
J e g y z ő k ö n y v 
 
 

Készült: Kenderes Város Önkormányzat Szociális és Kulturális Bizottságának 2013. október 
28-án 14.00. órakor tartott nyílt üléséről.- 
 
Jelen vannak: Baktai Kálmán a bizottság elnöke, Dr. Barta Zsuzsanna, Csatári Lajos, Ács 
Andrea Éva, Knoch Ferencné Orvos Anetta bizottsági tagok 
 
Bejelentéssel távol: Király Lászlóné elnökhelyettes, Eszteró Imréné, Veresné Nagy Margit 
bizottsági tagok  
 
Bejelentés nélkül távol: ------ 
 
Tanácskozási joggal jelenlévők: Orosz Mihály aljegyző, Túri János köztisztviselő 
 
Jelen vannak továbbá: Darmosné Ö.Tóth Edit jegyzőkönyvvezető  
 
 
Napirendi pontok:   1./A Gyermekjóléti Szolgálat tevékenységéről szóló beszámoló  
                                      véleményezése                    
                                      Előadó: Orvos Anetta a Baptista Szeretetszolgálat Regionális 
      Szociális Központ Kenderesi Telephelyének vezetője 
             2./ A Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Szervezési Osztályának  
                                       2012 -2013. évi szociális ellátásokkal kapcsolatban végzett 
                                       munkájáról szóló beszámoló véleményezése  

Előadó: Baktai Kálmán a Szociális és Kulturális Bizottság elnöke                         
3./ „Mindenki karácsonya” városi  szintű rendezvény előzetes    

megbeszélése    
      

BAKTAI KÁLMÁN  köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 9 fős bizottságból 6 
fő van jelen, 3 fő bejelentéssel maradt távol.   
Az ülés határozatképes.  
Javasolta a meghívón szereplő napirendi pontok megtárgyalását.  

Kérte, akinek van más javaslata, tegye meg.   

Más javaslat nem volt.  
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Kenderes Város Önkormányzat Szociális és Kulturális Bizottságának  26/2013.(X.28.) 
számú határozata 
Kenderes Város Önkormányzat Szociális és Kulturális Bizottságának 2013. október 28.-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 .    
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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 Gyermekjóléti Szolgálat tevékenységéről szóló beszámoló véleményezése 
 
BAKTAI KÁLMÁN megkérte Orvos Anetta intézményvezetőt,  ha van szóbeli kiegészítése 
a beszámolóval kapcsolatosan, tegye meg.  
 
ORVOS ANETTA:  nincs kiegészítése a beszámolóval kapcsolatban. Elmondta, hogy  a 
beszámoló évek óta egy sémára épül, csak az adatok változnak, a munkájuk és az ellátandók 
köre  ugyanaz.  
 
ÁCS ANDREA ÉVA elmondta, hogy mindig mélyen megdöbbenti, amikor gyerekek  
elhanyagolásáról beszélnek. Olvasta a beszámolóban, hogy a szülőknek sincs már szocio-
kulturális igényük, hagyományaikat nem ápolják. Úgy gondolja, hogy nagyon nagy szükség 
van a Gyermekjóléti Szolgálat és más társszervezet a munkájára. Nagyon nehéz feladatot 
látnak el, és úgy gondolja, hogy sokszor „szélmalomharc.” Hiába közvetítenek magasabb 
értékeket, erősebb a média „nyugat utánzó hatása”. Elmondta, hogy a Művelődési Ház is 
pályázik  roma kulturális események, valamint hagyományápolás jellegű  programsorozatra. 
A gyerekek megismerhetnék a roma hagyományokat, valamint meséken keresztül a roma 
mesterségeket. Működik a művelődési házban egy  fiúkórus, amelyben több roma származású 
gyermek van. Felléptek a városnapon és szeretnének fellépni a „Mindenki karácsonya” 
rendezvényen is. Elmondta, hogy több olyan foglalkozás működik náluk, amit a 
gyermekvédelmi támogatásban részesülők ingyen igénybe vehetnek. (táncórák, 
sporttevékenységek stb.) Nagy öröm számára, hogy három éves kortól kötelező lesz az 
óvodáztatás, ami segíti a problémás családból származó gyerekeket abban, hogy majd jobban 
tudjanak a társadalomba beilleszkedni.  
 
