
 
J e g y z ő k ö n y v 

 
Készült: Kenderes Városi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának, valamint 
Szociális és Kulturális Bizottságának 2018. november 28-án 13 órakor tartott rendes, összevont, 
nyílt ülésén. - 
 
Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme 
 
Jelen vannak: 
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság: 
Veresné Nagy Margit elnök, Ács Andrea Éva elnökhelyettes, Bodor Tamás, Farkas Istvánné tagok. 
- 
 
Bejelentéssel távol: Dr Bencze Miklós, Tóth-Szabó Márta, Fehérné Szendrei Ibolya tagok. - 
 
Bejelentés nélkül távol: --- 
 
Szociális és Kulturális Bizottság: Bodor Tamás elnök, Ács Andrea Éva elnökhelyettes, Veresné 
Nagy Margit, Mikola Istvánné, Balogh Károlyné tagok. - 
 
Bejelentéssel távol: Dr Bencze Miklós, Szűcs Anita tagok. - 
 
Bejelentés nélkül távol: --- 
 
Tanácskozási joggal jelenlévők: Pádár Lászlóné polgármester, Tóth Tiborné alpolgármester, Dr 
Gaszparjan Karen jegyző, Koncz Éva aljegyző, Süvegesné Bakondi Mária, a Polgármesteri Hivatal 
Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztályának vezetője, Csehné Köteles Rozália belső ellenőr.- 
 
Jelen vannak továbbá: Bánfi Frigyesné, Duzs Sándorné, Knoch Ferencné érdeklődők, Kun 
Sándorné jegyzőkönyvvezető. - 
 
VERESNÉ NAGY MARGIT bizottsági elnök: köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 
7 fős Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságból 4 fő van jelen, 3 fő bejelentéssel van távol Az 
ülés határozatképes. 
 
Javasolta a meghívón szereplő napirendi pont megtárgyalását. 
 
Kérte, akinek van más javaslata, tegye meg. 
 
Más javaslat nem volt. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 4 fő egyhangú 
szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
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Kenderes Városi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 21/2018.( XI. 28.) 
számú határozata 
Kenderes Városi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 2018. november 
28-i ülése napirendjének elfogadásáról 
 
 Kenderes Városi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 
            Veresné Nagy Margit elnök napirendekre tett javaslatát elfogadta. 
 
 Erről: 1./ Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság tagjai, Helyben 
 
                           é r t e s ü l n e k. 
 
BODOR TAMÁS bizottsági elnök: köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 7 fős 
Szociális és Kulturális Bizottságból 5 fő van jelen, két fő bejelentéssel van távol. 
 
Javasolta a meghívón szereplő napirendi pontok megtárgyalását. 
 
Kérte, akinek van más javaslata, 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 és Kulturális Bizottságának  15/2018. XI. 28.) számú 
határozata 
Kenderes Városi Önkormányzat Szociális és Kulturális Bizottságának 2018. november 28-i ülése 
napirendjének elfogadásáról 
 
 Kenderes Városi Önkormányzat Szociális és Kulturális Bizottsága 
            Bodor Tamás elnök napirendre tett javaslatát elfogadta. 
 
 Erről: 1./ Szociális és Kulturális Bizottság 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 a 2018. évi költségvetésének módosításáról szóló ../2018. önkormányzati 
rendelet-tervezet véleményezéséről 
 
Szóbeli kiegészítést tett Süvegesné Bakondi Mária, a Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztály 
vezetője. 
 
SÜVEGESNÉ BAKONDI MÁRIA, a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási 
Osztályának vezetője: az előterjesztés utolsó oldalán a '2017. évit költségvetés” kifejezést  „2018 
évi költségvetés” kifejezésre kéri módosítani. Az önkormányzat 2018. évi költségvetését  főleg a 
közmunkaprogramok és kapott támogatások miatt kellett módosítani. Az új módosított költségvetési 
főösszege 2.991.889.807 Ft, mind a bevételi mind a kiadási oldalon. 
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A felhalmozási költségvetési előirányzatok összege 1.429.927.583 Ft, a finanszírozási kiadás 
893.079.278 Ft, a működési költségvetési előirányzatok összege pedig 668.882.946 Ft. 
 

