
             J e g y z ő k ö n y v  
 
Készült: Kenderes Város Önkormányzat Szociális és Kulturális Bizottságának 2013. március 
19-én 14.00. órai kezdettel tartott nyílt üléséről .- 
 
Jelen vannak: Baktai Kálmán elnök, Király Lászlóné elnökhelyettes, Dr. Barta Zsuzsanna, 
Veresné Nagy Margit, Ács Andrea Éva, Eszteró Imréné, Knoch Ferencné bizottsági tagok.  
 
Bejelentéssel távol: Csatári Lajos bizottsági tag  
 
Bejelentés nélkül távol: Orvos Anetta bizottsági tag 
 
Tanácskozási joggal jelenlévők: Orosz Mihály aljegyző, Krokavecz László alpolgármester, 
Mikola Istvánné könyvtárvezető, Bodor Tamás idegenforgalmi szakmenedzser 
 
Jelen vannak továbbá: Darmosné Ö.Tóth Edit jegyzőkönyvvezető 
 
Napirendi pont: 1./ 2013. évi Munkaterv összeállítása 
                                 Előadó: Baktai Kálmán elnök 
       2./ 2013. évi Eseménynaptár megtárgyalása 
                                 Előadó: Baktai Kálmán elnök 
       3./ A Horthy emlékhelyek látogatási rendjéről szóló  
                                  26/2011(X.27.) számú rendelet módosítás véleményezése 
                                  Előadó: Baktai Kálmán elnök, 
                                               Bodor Tamás idegenforgalmi szakmenedzser      
 
BAKTAI KÁLMÁN  köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 9 fős bizottságból 7 
fő van jelen, 1 fő bejelentéssel, 1 fő bejelentés nélkül maradt távol.   
Az ülés határozatképes.  
Javasolta a meghívón szereplő napirendi pontok megtárgyalását.  

Kérte, akinek van más javaslata, tegye meg.   

Krokavecz László alpolgármester javasolta, hogy a 3. napirendi pontként szereplő Horthy 
emlékhelyek látogatási rendjéről szóló rendelet módosítását 1. napirendként tárgyalják meg.  

A bizottság tagjai a javaslattal egyetértettek.  

Más javaslat nem volt.  

Kenderes Város Önkormányzatának Szociális és Kulturális Bizottsága 7 fő egyhangú 
szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzat Szociális és Kulturális Bizottságának   10/2013.(03.19.) 
számú határozata 
Kenderes Város Önkormányzat Szociális és Kulturális Bizottságának 2013. március 19.-
i ülése napirendjének elfogadásáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzatának Szociális és Kulturális Bizottsága 
            Baktai Kálmán elnök napirendekre tett javaslatát egyhangúan elfogadta. 
 
 Erről: 1./ Szociális és Kulturális Bizottság tagjai, Helyben  
                           é r t e s ü l n e k .    



      - 2 - 
 
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 Horthy emlékhelyek látogatási rendjéről szóló 26/2011(X.27.) számú rendelet 
módosítás véleményezése 
 
BAKTAI KÁLMÁN megkérdezte Bodor Tamás idegenforgalmi szakmenedzsert, hogy van-e 
a kiküldött rendelet módosítással kapcsolatosan kiegészítése? 
 
BODOR TAMÁS: nincs kiegészítése. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ elmondta, hogy egyetért a rendelet módosításban a 
kedvezményezetti kör bővülésével, a 10 %-os kedvezménnyel. Módosító javaslatot szeretne 
tenni. Előzményként szeretné elmondani, hogy a lakásbérleti díjak is úgy lettek megállapítva, 
hogy a bevétel egy része el lett különítve, ami adott esetben lakások felújítására kerül 
felhasználásra a Képviselő-testület jóváhagyásával. Javasolja a rendeletben szereplő mondatot 
az alábbiak szerint módosítani: „A rendelet hatályba lépésének időpontjától a belépőjegyekből 
származó bevétel 20 %-a a Horthy kastély épületére fordítandó. Ennek felhasználásáról a 
Képviselő-testület dönt.”  Úgy gondolja, hogy a kastély a város „vonzereje”. Véleménye 
szerint azt az elvet kell követni, hogy ahol képződik bevétel, annak egy részét – lehetőség 
szerint –  oda fordítsák vissza. Nagyon sok olyan feladat lenne (festés, csatornák rendbetétele 
stb.), ami a kastély esztétikai megjelenését nagyban növelné, ha végrehajtásra kerülne.  
 
