
 
J e g y z ő k ö n y v 

 
 

Készült: Kenderes Városi Önkormányzat Szociális és Kulturális Bizottságának 2017. november 8-
án 15 órakor tartott rendes, nyílt üléséről. - 
 
Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme 
 
Jelen vannak: Bodor Tamás elnök, Ács Andrea Éva elnökhelyettes, Veresné Nagy Margit, Mikola 
Istvánné, Szűcs Anita bizottsági tagok. - 
 
Bejelentéssel távol: Dr Bencze Miklós, Balogh Károlyné tagok. - 
 
Bejelentés nélkül távol: --- 
 
Jelen vannak továbbá: Pádár Lászlóné polgármester, Tóth Tiborné alpolgármester, Dr Gaszparjan 
Karen jegyző, Kun Sándorné jegyzőkönyvvezető. - 
 
BODOR TAMÁS elnök: köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 7 fős bizottságból 5 fő 
van jelen, két fő bejelentéssel van távol. A bizottsági ülés határozatképes. 
 
Javasolta a kiküldött meghívón szereplő napirendi pontok megtárgyalását. Kérte, akinek van más 
javaslata a napirendet illetően, tegye meg. 
 
Más javaslat nem volt. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Szociális és Kulturális Bizottsága 5 fő egyhangú szavazatával az 
alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Szociális Bizottságának 15/2017.(XI. 8.) számú határozata 
Kenderes Városi Önkormányzat Szociális és Kulturális Bizottságának 2017. november 8-i ülése 
napirendjének elfogadásáról 
 
 Kenderes Városi Önkormányzat Szociális és Kulturális Bizottsága Bodor Tamás 
 elnök napirendekre tett javaslatát egyhangúlag elfogadta. 
 
 Erről: 1./ Kenderes Városi Önkormányzat Szociális és Kulturális Bizottságának 
                           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 Móricz Zsigmond Művelődési Ház tevékenységéről szóló beszámoló véleményezése 
 
A napirenddel kapcsolatban szóbeli kiegészítést tett Ács Andrea Éva intézményvezető. 
 
ÁCS ANDREA ÉVA intézményvezető: a beszámoló elkészítése után értesültek arról, hogy az 
érdekeltségnövelő pályázaton ebben az évben is sikeresen szerepelt az intézmény. 140 ezer Ft-ot 
nyertek, amelyhez 127 ezer Ft-os önrész van betervezve a költségvetésükbe. Ebből az összegből 
egy acélvázas rendezvénysátrat szeretnének vásárolni.  
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A beszámolóban próbált reális képet festeni az intézmény működéséről. Súlyos problémának látja, 
hogy sok általános iskolás gyermek jár át Kisújszállásra iskolába. Ezek a gyerekek már kicsi kortól 
ehhez a városhoz kötődnek, mivel ott végeznek szabadidős tevékenységeket, ott vannak a barátok, 
osztálytársak. Ezt súlyos veszteségnek látja a város jövőjére nézve is. 
Másik probléma az, hogy a településen az értelmiségi réteg nem vesz részt aktívan a kulturális 
életben. Nem látogatják a rendezvényeket, nem aktív résztvevői a város életének.  
A beszámolót próbálta összesűríteni, de ami az anyagban egy sor, az lehet, hogy hetek, hónapok 
munkáját veszi igénybe. 
 
BODOR TAMÁS elnök: az idegenforgalom alakulásáról készített anyaghoz nem kíván szóbeli 
kiegészítést tenni, amennyiben bárkinek kérdése van, természetesen szívesen válaszol rá. 
 
TÓTH TIBORNÉ alpolgármester:úgy látja, hogy „divat” lett a lakosság körében inkább más 
település rendezvényeire járni, mint a helyi programokat látogatni, amely nagyon elszomorító. 
 
BODOR TAMÁS elnök: ez valóban így van, amelynek az okát nem tudja. A környező 
településekről sok pozitív visszajelzést kapnak, és a rendezvényeken is sok vidéki látogató vesz 
részt. 
 
SZŰCS ANITA bizottsági tag: több vidéki rendezvényen is részt vett, amelyek színvonala nem 
jobb a helyi rendezvényekénél. Az építő jellegű kritikát szívesen fogadják, a negatív kritikák 
viszont elkeserítik a lelkes szervezőket. 
 
ÁCS ANDREA ÉVA intézményvezető: tapasztalata szerint más településeken sokkal több önkéntes 
szervező van, akik aktívan részt vesznek a település életében. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: véleménye szerint a rendezvények száma elegendő, nem 
kellene, hogy ennél több legyen egy évben. Folyamatában ismeri az intézmény munkáját, és tudja,, 
hogy egy-egy rendezvény előkészítésében mennyi munkája van az intézmény dolgozóinak. Az 
önkormányzatnak az a célja, hogy intézményei minél magasabb színvonalon működjenek. A 
Művelődési Ház esetében  - a tartalommal történő megtöltés mellett - a tárgyi feltételek javulása is 
hozzájárul a színvonalas működéshez. Örvendetes, hogy a turizmusból befolyó bevételek 
folyamatosan növekednek, lényegesen magasabbak, mint az előző években voltak. Ehhez az is   
hozzájárult, hogy a nyári időszakban a hét minden napján nyitva volt az intézmény. A jövőben is 
törekedni kell arra, hogy megtalálják az optimális látogatási rendet, illetve azokat a munkatársakat, 
akik magukénak tekintik a feladatot, hisz az ország, illetve a világ több részéből is vannak 
látogatók. Nagyon sok pozitív visszajelzést kapnak a látogatóktól. Folyamatosan próbálnak 
fejleszteni, a tervek között szerepel a rendezvénytér felújítása, valamint egy nyitott szín kialakítása 
is.  
 
