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9/a/2017. 
 

Jegyzőkönyv 
 

Készült: Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jóléti Bizottságának 

2017. október 9-én 17:00 órai kezdettel tartott NYÍLT rendes üléséről 

 

Helye:      Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal Tárgyaló terme 

 

Jelen vannak:  

 

A Jóléti Bizottság részéről: 

 

Pintér Ádám bizottsági elnök 

Dombay Zsolt  bizottsági tag 

Kiss Ádám bizottsági tag 

Kiss Károlyné  bizottsági tag 

 

Távol van: 

 

Fülöp Zsolt  bizottsági tag 

 

Jóléti Munkacsoport részéről: 

 

Both Piroska  munkacsoport elnöke 

 

Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal részéről: 

 

 Márton Andrea  Vagyongazdálkodási Irodavezető 

 Herczeg Mária lakásgazdálkodási előadó 

 Bán Edit szervezési ügyintéző 

 

Meghívottak: 

 

Dr. Pázmány Annamária  SZEI intézményvezető 

 

Pintér Ádám bizottsági elnök: Köszönti a Bizottsági tagokat, megállapítja, hogy a Jóléti 

Bizottság határozatképes, jelen van 4 fő. Javasolja a napirendi pontok sorrendjének 

módosítását, mely szerint 1. napirendi pontként a meghívó szerinti 1. napirendi pontot: „A 

Szentendre Város Egészségügyi Intézményei magasabb vezetői beosztásáról”, 2. 

napirendi pontként a meghívó szerinti 4. napirendi pontot: „Közérdekű célból történő 

lakásbérleti pályázati kiírás eredményéről”, 3. napirendi pontként a meghívó szerinti 8. 

napirendi pontot: „Szociális lakáspályázatok eredményéről”, 4. napirendi pontként a 

meghívó szerinti 9. napirendi pontot: „Szentendre, Károly u. 6. IV/15. szám alatti lakás 

bérbeadási jogcímének módosításáról”, 5. napirendi pontként a meghívó szerinti 10. 

napirendi pontot: „Fiatal házasok részére történő bérbeadásról és a pályázati kiírás 

elfogadásáról” készült előterjesztést javasolja megtárgyalni, a többi napirendi pontot pedig a 

meghívó sorrendjében. Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban, 

felkéri a bizottság tagjait, hogy szavazzanak a módosított napirend elfogadásáról.  

 

A Jóléti Bizottság egybehangzó (4) igen szavazattal a napirendet elfogadja. 
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NAPIREND 
 

  Cím Típusa Előterjesztő Előkészítő 

1.   

T.5. 

A Szentendre Város Egészségügyi 

Intézményei magasabb vezetői beosztásáról 
Előterjesztés 

Verseghi-Nagy Miklós 

polgármester 
Remele Antónia 

2.   

T.15. 

Közérdekű célból történő lakásbérleti 

pályázati kiírás eredményéről 

Az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja 

alapján zárt ülés rendelhető el! 

Előterjesztés 
Kéri Mihály 

gazdasági vezető 
Herczeg Mária 

3. 

Szociális lakáspályázatok eredményéről                                          

Az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja 

alapján zárt ülés rendelhető el! 

Előterjesztés 
Kéri Mihály 

gazdasági vezető 
Herczeg Mária 

4. 

Szentendre, Károly u. 6. IV/15. szám alatti 

lakás bérbeadási jogcímének módosításáról                         

Az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja 

alapján zárt ülés rendelhető el! 

Előterjesztés 
Kéri Mihály 

gazdasági vezető 
Herczeg Mária 

5. 

Fiatal házasok részére történő bérbeadásról 

és a pályázati kiírás elfogadásáról                                    

Az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja 

alapján zárt ülés rendelhető el! 

Előterjesztés 

Petricskó Zoltán 

általános 

alpolgármester  

Herczeg Mária 

6.   

T.7. 

Az uszoda lízing szerződésének 

megszüntetéséről, az uszoda ingatlan 

adásvételéről és haszonbérletéről 

Előterjesztés 
Verseghi-Nagy Miklós 

polgármester 
dr. Dóka Zsolt 

7.   

T.10. 

Az „Önkormányzati tulajdonú óvodai 

ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének 

támogatása Pest Megyében” 

című pályázat tárgyában 

Előterjesztés 

dr. Török Balázs 

városfejlesztési 

alpolgármester 

Szöllősy-Meggyes 

Ildikó 

8.   

T.17. 

