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Készült: Kenderes Városi Önkormányzat Szociális és Kulturális Bizottságának 2018. február 28-án 
14 órakor tartott rendes, nyílt ülésén. - 
 
Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme 
 
Jelen vannak: Bodor Tamás elnök, Ács Andrea Éva elnökhelyettes, Veresné Nagy Margit, Mikola 
Istvánné, Balogh Károlyné, Szűcs Anita bizottsági tagok. - 
 
Bejelentéssel távol: Dr Bencze Miklós tag. - 
 
Bejelentés nélkül távol: – 
 
Jelen vannak továbbá: Pádár Lászlóné polgármester, Tóth Tiborné alpolgármester, Koncz Éva 
aljegyző, Csatári Lajos meghívott, Kun Sándorné jegyzőkönyvvezető. - 
 
BODOR TAMÁS elnök: köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 7 fős bizottságból 6 fő 
van jelen, egy fő bejelentéssel van távol. 
Javasolta a kiküldött meghívón szereplő napirendi pontok megtárgyalását azzal a módosítással, 
hogy első napirendi pontként javasolta az Egyebek napirendi pontban szereplő, Csatári Lajos által 
tett javaslatok megtárgyalását, második napirendi pontként a város 2018. évi eseménynaptárának, 
harmadik napirendi pontként a Városi Könyvtár 2017. évi beszámolójának és 2018. évi 
munkatervének megtárgyalását. 
 
Kérte, akinek van más javaslata a napirendeket illetően, tegye meg. 
Más javaslat nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzatának Szociális és Kulturális Bizottsága 6 fő egyhangú szavazatával 
az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzat Szociális és Kulturális Bizottságának 4/2018.(II.28.) Kt. számú 
határozata 
Kenderes Városi Önkormányzat Szociális és Kulturális Bizottságának 2018. február  28-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 
Előterjesztés Csatári Lajos javaslatairól 
 
BODOR TAMÁS elnök: a Képviselő-testület  legutóbbi ülésén megbízta a Szociális és Kulturális 
Bizottságot, hogy tárgyalja meg Csatári Lajos javaslatait Horthy Miklós születésének 150. 
évfordulója alkalmából tartandó méltó megemlékezésről. A testület arra kérte a bizottságot, hogy  
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vizsgálja meg a megvalósítási lehetőségeket, figyelembe véve annak forrás igényét is. 
Az írásban megküldött javaslatokat a bizottság tagjai megkapták.  
Felkérte Csatári Lajost, hogy szóban egészítse ki írásban benyújtott javaslatait. 
 
CSATÁRI LAJOS meghívott:az emlékérem kibocsátáshoz több változatot is hozott bemutatásra. A 
bajai Éremgyűjtők Egyesülete adott ki Horthy Miklós érmet, amely réz és vert érem. Értékjelzés 
nélküli kiadásra vannak példák. A Magyar Nemzeti Bank  nem vállalja, hogy fizetőeszközként 
kezelt érmét adjon ki Horthy Miklós születésének 150. évfordulójára, de arra van mód és lehetőség, 
hogy magánkiadásban, intézmény, vagy önkormányzati kiadásban adják ki az érméket. Ő tud olyan 
tervezőt, gyártót, kiadót, aki vállal ilyen munkákat. Javasolta, hogy tárgyaljanak erről a kérdésről, 
majd  vegyék fontolóra – az anyagi keretek ismeretében- a megvalósítást. Úgy véli, hogy az 
önkormányzat  az emlékérem kibocsátásával tiszteletét fejezné ki Horthy Miklós emléke előtt. Az, 
hogy korlátozott számban, vagy nagyobb mennyiségben rendelnek, az ár kérdése lesz. Nem olcsó 
dolog, mivel rendkívül precíz munkát igényel, ezenkívül speciális szerszámigénye és technológiája 
van. A tervezési munkák is költségigényesek. Kerámia plakett rendelésére is van lehetőség, de úgy 
gondolja, hogy ez a 150. évfordulóra legalább bronzból, de inkább ezüstből kellene érmét 
készíttetni. 
 