Személyi jellegű kiadások :360.865.265 Ft, melynek munkaadói járulékai. 60.958.869 Ft. 
A dologi jellegű kiadások összege: 203.696.222 Ft. Az ellátottak pénzbeli juttatásainak 
előirányzata. 29.946.840 Ft, egyéb működési célú kiadások összege pedig 13.415.750 Ft. 
A működési bevételek összege: 656.915.678 Ft, felhalmozási költségvetési előirányzat 
1.239.388.191 Ft, a finanszírozási bevételek összege. 1.095.585.938 Ft. 
 
VERESNÉ NAGY MARGIT bizottsági elnök:az ismertetett számadatok az elmúlt időszakban 
történt költségvetést érintő változásokat takarják. A rendelet-tervezet elfogadását javasolja a 
bizottságnak. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága véleményezte 
Kenderes Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról szóló ../2018.(....) 
önkormányzati rendelet-tervezetét, és 4 fő egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 22/2018./2018.(XI. 
28.)számú határozata 
Kenderes Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról ../2018.(...)önkormáyzati 
rendelet-tervezet véleményezéséről 
 
 Kenderes Városi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 
            véleményezte Kenderes Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének  
            módosításáról szóló rendelet-tervezetet, melyet a beterjesztett formában javasol  
            elfogadásra a képviselő-testületnek. 
 
             Erről: 1./ Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság tagjai, Helyben 
                       2./ Képviselő-testület tagjai, Helyben 
                       3./ Dr Gaszparjan Karen jegyző, Helyben 
 
                            é r t e s ü l n e k. 
 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Szociális és Kulturális Bizottsága véleményezte Kenderes Városi 
Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról szóló ../2018.(....) önkormányzati 
rendelet-tervezetét, és  5 fő egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Szociális és Kulturális Bizottságának 16/2018.(XI. 28.)számú 
határozata 
Kenderes Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról ../2018.(...)önkormáyzati 
rendelet-tervezet véleményezéséről 
 
 Kenderes Városi Önkormányzat Szociális és Kulturális Bizottsága 
            véleményezte Kenderes Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének  
            módosításáról szóló rendelet-tervezetet, melyet a beterjesztett formában javasol  
            elfogadásra a Képviselő-testületnek. 
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             Erről: 1./ Szociális és Kulturális Bizottság tagjai, Helyben 
                       2./ Képviselő-testület 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 al á s a 
Kenderes Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének 3. negyedéves végrehajtásáról 
szóló előterjesztés véleményezése 
 

Szóbeli kiegészítést tett Süvegesné Bakondi Mária, a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és 
Városgazdálkodási Osztályának vezetője: 
 

SÜVEGESNÉ BAKONDI MÁRIA, a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási 
Osztályának vezetője:a beterjesztett  előterjesztés tartalmazza a 2018.  3. negyedévet érintő 
teljesítéseket bevétel és kiadás nemenként. A bevételek teljesítése 100 %, míg a kiadások teljesítése 
34 %. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága véleményezte 
Kenderes Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének 3. negyedéves végrehajtásáról szóló 
előterjesztést és 4  fő egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 23/2018.(XI. 
28.)számú határozata 
Kenderes Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének  3. negyedéves végrehajtásáról szóló 
előterjesztés véleményezéséről 
 
   Kenderes Városi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 
              véleményezte Kenderes Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének  
              3. negyedévi végrehajtásáról szóló előterjesztést, melyet a beterjesztett formában javasol  
              elfogadásra a képviselő-testületnek. 
 