BAKTAI KÁLMÁN egyetért Ács Éva hozzászólásával, nagyon rossz hatással van az átlag 
gyerekekre a média. De ha a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekekről beszélnek, akkor 
sokkal nagyobb hatása van a családi szociális, kulturális háttérnek, annak a közegnek, ahol a 
gyerekek felnőnek. Bízik abban, hogy pozitív változás lesz abból kifolyólag, hogy ebben a 
tanévben már a gyerekek délután az iskolában maradnak. Így a gyerekek a délutáni órákban 
tudnak tanulni, naprakészek lesznek a leckével. Valószínűleg nem lesz olyan nagymértékű a 
lemorzsolódás, ennek következményeként annyi bukás. Hangsúlyozta, hogy nem csak 
szellemi táplálékot kapnak a délután folyamán, hanem az étkezés is megoldott számukra. A 
hátrányos helyzetű gyerekeket olyan osztálytársak veszik körbe, akiktől tanulhatnak. Sajnos 
sok esetben a legnagyobb hátrány, a legnagyobb ellenség a szülői közeg: ne azt az utat járják, 
ne a negatív példát tanulják meg.  
 
DR. BARTA ZSUZSANNA  úgy gondolja, ha valaki biztos magában, biztos az értékeiben és 
elég önbecsülése van –  akár személyre, akár társadalmi csoportra vetíti ki – ad egy tartást, 
ami alapján kevésbé manipulálható, megtalálja a helyes utat.  Elmondta, hogy amióta vegyes 
praxis működik, közvetlenül találkozik a gyerekekkel. Ha probléma merül fel, jelzik és 
kapnak segítséget.  Kérdése az volt, hogy a szülői elhanyagolásnak van- e valami 
következménye a szülőre nézve? 
 
ORVOS ANETTA elmondta, hogy van lelki és fizikai elhanyagolás. Inkább a lelki 
elhanyagolás a jellemző. Általában az iskolából kapnak jelzést, mivel az iskolai teljesítés 
alapján jobban fel tudják tárni a problémát. Ha a szülő együttműködő és elfogadja az  
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alapellátást, akkor nem kell tovább lépniük. Elmondta, hogy a családgondozó folyamatosan 
látogatja a problémás családot és figyelemmel kíséri. Vannak olyan családok, ahol már évek 
óta problémák vannak, de van olyan eset is, amikor az intézményi szakember véleménye már 
nem elegendő. Hangsúlyozta, hogy nagyon nagy szükség lenne pszichológusra.  
 
DR. BARTA ZSUZSANNA kérdése az volt, hogy nincs már arra lehetőség, hogy heti 4 
órában az önkormányzat finanszírozása alatt pszichológus működjön? Véleménye szerint 
jelezni kell a Képviselő-testület felé ezt az igényt.  
 
KNOCH FERENCNÉ elmondta, hogy volt egy kezdeményezésük Jegyző úrral. 
Megnövelték az étkeztetett gyermekek számát 40 fővel. Úgy tudja még mindig nincs meg az a 
létszám, ahányan gyermekvédelmi támogatásban részesülnek. Úgy gondolja, ennek feltétlenül 
utána kell nézni, hogy ki és miért nem vette igénybe.  
 