BODOR TAMÁS elnök: az elhangzott ötletet jónak tartja. Számos olyan kerek évforduló lesz 
ebben az évben, mely a Horthy család tagjaihoz kapcsolódik. A megemlékezések méltó 
megünneplésére készülnek. Javasolta, hogy vizsgálják meg az emlékérem kibocsátásának anyagi 
igényét, vegyék fel  a kapcsolatot a gyártókkal, majd a költségek ismeretében térjenek vissza a 
döntésre. Ismeretei szerint az önkormányzat költségvetése jelenleg nem teszi lehetővé az anyagi 
forrás biztosítását. Addig, amíg ez nem tisztázott, nem vállalhat a bizottság erre felelősséget. 
 
CSATÁRI LAJOS meghívott: a gyűjtői árakat nézve, valóban drága dolog az éremkibocsátás, 
ahogy már említette a tervezés, illetve szerszámgyártás miatt költséges. Attól függ, milyen 
technológiával, milyen anyagból készülnek az érmék. Vannak 10 ezer Ft alatti, és főként 10-20 ezer 
Ft közötti  érmék. 
 
TÓTH TIBORNÉ alpolgármester:1993-ban az újratemetés alkalmából adtak ki emlékérmeket, 
amelyeket a középiskolában árusítottak, arany, ezüst és bronz kivitelben. Javasolta felvenni a 
kapcsolatot az akkori készítőkkel, talán nem kellene újból elkészíttetni a szerszámokat. 
 
BODOR TAMÁS elnök: nem valószínű, hogy ez megvalósítható lenne, főleg a szövegezés miatt. 
 
CSATÁRI LAJOS meghívott: ő abban gondolkodik, hogy Kenderes város önkormányzata adja ki 
az érmeket, senkivel nem közösen. 
 
BODOR TAMÁS elnök:  ő is úgy gondolja, hogy az önkormányzatnak kellene kiadni, amelynek 
költsége az önkormányzatot terheli. Megerősítette a korábban elmondottakat, hogy akkor térjenek 
vissza a megvalósításra,  amikor a konkrét költségek ismertek lesznek. 
 
ÁCS ANDREA ÉVA elnökhelyettes: elviekben tudja támogatni a javaslatot, de mind az 
önkormányzat, mind az intézmények költségvetése nagyon feszített. Jelenleg nincs lehetőség 
szabadon felhasználható pénzeszköz igénybevételére egyik területen sem akkor, amikor a munkabér 
kifizetésekhez is munkabérhitel felvételére volt szüksége az önkormányzatnak. Amennyiben év 
közben a forrásoldal növekszik, akkor mindenféleképpen támogatja, de jelen helyzetben – pénzügyi 
okok miatt – nem tudja támogatni. 
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CSATÁRI LAJOS meghívott: úgy értesült, hogy pályáztak is, amelyből megvalósítható lenne az 
érem kibocsátás. 
 
BODOR TAMÁS elnök: igen, a Horthy Miklós Emlékére Alapítvány pályázott. Ezek a 
pénzösszegek kötöttek, csak a pályázatban megjelölt feladat megvalósítására fordíthatják. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: az önkormányzatnak abból adódik a hiány, hogy a 
minimálbérre történő kiegészítés tetemes összeget vesz igénybe. A tavalyi évivel együtt 52 millió Ft 
hiányzik a költségvetésből. Ezért kellett a munkabérhitel igénybevételének lehetőségét elindítani. 
Bízik benne, hogy ehhez kapnak központi  finanszírozást. Támogatja a javaslatokat, nyilván meg 
kell keresni a legoptimálisabb lehetőséget. Javasolta a bizottságnak, hogy dolgozzon ki egy új 
kitüntetési szisztémát, és aki ebben az évben Kenderes város kitüntetettje lesz, részesüljön az 
emlékéremből. 
 
SZŰCS ANITA bizottsági tag  érdeklődött, hogy LEADER pályázatot lehet-e beadni ilyen célra? 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: ilyenre nincs lehetőség.  
 
BALOGH KÁROLYNÉ bizottsági tag:nagyon jó ötletnek tartja az emlékérem kibocsátást. Fel kell 
mérni a keresletet, mivel a mai világ alapja a reklám. A múzeumi belépőkből javasolta a 
finanszírozást, amely nagyobb propagandával és promócióval növelhető. Jó ötletnek tartaná, ha 
iskolák részére is ajánlanák a múzeumlátogatást. 
 