             Erről: 1./ Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság tagjai, Helyben 
                       2./ Képviselő-testület tagjai, Helyben 
                       3./ Dr Gaszparjan Karen jegyző, Helyben 
 
                            é r t e s ü l n e k. 
 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Szociális és Kulturális Bizottsága véleményezte Kenderes Városi 
Önkormányzat 2018. évi költségvetésének 3. negyedéves végrehajtásáról szóló előterjesztést és 5 fő 
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
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Kenderes Városi Önkormányzat Szociális és Kulturális Bizottságának 17/2018.(XI. 28.)számú 
határozata 
Kenderes Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének  3. negyedéves végrehajtásáról szóló 
előterjesztés véleményezéséről 
 
   Kenderes Városi Önkormányzat  Szociális és Kulturális Bizottsága 
              véleményezte Kenderes Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének  
              3. negyedévi végrehajtásáról szóló előterjesztést, melyet a beterjesztett formában javasol  
              elfogadásra a képviselő-testületnek. 
 
             Erről: 1./ Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság tagjai, Helyben 
                       2./ Képviselő-testület 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 
Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázatok véleményezése 
 
VERESNÉ NAGY MARGIT elnök:13 pályázat érkezett a Bursa Hungarica A típusú pályázati 
kiírásra. Érdeklődött a Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztály vezetőjétől, hogy mennyi az a 
keretösszeg, amelyet erre a célra tudnak fordítani? 
 
SÜVEGESNÉ BAKONDI MÁRIA, a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási 
Osztályának vezetője:a Képviselő-testület 150/2018.(IX. 12.) Kt. számú határozatában a 2019. évi 
keretösszeget 400 ezer Ft-ban állapította meg, ezenkívül 2 fő ösztöndíja megmaradt a tavalyi évben, 
így 425 ezer Ft-tal számolhatnak a jövő évben. 
 
H o z z á s z ó l á s o k 
 
KONCZ ÉVA aljegyző:amikor a Képviselő-testület elfogadta a pályázati kiírást, nem írta elő a 
jövedelmi viszonyokat.és nem döntött a jövedelemhatárokról. A pályázat benyújtásakor csak a 
jövedelemigazolásokat kérték. Minden pályázó olyan képzési formára jár, amely támogatható. A 
400 ezer Ft-os keretösszeg olyan pályázatot is tartalmaz ,amelyről 2016. októberében döntött a 
testület, a 2017/2018-as, a 2018-2019-es ,illetve a 2019/2020-as tanévre egy  tanuló B típusú 
pályázatban részesült. Részére a testület 5 ezer Ft-os támogatást állapított meg. A 400 ezer Ft-ot 10 
hónapra kell elosztani.A Bursa Hungarica ösztöndíj  a települési önkormányzat által megállapított 
összegből (minimum 1.000 Ft,) és az intézmények által biztosított összegből áll. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester:  lehetőség van a differenciálásra is. Meg kellene vizsgálni 
azokat a pályázókat, akik leginkább rászorulnak a támogatásra.  
 
BODOR TAMÁS bizottsági elnök: egyetért a polgármester asszony által elmondottakkal abban, 
hogy ne az egy főre eső jövelem alapján döntsenek a pályázatokról 
 
BALOGH KÁROLYNÉ bizottsági tag: az egy főre eső jövedelem figyelembevételét javasolta a 
döntésnél. 
 
Koncz Éva aljegyző egyenként ismertette a pályázatokat. 



 
- 6 - 

 
ÁCS ANDREA ÉVA bizottsági tag: érdeklődött, hogy mi a különbség az egységes osztatlan 
képzés, a felsőoktatási szakképzés, illetve felsőfokú alapképzés között? 
 
KONCZ ÉVA aljegyző: az egységes osztatlan képzés egyetemi végzettséget ad, a felsőoktatási 
szakképzés két éves és szakmát ad,a felsőfokú alapképzés pedig  a főiskolának megfelelő képzés. 
 