CSATÁRI LAJOS elmondta, hogy a beszámoló becsületes, szép, tiszta, egyenes munka, 
rávilágít a problémák lényegére. Nagyon tetszett számára a beszámoló harmadik oldalán a 
„tevékenység a kezelt probléma típusa szerinti megosztása”. Úgy gondolja, hogy elsősorban 
az etnikai kisebbséget érinti a probléma. A gyökereket tekintve, több száz éves története van 
az etnikumnak. Már a 18. században jelentős problémát jelentett a cigányság. Évszázadok óta 
nincs megoldás és a probléma egyre súlyosabb. Véleménye szerint egyetlen egy út van: a 
tanulás és a munka.  Ha nem tudják a felnőtt lakosságon keresztül, valamint a szülőkön 
keresztül a gyerekeket motiválni, akkor bukásra van ítélve az ügy.  Az önkormányzati törvény  
8.§. (1) bek. „a helyi közösség tagjai a helyi önkormányzat alanyaként kötelesek: a.) 
öngondoskodással enyhíteni a közösségre hárult terheket.” Hangsúlyozta, hogy ne csak a 
jogosultságot nézzék, hanem a kötelességet is. El kell várni azt, hogy mindenki teljesítse a 
kötelességét. Tisztában van  vele, hogy gyerekekről van szó, a szülői felelősséget ki kell 
emelni. A gyermekneveléssel kapcsolatban Ács Éva kihangsúlyozta, hogy az óvodába járás 3 
éves kortól kötelező. Úgy gondolja, hogy  nem szabad elfelejteni, hogy elsősorban a szülő 
joga és felelőssége a gyermek nevelése. A szülői felelősség hangsúlyozottan jelenik meg a 
köznevelési törvényben. Elhangzott a beszélgetés során a hagyományok ápolása.  Véleménye 
szerint életmódjukkal összefüggésben a természeti és társadalmi környezetük kiélése jellemzi 
ezt az etnikumot. Fontos megállapítás, mert a termelési szférában találkozhattak az 
újratermelés szóval. Az újratermelés szó: ha felélem a társadalmi és természeti környezetet és 
nem termelek újra az előbb-utóbb „kifullad”. Nagyon őszintén és becsületesen kell ezekről a 
problémákról beszélni.  A legtöbb esetben a deviáns magatartást látják a gyerekek a szülők 
részéről, így nagyon nehéz a megoldás. Ha az etnikum maga nem képes integrálódni és nem 
találja meg azt az utat, hogy alkalmazkodjon a XXI. század követelményeihez, akkor nagyon 
súlyos következménye lesz. Fontosnak tartja, hogy a kisebbség felnőtt tagjai a 
hagyományokat ápolja (kovács, vályogvető), mutassanak ebben fejlődést, amit csak tanulással 
lehet elérni. Versenyképesnek kell lenni minden területen. Elmondta, hogy a demográfiai 
mutató arra ad jelzéseket, hogy az etnikai kisebbség növekszik, a többség lélekszáma 
csökken.  Korrekt szakmai anyagnak tartja a beszámolót. Nagyon örül annak, hogy a két 
„divatos” szó nem szerepel az anyagban: „szegénység” és „éhező” gyermekek.  
 
TÚRI JÁNOS  néhány gondolatot szeretne szólni. A „Szélmalomharc” szót említette Ács 
Éva. Véleménye szerint jól látja, hiszen 1997-ben ott volt a Családsegítő Szolgálat  
 
 



     - 4 - 
 
létrehozásánál, ami később  kibővült a Gyermekjóléti Szolgálattal. Elmondta, hogy évente 
elkészítették a beszámolót. Nagyon sok akkori mondat visszaköszön, több dolog ugyanaz 
maradt. Tudja, hogy nagy feladat és munka, amit végeznek, tisztelet jár érte. A beszámolóban 
olvasta, hogy a „fekete gazdaság által kínált munka keveseknek adatik meg” Az a tapasztalat, 
hogy  egy réteg a foglalkoztatási támogatás mellett elmegy dolgozni jövedelme 
kiegészítéseként. Úgy gondolja, hogy nagyon jelentős jövedelem osztódik szét, csak az 
arányokkal van probléma. Nem tudnak megélni a támogatásból, ezért kényszerülnek így 
munkát vállalni. Nem tudja megbecsülni, hogy hány embert érint Kenderesen. A fekete 
gazdaság felszámolását fontosnak tartja. Sajnálatát fejezte ki, hogy az „uzsorázás” jelen van a 
városban. Az uzsorakamat a szegénységben élő, elsősorban roma származású  emberek egyik 
legsúlyosabb problémája. Elmondta, hogy a „szociokulturális” szót nem hallotta még senkitől 
definiálni. Véleménye szerint az életmódnak, a viselkedésnek, a társas kapcsolatoknak, 
műveltségnek az együttállása. Ennek alapján úgy látja, hogy van szociokulturális igényük a 
roma családoknak. Olvasta a beszámolóban, hogy a hagyományokat egyre kevésbé ápolják. 
Ezzel nem ért egyet, véleménye szerint a maguk módján ápolják. A beszámolóval 
kapcsolatosan elmondta, hogy jól összeszedett, mindenre kiterjedő anyag.  
 
ORVOS ANETTA: nagyon örül annak, hogy a Szociális és Kulturális Bizottságban 
szakmailag hozzáértő tagok vannak. Hangsúlyozta, hogy külön dicséret érdemli a két fiatal 
védőnőt, akik nagyban elősegítik munkájukat. Rengeteg jelzést kapnak tőlük, 
együttműködőek, ezáltal hatékonyabb a munkájuk.  
 