ESZTERÓ IMRÉNÉ véleménye szerint ne kimondottan a „kastély” szó szerepeljen a 
mondatban. Javasolja az alábbiak szerint: „A rendelet hatályba lépésének időpontjától a 
belépőjegyekből származó bevétel 20 %-a a Horthy emlékhelyek felújítására fordítandó”.   
Nem ért egyet azzal, hogy 10 % kedvezményre jogosult, aki olyan településről érkezik, ahol 
valamilyen közterület (tér, utca) Horthy Miklós nevét viseli. Ezt nehéz követni és nem 
gondolja, hogy elterjedne az országban és megnövelné a forgalmat. Viszont a Kumánia 
Gyógyfürdővel kötött megállapodással egyetért  és javasolja, hogy a környékben minél több 
hasonló megállapodást kössenek.  
 
BODOR TAMÁS  elmondta, hogy annak idején  úgy szólt a megegyezés a Kenderesi 
Szakiskola, Középiskola és Kollégiummal, hogy a bevétel 20 %-át megkapja, mert biztosítja a 
vendégek számára a mosdót. A vendég mosdó nincs nyitva, nem használják a vendégek. 
Elmondta, hogy a költségvetés úgy került elfogadásra, hogy a 20 % is benne van a 
bevételükben. Ez az összeg fel lett osztva, egy komplex bevételt képez, amivel számol a 
Képviselő-testület. Véleménye szerint minden intézmény elvégzi a szükséges alapvető 
felújításokat, ami csak „tűzoltó” munka, mivel nagyobb felújításra nincs keret. Véleménye 
szerint a 20 %-ot nem kellene  kimondottan csak felújításra elkülöníteni. A Horthy Miklós 
utcanév kedvezménnyel kapcsolatosan elmondta, hogy elfogadja az elhangzott véleményt. 
Úgy gondolja, hogy aki Kenderesre látogat megnézi a város honlapját, ahol hirdetve van a 
kedvezmény. Véleménye szerint azt előre megmondani nem lehet, hogy hány látogatót 
vonzana a településre. Elmondta, hogy szintén mérlegelte, hogy mennyire lenne szerencsés 
más településsel is kötni együttműködési megállapodást. Úgy gondolja, hogy azt is 
figyelembe kell venni, hogy Kenderesnek nincs szálláshelye, így oda-vissza alapon irányítják 
a látogatókat a Kumánia Gyógyfürdővel. Véleménye szerint, ha sikerülne kötni más 
településsel is együttműködési megállapodást, mindenképpen a Kumánia Gyógyfürdővel 
legyen szorosabb a kapcsolat, nagyobb kedvezményben részesítsék őket.  
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KROKAVECZ LÁSZLÓ elfogadja Eszteró Imréné bizottsági tag javaslatát, hogy ne 
kimondottan a „kastély” szó szerepeljen a mondatban : „… származó bevétel 20 %-a  Horthy 
emlékhelyek felújítására fordítandó”. Fontosnak tartja, hogy a  Képviselő-testület  a 
végrehajtást ellenőrizze. Úgy gondolja, amint képződik bevétel szükséges az épületek 
karbantartására, javítására fordítani, mert nagyon rossz állapotban vannak. Véleménye szerint 
tisztázni kell, hogy a költségvetésben a 20 % hova lett betervezve.  
 
BODOR TAMÁS elmondta, hogy írásos megállapodást kötöttek a szakiskolával, amelyben 
az áll, hogy nem engedhetnek be a kastélyba kísérő nélkül olyan vendéget, aki idegenforgalmi 
céllal érkezik. Hozzátette, hogy hétfőn aláírták az erről szóló szerződést  és már kedden úgy 
mentek turisták a múzeumot látogatni, hogy már a kastélyból jöttek.  
 
