
 
J e g y z ő k ö n y v 

 
Készült: Kenderes Városi Önkormányzat Szociális és Kulturális Bizottságának 2018. november 14-
én 13 órakor tartott  rendes, nyílt ülésén. - 
 
Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme 
 
Jelen vannak: Bodor Tamás elnök, Veresné Nagy Margit, Mikola Istvánné, Balogh Károlyné 
bizottsági tagok. - 
 

Bejelentéssel távol: Ács Andrea Éva, Dr Bencze Miklós, Szűcs Anita bizottsági tagok. - 
 

Bejelentés nélkül távol: --- 
 

Jelen vannak továbbá: Pádár Lászlóné polgármester, Tóth Tiborné alpolgármester, Dr Gaszparjan 
Karen jegyző, Moldvai Ilona pályázó, Kun Sándorné jegyzőkönyvvezető. - 
 
BODOR TAMÁS elnök: köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 7 fős bizottságból 4 fő 
van jelen, 3 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 Város Önkormányzatának Szociális és Kulturális Bizottsága 4  fő egyhangú szavazatával 
az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzat Szociális és Kulturális Bizottságának 12/2018.(XI. 14.) Kt. számú 
határozata 
Kenderes Városi Önkormányzat Szociális és Kulturális Bizottságának 2018. november 14-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 tá r g y a l á s a 
Kenderes Város Önkormányzata ../2018.(...) önkormányzati rendeletének véleményezése a 
helyi közművelődésről 
 
BODOR TAMÁS bizottsági elnök: a rendelet módosítása azért vált szükségessé, mert a 
közművelődési feladatellátásról szóló 1997. évi CXL. törvény 2018. január 1. napjával újra 
szabályozta a települési önkormányzatok közművelődési feladatait, alapszolgáltatásait.Minden 
települési önkormányzat kötelező feladata a közművelődési alapszolgáltatás megszervezése, 
melynek keretében a művelődő közösségnek rendszeres és alkalomszerű művelődési vagy 
közösségi tevékenysége végzésének helyszínét biztosítja, bemutatkozási lehetőségeket teremt, 
fórumot szervez, ahol megfogalmazhatják a feladatellátással kapcsolatos észrevételeiket, 
javaslataikat.A képviselő-testület 2017-ben alkotta meg a helyi közművelődési feladatok ellátásáról 
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 szóló rendeletét A vonatkozó jogszabályban foglaltakkal való összhang megteremtése szükségessé 
teszi a rendelet megalkotását és a jelenleg hatályban lévő rendelet hatályon kívül helyezését. 
Javasolta a rendelet-tervezet elfogadását a Képviselő-testület részére. 
 
A javaslattal a bizottság tagjai egyetértettek, és 4 fő egyhangú szavazatával az alábbi határozatot 
hozták 
 
Kenderes Város Önkormányzat Szociális és Kulturális Bizottságának 13/2018.(XI. 14.) Kt. számú 
határozata 
a helyi közművelődésről szóló  rendelet-tervezet véleményezéséről 
 

 Kenderes Városi Önkormányzat Szociális és Kulturális Bizottsága 
 megtárgyalta a helyi közművelődésről szóló rendelet-tervezetet,  
            amelyet a beterjesztett formában, a jegyzőkönyv 
 mellékletében foglaltak szerint javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra. 
 

 Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai, Helyben 
                      2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
 

                           é r t e s ü l n e k. 
 
2. n a p i r e n d i  po n t  m e g tá r g ya l ás a 
A Kenderesi Gondozási Központ, Csaád-és Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetői állására 
benyújtott pályázat véleményezése 
 
BODOR TAMÁS elnök:a Kenderesi Gondozási Központ, Család-és Gyermekjóléti Szolgálat 
intézményvezetői állásának betöltésére kiírt pályázati felhívásra az előírt határidőn belül három 
pályázat érkezett. A benyújtott pályázatok közül egy, Moldvai Ilona pályázata felelt meg a pályázati 
kiírásban szereplő feltételeknek.  2018. október 30-án a szakmai elbírálásra létrehozott bíráló 
bizottság véleményezte a pályázatot. A szakmai bíráló bizottság megállapította, hogy a pályázó  
szakmailag tájékozott, és megfelelő tapasztalatokkal rendelkezik. Pályázatában a szakmai érdekeket 
helyezte előtérbe, figyelembe véve az intézmény gazdaságos működését. A bizottság támogatta a 
pályázatot és javasolta a Képviselő-testületnek Moldvai Ilona intézményvezetői kinevezését. 
Felkérte Moldvai Ilonát, amennyiben van szóbeli kiegészítése, tegye meg. 
 