BAKTAI KÁLMÁN sajnálattal fejezte ki, hogy az uzsorakamat jelen van a városban. Sok 
roma, de egyre több más lakos is igénybe veszi ezt a „szolgáltatást”. Úgy gondolja, hogy ez 
által egyfajta biztonságot éreznek, bármikor tudnak kihez fordulni. „Támaszt” látnak benne, 
eddig tart a gondolkodásuk.    
 
KNOCH FERENCNÉ úgy gondolja, hogy most igazán meg van adva a lehetőség az 
etnikumnak, hogy dolgozzanak, de véleménye szerint a kötelességtudat egy hétig tart.  
Nagyon kevés ember értékeli azt, hogy dolgozhat.  
 
BAKTAI KÁLMÁN véleménye szerint nem csak a szociális érzékenység szükséges, hanem 
e mellé párhuzamosan a számonkérés is fontos. Olyan munkavezetőt kell választani, aki 
valóban számon kéri a közhasznú foglalkoztatottak feladatainak végrehajtását.  
 
ORVOS ANETTA:  szeretne érdeklődni az áramvisszakötésről, hol tart az ügy, valamint arról 
hogy lesz-e szociális tűzifaosztás. Úgy gondolja, hogy nemcsak a roma lakosság részére, 
hanem egyéb hátrányos helyzetű családok gyerekeinek is el lehetne indítani egy ösztöndíj 
programot.  
 
OROSZ MIHÁLY elmondta, hogy történt előrelépés az áramvisszakötés ügyben. 
Információi szerint felvették a kapcsolatot egy szerelővel, aki megfelelő kondíciókkal tudja 
vállalni a visszakötéseket. Az ösztöndíjjal kapcsolatban elmondta, hogy a Bursa Hungarica 
november 15-ig nyitva áll mindenki előtt, szociális alapon igényelhető. A szociális célú tűzifa 
osztásával kapcsolatosan elmondta, valószínű, hogy lesz, már rögzítették az igénylést a 
Belügyminisztériumban.   
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Kenderes Város Önkormányzatának Szociális és Kulturális Bizottsága 5 fő egyhangú 
szavazatával és 1 fő tartózkodása mellett az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzat Szociális és Kulturális Bizottságának  27/2013.(X.28.) 
számú határozata 
a Gyermekjóléti Szolgálat tevékenységéről szóló beszámoló véleményezése 
 
 Kenderes Város Önkormányzatának Szociális és Kulturális Bizottsága  
 véleményezte a Gyermekjóléti Szolgálat tevékenységéről szóló beszámolót  
 és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.  
 
 Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai, Helyben 
                      2./ Szociális és Kulturális Bizottság tagjai, Helyben 
                      3./ 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  
A Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Szervezési Osztályának 2012-2013. évi szociális 
ellátásokkal kapcsolatban végzett munkájáról szóló tájékoztató véleményezése  
 
BAKTAI KÁLMÁN megkérte Túri Jánost, ha van kiegészítése a tájékoztatóval 
kapcsolatosan, tegye meg.  
 
TÚRI JÁNOS elmondta, hogy az a megtisztelő feladata volt, hogy megírhatta a tájékoztatót, 
egyéb hozzáfűznivalója nincs. Igyekezett a legjobb ismerete és belátása, valamint tapasztalata 
alapján megírni. Elmondta, hogy nem volt egyszerű feladat, mert nem vezető pozícióban van 
a Polgármesteri Hivatalban. A tájékoztató a tavalyi évet is magába foglalja és 2012. évben az 
igazgatási és szervezési osztályon belül más munkakört töltött be, így nem voltak beható 
ismeretei a szociális területet illetően. Elmondta, hogy ez évben is voltak ezzel kapcsolatosan 
nehézségei. Nem feladata és nem szerepe a csoport munkáját koordinálni és minősíteni. Úgy 
gondolja, hogy meg tette, ami tőle telhető volt.  
 
OROSZ MIHÁLY megköszönte Túri János munkáját. Elmondta, naponta tapasztalják, hogy 
egyre több a szociális probléma. Az anyagból kitűnik, hogy a Polgármesteri Hivatal 
munkaszervezetében az elmúlt esztendőben 5 fős létszámcsökkenés történt. A 
létszámcsökkenés egyelőre nincs arányban a hatáskörök járási hivatalhoz történő 
átcsoportosításával, így a köztisztviselőknek alacsonyabb létszámmal közel ugyanazokat a 
feladatokat kell ellátniuk, mint azelőtt. Elmondta, hogy a teljes személyi állomány munkaköre 
megváltozott, az addigi munkájuk mellé új feladatokat is kaptak.  
 