VERESNÉ NAGY MARGIT elmondta, hogy január elején nem volt portás a szakiskolán, 
ezért történhetett meg, hogy a látogatók kísérő nélkül bementek. Azóta megoldódott a 
probléma. Kérdése az volt, hogy érezhető-e a változás? 
 
BODOR TAMÁS: igen, azóta már volt olyan látogató, akit a portás irányított át a 
múzeumba. Megköszönte a közbenjárást.  
 
KIRÁLY LÁSZLÓNÉ tisztában van vele, hogy a Horthy kastély a városé, de az iskola  
fenntartója már nem az önkormányzat. Véleménye szerint – a költségvetés oldaláról  is nézve 
–  meg kellene várni, hogy a fenntartóváltással hogyan fog működni a szakiskola. Véleménye 
szerint az új fenntartó biztosan áldozni fog a szakiskola épületeinek folyamatos felújítására.  
Támogatja a Kumánia Gyógyfürdő 10 %-os kedvezményét, de ha lehetne 15-20 %-ot 
javasolna. Úgy gondolja, hogy nagyobb kedvezmény jobban vonzaná az idelátogatókat.  
 
OROSZ MIHÁLY mindenki számára ismeretes, hogy költségvetési téren szétválnak útjaik 
az iskolákkal. Véleménye szerint a beterjesztett módosítást eredeti formában  javasolja a 
bizottság a Képviselő-testület elé. Továbbá javasolja, hogy a soron következő testületi ülésen 
hallgassák meg Bíró Csaba Pénzügyi osztályvezető véleményét a bevétel 20 %-ának 
elkülönítéséről. Elmondta, hogy jó ötletnek tartja a Kumánia Gyógyfürdő 10 %-os 
kedvezményre való jogosultságát. Mindenki számára ismeretes, hogy 2013. január 1-től 
hatályos az a törvény, mely az önkényuralmi rendszerekhez köthető személyekről elnevezett 
utcanevek eltörlésére vonatkozik.  Kenderesen és Bánhalmán is vannak olyan utcák, 
amelyeknek a nevét  meg kell változtatni. Nem lehet előre tudni, hogy az országban hány 
település fogja utcanévnek a Horthy Miklós nevet használni.    
 
BAKTAI KÁLMÁN  elmondta, hogy csatlakozik az előtte szólókhoz szintén jó ötletnek 
tartja a Kumánia Gyógyfürdővel megkötött megállapodást. A kedvezményre való 
jogosultságnál a 10 % -os javaslat szerepel a rendelet-tervezetben.  
 
KIRÁLY LÁSZLÓNÉ: 20% kedvezményt javasol megállapítani.  
 
BAKTAI KÁLMÁN szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezetben szereplő Kumánia 
Gyógyfürdő és Szálloda Kft. 10 % kedvezményre való jogosultságát.  
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Szavazás:  
10 % kedvezmény :  5 fő igen  
               2 fő nem  
szavazattal a bizottság tagjai javasolják elfogadásra a Képviselő-testület felé.  
 
BAKTAI KÁLMÁN szavazásra bocsátotta a Király Lászlóné bizottsági tag javaslatát:  a 
Kumánia Gyógyfürdő és Szálloda Kft. részére 20 % kedvezményre való jogosultságát.  
 
Szavazás:  
20% kedvezmény:   2 fő igen  
    5 fő nem  
szavazattal a bizottság tagjai nem javasolják elfogadásra a Képviselő-testület felé.  
 
BAKTAI KÁLMÁN szavazásra bocsátotta a 10 % kedvezményre való jogosultságot, aki 
olyan településről érkezik, ahol valamilyen (tér, utca) Horthy Miklós nevét viseli.  
 
Szavazás:  
3 fő igen 
4 fő nem 
szavazattal a bizottság tagjai nem javasolják elfogadásra a Képviselő-testület felé.  
 