BODOR TAMÁS bizottsági elnök:első körben azt kellene eldönteni, hogy kapjon-e mindenki, vagy 
differenciáltan adjanak személyenként 5 ezer Ft-ot.  
 
BALOGH KÁROLYNé bizottság tag: azt javasolta, hogy mindenki kapjon támogatást egyenlő 
arányban. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Pénnzügyi és Településfejlesztési Bizottsága, valamint Szociális és 
Kulturális Bizottsága véleményezte a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázatra beadott pályázatokat és 
az alábbi szavazati arányokkal az alábbi határozatokat hozták: 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága a Bursa Hungarica 
Ösztöndíjpályzatra beérkezett pályázatokat és  4 fő egyhangú szavazatával az alábbi határozatot 
hozta: 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 24/2018.(XI. 
28.)számú határozata 
Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatok véleményezéséről 
 
 
   Kenderes Városi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 
              véleményezte a Bursa Hungaria ösztöndíjpályázatra beérkezett pályázatokat, 
              és úgy döntött, hogy javasolja a Képviselő-testületnek, hogy mind a 13 pályázó  
              kapjon ösztöndíjat, a rendelkezésre álló  pénzügyi kereten belül, egyenlő arányban. 
 
             Erről: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                       2./ Képviselő-testület tagjai, Helyben 
                       3./ Dr Gaszparjan Karen jegyző, Helyben 
 
                            é r t e s ü l n e k. 
 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Szociális és Kulturális Bizottsága a Bursa Hungarica 
Ösztöndíjpályzatra beérkezett pályázatokat és  5 fő egyhangú szavazatával az alábbi határozatot 
hozta: 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Szociális és Kulturális Bizottságának 18/2018.(XI. 28.)számú 
határozata 
Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatok véleményezéséről 
 
   Kenderes Városi Önkormányzat Szociális és Kulturális Bizottsága 
              véleményezte a Bursa Hungaria ösztöndíjpályázatra beérkezett pályázatokat, 
              és úgy döntött, hogy javasolja a Képviselő-testületnek, hogy mind a 13 pályázó  
              kapjon ösztöndíjat, a rendelkezésre álló  pénzügyi kereten belül, egyenlő arányban. 
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             Erről: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                       2./ Képviselő-testület tagjai, Helyben 
                       3./ Dr Gaszparjan Karen jegyző, Helyben 
 
                            é r t e s ü l n e k. 
 
4. n a p i r e n d i  p o n t  m e g t á r g y al á s a 
„Mindenki karácsonya” ünnepség megrendezése 
 
BODOR TAMÁS bizottsági elnök:a korábbi évekhez hasonlóan az idén is tervezik az adventi 
rendezvények szervezését. Ebben az évben  - az önkormányzat anyagi helyzetére tekintettel - nem 
tudják vállalni, hogy a település lakosait egy tál meleg ételre vendégül látják. Kenderesen december 
22-én a katolikus templomban rendezik meg a Betlehemi láng átadási ünnepséget, ahol az általános 
iskola tanulói és az óvodások ünnepi karácsonyi műsorát láthatják. A műsor után zsíros kenyérrel, 
forró teával, forralt borral és süteménnyel várják a lakosokat. Bánhalmán szintén megrendezik az 
adventi gyertyagyújtást, ahol szintén vendégül látják a lakosokat, december 15-én délután. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 4 fő egyhangú 
szavazatával az alábbi határozatot hozta 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 25/2018.(XI. 
28.)számú határozata 
„Mindenki karáncsonya” ünnepség rendezéséről 
 
   Kenderes Városi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 
              egyetért azzal, hogy 2018-ban megrendezésre kerüljön a „Mindenki karácsonya 
              ünnepség Kenderesen és Bánhalmán az alábbiak szerint: 
 

              2018. december. 15-én adventi gyerttyagyújtás Bánhalmán 
        
              2018. december 22-én vasárnap a katolikus templomban a „Betlehemi láng átadási 
              ünnepség Kenderesen. 
    