Az Állami Számvevőszék „A 

gyermekvédelem intézményrendszerének 

ellenőrzése – A személyes gondoskodást 

nyújtó központi és önkormányzati fenntartók 

feladatellátásának ellenőrzése” tárgyú 

jelentésében foglaltak alapján tett elnöki 

figyelemfelhívással kapcsolatban tervezett 

intézkedésekről 

Előterjesztés 
Verseghi-Nagy Miklós 

polgármester 

Fischerné  

dr. Budai Mónika 

9.   

T.19. 

Az általános iskolák felvételi körzethatárai 

kijelölésének véleményezéséről 
Előterjesztés 

Petricskó Zoltán 

általános 

alpolgármester 

Kozma Krisztina 

10.   

T.20. 

Virág Mária lakbértámogatás megszüntetése 

tárgyában benyújtott fellebbezés 

elbírálásáról 

Az Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja 

alapján zárt ülés! 

Előterjesztés 
Verseghi-Nagy Miklós 

polgármester 

dr. Ligetfalvi 

Kinga 
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11. 

A „Talentum” Szentendre Jövőjéért 

Ösztöndíj odaítéléséről                                                           

Az Mötv. 46. § (2) bek. a) pontja alapján 

zárt ülés! 

Előterjesztés 

Petricskó Zoltán 

általános 

alpolgármester  

Kozma Krisztina 

12. 

A „Jó tanuló – jó sportoló 2017” kitüntető 

cím adományozásáról 

Az Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja 

alapján zárt ülés! 

Előterjesztés 

Petricskó Zoltán 

általános 

alpolgármester  

Soltész Emese 

13. 
Az oktatási célokra elkülönített keretösszeg 

felhasználásáról 
Előterjesztés 

Petricskó Zoltán 

általános 

alpolgármester  

Soltész Emese 

  Egyebek       

 

 

1. Előterjesztés a Szentendre Város Egészségügyi Intézményei magasabb vezetői 

beosztásáról 

 

Pintér Ádám bizottsági elnök: Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Elmondja, hogy 

nagyon sajnálatos, hogy 2019-ben véget ér Dr. Pázmány Annamária megbízatása. Érdeklődik, 

hogy Dr. Pázmány Annamária, a SZEI intézményvezetője kíván-e egy pár szót mondani.  

 

Dr. Pázmány Annamária SZEI intézményvezető: Elmondja, hogy nem, köszöni szépen. 

 

Pintér Ádám bizottsági elnök: Elmondja, hogy tényleg nagyon sokat fejlődött az 

egészségügyi intézmény, és már most dönteni kell arról, hogy legyen erről egy pályázati 

kiírás. Egy módosítási javaslata lenne. Említi, hogy azt tartalmazza az előterjesztés, hogy 

2019. februárban legyen a pályázat kiírása, de ez egy túl nagy átmeneti időt biztosítana, ezért 

azt javasolja, hogy elég, ha majd csak 2019. májusában írják ki, és akkor ősz elején meg lehet 

a döntés arról, hogy ki legyen az utódja Dr. Pázmány Annamáriának. Felkéri a bizottsági 

tagokat, hogy az elhangzott módosítás figyelembevételével szavazzanak az előterjesztésben 

szereplő határozati javaslat megtárgyalásra és elfogadásra javasolásáról.  

 

 

Szentendre Város Képviselő-testületének Jóléti Bizottsága (4) igen szavazattal az alábbi 

határozatot hozza: 

 

148/2017. (X. 9.) JB sz. határozat 

 

Szentendre Város Képviselő-testületének Jóléti Bizottsága megtárgyalta a Szentendre 

Város Egészségügyi Intézményei magasabb vezetői beosztásáról készült előterjesztést, 

azt a Képviselő-testületnek megtárgyalásra és a határozati javaslat 3. pontjában az 

intézményvezetői pályázat kiírásáról szóló előterjesztés Képviselő-testületi ülésre történő 

beterjesztésének idejére vonatkozóan a 2019. februárról 2019. májusra történő 

módosításával elfogadásra javasolja. 

 

 

Fülöp Zsolt bizottsági tag megérkezett az ülésterembe, a Jóléti Bizottság jelenlévő tagjainak 

létszáma 5 fő. 
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Pintér Ádám bizottsági elnök: Megköszöni Dr. Pázmány Annamáriának, a SZEI 

intézményvezetőjének az ülésen való részvételt. 

 

 

 

2. Előterjesztés közérdekű célból történő lakásbérleti pályázati kiírás eredményéről 

 

Pintér Ádám bizottsági elnök: Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Érdeklődik, hogy 

beérkeztek-e már a pályázatok? 