 
BAKTAI KÁLMÁN szavazásra bocsátotta, hogy vegyék ki a rendelet tervezetben szereplő 
mondatot:  
„a rendelet hatályba lépésének időpontjától a belépőjegyekből származó bevétel 20 %-a a 
Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium intézményét illeti meg.” 
 
Szavazás:  
6 fő igen 
1 fő nem 
szavazattal a bizottság tagjai javasolják a Képviselő-testület felé.  
 
BAKTAI KÁLMÁN  szavazásra bocsátotta, hogy építsék be a rendelet tervezetbe az alábbi 
mondatot:  
„ a belépőjegyek 20 %-át a Horthy emlékhelyek felújítására, karbantartására fordítsák.  Az 
összeg felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.”  
 
Szavazás:  
4 fő igen 
3 fő nem  
szavazattal a bizottság tagjai javasolják a Képviselő-testület felé.  
 
 
Kenderes Város Önkormányzatának Szociális és Kulturális Bizottsága véleményezte a Horthy 
emlékhelyek látogatási rendjéről és belépődíjainak megállapításáról szóló 26/2011.(X.27.)  
rendelet módosítását és az alábbi határozatot hozta:  
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Kenderes Város Önkormányzatának Szociális és Kulturális Bizottságának 
11/2013.(III.19.) számú határozata  
a Horthy emlékhelyek látogatási rendjéről és belépődíjainak megállapításáról szóló 
26/2011.(X.27.) rendelet módosítás véleményezése  
 
 Kenderes Város Önkormányzatának Szociális és Kulturális Bizottsága  
 véleményezte a Horthy emlékhelyek látogatási rendjéről és belépődíjainak 
 megállapításáról szóló 26/2011.(X.27.) rendelet módosítását.  
 A bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az alábbi módosításokat:  
            - A bizottság javasolja  Kumánia Gyógyfürdő és Szálloda Kft. 10 %-os kedvezményre 
    való jogosultságát 

- A bizottság nem javasolja beépíteni a rendeletbe a 10 % kedvezményre való  
jogosultságot, aki olyan településről érkezik, ahol valamilyen (tér, utca) Horthy  
Miklós nevét viseli.  
- A bizottság javasolja:”A rendelet hatályba lépésének időpontjától a belépőjegyekből 

              származó bevétel 20 %-a  a Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium  
              intézményét illeti meg.”   mondat helyett  beépíteni a rendeletbe:  
              „a belépőjegyek 20 %-át a Horthy emlékhelyek felújítására, karbantartására  

  fordítsák.  Az összeg felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.”  
 
  Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai, Helyben 
                       2./ Dr. Gaszparjan Karen jegyző, 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  
2013. évi Munkaterv összeállítása 
 
BAKTAI KÁLMÁN elmondta, hogy minden bizottsági tag megkapta a 2013. évi Munkaterv  
összeállításáról szóló javaslatot.  
Javaslatokat, véleményeket várt.  
 
ESZTERÓ IMRÉNÉ elmondta, hogy nagyon örül, hogy a munkatervben szerepel az 
elsősegélynyújtásról előadás. Véleménye szerint ne csak a közmunka program résztvevőinek 
legyen meghirdetve, hanem szélesebb körben, a város lakói számára is. Véleménye szerint a 
novemberben betervezett „a kábítószer itt van testközelben” c. előadást tegyék át április 
hónapra. Egyre nagyobb gond a településen a kábítószer fogyasztás. Véleménye szerint 
nagyon fontos lenne a szülők számára is egy olyan tájékoztatás, ahol képet kapnának arról, 
hogy milyen jelek mutatnak arra, hogyan vehetik észre, ha gyermekük kábítószert fogyaszt.  
 
