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Készült: Kenderes Városi Önkormányzat Szociális és Kulturális Bizottságának 2019. július 
24-én 13,30 órakor tartott rendes, nyílt ülésén. – 

Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme 

Jelen vannak: Bodor Tamás elnök, Ács Andrea Éva elnökhelyettes, Dr Bencze Miklós, 
Veresné Nagy Margit, Mikola Istvánné, Balogh Károlyné bizottsági tagok. – 

Bejelentéssel távol: --- 

Bejelentés nélkül távol: Szűcs Anita bizottsági tag 

Jelen vannak továbbá: Pádár Lászlóné polgármester, Dr Gaszparjan Karen jegyző, Tóth 
Tiborné alpolgármester, Orosné Andrási Edit pályázó, Kun Sándorné jegyzőkönyvvezető. - 

BODOR TAMÁS elnök: köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 7 fős 
bizottságból 6 fő jelen van, egy fő bejelentés nélkül van távol. Az ülés határozatképes. 

Javasolta a kiküldött meghívón szereplő napirendi pont megtárgyalását. 

Kérte, akinek van más javaslata a napirendet illetően, tegye meg. 

Más javaslat nem volt. 

Kenderes Városi Önkormányzat Szociális és Kulturális Bizottsága 6 fő egyhangú 
szavazatával az alábbi határozatot hozta. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Szociális és Kulturális Bizottságának 10/2019.(VII. 24..) 
számú határozata 
Kenderes Városi Önkormányzat Szociális és Kulturális Bizottságának 2019. július 24-i ülése 
napirendjének elfogadásáról 
 
 Kenderes Városi Önkormányzat Szociális és Kulturális Bizottsága 
            Bodor Tamás elnök napirendekre 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 tá r g y a l á s a 
A Kenderesi Gondozási Központ, Család-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 egy pályázat érkezett. A 
pályázó Orosné Andrási Edit, Kenderes, Turgonyi út 15. szám alatti lakos. Pályázata megfelel 
a pályázati kiírásban szereplő feltételeknek. 
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A pályázó jelen van az ülésen. Kérte a testület tagjait, tegyék fel kérdéseiket, formáljanak 
véleményt, majd döntsenek a pályázatról. 
 
H  o z z á s z ó l á s o k 
 
BALOGH KÁROLYNÉ bizottsági tag: támogatja a pályázatot és javasolja Orosné Andrási 
Edit kinevezését. Tapasztalata szerint szívvel-lélekkel, lelkiismeretesen végzi munkáját, segíti 
munkatársait. A gondozottak is számíthatnak segítségére és támogatására. 
 
ÁCS ANDREA ÉVA bizottsági tag: szomorú statisztika, hogy ebben a ciklusban a Képviselő-
testület 3. alkalommal választ intézményvezetőt. Bízik benne, hogy ez a választás most 
hosszú távra fog szólni. Nagyon komoly és felelősségteljes feladatról van szó, amelyet Orosné 
Andrási Edit már évek óta végez intézményvezető-helyettesként. Az állás betöltésével három 
szakterületet kell irányítani: a bölcsődét, a házi segítségnyújtást és a gyermekjóléti 
szolgálatot. A munka során sok konfliktust kell kezelni. Ha Orosné Andrási Edit érez 
magában erőt és kitartást a munkához, tudja támogatni a pályázatot. 
 
DR BENCZE MIKLÓS képviselő: érdeklődött, hogy tervez-e valamilyen változást az 
intézmény működésében? 
 
OROSNÉ ANDRÁSI EDIT pályázó: lát lehetőséget a változtatásokra. Vannak megszokott, 
rutinszerű dolgok, amelyek jól működnek, és amelyeken nem kíván változtatni. A jövőben 
erősíteni szeretné a hatékonyabb munkavégzést. Jó az együttműködés a jelzőrendszeri 
tagokkal, amelyet szeretne még jobban erősíteni, és bevonni őket a problémák megoldásában. 
 
DR BENCZE MIKLÓS képviselő: érdeklődött, hogy az intézményben korábban felszínre 
került konfliktusokat tudja-e majd kezelni? 
 
OROSNÉ ANDRÁSI EDIT pályázó: bízik benne, hogy tudja kezelni. Minden igyekezetével 
azon lesz, hogy hatékonyan működő intézményt alakítson ki. 
 
BODOR TAMÁS elnök: a szakmai bírálóbizottság július 18-án véleményezte a pályázatot, 
amelyet támogatott, és elfogadásra javasolt a Képviselő-testületnek. 

 
Kenderes Városi Önkormányzat Szociális és Kulturális Bizottsága 6 fő egyhangú 
szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Szociális és Kulturális Bizottságának  11/2019.(VII. 24.) 
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 
         az intézményvezetői feladatok ellátásával Orosné Andrási Edit 
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         (5331 Kenderes, Turgonyi út 15.) szám alatti lakost 5 évre megbízni. 
 
        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 47 perckor 
bezárta. 
 

Kmf. 
 
 

(:Bodor Tamás:)                                                                 (: Veresné Nagy Margit:) 
   elnök                                                                                          tag 
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Készült: Kenderes Városi Önkormányzat Szociális és Kulturális Bizottságának 2019. 
július 24-én 13,30 órakor tartott rendes, nyílt ülésén. – 
 
 

M U T A T Ó 
 
Napirend:         Szám: 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Szociális és Kulturális Bizottságának 
2019. július 24-i ülése napirendjének elfogadásáról    10/2019. 
 
1./A Kenderesi Gondozási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti 
    Szolgálat intézményvezetői álláshelyére kiírt pályázat véleményezéséről    11/2019. 