 

Márton Andrea Vagyongazdálkodási Irodavezető: Elmondja, hogy négy pályázat érkezett, 

ebből három érvényes pályázat, egy pedig érvénytelen, mert ott a pályázó figyelmen kívül 

hagyta, hogy ez a pályázat közérdekű célból lett meghirdetve. Hozzáfűzi, hogy a másik három 

érvényes pályázó közül kellene kiválasztani, hogy ki az, akit támogat a bizottság. Az egyik 

pályázó Székely Katalin, aki a Ferenczy Múzeumi Centrum dolgozója, a másik pályázó Tóth 

Viktor és élettársa Szabó Dóra, mindketten a Szentendrei Rendőrkapitányság dolgozói, és a 

harmadik pályázó Migléczi Éva, aki a Pomázi Mátyás Király Általános Iskolában tanárnő, 

illetve itt Szentendrén is tanít az AGY Tanoda Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános 

Iskolában, amely egy magánintézmény. Hozzáteszi, hogy egy két gyermekét egyedül nevelő 

hölgyről van szó.  

 

Fülöp Zsolt bizottsági tag: Kérdése Márton Andrea Vagyongazdálkodási Irodavezetőhöz, 

hogy ki volt az a pályázó, akinek a pályázata érvénytelen? 

 

Márton Andrea Vagyongazdálkodási Irodavezető: Elmondja, hogy a negyedik pályázó 

Tóth Csaba és Tóth Szabina, ők együtt pályáztak, de teljesen kifelejtették azt, hogy közérdekű 

célból történő lakásbérleti pályázatról volt szó. Említi, hogy a pályázó ATM értékkezelő egy 

piaci vállalatnál. 

 

Pintér Ádám bizottsági elnök: Hozzáfűzi, hogy a Pomázi Mátyás Király Általános 

Iskolában dolgozó hölgy tekintetében azt javasolná, mivel a pomázi oktatási intézmény az, 

amely nem magánintézmény, esetében a lakhatási problémát inkább a Pomáz Város 

Önkormányzata oldja meg. Érdeklődik, hogy a munkacsoport foglalkozott-e ezzel a kérdéssel. 

 

Both Piroska munkacsoport elnöke: Említi, hogy nem. 

 

Pintér Ádám bizottsági elnök: Elmondja, hogy akkor a két rendőr maradt, illetve még a 

szentendrei múzeumi dolgozó. Hozzáteszi, hogy a Szentendrei Rendőrkapitányság tavaly 

kapott már közérdekű célból lakást. 

 

Herczeg Mária lakásgazdálkodási előadó: Elmondja, hogy abba a lakásba költözött az 

illető, ahol korábban tartozást halmoztak fel, és ezért nem tudott a bérlő közművekre 

szerződni, de nincs vele gond, rendesen fizet. Továbbá elmondja, hogy a harmadik pályázó, a 

Ferenczy Múzeumi Centrumban dolgozó hölgynek két felnőtt gyermeke van, mindkettő 

egyetemista. Munkaügyi ügyintéző, és egyébként szeptember óta dolgozik itt a Ferenczy 

Múzeumi Centrumban. 

 

Pintér Ádám bizottsági elnök: Elmondja, hogy a döntést majd a Képviselő-testület hozza 

meg, elsőre ez a két pályázó marad. 

 

Fülöp Zsolt bizottsági tag: Hozzáteszi, hogy valakit javasoljanak és szavazzanak.  
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Pintér Ádám bizottsági elnök: Megjegyzi, hogy ma érkeztek be ezek a pályázatok, de 

megalapozottan tudnak csak dönteni. Elsőre a fent említett két pályázó közül tudnának valakit 

javasolni, de véleménye szerint inkább a rendőröket javasolják. 

 

Márton Andrea Vagyongazdálkodási Irodavezető: Elmondja, hogy csak annyit szeretne 

hozzátenni, hogy a rendelet szerint gyakorlatilag az alapján kell dönteni, hogy ki szolgál azzal 

nagyobb közérdeket, hogy Szentendrén letelepedjen. 

 

Pintér Ádám bizottsági elnök: Javasolja, hogy amennyiben egyetértenek ezzel, akkor 

szavazzanak arról, hogy javaslatuk szerint a pályázat eredményes nyertese Tóth Viktor rendőr 

legyen. 

 

Szentendre Város Képviselő-testületének Jóléti Bizottsága (5) igen szavazattal az alábbi 

határozatot hozza: 

 

149/2017. (X. 9.) JB sz. határozat 

 

Szentendre Város Képviselő-testületének Jóléti Bizottsága megtárgyalta a közérdekű 

célból történő lakásbérleti pályázati kiírás eredményéről készült előterjesztést. A Bizottság 

javaslatot tesz arra, hogy a pályázat eredményes nyertese Tóth Viktor rendőr legyen. 