KIRÁLY LÁSZLÓNÉ véleménye szerint helyileg az Általános Iskolában kellene az 
előadást megtartani, mivel oda a szülők hamarabb bemennek mint a Könyvtárba.   
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ egyetért Eszteró Imréné által mondottakkal. Fontos, hogy a szülők 
és a tanárok is tisztában legyenek a kábítószer fogyasztásának jeleivel, hatása alatt jelentkező 
viselkedéssel.  
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ÁCS ANDREA ÉVA  véleménye szerint  mindenképpen szükséges egy városnapi 
megbeszélést tartani júniusban a programok konkretizálása végett.  
 
ESZTERÓ IMRÉNÉ javasolja, hogy az iskolák szeptemberben adjanak tájékoztatást arról, 
hogy az új fenntartó által hogyan működnek.   
 
KIRÁLY LÁSZLÓNÉ: egyetért Eszteró Imréné javaslatával, de úgy gondolja, hogy korai a 
szeptemberi tájékoztatás a bizottság ill. a képviselő-testület felé.  Véleménye szerint tegyék át 
a következő év elejére, akkor már kialakul az új fenntartó által a működési rend.   
 
KNOCH FERENCNÉ javasolja, hogy az év végén adjanak tájékoztatást arról is, hogy a 
közmunka program mennyire volt eredményes.  
 
Kenderes Város Önkormányzatának Szociális és Kulturális Bizottsága megtárgyalta a 2013. 
évi Munkatervét és 7 fő igen szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának Szociális és Kulturális Bizottságának 
12/2013.(III.19.) számú határozata  
a 2013. évi Munkaterv összeállításáról 
 
A Szociális és Kulturális Bizottság 2013. évi Munkaterve:  
 
Április: „a kábítószer itt van testközelben” c. előadás.  
                        Előadó: Kurdics Mihály  
                        Helyszín: Városi Könyvtár 
 
Május: Majális – közös program a MEDOSZ, Tarka Barka Óvoda, Baptista  
  Szeretetszolgálat, Városi Könyvtár és a Szakiskola együttműködésével 
  Helyszín: Sportpálya 
 
Június:  Városnapi megbeszélés 
 
Július:  „Elsősegélynyújtás” c. előadás a közmunka program résztvevőinek, valamint 
                         a város lakói számára.  
                        Előadó: háziorvos 
                        Helyszín: Városi Könyvtár 
 
Augusztus: Városnap 
 
Szeptember:   „Urológiai betegségek” c. előadás.  
                         Előadó: szervezés alatt 
    Helyszín: Városi Könyvtár 
 
November:    „A dohányzás káros hatásai” c. előadás.  
                          Előadó: szervezés alatt 
      Helyszín: Bánhalma 
 



December:     „Mindenki karácsonya” Kenderesen és Bánhalmán  
 
Erről: 1./ Képviselő-testület, Helyben 
          2./ Dr. Gaszparjan Karen jegyző, 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  
Kenderes Város 2013. évi Eseménynaptár megtárgyalása  
 
BAKTAI KÁLMÁN  elmondta, hogy mindenki megkapta a 2013. évi Eseménynaptár 
összeállítását. Megkérte Ácsa Andrea Évát, ha van kiegészítése az eseménynaptárral 
kapcsolatosan, tegye meg.  
 
ÁCS ANDREA ÉVA elmondta, hogy Krokavecz László alpolgármester jelezte az ülés elején, 
hogy a trianoni békediktátumról való megemlékezést a Polgári Kör vállalja. Felhívta a 
figyelmet arra, hogy a 2014-es eseménynaptár előkészületeire már november hónapban 
térjenek rá.  
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ elmondta, hogy október 6-án a FIDESZ Helyi Szervezete városi  
szinten megszervezi az Aradi Vértanúkra való megemlékezést.   
 
MIKOLA ISTVÁNNÉ elmondta, hogy az őszi könyvtári napok időpontja módosult: 1.-6.-ig 
lesz.  
 
