
            J e g y z ő k ö n y v  
 
Készült: Kenderes Város Önkormányzat  Szociális és Kulturális Bizottságának 2013. 
december 10-én 14.00. órakor tartott nyílt üléséről.- 
 
Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme  
 
Jelen vannak: Baktai Kálmán elnök, Király Lászlóné elnökhelyettes, Dr. Barta Zsuzsanna, 
Veresné Nagy Margit,  Knoch Ferencné, Orvos Anetta, Ács Andrea Éva bizottsági tagok 
 
Bejelentéssel távol: Csatári Lajos, Eszteró Imréné bizottsági tagok 
  
Tanácskozási joggal jelenlévők: Pádár Lászlóné polgármester, Dr. Gaszparjan Karen jegyző 
 
Jelen vannak továbbá: Darmosné Ö.Tóth Edit jegyzőkönyvvezető  
 
Napirendi pontok: 1./ A Baptista Szeretetszolgálat Regionális Szociális Központ 
     Kenderesi Telephelyének 2013. évi munkájáról szóló beszámoló 
     véleményezése 
      Előadó: Orvos Anetta a Baptista Szeretetszolgálat Regionális 
       Központ Kenderesi Telephelyének vezetője  
           2./  Kenderes Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
                 a szociális ellátásokról szóló rendelet-tervezet és a  

   Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testületének a  
   gyermekek védelméről szóló 4/2007.(II.23.) önkormányzati  
   rendelet-tervezet véleményezése  

      Előadó: Baktai Kálmán a Szociális és Kulturális Bizottság  
      Elnöke 
             3./ Egyebek  
 
BAKTAI KÁLMÁN  köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 9 fős bizottságból 7 
fő van jelen, 2 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.  
 
Kenderes Város Önkormányzatának Szociális és Kulturális Bizottsága 7 fő egyhangú 
szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzat Szociális és Kulturális Bizottságának   34/2013.(XII.10.) 
számú határozata 
Kenderes Város Önkormányzat Szociális és Kulturális Bizottságának 2013. december 
10.-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 Baptista Szeretetszolgálat Regionális Szociális Központ Kenderesi Telephelyének 
2013. évi munkájáról szóló beszámoló véleményezése   
 
BAKTAI KÁLMÁN megkérte a Baptista Szeretetszolgálat Regionális Szociális Központ 
Kenderesi Telephelyének vezetőjét, ha van kiegészítése a beszámolóval kapcsolatban, tegye 
meg.  
 
ORVOS ANETTA elmondta, hogy Zakar Ferenc menedzser-igazgató által összeállított 
beszámoló jól összefogott, alapos, nincs szükség kiegészítésre. Sajnálatát fejezte ki, hogy 
kevesebb pénzből gazdálkodhatnak. Ez által több program elmarad, fejlesztésre nincs 
lehetőség. A létszám megmaradt, elbocsátás nem volt. Elmondta, hogy nagyon fontos lenne 
az étkeztetettek létszámát növelni, sokan mondták vissza az ebédet. Általában az étel 
minőségére hivatkoztak, van akinek drága, de volt aki nem indokolta meg. A házi 
segítségnyújtásra nagy szükség van, az igény növekedett. Ebben az évben több dolgozó 
szerezte meg a szakképesítést. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ elmondta, a korábbi időszakban volt egy visszajelzés, hogy nem 
megfelelő a megállapodás a Baptista Szeretetszolgálattal a bérek tekintetében. Krokavecz 
László alpolgármesterhez fordult a helyi szolgálat egyik munkatársa ilyen jellegű kéréssel. 
Kérdése az volt, hogy történt-e a témában megbeszélés a fenntartóval?  
 