MOLDVAI ILONA pályázó:a pályázat összeállítáa során nem állt rendelkezésére pontos számadat. 
A pályázatban nem ígérgetett, mert tisztában van azzal, hogy a költségvetési források korlátozottak. 
Nagyon fontosnak tartja az intézményi bevételek növelését, pályázati források elnyerésével és a 
szolgáltatások bővítésével. 
 
TÓTH TIBORNÉ alpolgármester: érdeklődött a pályázótól, hogy volt-e bent az intézményben 
tájékozódni és adatokat kérni, hogy jobban felkészüljön és megismerje az intézményt? Bánhalmán 
105 fő 65 év feletti idős ember van.Van-e elképzelése arról, hogy számukra tud-e valami újat 
nyújtani? 
 
MOLDVAI ILONA pályázó:nem állt szándékában bemenni, az intézménybe, mert úgy vélte, hogy 
csak számadatokat kap, amiből nem derül ki, hogy mi rejlik a számok mögött. 
Bánhalmával kapcsolatban tájékozódott, és úgy tudja, hogy a Gondozási Központon kívül másik 
szolgáltató is végzi a feladatot a településen. Az Idősek Klubjában a létszámfeltöltést 
mindenképpen szükségesnek tartja. Ahhoz, hogy teljes létszámban működjenek, a bánhalmi idősek  
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szállítását is meg kellene oldaniuk. 
 

 
TÓTH TIBORNÉ alpolgármester: továbbra is úgy véli, hogy egy beszélgetésre lett volna lehetőség 
az intézményben. 
 

BALOGH KÁROLYNÉ bizottsági tag:úgy látja, hogy Bánhalmán lenne igény a Idősek Klubjára, 
de jelenleg nincs megfelelő helyiség ilyen célra, és az idősek nem szívesen utaznak be Kenderesre,  
csak alkalmanként jönnek rendezvényekre. 
 

MOLDVAI ILONA pályázó: a szociális segítségre szoruló személyek esetében a felülvizsgálati 
lehetőségeket ki kell használni. Elképzelése szerint egészségügyi intézményekben is tájékoztatni 
fogják a lakosságot  az intézmény nyújtotta lehetőségekről. A szélesebb körű tájékoztatást nagyon 
fontosnak tartja. 
 

VERESNÉ NAGY MARGIT bizottsági tag: Moldvai Ilona helyismerettel rendelkezik, ismeri a 
kenderesi embereket. Most új lesz a  feladat, hogy vezetőként is megmérettesse magát. 
 

MOLDVAI ILONA pályázó:  sokat változott a gyermekvédelmi törvény és a szociális törvényben 
is jelentős változások történtek. A gyermekjóléti szolgálatok munkája igen nehéz, sokrétű és 
bonyolult. A bölcsődei ellátás beindításával új feladatok is lesznek az intézményben.  
 

A Szociális és Kulturális Bizottság 4 fő egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
 

Kenderes Városi Önkormányzat Szociális és Kulturális Bizottságának  14/2018..(XI. 14..) Kt. 
számú határozata 
a Kenderesi Gondozási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetői 
álláshelyére kiírt pályázat véleményezéséről 
 
 Kenderes Városi  Önkormányzat Szociális és Kulturális Bizottsága 
 véleményezte a Kenderesi Gondozási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti 
 Szolgálat intézményvezetői álláshelyére benyújtott pályázatot. 
 A Szociális és Kulturális Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, 
            hogy az intézményvezetői feladatok ellátásával Moldvai Ilona 
            (Kisújszállás, Lehel út 15/15.szám alatti lakost) megbízni, 5 évre. 
 
 Erről: 1./ Képviselő-testület 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: mivel más napirendi pont nem volt, az ülést 13 óra 30 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. november 14-
én 13 órakor tartott rendkívüli, nyílt üléséről. - 
 
 

M U T A T Ó 
 
 

Napirend:         Szám: 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Szociális és Kulturális Bizottságának 
2018. november 4-i ülése napirendjének elfogadásáról      12/2018. 
 
1./ A helyi közművelődésről szóló rendelet-tervezet véleményezése             13/2018. 
 
2./ A Kenderesi Gondozási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti  
      Szolgálat intézményvezetői álláshelyére kiírt pályázat véleményezése    14/2018. 
 
 
 