ÁCS ANDREA ÉVA  intézményvezető: külső nyomásra, kb. 5-6 alkalommal próbáltak discót 
szervezni a fiataloknak. Ezeken a rendezvényeken azonban egyre komolyabb atrocitásokra került 
sor, amelyhez a rendőrség segítségét kellett kérni. Intézményvezetőként sem a dolgozókat, sem a 
szórakozni vágyó vendégeket nem teheti ki ilyennek, ezért ezeket a rendezvényeket megszüntették.  
 
Kenderes Városi Önkormányzat Szociális és Kulturális Bizottsága megtárgyalta a  Művelődési Ház 
tevékenységéről szóló beszámolót, amelyet 4 fő támogató szavazatával, egy tartózkodás mellett az 
alábbi határozatot hozta: 
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Kenderes Városi Önkormányzat Szociális Bizottságának 16/2017.(XI. 8.) számú határozata 
a Móricz Zsigmond Művelődési Ház tevékenységéről szóló beszámoló véleményezéséről 
 
 Kenderes Városi Önkormányzat Szociális és Kulturális Bizottsága véleményezte a 
 Móricz Zsigmond Művelődési Ház tevékenységéről szóló beszámolót, amelyet a 
 beterjesztett formában javasol elfogadásra a Képviselő-testületnek. 
 
 Erről: 1./ Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének tagjai, Helyben 
                      2./ Pádár Lászlóné polgármester, 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 Városi Könyvtár beszámolójáról szóló beszámoló véleményezése 
 
A napirenddel kapcsolatban szóbeli kiegészítést tett Mikola Istvánné intézményvezető. 
 
MIKOLA ISTVÁNNÉ intézményvezető: az előző napirendhez kapcsolódva ő is el tudja mondani, 
hogy az érdektelenséggel ők is küzdenek. Sajnos az ingyenes rendezvényekre sem jönnek 
érdeklődők. Megköszönte polgármester asszony segítségét, amely lehetővé tette, hogy az 
intézménybe látogatott Zacher Gábor, aki érdekes és nagyon tanulságos előadást tartott a fiatalok 
számára. Nagyon sok terve van, de a nagyfokú érdektelenség miatt nem szerveznek több 
rendezvényt. A hagyományos könyvtári funkción kívül már túllépett az intézmény. Kenderesen 
minden korosztály és társadalmi réteg megjelenik a könyvtárban, mivel a lakosságnak többféle 
szolgáltatást nyújtanak.  
 

PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: hasonló tapasztalata van. Bármilyen rendezvényről van szó, 
igen csekély az érdeklődés, amely nagyon kellemetlen a szervezőknek. 
 
BODOR TAMÁS elnök: a könyvtárban szervezett Irodalmi Kör szép számmal indult, majd néhány 
hónap múlva már csak ketten maradtak. 
 
MIKOLA ISTVÁNNÉ intézményvezető: véleménye szerint nagy az értékvesztés ezen a területen. A 
hagyományos könyvtári funkción túllépett az intézmény, szolgáltatásokat nyújtanak, fénymásolást, 
faxolást végeznek. Nagy problémának látja, hogy az emberek nagy többségének nincs igénye az 
olvasásra, szerencsére minden korosztályban van egy kis mag, akik lelkes olvasók. 
 

BODOR TAMÁS elnök: nem feltétlenül értékvesztésnek mondaná az ezen a területen tapasztalható 
jelenséget, hanem az értékek átalakulásának. 
A két intézmény beszámolójának tárgyalása során kirajzolódott, hogy  a kutúra gyökerei kezdenek 
elveszni, mert más értékrendek lesznek fontosak. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Szociális és Kulturális Bizottsága megtárgyalta a  Városi Könyvtár 
tevékenységéről szóló beszámolót, amelyet 4 fő támogató szavazatával, egy tartózkodás mellett az 
alábbi határozatot hozta: 
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Kenderes Városi Önkormányzat Szociális Bizottságának 17/2017.(XI. 8.) számú határozata 
a Városi Könyvtár tevékenységéről szóló beszámoló véleményezéséről 
 
 Kenderes Városi Önkormányzat Szociális és Kulturális Bizottsága véleményezte a 
 Városi Könyvtár tevékenységéről szóló beszámolót, amelyet a 
 beterjesztett formában javasol elfogadásra a Képviselő-testületnek. 
 
 Erről: 1./ Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének tagjai, Helyben 
                      2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                      3./ Dr Gaszparjan Karen jegyző, Helyben 
 
                           é r t e s ü l n e k. 
 
BODOR TAMÁS elnök: tájékoztatta a jelenlévőket, hogy szombaton a katolikus templomban 
ingyenes orgonakoncert lesz, amelyre minden érdeklődőt szeretettel várnak. M 
 

Mivel más napirendi pont nem volt, az ülést 15 óra 50 perckor bezárta. 
 
 

Kmf. 
 
 
 

(:Bodor Tamás:)                  (Veresné Nagy Margit:) 
   elnök          tag 
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Készült: Kenderes Városi Önkormányzat Szociális és Kulturális Bizottságának 2017. november 8-
án 15 órakor tartott rendes, nyílt üléséről. - 
 
 
 

M U T A T Ó 
 
 

Napirend:         Szám: 
 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Szociális és Kulturális Bizottságának 
2017. november 8-i ülése napirendjének elfogadásáról       15/2017. 
 
1./ A Móricz Zsigmond Művelődési Ház tevékenységéről szóló 
     beszámoló véleményezéséről          16/2017. 
 
2./ A Városi Könyvtár tevékenységéről szóló beszámoló véleményezéséről  17/2017. 
 
 
 
 