Kenderes Város Önkormányzatának Szociális és Kulturális Bizottsága megtárgyalta a  
Kenderes Város 2013. évi Eseménynaptár összeállítását és 7 fő igen szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 
 
Kenderes Város Önkormányzatának Szociális és Kulturális Bizottságának 
13/2013.(III.19.) számú határozata  
Kenderes Város 2013. évi eseménynaptár összeállítása  
 

Kenderes város 2013. évi esemény naptára 



 
Hónap Nap Esemény Szervező 
január 12. Emlékezés a doni áttörés áldozataira FIDESZ kenderesi 

csoportja 
január  12. Jótékonysági Sport est MEDOSZ 
január 22. Magyar Kultúra Napja M űvelődési Ház 
február 7. Télbúcsúztató farsang Művelődési Ház 
február 10. Emlékezés Horthy Miklósra, halálának 

56. évfordulója alkalmából 
Horthy Miklós 

Emlékére 
Alapítvány 

február 11.-15. Farsang Tarka-barka Óvoda  
február 3.-4. 

hete 
Farsang Apáczai Csere János  

Általános Iskola 
február 25. Emlékezés a Magyar Kommunizmus 

Áldozataira 
Művelődési Ház 

március 9. Nőnapi rendezvény Mozgáskorlátozottak 
Kenderesi Csoportja 

március 11. Nőnap Kossuth Lajos 
Hagyományőrző 
Nyugdíjas Klub 

március 14. Emlékezés az 1848-’49-es Forradalom és 
Szabadságharc áldozataira 

Apáczai Csere János 
Általános Iskola 

március 14. Emlékezés az 1848-’49-es Forradalom és 
Szabadságharc áldozataira 

Kenderesi 
Szakiskola, 

Középiskola és 
Kollégium 

március 15. Városi megemlékezés az 1848-’49-es 
Forradalom és Szabadságharc 

tiszteletére 

Művelődési Ház 

március 22. Egészség nap Tarka-barka Óvoda 
március  22. A víz napja Művelődési Ház 
március  28. Húsvéti készülődés Művelődési Ház 
április 5. Roma nap Tarka-barka Óvoda  
április  11. Költészet napja Művelődési Ház 
április  15-19. Tavaszi könyvtári napok Városi Könyvtár 
május 3. Anyák napi ünnepség Apáczai Csere János 

Általános Iskola 
május 4. Majális MEDOSZ 
május 11. Apáczai Majális Apáczai Csere János 

Általános Iskola 
május 18. Tátrai emléktorna Apáczai Csere János 

Általános Iskola 
május  20. Pünkösdi felvonulás és gyermeknap Művelődési Ház 
május  24. Gyermeknapi ovi-buli és rendőrnap Tarka-barka Óvoda 
május 25. Ivó – napi bál Kossuth Lajos 

Hagyományőrző 
Nyugdíjas Klub 

május 11 Rendezvénytér átadása Művelődési Ház 
május 31. Tarka-barka ovi gála Tarka-barka Óvoda 



június 1. Ballagás Tarka-barka Óvoda 
június 4. Emlékezés a trianoni békediktátum 

aláírása alkalmából 
 

Polgári Kör 
június 4. Nemzeti összetartozás napja Apáczai Csere János 

Általános Iskola 
június 14. DÖK nap Apáczai Csere János 

Általános Iskola 
június 15. Ballagás Apáczai Csere János 

Általános Iskola 
június 16. Emlékezés Horthy Miklósra, 

születésének 145. évfordulóján 
Horthy Miklós 

Emlékére 
Alapítvány 

június 20. Tanévzáró Apáczai Csere János 
Általános Iskola 

június  24.-28. Kézműves és kerékpáros tábor Apáczai Csere János  
Általános Iskola 

július  1.-5. Úszótanfolyamok Apáczai Csere János 
Általános Iskola 

július 8.-12. Modern tánc tábor Dalma Dance Club 
augusztus 10. Elszármazottak Találkozója Krokavecz László 

alpolgármester 
augusztus 11. Városnap Városnapi 

Szervezőbizottság 
augusztus 20. Szent István és az Államalapítás ünnepe, 

Horthy István halálának 71. évfordulója 
Művelődési Ház 

szeptember  1. Emlékezés Horthy Miklós 
újratemetésének 20. évfordulója 

alkalmából 

Horthy Miklós 
Emlékére 

Alapítvány 
szeptember 2. Tanévnyitó Apáczai Csere János 

Általános Iskola 
szeptember 14. Rokkant – nap Mozgáskorlátozottak 

Kenderesi Csoportja 
szeptember 14. II. Regionális Szántóverseny Kenderesi 

Szakiskola, 
Középiskola és 

Kollégium 
szeptember 27. Mihály-napi vásár Tarka-barka Óvoda 
szeptember 29. Lovasverseny (díjugratás)  