 

 

 

3. Előterjesztés szociális lakáspályázatok eredményéről 

 

Pintér Ádám bizottsági elnök: Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Érdeklődik, hogy a 

munkacsoportnak mi volt ezzel kapcsolatban a véleménye. 

 

Both Piroska munkacsoport elnöke: Elmondja, hogy a munkacsoport Szlovák András és 

Szlovák Andrásnét javasolja, ők a Bogdányi út 17. sz. alatti lakásban laknak, de a bontás miatt 

ki lesznek költöztetve.  

 

Pintér Ádám bizottsági elnök: Érdeklődik, hogy van-e valakinek ellenvetése. Megállapítja, 

hogy nincs ellenvetés. Felkéri a bizottság tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés határozati 

javaslatának elfogadásáról, azzal, hogy a pályázat nyertese Szlovák András és Szlovák 

Andrásné. 

 

 

Szentendre Város Képviselő-testületének Jóléti Bizottsága (5) igen szavazattal az alábbi 

határozatot hozza: 

 

150/2017. (X. 9.) JB sz. határozat 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének Jóléti Bizottsága Szentendre Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem 

lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló 2/2011. (I.20.) 

önkormányzati rendelet 11. § (7) bekezdés alapján úgy dönt, hogy 

 

1.  Szentendre Város Önkormányzat tulajdonában álló, Károly u. 10. fszt. 2. szám alatti 

8634/3/A/57 hrsz.-ú 50 m2 alapterületű komfortos lakás bérbevételére kiírt pályázat 

eredményét az alábbiak szerint határozza meg: 
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   - a pályázat eredményes, nyertese: Szlovák András és Szlovák Andrásné 

  

2.  felhatalmazza a Polgármestert, hogy a nyertest a döntésről értesítse és a lakásbérleti 

szerződést a pályázat nyertesével 5 évre szólóan kösse meg. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2017. november 30. 

A végrehajtásért közvetlenül felelős: Vagyongazdálkodási Iroda 

 

 

 

4. Előterjesztés Szentendre, Károly u. 6. IV/15. szám alatti lakás bérbeadási jogcímének 

módosításáról                          

 

Pintér Ádám bizottsági elnök: Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Érdeklődik, hogy 

van-e valakinek ezzel a napirendi ponttal kapcsolatban kérdése, hozzászólása.  

 

Both Piroska munkacsoport elnöke: Elmondja, hogy a munkacsoport nem támogatja a lakás 

bérbeadási jogcímének szociális alapúról piaci alapúra való módosítását. 

 

Pintér Ádám bizottsági elnök: Kérdése Both Piroska munkacsoporti elnökhöz, hogy miért 

nem javasolják. 

 

Both Piroska munkacsoport elnöke: Elmondja, hogy azért nem javasolják, mert sok 

krízishelyzetben lévő családnak van szüksége szociális bérlakásra. 

 

Pintér Ádám bizottsági elnök: Érdeklődik, hogy ebben a tekintetben a Vagyongazdálkodási 

Irodának mi az álláspontja. 

 

Márton Andrea Vagyongazdálkodási Irodavezető: Elmondja, hogy az az álláspontjuk, 

hogy egy nagyon jó állapotban lévő lakásról van szó, amely nemrég lett felújítva. Hozzáteszi, 

hogy azt gondolták, hogy ez a lakás túl jó állapotban van ahhoz, hogy esetleg egy szociális 

bérlő azt teljesen lelakja. Nyilván ez a lakótól függ. Nyilván nem mondható el minden 

szociális lakásbérlőről, hogy lelakja, félreértés ne essék, nem általánosítani szeretne, csak 

tényleg nagy igény mutatkozik a lakótelepen a piaci alapú bérbevételre is, ilyen ott még 

nincsen, ez lenne tehát az első ilyen piaci alapú bérlakás a lakótelepen. Tisztán pénzügyi oka 

van, nagyobb bevétel elérhető így. 

 

Pintér Ádám bizottsági elnök: Elmondja, hogy ez egy nehéz kérdés, nyilván szívesen adnak 

lakást a rászorulóknak, de ugyanakkor meg például volt egy ilyen összehasonlítás - pár éve 

csináltak ilyet - és kiderült, hogy hasonló méretű városokhoz képest Szentendrén jóval több 

szociális bérlakás van. Hozzáteszi, hogy hasonló méretű városoknál a szociális bérlakások 

számát tekintve, az átlag 200 db alatt van.  