BODOR TAMÁS elnök: az intézményi bevételük sem a béreket, sem a rezsit nem futja, abból nem 
lehet ilyen célra elkülöníteni. Éveken keresztül először a megyében majd országosan küldött szét 
leveleket az iskoláknak, amelyben rendhagyó történelemórát ajánlott fel. Első lépés mindenképpen 
az, hogy tisztába legyenek a költségekkel. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: nehéz felmérni az igényeket, mivel a látogatók számából 
messzemenő következtetést nem lehet levonni. Úgy gondolja, hogy a szeptember hónapban minden 
évben megrendezett Horthy Emléknap alkalmas az emlékérmek árusítására.  
 
Szűcs Anita bizottsági tag 14 óra24 perckor az ülésről eltávozott, így a jelenlévő bizottsági 
tagok száma 5 fő. 
 
ÁCS ANDREA ÉVA bizottsági tag: érdeklődött, hogy kizárólagos jogot lehet-e  vásárolni, mert 
félő, hogy az önkormányzat elkészítteti az érmeket, és a rendezvényeken vállalkozók, egyéb 
szervezetek is árulni fognak.   
 
BODOR TAMÁS elnök: úgy gondolja, hogy erre nincs lehetőség. 
 
CSATÁRI LAJOS meghívott: úgy látja, hogy a Horthy kultusz fejlődésnek indult, és a Horthy 
emléktárgyak után nagy a kereslet. Azt is elképzelhetőnek tartja, hogy kereskedők felvásárolják az 
ilyen tárgyakat. 
 
BODOR TAMÁS elnök: javasolta, hogy a bizottság mérje fel  az emlékérem kiadásának költségeit, 
azt követően tárgyaljanak a továbbiakról. 
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A javaslattal a bizottság tagjai egyhangúlag egyetértettek. 
 
BODOR TAMÁS elnök: A következő javaslat bélyegkiadás volt. Felkérte Csatári Lajost, adjon 
tájékoztatást a bélyegkiadás lehetőségeiről. 
 
CSATÁRI LAJOS meghívott: a bélyegkiadók között szerepel a Philatelia Hungarica Kft, és a 
Magyar Bélyeggyűjtők Országos Szövetsége, amelyekkel javasolja felvenni a kapcsolatot a 
bélyegkiadással kapcsolatban. 
 
BODOR TAMÁS elnök: elmondta, hogy az alapítvány által beadott pályázatban is szerepel 
emléklap kiadás. Úgy gondolja, hogy az emléklapra ráférnek a kerek évfordulók, nem kell többet 
készíttetni. 
 
CSATÁRI LAJOS meghívott: úgy gondolja, hogy ilyen rangos évfordulót külön emléklapon 
kellene megjelentetni. 
 
BODOR TAMÁS elnök: az alapítvány által beadott pályázatban két rendezvényre pályáztak. 
Áprilisban konferenciával egybekötött megemlékezés lesz, ahol Ilona asszony halálának 5., 
születésének 100.évfordulójára emlékeznek. A szeptember 1-i Horthy emléknap a kenderesi  
újratemetés 25. évfordulója alkalmából kerül megrendezésre. Amennyiben a pályázat nyer, az 
alapítvány az emléklapokat el tudja készíttetni. Kormányzó úr születésének évfordulójának 
megünneplését az Ifjú Konzervatívok a Nemzetért nevű szervezettel közösen tervezik,  
konferenciával egybekötött két napos megemlékezés keretében. 
 
VERESNÉ NAGY MARGIT bizottsági tag: addig, amíg nem tudják, hogy milyen anyagi vonzata 
van az elképzeléseknek, dönteni sem tudnak benne. 
 
BODOR TAMÁS elnök: ő is úgy látja, hogy ezekben a kérdésekben most nem tudnak dönteni, a 
további javaslatok is anyagi forrást igényelnek. 
 
CSATÁRI LAJOS meghívott: alkalmi bélyegzésre gondolt. Véleménye szerint egy városnak joga 
van ahhoz, hogy ilyen alkalomra bélyegzőt készítsen. 
 
BODOR TAMÁS elnök: ezt ő is így gondolja, de a nyomdában mindenképpen utána kell nézni, 
hogy milyen feltételekkel készíttethetnek bélyegzőt. 
 