               
             A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 
             a rendezvények költségeit 2018. évi költségvetése terhére biztosítsa. 
 
             Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai, Helyben 
                       2./ Polgármesteri Hivatal pénzügyi és Városgazdálkodási osztálya, Helyben 
 
                            é r t e s ü l n e k. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Szociális és Kulturális Bizottsága 5 fő egyhangú szavazatával az 
alábbi határozatot hozta 
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Kenderes Városi Önkormányzat Szociális és Kulturális Bizottságának 192018.(XI. 28.)számú 
határozata 
„Mindenki karáncsonya” ünnepség rendezéséről 
 
   Kenderes Városi Önkormányzat Szociális és Kulturális Bizottsága 
              egyetért azzal, hogy 2018-ban megrendezésre kerüljön a „Mindenki karácsonya 
              ünnepség Kenderesen és Bánhalmán az  
    
             2018. december 15-én  adventi ünnepség Bánhalmán 
 

        
              2018. december 22-én vasárnap a katolikus templomban a „Betlehemi láng átadási 
              ünnepség Kenderesen. 
    
             
             A Szociális és Kulturális Bizottság  javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 
             a rendezvények költségeit 2018. évi költségvetése terhére biztosítsa. 
 
             Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai, Helyben 
                       2./ Polgármesteri Hivatal Szociális és Kulturális Osztálya, Helyben 
 
                            é r t e s ü l n e k. 
 

5. 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 Kenderes Városi Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának 
felülvizsgálatáról 
 

BODOR TAMÁS elnök:tartalmas, mindenre kiterjedő anyag került beterjesztésre. 
 

KONCZ ÉVA aljegyző: tájékoztatta a jelenlévőket, hogy minden 2 ezer fő feletti településen 
kötelező szolgáltatástervezési koncepció elfogadása, amely a Helyi Esélyegyenlőségi Programhoz 
kapcsolódik. A Gondozási Központ megbízott intézményvezetője javasolta, hogy kiegészítő 
alapszolgáltatásként falugondnoki alapszolgáltatást hozzon létre az önkormányzat. 
 
DR GASZPARJAN KAREN jegyző: javasolta, hogy mérjék fel a falugondnoki szolgáltatás 
igénybevételére vonatkozó igényeket, majd ennek tükrében  vizsgálják meg a bevezetés lehetőségét. 
            
Kenderes Városi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 4 fő egyhangú 
szavazatával az alábbi határozatot hozta 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 26/2018.(XI. 
28.)számú határozata 
a Szociális Szolgáltatási Koncpció véleményezéséről 
 

           Kenderes Városi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 
           véleményezte  Kenderes Városi Önkormányzat  Szociális Szolgáltatástervezési  
           Koncepcióját, melyet a beterjesztett formában javasol  
            elfogadásra a képviselő-testületnek. 
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             Erről: 1./ Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság tagjai, Helyben 
                       2./ Képviselő-testület tagjai, Helyben 
                       3./ Dr Gaszparjan Karen jegyző, Helyben 
 
                            é r t e s ü l n e k. 
 

Kenderes Városi Önkormányzat Szociális és Kulturális  Bizottsága 5 fő egyhangú szavazatával az 
alábbi határozatot hozta 
Kenderes Városi Önkormányzat Szociális és Kulturális Bizottságának 20/2018.(XI. 28.)számú 
határozata 
a Szociális Szolgáltatási Koncpció véleményezéséről 
 

           Kenderes Városi Önkormányzat Szociális és Kulturális Bizottsága 
           véleményezte  Kenderes Városi Önkormányzat  Szociális Szolgáltatástervezési  
           Koncepcióját, melyet a beterjesztett formában javasol  
            elfogadásra a Képviselő-testületnek 

 
             Erről: 1./ Szociális és Kulturális Bizottság tagjai, Helyben 
                       2./ Képviselő-testület tagjai, Helyben 
                       3./ Dr Gaszparjan Karen jegyző, Helyben 
 
                            é r t e s ü l n e k. 
 