 

Fülöp Zsolt bizottsági tag: Megjegyzi, hogy a belvárosban megszünnek a szociális 

bérlakások. 

 

Márton Andrea Vagyongazdálkodási Irodavezető: Elmondja, hogy lehet ez egy döntés, 

hogy csak a belvárosban szüntessenek meg szociális bérlakásokat és a lakótelepen nem, csak 

most mivel Vagyongazdálkodási Iroda, azt támogatják inkább, hogy nagyobb legyen a 

bevétel, de ha az a vezetői döntés, hogy Szentendre szociálisan érzékeny város, akkor 
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maradjon szociális bérlakás. Megjegyzi, hogy van még bőven bérlakás, amely szociális 

alapon bérbe adható, tehát még így is elmondhatják, hogy jól állnak a szociális bérlakásokkal. 

  

Pintér Ádám bizottsági elnök: Hozzáteszi, hogy az ezek után járó bevétel a lakásalapba 

kerül, amely visszaforgatásra kerül szociális bérlakások felújítására akár. Érdeklődik, hogy 

ebben a kizárólag a bizottság dönt. 

 

Márton Andrea Vagyongazdálkodási Irodavezető: Elmondja, hogy a Városfejlesztési, Jogi 

és Pénzügyi Bizottság döntése is szükséges. 

 

Pintér Ádám bizottsági elnök: Megemlíti, hogy az van az előterjesztésben, hogy a Jóléti 

Bizottság dönt. Érdeklődik, hogy kinek mi a javaslata. 

 

Kiss Ádám bizottsági tag: Elmondja, hogy véleménye szerint maradjon szociális alapú. 

Hozzáteszi, hogy a munkacsoporttal ért egyet. 

 

Pintér Ádám bizottsági elnök: Megemlíti, hogy mindkettő mellett vannak érvek. Kérdése 

Fülöp Zsolt bizottsági taghoz, hogy ő is a szociális alapú bérbeadást támogatja. 

 

Fülöp Zsolt bizottsági tag: Elmondja, hogy igen, de lenne még egy kérdése. 

 

Márton Andrea Vagyongazdálkodási Irodavezető: Megemlíti, hogy mindkét bizottság 

tárgyalja az ügyet. Az előterjesztés címe alatt szerepel csak az, hogy készült a Jóléti Bizottság 

ülésére, de ugyanúgy készült egy ilyen előterjesztés még a Városfejlesztési, Jogi és Pénzügyi 

Bizottság ülésére is. A részletes kifejtés részben dőlt betűkkel kiemelve a rendeletből be van 

idézve, hogy együttesen döntenek. 

 

Pintér Ádám bizottsági elnök: Megköszöni Márton Andrea Irodavezető tájékoztatását. 

Megadja a szót Fülöp Zsolt bizottsági tagnak. 

 

Fülöp Zsolt bizottsági tag: Elmondja, hogy elhangzott, hogy elég nagy igény mutatkozna 

piaci alapú lakásbérletre a lakótelepen. Érdeklődik, hogy arra esetleg érdemes lenne-e egy 

számítást végezni, hogyha esetleg az önkormányzat vásárolna lakásokat a lakótelepen, akkor 

ez hogyan aránylana a leendő bevételre. Egyrészt nyilván növelné az önkormányzat ingatlan 

vagyonát, másrészt pedig, ha piaci alapon ez megérné, akkor ez mennyire mutatna reális 

számokat. Nyilván az önkormányzat másként gazdálkodik, mint egy magánember, aki vásárol 

és kiadja. Valamilyen belátható időn belül nyilván meg kell térülnie egy ilyen befektetésnek. 

 

Márton Andrea Vagyongazdálkodási Irodavezető: Említi, hogy annyi információt 

mindenképpen szeretne még elmondani, mert felmerült ez néhány hónappal korábban, hogy 

vásároljanak a lakótelepen lakásokat, azonban nagyon elszálltak ezek a lakás árak itt 

Szentendrén. Hozzáteszi, hogy amiben ők gondolkodtak, hogy 10 millió Ft körül vegyenek 10 

db lakást, az egyszerűen lehetetlen. Elmondása szerint 15 millió Ft, de inkább 18 millió Ft 

körül vannak most ezek az 50 m2 körüli alapterületű lakások. Ezzel szemben a rendelet 

szerint 1.200 Ft/m2 áron tudják ezeket kiadni, vagy egy esetleges licit esetén ennél egy 

kicsivel többért. Ha ebből indulnak ki, hogy egy körülbelül 50 m2 alapterületű lakást 1.200 

