMÁN: Juhász Lászlóné Budapest, Hegyalja út 49. szám alatti pályázó 1985. 
június 10-én a Szegedi Orvostovábbképzı Intézet Egészségügyi Fıiskolai karán szerzett 
védınıi diplomát. Megkérte Juhász Lászlónét, ha van szóbeli kiegészítése a pályázatával 
kapcsolatosan, tegye meg.  
 
JUHÁSZ LÁSZLÓNÉ:  nincs szóbeli kiegészítése a pályázatával kapcsolatosan, de szívesen 
válaszol a feltett kérdésekre. Elmondta, hogy pályája kezdetén Kenderesen volt gyakorlaton 
és szívesen visszajönne a településre dolgozni, mint védını. Jelezte a szolgálati lakásra való 
igényét.  
 
DR. ALMÁSSY ANTALNÉ: a pályázó 6 éve nem dolgozik a szakmában. Kérdése az volt, 
hogy tisztában van vele, hogy csak mentorral dolgozhat? 
 
JUHÁSZ LÁSZLÓNÉ: részérıl semmi akadálya, hogy felügyelet alatt kezdje meg a 
munkát.  
 
BAKOS MÁRIA kérdése az volt, hogy más településre is nyújtott be pályázatot? 
 
JUHÁSZ LÁSZLÓNÉ a kérdésre válaszolva elmondta, hogy igen, Budapesten is pályázott. 
Évek óta próbál Budapesten elhelyezkedni, de úgy gondolja, hogy nagyon nehéz visszakerülni 
a védınıi pályára.  
 
BAKTAI KÁLMÁN elmondta, hogy nagy különbségek vannak a települések között. A 
településen nagy létszámú az etnikum, az Óvodában megközelíti az 50 %-ot. Ebbıl kifolyólag 
Kenderesen nagyon sok a halmozottan hátrányos helyzető gyermek. Úgy gondolja, hogy a 
védınıi szakmában a „teherbírás” fokozottan elıtérbe helyezıdik.  
 
DR. BARTA ZSUZSANNA elmondta, hogy változások elıtt állnak az orvosok is. 
Folyamatban van a gyermekpraxis „összefésülése”, a már meglévı három praxishoz kerülnek 
át a gyerekek. Elmondta, hogy kötelezı továbbképzések vannak a védınık számára. Kérdése 
az volt, hogy jártas-e a védınıi számítógépes program kezelésében?  
 
JUHÁSZ LÁSZLÓNÉ: tisztában van a kötelezı továbbképzésekkel. Számítógépet 
felhasználói szinten tud kezelni. (Windows XP, Word, Excel, Internet, PowerPoint)  
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ elmondta, hogy amennyiben a Képviselı-testület úgy dönt, hogy 
kinevezi a pályázót, abban az esetben – személy szerint is – ragaszkodik a három hónap 
próbaidı betartásához.  Elmondta, hogy a korábbi rossz példákból tanulva – alkoholizálás –  
szükségesnek tartja a próbaidı kikötését, mivel ezen idıszak alatt lehetıség nyílik 
megismerni a munkavállaló munkáját, életvitelét. Valamennyi közalkalmazott és 
köztisztviselı munkakörében megengedhetetlennek tartja a munkaidıben történı  
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alkoholfogyasztást. Úgy gondolja, hogy ilyen befolyásoltság alatt nem lehet felelısségteljes 
munkát végezni.  Elmondta, hogy a pályázó elızetes telefonbeszélgetésük alkalmával  jelezte, 
hogy pozitív elbírálás esetén igényt tartana önkormányzati bérlakásra.   
 
JUHÁSZ LÁSZLÓNÉ elmondta, hogy Budapesten önkormányzati lakásban laknak, 
magántulajdona nincs. Szívesen megtekintené az önkormányzati bérlakást. Egy kérése lenne, 
hogy a lakáshoz tartozzon egy kis kert. Elmondta, hogy lakásvásárlásra nincs anyagi 
lehetısége. Úgy gondolja, hogy a három hónap próbaidıre célszerőbb lenne bútorozott lakást 
bérelni, vagy a felajánlott önkormányzati bérlakást minimális bútorral berendezni.   
 
BAKTAI KÁLMÁN megköszönte Juhász Lászlóné pályázó megjelenését.  
 
Kenderes Város Önkormányzatának Szociális és Egészségügyi Bizottsága véleményezte a 
védınıi állásra benyújtott pályázatot és 3 fı egyhangú szavazatával az alábbi határozatot 
hozta:  
 
Kenderes Város Önkormányzata Szociális és Egészségügyi Bizottságának 
4/2012.(III.27.) számú határozata  
a védınıi állásra benyújtott pályázat véleményezésérıl  
 
 Kenderes Város Önkormányzatának Szociális és Egészségügyi Bizottsága  
 véleményezte a védınıi állásra benyújtott  pályázatot.  

Juhász Lászlóné Budapest, Hegyalja út 49. szám alatti lakos által benyújtott 
pályázat megfelel a kiírásban szereplı feltételeknek.  
A bizottság  a jogszabályban elıírt 3 hónap próbaidı kikötéssel javasolja  
Juhász Lászlóné kinevezését a Képviselı-testületnek.  

  
 Errıl: 1./ Képviselı-testület tagjai, Helyben 
                      2./ Dr. Gaszparjan Karen jegyzı, Helyben 
                      é r t e s ü l n e k.  
 