ORVOS ANETTA elmondta, hogy szóban beszéltek erről a témáról, de nem történt semmi 
változás. Véleménye szerint a béreknek követni kellene a közalkalmazotti bértáblát, a soros 
háromévenkénti lépést be kellene tartani.   
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ elmondta, hogy kezdeményezett egy beszélgetést Zakar Ferenc 
menedzser-igazgatóval, de még nem jelölt meg időpontot. Elmondta,  pozitív dolog a 
településen, hogy nőtt a foglalkoztatottak száma, több gondozónőt foglalkoztatnak.  Nem 
lehet hallani a településen negatív dolgot a gondozással kapcsolatosan.  
 
DR. GASZPARJAN KAREN olvasható a beszámolóban, hogy 52 fővel csökkent az 
étkeztetettek száma. 18 fő az ételminőséget kifogásolta, 27 fő indoklás nélkül szüntette meg 
az ellátást. Kérdése az volt, hogy milyen jelzések voltak, mivel lehetne kiküszöbölni a 
hibákat?    
 
ORVOS ANETTA: az intézménybe a mennyiség miatt visszajelzés soha nem érkezett. A 
minőséget azzal kifogásolták, hogy zsíros vagy túl fűszeres. Értesült arról, hogy az ÁNTSZ 
vizsgálatot tartott a Központi Konyhában. A vizsgálatról készült jegyzőkönyvet nem látta, 
tartalmát nem ismeri. Úgy értesült, hogy a  túlzott só használatot kifogásolták.   
 
KNOCH FERENCNÉ elmondta, hogy a jegyzőkönyvben szerepel az étel változatossága.  5 
hetente náluk nem ismétlődik az ételsor, ami nagyon jó eredmény. A só használat azért 
bizonyult soknak, mert a program nem engedte meg, hogy külön vegye az  ételbe felhasznált 
só mennyiséget,  valamint a tök és az uborka sózására használt mennyiség is megemelte a só 
használatot. A jegyzőkönyv alapján az étlap értékelése: „az étlap változatos, állati eredetű 
fehérjeforrást minden fő étkezés tartalmaz. Sütéshez napraforgó olajat használnak, a 
belsőségek használata megfelelő. Zöldség-gyümölcs felhasználásánál a nyerset kellene  
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növelni.”  Mindenki tisztában van azzal, hogy a megállapított norma nem bírja el, hogy 
mindennap legyen gyümölcs. Elmondta, hogy kifogásolták még a fehérkenyeret, helyette 
rozskenyeret vagy graham kenyeret javasoltak. A lakosság részéről kifogásként merült fel, 
hogy nincs többféle menü, amit sajnos a körülmények nem tesznek lehetővé.  
 
BAKTAI KÁLMÁN nagyon sajnálja, hogy ez a tendencia kicsúcsosodott. Jó lenne az okokat 
megállapítani, hogy miért mondják vissza az ellátást. Kérdése az volt, hogy aki visszamondta, 
honnan hordja az ebédet? 
 
ORVOS ANETTA : akik visszamondták az ebédet, a szakiskolától vagy az Alföldi 
vendéglőből vásárolják az ebédet.  
 
BAKTAI KÁLMÁN úgy gondolja, realizálódik az a tényező, hogy egyre több olyan 
nyersanyagot tudnak beszállítani a Központi Konyhába, ami kedvezményes, helyi termelőktől 
származik. Pozitív az egyik oldal, az önellátás beindult, de a másik oldalon negatív dolog az, 
hogy többen visszamondják az ebédet. Ez ellentmondásként működik. Fejlesztenek, 
beruháznak,  az igény meg csökken, redukálódik.  
 
KIRÁLY LÁSZLÓNÉ véleménye szerint megkeresés alapján, kérdőív formájában fel 
kellene mérni az igényeket.   
 
DR. GASZPARJAN KAREN  úgy gondolja, valamilyen formában tájékoztatni kellene az 
ellátottakat, hogy helyi termelőktől származik az alapanyag az ételekhez, hátha pozitív, 
ösztönző hatást váltana ki a lakosság körében.   
 