Ft/m2 áron tudják kiadni, az egy hónapra vetítve 60.000 Ft bevétel, egy évre vonatkozóan 

720.000 Ft bevételt jelent, ebből kiszámolható, hogy egy ilyen 50 m2 alapterületű lakás 

körülbelül 20 év alatt térül meg. Ahhoz képest, hogy a befektetők számára 10 év (maximum 

12 év) az elvárt megtérülési idő, nem egy túl jó hozamot kínál, de a szociális bérlakásoknál 

számításba vehető bevételnél ez mindenképpen magasabb. 
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Fülöp Zsolt bizottsági tag: Javasolja, hogy lehetne még egy olyan kategória, ahol nem ez az 

1.200 Ft/m2-es lehetőség van, hanem egy ennél magasabb, és akkor lehetne esetleg súlyozni. 

 

Márton Andrea Vagyongazdálkodási Irodavezető: Elmondja, hogy lehetne. Hozzáfűzi, 

hogy hisz abban, hogy magasabb bérleti díj elérhető, mert ha megnézik bármelyik 

ingatlanportálon, ilyen kiadó lakást 80.000 Ft havi bérleti díj alatt már nem nagyon lehet 

találni, inkább már 100.000 Ft körül vannak. 

 

Pintér Ádám bizottsági elnök: Hozzáteszi, hogy úgy gondolja, hogy úgyis nyilván pályázni 

lehetne rá, amiben nyilván lehetne magasabbat is ajánlani rá. 

 

Márton Andrea Vagyongazdálkodási Irodavezető: Elmondja, hogy pályázat lenne. 

 

Dombay Zsolt bizottsági tag: Hozzáfűzi, hogy magasabbak az ingatlanárak is, ahogy Márton 

Andrea Irodavezető említette, a két-három évvel ezelőttinek majdnem a duplája, tehát 

nyugodtan lehetne majd ehhez hozzá igazítani a bérleti díjat is. 

 

Márton Andrea Vagyongazdálkodási Irodavezető: Elmondja, hogy lehetne több is, de 

mivel mégis önkormányzati bérlakásról van szó, és a szociális érzékenység is szempont, 

akkor persze lehetne kevesebb is.   

 

Fülöp Zsolt bizottsági tag: Hangsúlyozza, hogy ez nem szociális, hanem piaci alapú 

bérbeadás. 

 

Dombay Zsolt bizottsági tag: Hozzáteszi, hogy márpedig, ha duplájára nőttek az ingatlan 

árak, akkor a bérleti díj tekintetében is lehetne a dupláját kérni. 

 

Pintér Ádám bizottsági elnök: Említi, hogy nem konzultált erről az ülés előtt senkivel, hogy 

ez most milyen döntés. Érdeklődik, ha a bizottság leszavazza, és a másik bizottság 

megszavazza, akkor mi a helyzet.  

 

Fülöp Zsolt bizottsági tag: Elmondja, hogy akkor nem ment át. Együtt kell igent mondani. 

 

Herczeg Mária lakásgazdálkodási előadó: Elmondja, hogy együttesen kell dönteni. 

 

Pintér Ádám bizottsági elnök: Érdeklődik, hogy mi lesz, amennyiben nem lesz együttes 

döntés a bizottságok részéről. 

 

Fülöp Zsolt bizottsági tag: Elmondja, hogy akkor majd a Képviselő-testület bölcsességére 

lesz bízva. 

 

Pintér Ádám bizottsági elnök: Említi, hogy ez nem testületi előterjesztés. 

 

Fülöp Zsolt bizottsági tag: Elmondja, hogy akkor majd visszamegy, és a Képviselő-testület 

elé be lehet vinni a következő fordulóban. Az SzMSz szerint, ha együttes döntés van, akkor 

egybehangzóan kell dönteni. 

 

Pintér Ádám bizottsági elnök: Javasolja, hogy abban az esetben, ha nem lesz együttes 

döntés, mivel ellentétesen döntenek, csütörtökön dönthet a Képviselő-testület. Említi, hogy az 

lehetséges, hogy utólag még felveszik napirendre, mivel nem született együttes döntés. 

Továbbá elmondja, hogy mindkettő mellett vannak érvek, és egyébként rendes bérlakásra is 
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sokan várnak, tehát akik kivennék a lakást, tudja nagyon jól, és szociális bérlakásra is sokan 

várnak. 

 

Dombay Zsolt bizottsági tag: Hozzáteszi, hogy ez így meg azért szimpatikus a kettő között, 

mert olcsóbb. Ha elfogadják az üzleti alapú értékesítést, akkor viszont ennek megfelelően a 

Ft/m2 bérleti díj áron kell valamit variálni. 