6. 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 Települési Értéktár Bizottság munkájának véleményezése 
 

BODOR TAMÁS elnök: az önkormányzat 81/2014.(VI. 25.) Kt. számú határozatával létrehozta a 
Települési Értéktár Bizottságot. A bizottság megalakulása óta 59 érték került fel a települési értéktár 
listájára, melynek nagy részét a város történelmi személyiségei,  épületei alkotják. Az Értéktár 
Bizottság munkája és a népfőiskola beindítása szorosan összekapcsolódik.  
 

Az Értéktár Bizottság munkáját nagy mértékben segítette az NMI Művelődési Intézettel kötött 
megbízási szerződés, amely a Kárpát-medencei Népfőiskolai hálózat létrehozásának helyi 
előkészítésére irányult. 
 

A megállapodásba foglalt feladatok teljesítése során kapott segítséggel hatékony munka alakult ki 
az Értéktár Bizottságban. 
Az Értéktár Bizottság rövid távú tervei között szerepel a történelmi múlt kihasználása. Szeretnének 
nagyobb hangsúlyt fektetni az idegenforgalom fejlesztésére, hogy országos ismertséget szerezzen a 
település.Ennek érdekében törekednek történelmi és ismeretterjesztő konferenciák szerezvésére és 
lebonyolítására, tervezik előadás szervezését diákoknak, az általános és középiskolák bevonásával, 
a Horthy család tagjaihoz és a történelmi múlthoz kötődő megemelékezések megtartását, 
emléknapok, bemutatók szervezését. 
Egyedi kormánydöntések alapján a településen található, Horthy Miklós nevéhez köthető 
középületek felújítása és eredeti állapotára történő visszaállítása folyamatban van. Szintén a 
kormány kezdeményezésére országos műemléki védettséget kapott a Horthy kastély, a postahivatal 
és a vasútállomás épületei  A felújítás érinti a tengerészeti kiálllítóterem mellett található épületet, 
amely egykor református iskolaként funkcionált. A felújítást követően az emeleti szinten 
vendégszobák, a földszinten alkotótermek kerülnek kialakításra.  Ez az átalakítás lehetőséget 



biztosít az idegenforgalom növelésére, hagyományőrző csoportok létrehozására, de optimális  
 

- 10 - 
 

közösségi teret is biztosít kézműves alkotótáborok, történelmi és irodalmi táborok szervezésére, 
lebonyolítására. Kiépítésre került egy fedett színpad, egy kültéri kemence, a parkosítás és a fásítás 
jelenleg is zajlik és készülnek a kerti bútorok. 
Szoros együttműködés alakult ki az általános iskolával, és együttműködési megállapodást kötöttek a 
Kenderesi Néptánc és Hagyományőrző Egyesülettel. 
A népfőiskola következő rendezvénye 2019-ben kerül megrendezésre, amikor is Horthy István 
kormányzóhelyettesre és feleségére emlékeznek. 
 
H o z z á s z ó l á s o k 
 
ÁCS ANDREA ÉVA elnökhelyettes: a nyáron szakfelügyeleti vizsgálat volt a Művelődési Háznál, 
amely vizsgálta a Helyi Értéktár Bizottság munkáját is.  A vizsgálat  kiemelt minőségűnek nevezte 
azt a tevékenységet, amelyet a bizottság végez. A bemutatott anyag nem tükrözi, hogy milyen 
sokrétű munkát végez a bizottság. Köszönetet mondott Bodor Tamásnak, áldozatos, magas 
színvonalú munkájáért, amellyel a város hírnevét is  öregbíti. Szomorú, hogy a helyi lakosság 
ezeket az értékeket természetesként kezeli. Azt is feladatuknak tartják, hogy megértessék a helyi 
lakossággal, hogy az értékeket védeni kell. 
  