CSATÁRI LAJOS meghívott: a szívességi bélyegzéshez „postatiszta” bélyegeket tud biztosítani. 
Tudni kell, hogy a szívességi bélyegzés nem hivatalos. A június 18-a nap munkanap, amikor a posta 
is nyitva van.  
 

BODOR TAMÁS elnök: a rendezvény viszont hétvégén lesz, amikor a posta nincs nyitva. A 
javaslatok között szerepel az ünnepi megemlékezés. Az általa korábban említett két rendezvényen 
túl június 17-én fognak Horthy Miklós születésének 150. évfordulójára emlékezni, konferenciával 
egybekötve. A pályázat elbírálása után döntenek az előadók személyéről, de felkérésükről már most 
tárgyalnak. 
 
CSATÁRI LAJOS meghívott: írásos javaslatát kiegészítve, ,előadónak Lezsák Sándort is javasolja, 
aki elkötelezett és lojális Horthy Miklós megítélésében. 
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BODOR TAMÁS elnök: az áprilisi konferenciára már folynak a tárgyalások Lezsák elnök úrral. 
 
CSATÁRI LAJOS meghívott: a Horthy ligetnél nem lát közterület táblát. Három bejárata van a 
ligetnek, ahová javasolja a táblákat kitenni. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: a liget rekonstrukciójának elkészülte után ki fogják tenni a 
táblákat. 
 

BODOR TAMÁS elnök: Kenderest soha nem érte semmiféle támadás kormányzó úr miatt. A tábla 
valóban egy hiányosság, amelyet a felújítás után pótolni fognak. 
 

PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: a provokációtól soha nem féltek. A Horthy családhoz 
kapcsolódó megemlékezések minden évben színvonalasak, méltóságteljesek. Büszkék lehetnek 
arra, hogy nem használja fel egyetlen párt sem a Horthy nevet, - úgy ahogy Ilona  asszony többször  
kérte –. 
 

BODOR TAMÁS elnök: a napirendet lezárva elmondta, hogy március 20-ig megpróbálja a 
szükséges információkat beszerezni, majd a konkrét számadatok birtokában visszatérnek az 
elhangzott javaslatokra. 
 

A bizottság egyhangúlag egyetértett az elhangzottakkal.  
 

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 2018. évi eseménynaptárának elfogadása 
 
BODOR TAMÁS elnök: kiküldésre került az írásos anyag. Kiegészítésképpen elmondta, hogy a 
június 17-i emlékezés Horthy Miklós születésének 150 évfordulóján két napos rendezvény lesz, 
június 16-án és 17-én. Kérte, akinek kiegészítése, kérdése, hozzászólása van, tegye meg. 
 
Szűcs Anita bizottsági tag visszaérkezett az ülésre, így a bizottság jelenlévő tagjainak száma 6 
fől. 
 
BALOGH KÁROLYNÉ bizottsági tag: Bánhalmán kispályás labdarúgó tornát terveznek április 29-
én. A hagyományos Szent Iván éji mulatságot szeretnék ebben az évben is  megrendezni. Játszótér 
átadó ünnepséget terveznek szeptember hónapban. Ehhez kapcsolódva jótékonysági rendezvényt 
terveznek, amelynek bevételét a játszótér költségeihez szeretnék felhasználni. Az 
eseménynaptárban szerepel a több éve megrendezésre kerülő adventi gyertyagyújtás is. 
 
Kenderes Város Önkormányzatának Szociális és Kulturális Bizottsága véleményezte a 2018. évi 
eseménynaptár összeállítását, az elhangzott javaslatokat beépítette az eseménynaptárba, és 6 fő 
támogató szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzat Szociális és Kulturális Bizottságának 5/2018.(II.28.) Kt. számú 
határozata 
Kenderes Város 2018. évi eseménynaptára 
 



Kenderes Város 2018. évi eseménynaptára 
Dátum Esemény Helyszín Szervező 

január 12. 
Emlékezés a doni áttörés 

áldozataira 
II. Világháborús emlékmű 

FIDESZ kenderesi 
csoportja 

február 
11. 

Emlékezés Horthy Miklósra, 
halálának 61. évfordulója 

alkalmából  
Református Templom 

Horthy Miklós 
Emlékére 

Alapítvány  

február 3. 
hét 

Általános iskolai farsang 
Szent Imre Katolikus 

Általános Iskola 

Szent Imre 
Katolikus Általános 

Iskola 
február 

16. 
Vállalkozók fóruma Művelődési Ház 

Kenderes Városi 
Önkormányzat 

február 
13. 