 

Márton Andrea Vagyongazdálkodási Irodavezető: Hozzáfűzi, hogy szociális bérlakásra 

azért mindig nagy lesz a várakozói lista. 

 

Fülöp Zsolt bizottsági tag: Elmondja, hogy abszolút, nincs vége. 

 

Márton Andrea Vagyongazdálkodási Irodavezető: Elmondja, hogy nincs elegendő lakás, 

amennyit szociális alapon ki tudnának adni. 

 

Dombay Zsolt bizottsági tag: Megjegyzi, hogy nagyon nagy az olló a két fizetési kategória 

között. 

 

Fülöp Zsolt bizottsági tag: Elmondja, hogy azért kellene több kategóriát csinálni. Most van 

kettő. 

 

Pintér Ádám bizottsági elnök: Megállapítja, hogy nincs további kérdés, hozzászólás, felkéri 

a bizottság tagjait, hogy ki-ki a lelkiismerete szerint szavazzon a határozati javaslat 

elfogadásáról.  

 

 

Szentendre Város Képviselő-testületének Jóléti Bizottsága 2 igen, 2 nem és 1 tartózkodás 

szavazattal a határozati javaslatot nem támogatja. 

 

 

Pintér Ádám bizottsági elnök: Javasolja, hogy dr. Gerendás Gábor Jegyző Úrral kell ezt 

megkonzultálni, hogy a Képviselő-testület magához vonhatja-e a döntést, abban az esetben, 

ha a két bizottság ellentétesen dönt, és hogy esetleg a csütörtöki képviselő-testületi ülésre még 

sürgősségi indítvánnyal bekerülhet-e ez az ügy. 

 

 

 

5. Előterjesztés fiatal házasok részére történő bérbeadásról és a pályázati kiírás 

elfogadásáról                                     
 

Pintér Ádám bizottsági elnök: Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Említi, hogy volt 

már ilyen korábban. 

 

Márton Andrea Vagyongazdálkodási Irodavezető: Elmondja, hogy minden évben egyszer 

van ilyen pályázati kiírás. 

 

Both Piroska munkacsoport elnöke: Megemlíti, hogy 30 év a korhatár. Véleménye szerint 

képtelenségnek tűnik az, hogy együttesen teljesüljön az a feltétel, hogy mindketten a 30 évet 

be nem tölthetik és két éven belül házasodtak. 
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Herczeg Mária lakásgazdálkodási előadó: Elmondja, hogy a rendelet úgy szól, hogy azok 

pályázhatnak, akik két éven belül kötöttek házasságot. 

 

Márton Andrea Vagyongazdálkodási Irodavezető: Elmondja, hogy azért említette, hogy ha 

30 évesek, akkor az még belefér. 

 

Both Piroska munkacsoport elnöke: Megjegyzi, hogy eddig sikertelen volt az ilyen 

pályázat, mert az ilyen korúak még általában nem házasok. 

 

Dombay Zsolt bizottsági tag: Javasolja, hogy növeljék meg esetleg a korhatárt. 

 

Márton Andrea Vagyongazdálkodási Irodavezető: Elmondja, hogy azt nem kellene. 

 

Pintér Ádám bizottsági elnök: Javasolja, hogy most még próbálják meg még egyszer 

utoljára, aztán legfeljebb, ha nem megy, akkor emeljék fel a korhatárt véleménye szerint 35 

évre. Felkéri a bizottság tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés határozati javaslatának 

elfogadásáról. 

 

Szentendre Város Képviselő-testületének Jóléti Bizottsága (5) igen szavazattal az alábbi 

határozatot hozza: 
 

 151/2017. (X. 9.) JB sz. határozat 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének Jóléti Bizottsága az önkormányzat 

tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint 

elidegenítésükről szóló 2/2011. (I.20.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: „Rendelet”) 

11/A. § (1) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy: 

 

1. a határozat mellékletét képező tartalommal pályázatot ír ki „Fiatal házasok részérő történő 

bérbeadás” címmel, az alábbi önkormányzati bérlakás Rendelet 3. § (1) bekezdés l) 

pontja szerinti bérbeadása céljából: 

- Kálvária u. 24. II. épület I. em. 4. sz. lakás 

 

2. felkéri a Polgármestert a pályázat kiírására. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2017. november 30. 

Végrehajtásáért közvetlenül felelős: Vagyongazdálkodási Iroda 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Pintér Ádám bizottsági elnök: Megköszöni a Márton Andrea Vagyongazdálkodási 

Irodavezető és Herczeg Mária lakásgazdálkodási előadó ülésen való részvételét. 