KIRÁLY LÁSZLÓNÉ elhangzott, hogy kivitelezhetetlen  a többféle menü biztosítása. 
Kérdése az volt, hogy ugyanazt a menüt „sószegény”, diétás menünek el lehetne-e készíteni?  
Javaslatként említette meg, hogy különböző akciók bevezetésével próbálják meg növelni az 
étkeztettetek számát.  
 
KNOCH FERENCNÉ : az elmúlt években próbálkoztak Dr. Almássy Antalné védőnővel. 
Felmérést készítettek, megkérdezték az étkeztetetteket, hogy esetleg diétás menüre lenne-e 
igény. Egyetlen egy visszajelzés sem érkezett. Szeretné jelezni, hogy 2014. januártól 
bevezetik a „minta menza” programot. Maximálisan a zöldséget helyezik előtérbe. Párolt 
húsnak, halnak, csirke húsnak kell szerepelni az étlapon. Úgy gondolja, hogy az árat 
szükséges csökkenteni, mert így nagyon kevesen igénylik az étkezést. Az iskolások közül is 
több gyerek ebédelne, de sokallják a térítési díjat.   
 
BAKTAI KÁLMÁN véleménye szerint az önellátás által, minél több nyersanyagot elő 
tudnak állítani, akkor elképzelhető, hogy csökkenteni tudják az árat. Hangsúlyozta, hogy 
mindent el kell követni annak érdekében, hogy az étkeztetettek száma ne csökkenjen.   
 
DR. BARTA ZSUZSANNA elmondta, szó esett a legutóbbi Szociális és Kulturális Bizottság 
ülésen, hogy milyen fontos lenne pszichológus alkalmazása. Régen is volt rá igény, működött 
is, de pénzhiány miatt megszűnt ez a szolgáltatás. Úgy gondolja, hogy jelenleg is nagy  
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szükség lenne pszichológusra, főleg a tizenéves fiatalok körében. Kéri, hogy vegyék fontolóra 
egy pszichológus alkalmazását.  
 
Kenderes Város Önkormányzatának Szociális és Kulturális Bizottsága véleményezte a 
Baptista Szeretetszolgálat Regionális Szociális Központ Kenderesi Telephelyének 2013. évi 
beszámolóját és 6 fő igen, 1 fő tartózkodása mellett az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzat Szociális és Kulturális Bizottságának   35/2013.(XII.10.) 
számú határozata 
a Baptista Szeretetszolgálat Regionális Szociális Központ Kenderesi Telephelyének 2013. 
évi munkájáról szóló beszámoló véleményezése   
 
  Kenderes Város Önkormányzatának Szociális és Egészségügyi Bizottsága 
 véleményezte a Baptista Szeretetszolgálat Regionális Szociális Központ 
 Kenderesi Telephelyének 2013. évi munkájáról szóló beszámolót és  
 elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a jegyzőkönyv melléklete  
 szerint.  
 
 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  
Kenderes Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális ellátásokról szóló 
rendelet-tervezet és a   Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testületének a  
gyermekek védelméről szóló 4/2007.(II.23.) önkormányzati rendelet-tervezet 
véleményezése  
 
BAKTAI KÁLMÁN megkérte Dr. Gaszparjan Karen jegyzőt,  ha van kiegészítése a 
rendelet-tervezettel kapcsolatosan, tegye meg.  
 
DR. GASZPARJAN KAREN elmondta, hogy 2014. január 1-től változik a szociális törvény. 
Egybeolvad a háromféle segély: az átmeneti, a temetési és a rendkívüli gyermekvédelmi 
támogatás. Egy közös nevet kapnak: önkormányzati segély. A szociális törvény részletesen 
felsorolja, hogy az önkormányzati segélyhez milyen követelményeknek, feltételeknek kell 
megfelelni. Egységes formanyomtatványon lehet beadni a kérelmeket, átruházott hatáskörben 
a polgármester bírálja el. Hatályát veszti a gyermekek védelméről szóló 4/2007.(II.23.) 
önkormányzati rendelet 7. §-a.  E paragrafus szabályozta a rendkívüli gyermekvédelmi 
támogatást, de a helyi szociális rendeletbe fogalomként bekerül.  Átmeneti segély továbbra is 
évente egyszer, 10.000.-Ft-ig  igényelhető.  
 