Lovas Baráti Kör 
szeptember 30. Magyar Népmese Napja Városi Könyvtár 

október 1. Idősek Világnapja  Területi Gondozási 
Központ 

október 1. A Zene Világnapja Művelődési Ház 
október 4. Emlékezés az Aradi Vértanúkra Apáczai Csere János 

Általános Iskola 
október 6 Emlékezés az Aradi Vértanúkra FIDESZ Helyi 

Szervezete 
október 1.-6. Őszi könyvtári napok Városi Könyvtár 

    



október 12. Szüreti felvonulás Művelődési Ház 
 

október 22. Emlékezés az 1956-os Forradalom és 
Szabadságharc áldozataira 

Apáczai Csere János 
Általános Iskola  

október 23. Városi emlékműsor az 1956. évi 
Forradalom és Szabadságharc 

áldozatainak tiszteletére 

Művelődési Ház 

november 9. Márton – napi vigadalom Művelődési Ház 
november 11.-15. Nyílt tanítási hét Apáczai Csere János 

Általános Iskola 
november 23. Katalin – bál Kossuth Lajos 

Hagyományőrző 
Nyugdíjas Klub 

november 29. Templomi hangverseny Apáczai Csere János 
Általános Iskola 

december 6. Mikulásvárás Apáczai Csere János 
Általános Iskola 

december 6. Mikulás érkezése Tarka-barka Óvoda 
december 14. Karácsonyi évbúcsúztató rendezvény Mozgáskorlátozottak 

Kenderesi Csoportja 
december 15. Karácsonyi  Gálaműsor Művelődési Ház 
december 16. Karácsonyi évbúcsúztató rendezvény Kossuth Lajos 

Hagyományőrző 
Nyugdíjas Klub 

december 19. Karácsonyi ünnepség Apáczai Csere János 
Általános Iskola 

december 20. Szalagavató Kenderesi 
Szakiskola, 

Középiskola és 
Kollégium 

december 20. Adventi készülődés  
(Bánhalma) 

Szociális és 
Kulturális Bizottság 

december 21.  Mindenki karácsonya Szociális és 
Kulturális Bizottság 

december 21. Alföldi betlehemes játék, adventi 
gyertyagyújtás, karácsonyi kézműves 

foglalkozás 

Művelődési Ház 

 
 
BAKTAI KÁLMÁN  mivel más napirendi pont nem volt az ülést 15.10-kor bezárta.  
 
 
 
 
      K m f.  
 
 
Baktai Kálmán                                    Veresné Nagy Margit  
      elnök                     bizottsági tag 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 
 
Készült: Kenderes Város Önkormányzat  Szociális  és Kulturális Bizottságának 2013. 
március 19-én 14.00. órakor tartott nyílt üléséről.- 
 
 
 
 
 

M u t a t ó 
 
 
 
 

 
N a p i r e n d i  p o n t o k :       Szám: 
 
Kenderes Város Önkormányzat Szociális és Kulturális 
Bizottságának 2013. március 19.-i ülése napirendjének  
elfogadásáról         10/2013.(03.19.)  
 
1./ A Horthy emlékhelyek látogatási rendjéről és belépődíjainak 
      megállapításáról szóló 26/2011.(X.27.) rendelet módosítás  
      véleményezése        11/2013.(03.19.) 
 
2./ A 2013. évi Munkaterv összeállításáról     12/2013.(03.19.) 
 
3./ Kenderes Város 2013. évi eseménynaptár összeállítása    13/2013.(03.19.) 
 
 
 
 
 



 

 
 