Kenderes Városi Önkormányzat Szociális és Kulturális Bizottsága 5 fő egyhangú szavazatával az 
alábbi határozatot hozta: 
 
 

Kenderes Városi Önkormányzat Szociális és Kulturális Bizottságának 21/2018.(XI. 28.)számú 
határozata 
a Települési Értéktár Bizottság munkájának véleményezéséről 
 

     Kenderes Városi Önkormányzat Szociális és Kulturális Bizottság 
     megtárgyalta a Települési Értéktár Bizottság munkájáról szóló 
     beszámolót, amelyet elfogadásra javasol a Képviselő-testületnek. 
 

     Erről: 1./ Szociális és Kulturális Bizottság tagjai, Helyben 
               2./ Bodor Tamás, a Települési Értéktár Bizottság elnöke, Helyben 
               3./ Képviselő-testület tagjai, Helyben 
 

                    é r t e s ü l n e k. 
 

BODOR TAMÁS bizottsági elnök:mivel más napirendi pont nem volt, az összevont bizottsági ülést 
14 óra 30 perckor bezárta. 
 
 

Kmf. 
 
 

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



 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 
 

Készült: Kenderes Városi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának, valamint 
Szociális és Kulturális Bizottságának 2018. november 28-án 13 órakor tartott rendes, összevont, 
nyílt üléséről. - 
 
 

M U T A T Ó 
 

Napirend:               Szám: 
 

Kenderes Városi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottságának 2018. november 28-i ülése napirendjének elfogadásáról     21/2018. 
 

Kenderes Városi Önkormányzat Szociális és Kulturális Bizottságának 
2018. november 28-i ülése napirendjének elfogadásáról                             15/2018. 
 

1./Kenderes Városi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési 
    Bizottság határozata: 
    Kenderes Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének  
    módosításáról szóló ../2018.(...) önkormányzati rendelet-tervezet  
    véleményezéséről                                                                                      22/2018. 
 

    Kenderes Városi Önkormányzat Szociális és Kulturális Bizottságának 
    határozata: 
    Kenderes Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének  
    módosításáról szóló ../2018.(...) önkormányzati rendelet-tervezet  
    véleményezéséről                                                                                      16/2018. 
 

2./Kenderes Városi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési 
    Bizottság határozata: 
    Kenderes Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének 
    3. negyedéves végrehajtásáról szóló előterjesztés véleményezéséről       23/2018. 
 

    Kenderes Városi Önkormányzat Szociális és Kulturális Bizottságának 
    határozata: 
     Kenderes Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének 
    3. negyedéves végrehajtásáról szóló előterjesztés véleményezéséről       17/2018. 
 

3./ /Kenderes Városi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési 
      Bizottság határozata: 
      Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatok véleményezéséről                        24/2018. 
 

     Kenderes Városi Önkormányzat Szociális és Kulturális Bizottságának 
     határozata: 
     Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatok véleményezéséről                         18/2018. 
 

4./ Kenderes Városi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési 
      Bizottság határozata: 
      „Mindenki karácsonya” ünnepség megrendezése                                   25/2018. 
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Napirend:         Szám: 
 
   Kenderes Városi Önkormányzat Szociális és Kulturális Bizottságának 
    határozata:   
   „Mindenki karácsonya” ünnepség megrendezése                                      19/2018. 
 
5./  Kenderes Városi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési 
      Bizottság határozata: 
      Kenderes Városi Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési 
      Koncepciójának véleményezéséről                                                         26/2018. 
 
      Kenderes Városi Önkormányzat Szociális és Kulturális Bizottságának 
      határozata:                                                     
      Kenderes Városi Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési 
      Koncepciójának véleményezéséről                                                         20/2018. 
 
6./ Kenderes Városi Önkormányzat Szociális és Kulturális 
      Bizottság határozata: 
      A Települési Értéktár Bizottság munkájának véleményezéséről           21/2018. 
 