Télbúcsúztató farsang Művelődési Ház Művelődési Ház 

március 3. Nőnapi rendezvény Művelődési Ház 
MEOSZ Kenderesi 

Csoportja 

március 5. Nőnap Művelődési Ház 
Kossuth Lajos 

Hagyományőrző 
Nyugdíjas Klub 

március 
10. 

Pályaorientációs nap 
Szent Imre Katolikus 

Általános Iskola 

Szent Imre 
Katolikus Általános 

Iskola 

március 
14. 

Városi megemlékezés az 1848-
’49- es Forradalom és 

Szabadságharc tiszteletére 
Művelődési Ház 

Szent Imre 
Katolikus Általános 

Iskola 
Művelődési Ház 

március 
22. 

Egyházmegyei teremtésvédelmi 
nap 

Szent Imre Katolikus 
Általános Iskola 

Szent Imre 
Katolikus Általános 

Iskola 

március 
25. 

Tojásfa állítás Rendezvénytér 
Kenderes Városi 
Önkormányzat 

Lovas Baráti Kör 

március 
28. 

Húsvéti lelki nap Római katolikus templom 
Szent Imre 

Katolikus Általános 
Iskola 

március 
29. 

Húsvéti készülődés Művelődési Ház Művelődési Ház 

március 
29. – 

április 3. 
Tavaszi Könyvtár napok Városi Könyvtár Városi Könyvtár 

április 11. Költészet napja Városi Könyvtár Városi Könyvtár 

április 14-
15. 

Horthy Istvánné Emléknapja  
Horthy Miklós 

Emlékére 
Alapítvány 

április 20. Ovi-gála Művelődési Ház Liliom Óvoda 

április 23-
27. 

Fenntarthatósági témahét 
Szent Imre Katolikus 

Általános Iskola 

Szent Imre 
Katolikus Általános 

Iskola 

április 24. Településszépítő közösségi nap 
Szent Imre Katolikus 

Általános Iskola 

Szent Imre 
Katolikus Általános 

Iskola 



április 29. Kispályás labdarúgó torna Bánhalma focipálya 
Tóth Tibor 

(sportbarátok) 

május 1. Majális Hagyományőrző székház 
Kenderesi Néptánc- 
és Hagyományőrző 

Egyesület 

május 1. 
hete 

Anyák napi megemlékezés, 
családi nap 

Szent Imre Katolikus 
Általános Iskola 

Szent Imre 
Katolikus Általános 

Iskola 

május 4. Középiskolai ballagás 
Kenderesi Mezőgazdasági 

Szakképző Iskola és 
Kollégium 

Kenderesi 
Mezőgazdasági 

Szakképző Iskola 
és Kollégium 

május 10. Madarak és fák napja 
Szent Imre Katolikus 

Általános Iskola 

Szent Imre 
Katolikus Általános 

Iskola 

május 12. Családi nap 
Szent Imre Katolikus 

Általános Iskola 

Szent Imre 
Katolikus Általános 

Iskola 

május 19. Ivó-bál Művelődési Ház 
Kossuth Lajos 

Hagyományőrző 
Nyugdíjas Klub 

május 25. Óvoda-gyermeknap  Liliom Óvoda Liliom Óvoda 
június 1. Óvodai  ballagás Liliom Óvoda Liliom Óvoda 

június 4. Emlékezés Trianonra Horthy liget 
Horthy Miklós 

Emlékére 
Alapítvány 

június 9. Városi gyermeknap Horthy liget Művelődési Ház 

június 15. DÖK-nap, diákközgyűlés 
Szent Imre Katolikus 

Általános Iskola 

Szent Imre 
Katolikus Általános 

Iskola 

június 16. Általános iskolai ballagás 
Szent Imre Katolikus 

Általános Iskola 

Szent Imre 
Katolikus Általános 

Iskola 

június 17. 
Emlékezés Horthy Miklósra, 

születésének 150. évfordulóján 
Római Katolikus Templom  

Horthy Miklós 
Emlékére 

Alapítvány 

június 22. Tanévzáró Te deum Római Katolikus Templom 
Szent Imre 

Katolikus Általános 
Iskola 

június 23. Szent Iván éji mulatság Bánhalma 
Kenderes Városi 
Önkormányzat 

július 2-
13. 