 
2./ 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  
Egyebek  
 
BAKTAI KÁLMÁN elmondta, hogy Penti Emese bizottsági tag több esetben nem jelent meg 
a bizottsági üléseken és távollétét sem jelezte.  Javasolta Penti Emese személye helyett Knoch 
Ferencnét, a Központi Konyha konyhafınökét bizottsági tagnak. Knoch Ferencné aktívan 
részt vesz a közéletben. Kiemelte a „Mindenki karácsonya” városi szintő rendezvényen való 
önzetlen munkáját.  
Javaslatokat, véleményeket várt. 
 
VERESNÉ NAGY MARGIT: egyetért Knoch Ferencné bizottságba történı 
megválasztásával.   
 
Kenderes Város Önkormányzatának Szociális és Egészségügyi Bizottsága 3 fı igen 
szavazatával az alábbi határozatot hozta:  
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Kenderes Város Önkormányzata Szociális és Egészségügyi Bizottságának 
5/2012.(III.27.) számú határozata  
javaslat a Szociális és Egészségügyi Bizottsági tag személyére  
 
 A Szociális és Egészségügyi Bizottság Penti Emese bizottsági tag, 

Kenderes, Damjanich út 20. szám alatti lakos helyett Knoch Ferencné 
Kenderes, Somogyi B. út   13.  szám alatti lakos bizottságba történı  
megválasztását javasolja a Képviselı-testületnek.   

 Penti Emese bizottsági tag több esetben nem jelent meg a bizottsági  
 üléseken és távollétét sem jelezte.  
  

Errıl: 1./ Képviselı-testület tagjai, Helyben 
                      2./ Dr. Gaszparjan Karen jegyzı, Helyben 
                      é r t e s ü l n e k.  
       
 
3./ 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  
A Szociális és Egészségügyi Bizottság Munkaterve 
 
BAKTAI KÁLMÁN megkérte a bizottság jelenlévı tagjait, hogy állítsák össze a 2012. évi 
Munkatervüket. A bizottság 2012. évi Munkatervére az alábbi javaslatokat tette:  

- Április: Elıadás a kábítószer negatív hatásairól (A Városi Könyvtár, a Kenderesi 
Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium bevonásával) 

- Május: elıadás a nıgyógyászati betegségekrıl Elıadó: Dr. Herskó Gyula szülész-
nıgyógyász  

- Június: látogatás a Védınıi Szolgálathoz  
- Szeptember: Elıadás a mozgásszervi betegségekrıl Elıadó: Dr. Gyányi Margit 
- Október: Látogatás a háziorvosokhoz (vegyes praxis új munkarendje) 
- December: „Mindenki karácsonya” városi szintő rendezvény szervezése 

 
 
Kenderes Város Önkormányzatának Szociális és Egészségügyi Bizottsága véleményezte a 
2012. évi Munkatervét és 3 fı igen szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzata Szociális és Egészségügyi Bizottságának 
6/2012.(III.27.) számú határozata  
a Szociális és Egészségügyi Bizottságának 2012. évi Munkaterve  
 
 Kenderes Város Önkormányzatának Szociális és Egészségügyi Bizottsága 
 megtárgyalta és elfogadta a 2012. évi Munkatervét az alábbiak szerint:  
   

- Április: elıadás a kábítószer  negatív hatásairól (Városi Könyvtár, Kenderesi 
Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium bevonásával) 

- Május: elıadás a nıgyógyászati betegségekrıl Elıadó: Dr. Herskó Gyula szülész-
nıgyógyász  

- Június: látogatás a Védınıi Szolgálathoz  
- Szeptember: Elıadás a mozgásszervi betegségekrıl Elıadó: Dr. Gyányi Margit 



- 5 - 
 

- Október: Látogatás a háziorvosokhoz (vegyes praxis új munkarendje) 
- December: „Mindenki karácsonya” városi szintő rendezvény szervezése 

 
Errıl: 1./ Képviselı-testület tagjai, Helyben 
          2./ Dr. Gaszparjan Karen jegyzı, Helyben  
          é r t e s ü l n e k.  

 
BAKTAI KÁLMÁN mivel más napirendi pont nem volt, az ülést 16.30-kor bezárta.  
 
 
     
 
           K m f.  
 
 
  
 
 
 Dr. Gaszparjan Karen                 Baktai Kálmán   
     jegyzı       a bizottság elnöke 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
     J e g y z ı k ö n y v  
 
Készült: Kenderes Város Önkormányzata  Szociális és Egészségügyi Bizottságának 2012. 
március 27-én 15.00. órai kezdettel tartott nyílt ülésén.- 
 
 
 
 
 
          M u t a t ó  
 
 
 
 
 
Napirendi pontok:        Szám:  
 
Kenderes Város Önkormányzata Szociális és Egészségügyi 
Bizottság napirendjének elfogadásáról    3/2012.(III.27.) 
 
1./ A védınıi állásra benyújtott pályázat véleményezése  4/2012.(III.27.) 
 
2./ Javaslat a Szociális és Egészségügyi Bizottsági tag  
     személyére        5/2012.(III.27.) 
 
3./ A Szociális és Egészségügyi Bizottság 2012. évi  
     Munkaterve       6/2012.(III.27.) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