CSATÁRI LAJOS: bizalmi elv alapján elfogadja a tájékoztatót.  
 
BAKTAI KÁLMÁN:  javasolja, hogy a köztisztviselői nap alkalmából tartsanak nyílt napot.  
Rengeteg munka van a Polgármesteri Hivatalban, amivel sokan nincsenek tisztában. Úgy 
gondolja, szükséges, hogy legyen rálátása a lakosságnak a hivatalban folyó munkára, reális 
képet kapjanak a köztisztviselők munkájáról.  
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Kenderes Város Önkormányzatának Szociális és Kulturális Bizottsága 6 fő egyhangú 
szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzat Szociális és Kulturális Bizottságának   28/2013.(X.28.) 
számú határozata 
a Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Szervezési Osztályának 2012-2013. évi szociális 
ellátásokkal kapcsolatban végzett munkájáról szóló tájékoztató véleményezése  
 
 Kenderes Város Önkormányzatának Szociális és Kulturális Bizottsága 
 véleményezte a Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Szervezési Osztályának  
 2012-2013 . évi szociális ellátásokkal kapcsolatban végzett munkájáról szóló 
 tájékoztatót és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.  
 
 Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai, Helyben 
                      2./ Szociális és Kulturális Bizottság tagjai, Helyben 
                      3./ 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  
„Mindenki karácsonya” városi szintű rendezvény időpontjának megbeszélése  
 
ÁCS ANDREA ÉVA kérte, hogy döntsenek az időpontot illetően, hogy mikor tartsák meg a  
„Mindenki karácsonya” városi szintű rendezvényt. Javasolja, hogy Kenderesen december 21-
én szombaton legyen. Továbbá javasolja, hogy olvadjon össze a Művelődési Ház gálaműsora 
és a „Mindenki karácsonya” rendezvény.   
 
BAKTAI KÁLMÁN  elmondta, hogy hosszú évek óta próbálkozik, kéréssel fordul az 
óvodához,  gyerekek által összeállított kis műsorért a „Mindenki karácsonya” rendezvényre. 
Alapfilozófiájuk az, hogy ezen a napon bensőséges hangulatot teremtsenek.  
 
ÁCS ANDREA ÉVA elmondta,hogy a Művelődési Ház által szervezett karácsonyi gála egy 
komplex műsor, amiben alapból civil szervezetek, iskolások és ovisok., tánccsoportok, 
gyerekek és felnőttek egyaránt vesznek részt. Kompletten bevállalja a műsor részét, ami 
körülbelül egy vagy esetleg másfél órás műsor.  
 
KNOCH FERENCNÉ javasolja, hogy Bánhalmán 20-án péntek délelőtt tartsák meg a 
rendezvényt.   
 
BAKTAI KÁLMÁN összegezve az elhangzottakat elmondta, hogy  Bánhalmán 20-án péntek 
délelőtt, Kenderesen 21-én szombaton délután tartják meg a karácsonyi rendezvényeket. A 
részletekre majd visszatérnek a következő bizottsági ülésen.  
 
BAKTAI KÁLMÁN mivel más napirendi pont nem volt, az ülést 16.10-kor bezárta.  
 
              K m f.  
 
Baktai Kálmán        Knoch Ferencné  
        elnök          bizottsági  tag  



J e g y z ő k ö n y v 
 
 

Készült: Kenderes Város Önkormányzat Szociális és Kulturális Bizottságának 2013. október 
28-án 14.00. órakor tartott nyílt üléséről.- 
 
 
 
 
 

M u t a t ó 
 
 
 
 
Napirendi pontok:        Szám:  
 
Kenderes Város Önkormányzatának Szociális és  
Kulturális Bizottsága napirendjének elfogadásáról   26/2013.(X.28.) 
 
1./ A Gyermekjóléti Szolgálat tevékenységéről szóló 
     beszámoló véleményezése     27/2013.(X.28.)  
 
2./ A Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Szervezési  
     Osztályának 2012-2013. évi szociális ellátásokkal  
     kapcsolatban végzett munkájáról szóló tájékoztató  
     véleményezése        28/2013.(X.28.)  
 
 
 