Néptánctábor Hagyományőrző székház 
Kenderesi Néptánc- 
és Hagyományőrző 

Egyesület 

július 13-
14. 

Vadgesztenye Fesztivál – 
Értékeink ünnepe 

Szent István úti védett 
gesztenyesor 

Kenderes Városi 
Önkormányzat 

Települési Értéktár 
Bizottság 

augusztus 
4. 

Rokkant nap Művelődési Ház 
MEOSZ Kenderesi 

Csoportja 
augusztus 

19. 
Államalapítás ünnepe, új kenyér 

sütés 
Bánhalma volt iskola udvara 

Sportkör, 
sportbarátok 



augusztus 
20. 

Szent István és az államalapítás 
ünnepe, Horthy István halálának 

76. évfordulója 
Városháza díszterme 

Kenderes Városi 
Önkormányzat 

szeptembe
r 

Játszótér átadó ünnepség Bánhalma, volt iskola épülete Sportkör, családok 

szeptembe
r 1. 

Horthy Emléknap Horthy kripta 
Horthy Miklós 

Emlékére 
Alapítvány 

szeptembe
r 3. 

Veni Sancte Tanévnyitó ünnepély Római Katolikus Templom 
Szent Imre 

Katolikus Általános 
Iskola 

szeptembe
r 8-9. 

Lovas napok  
Régi rep.gépes szolgálat 

telephelye 
Lovas Baráti Kör 

szeptembe
r 15. 

Fogyatékkal Élők Kulturális 
Találkozója 

Művelődési Ház 
Mozgáskorlátozotta

k Kenderesi 
Csoportja 

szeptembe
r 28. 

Mihály napi vásár Liliom Óvoda Liliom Óvoda 

szeptembe
r 30. 

Magyar Népmese Napja Városi Könyvtár Városi Könyvtár 

október 
első 

felében 

„Összefogás a könyvtárakért”-
őszi könyvtári napok 

Városi Könyvtár Városi Könyvtár 

október 5. Emlékezés az Aradi vértanúkra 
Szent Imre Katolikus 

Általános Iskola 

Szent Imre 
Katolikus Általános 

Iskola 

október 6. Emlékezés az Aradi vértanúkra 
1848/49-es emléktábla 

Városháza 
FIDESZ Kenderesi 

csoportja 

október 
13. 

Szüreti mulatság Hagyományőrző székház 
Kenderesi Néptánc- 
és Hagyományőrző 

Egyesület 

október 
19. 

Nemzeti ünnepünk- október 23.  
Szent Imre Katolikus 

Általános Iskola 

Szent Imre 
Katolikus Általános 

Iskola 
október 

23. 
Nemzeti ünnepünk, 1956 Művelődési Ház Művelődési Ház 

november 
5. 

Árpád-házi Szent Imre ünnepe 
Szent Imre Katolikus 

Általános Iskola 

Szent Imre 
Katolikus Általános 

Iskola 

november 
2. hét 

Nyílt tanítási hét Általános Iskola 
Szent Imre 

Katolikus Általános 
Iskola 

november 
9. 

Márton-napi vigadalom Művelődési Ház Művelődési Ház 

november 
10. 

Márton napi fáklyás felvonulás Hagyományőrző székház 
Kenderesi Néptánc- 
és Hagyományőrző 

Egyesület 

november 
24. 

Katalin bál Művelődési Ház 
Kossuth Lajos 

Hagyományőrző 
Nyugdíjas Klub 

december 
2. 

Adventi gyertyagyújtás Bánhalma, volt iskola udvara Salángi Ferenc 



december 
6. 

Mikulás váró Művelődési Ház Liliom Óvoda 

december  Adventi gyertyagyújtás 
Szent Imre Katolikus 

Általános Iskola 

Szent Imre 
Katolikus Általános 

Iskola 
december 

6. 
Baba-mama klub mikulásnapi 

rendezvénye 
Városi Könyvtár Városi Könyvtár 

december 
6. 

Szent Miklós nap 
Szent Imre Katolikus 

Általános Iskola 

Szent Imre 
Katolikus Általános 

Iskola 
december 

6. 
Ovi Mikulás Művelődési Ház Liliom Óvoda 

december 
8. 