ORVOS ANETTA: a 6. pontban az önkormányzati segélynél a felsorolásba beillesztené, aki  
vagyon elleni bűncselekmény áldozata lesz. Úgy gondolja, hogy a  kört még ezzel lehetne 
bővíteni.  
 
DR. GASZPARJAN KAREN: nem taxatív a felsorolás. Véleménye szerint belefér  abba a 
körbe a  vagyon elleni bűncselekmény is. Mérlegelés, méltányosság kérdése.   
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Kenderes Város Önkormányzatának Szociális és Kulturális Bizottsága véleményezte a 
gyermekek védelméről szóló 4/2007.(II.23.) önkormányzati rendelet-tervezetet és 7 fő igen 
szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzat Szociális és Kulturális Bizottságának   36/2013.(XII.10.) 
számú határozata 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testületének a gyermekek védelméről szóló 
4/2007.(II.23.) rendelet-tervezet véleményezése  
 
 Kenderes Város Önkormányzatának Szociális és Kulturális Bizottsága  
 véleményezte a Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 a gyermekek védelméről szóló 4/2007.(II.23.) rendelet módosítását és  
 elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a jegyzőkönyv melléklete  
 szerint.  
 
 Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai, Helyben 
                      2./ Dr. Gaszparjan Karen jegyző, Helyben  
                       é r t e s ü l n e k .  
 
 
Kenderes Város Önkormányzatának Szociális és Kulturális Bizottsága véleményezte a 
Kenderes Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális ellátásokról szóló rendelet 
módosítását és 7 fő igen szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzat Szociális és Kulturális Bizottságának   37/2013.(XII.10.) 
számú határozata 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális ellátásokról szóló 
rendelet-tervezet véleményezése  
 
 Kenderes Város Önkormányzata Szociális és Kulturális Bizottsága  
 véleményezte a Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 a szociális ellátásokról szóló rendelet-tervezetet és elfogadásra javasolja 
 a Képviselő-testületnek a jegyzőkönyv melléklete szerint.  
  
 Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai, 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 l á s a  
Egyebek  
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ kérte, hogy térjenek vissza a „Mindenki karácsonya” rendezvényre. 
Javasolja, hogy változtassanak ebben az évben és a hurka-kolbász helyett legyen babgulyás. 
Több nyersanyag áll rendelkezésre az önellátás keretén belül.  
 
A Szociális és Kulturális Bizottság tagjai a javaslattal egyetértettek.   
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BAKTAI KÁLMÁN mivel más napirendi pont nem volt, az ülést 15.00. órakor 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. 
december 10-én 14.00. órakor tartott nyílt üléséről.- 
 
 
 
 

M u t a t ó 
 
 

Napirendi pontok:         Szám:  
 
Kenderes Város Önkormányzat Szociális és Kulturális  
Bizottságának 2013. december 10.-i ülése napirendjének  
elfogadásáról         34/2013.(XII.10.) 
 
1./ A Baptista Szeretetszolgálat Regionális Szociális Központ 
     Kenderesi Telephelyének 2013. évi munkájáról szóló beszámoló 
      Véleményezése        35/2013.(XII.10.) 
 
2./ Kenderes Város Önkormányzata Képviselő-testülete  
     a szociális ellátásokról szóló rendelet-tervezet véleményezése  36/2013.(XII.10.) 
 
3./ Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testületének a  
     gyermekek védelméről szóló 4/2007.(II.23.) önkormányzati  
     rendelet-tervezet véleményezése       37/2013.(XII.10.) 

 
4./ Egyebek  
 

 
 

 
    
 
 
 
 
 