Karácsonyi rendezvény Művelődési Ház 
MEOSZ Kenderesi 

Csoportja 
december 

9. 
Adventi gyertyagyújtás Bánhalma, volt iskola udvara Salángi Ferenc 

december 
17. 

Karácsonyi rendezvény Művelődési Ház 
Kossuth Lajos 

Hagyományőrző 
Nyugdíjas Klub 

december 
11-16. 

Adventi készülődés hete  
Kenderes Városi 
Önkormányzat 

december 
16. 

Adventi gyertyagyújtás és 
karácsonyi ünnepség 

Bánhalma, volt iskola udvara Salángi Ferenc 

december 
21. 

Szalagavató Művelődési Ház 

Kenderesi 
Mezőgazdasági 

Szakképző Iskola 
és Kollégium 

december 
21. 

Karácsonyi lelki nap Római katolikus templom 
Szent Imre 

Katolikus Általános 
Iskola 

december 
23. 

Adventi gyertyagyújtás Bánhalma, volt iskola udvara Salángi Ferenc 

 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai, Helyben 
          2./ Pádár Lászlóné polgármester, 
          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 
 
A Városi Könyvtár Kenderes  2017. évi beszámolójáról, és a 2018. évi munkatervéről 
 
A napirendhez szóbeli kiegészítést tett Mikola Istvánné intézményvezető. 
 
MIKOLA ISTVÁNNÉ intézményvezető: a Városi Könyvtár a tavalyi évben számolt be a 
testületnek a munkájáról. Jogszabályváltozás miatt, a beterjesztett formában, megadott szempontsor 
alapján készült el az intézmény 2017. évi beszámolója, amelyet az ország minden könyvtárának 
hasonló formában kell elkészíteni. Az elfogadott beszámolót és munkatervet a Megyei Könyvtárba 
kell eljuttatni, ahol digitalizálják és megőrzik az utókor számára. 
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ÁCS ANDREA ÉVA elnökhelyettes: az ilyen jellegű közművelődési tevékenység nem mérhető 
számokban. Véleménye szerint már az is eredmény, ha megtartják a jelenlegi színvonalat. 
 
Kenderes Város Önkormányzatának Szociális és Kulturális Bizottsága véleményezte a Városi 
Könyvtár Kenderes 2017. évi beszámolóját, és 5 fő támogató szavazatával, egy tartózkodás mellett 
az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzat Szociális és Kulturális Bizottságának  6/2018.(II.28.) Kt. számú 
határozata 
a Városi Könyvtár Kenderes 2017. évi beszámolójáról és 2018. évi munkatervéről 
 
 Kenderes Város Önkormányzat Szociális és Kulturális Bizottsága 
 véleményezte a Városi Könyvtár Kenderes 2017. évi beszámolóját, és 
            2018. évi munkatervét, melyet a beterjesztett formában javasol elfogadásra 
 a Képviselő-testületnek. 
 
 Erről: 1./ Bodor Tamás, a Szociális és Kulturális Bizottság elnöke, Helyben 
                      2./ Képviselő-testület tagjai, Helyben 
                     3./  Pádár Lászlóné polgármester Helyben 
 
                           é r t e s ü l n e k. 
 
BODOR TAMÁS elnök: mivel más napirendi pont nem volt, a bizottsági ülést  15 óra 24 perckor 
bezárta. 
 
 

Kmf. 
 
 

(:Bodor Tamás:)      (:Veresné Nagy Margit:) 
    elnök        tag  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült: Kenderes Városi Önkormányzat Szociális és Kulturális Bizottságának 2018. február 28-án 
14 órakor tartott rendes, nyílt ülésén. - 

 
 

 
M U T A T Ó 

 
 

Napirend:        Szám: 
 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Szociális és Kulturális Bizottságának 
2018. február 28-i ülése napirendjének elfogadásáról          4/2018. 
 
1./ Előterjesztés Csatári Lajos javaslatairól            ------ 
 
2./Kenderes Város 2018. évi eseménynaptára           5/2018. 
 
3./A Városi Könyvtár Kenderes 2017. évi beszámolójáról, 
    és a 2018. évi munkatervéről             6/2018. 
 
 
 
 
 