 

 

 

6. Előterjesztés az uszoda lízing szerződésének megszüntetéséről, az uszoda ingatlan 

adásvételéről és haszonbérletéről 

 

Pintér Ádám bizottsági elnök: Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Kérdés, hozzászólás 

nem lévén, kéri a bizottsági tagokat, hogy szavazzanak az előterjesztés megtárgyalásra 

javasolásáról. 
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Szentendre Város Képviselő-testületének Jóléti Bizottsága (5) igen szavazattal az alábbi 

határozatot hozza: 

 

152/2017. (X. 9.) JB sz. határozat 

 

Szentendre Város Képviselő-testületének Jóléti Bizottsága megtárgyalta az uszoda lízing 

szerződésének megszüntetéséről, az uszoda ingatlan adásvételéről és haszonbérletéről 

készült előterjesztést, azt a Képviselő-testületnek megtárgyalásra javasolja. 

 

 

 

7. Előterjesztés az „Önkormányzati tulajdonú óvodai ellátást nyújtó intézmények 

fejlesztésének támogatása Pest Megyében” című pályázat tárgyában 

   

Pintér Ádám bizottsági elnök: Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Említi, hogy bizony 

ráférne már az Izbégi Tagóvodára ez a fejlesztés. Hozzáteszi, hogy ahogy visszaemlékszik 

most a többi óvodára, még a Pannónia utcai Óvoda Központ az, amelyik egy kicsit 

kopottasabb, de a többi már nagyjából alakul.  

 

Dombay Zsolt bizottsági tag: Említi, hogy a városnak ehhez csak önrészt kell biztosítania, 

nem kell a teljes felújítási költséget állni. 

 

Pintér Ádám bizottsági elnök: Elmondja, hogy így van, 26 millió Ft körüli önrészt 

biztosítanának. Felkéri a bizottsági tagokat, hogy szavazzanak az előterjesztés megtárgyalásra 

és elfogadásra javasolásáról. 

 

Szentendre Város Képviselő-testületének Jóléti Bizottsága (5) igen szavazattal az alábbi 

határozatot hozza: 

 

153/2017. (X. 9.) JB sz. határozat 

 

Szentendre Város Képviselő-testületének Jóléti Bizottsága megtárgyalta az 

„Önkormányzati tulajdonú óvodai ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének 

támogatása Pest Megyében” című pályázat tárgyában készült előterjesztést, azt a 

Képviselő-testületnek megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. 

 

 

Pintér Ádám bizottsági elnök: Megemlíti még, hogy ezek a pályázatok mind az EU-s 

támogatás kiesés miatti kompenzáció miatt vannak az önkormányzatoknak kiírva, tehát ezért 

ezeket muszáj kihasználni.   

 

 

 

8. Előterjesztés az Állami Számvevőszék „A gyermekvédelem intézményrendszerének 

ellenőrzése – A személyes gondoskodást nyújtó központi és önkormányzati fenntartók 

feladatellátásának ellenőrzése” tárgyú jelentésében foglaltak alapján tett elnöki 

figyelemfelhívással kapcsolatban tervezett intézkedésekről 

 

Pintér Ádám bizottsági elnök: Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Említi, hogy három 

pontban emeltek kifogásokat. Nem ellenőrizték a Püspökmajor Lakótelepi Bölcsődét. Nem 

küldött beszámolót az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ. Az Állami 
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Számvevőszéknek egy-két ilyen apróbb kifogása volt, hogy hogyan gondolják a 

gyermekvédelmi intézményeknek a dolgát. Véleménye szerint elfogadható az intézkedési 

terv. Hozzászólás nem lévén felkéri a bizottsági tagokat, hogy szavazzanak az előterjesztés 

megtárgyalásra és elfogadásra javasolásáról. 

 

 

Szentendre Város Képviselő-testületének Jóléti Bizottsága (5) igen szavazattal az alábbi 

határozatot hozza: 

 

154/2017. (X. 9.) JB sz. határozat 

 

Szentendre Város Képviselő-testületének Jóléti Bizottsága megtárgyalta az Állami 

Számvevőszék „A gyermekvédelem intézmény-rendszerének ellenőrzése – A személyes 

gondoskodást nyújtó központi és önkormányzati fenntartók feladatellátásának 

ellenőrzése” tárgyú jelentésében foglaltak alapján tett elnöki figyelemfelhívással 

kapcsolatban tervezett intézkedésekről készült előterjesztést, azt a Képviselő-testületnek 

megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. 

 

 

 

9. Előterjesztés az általános iskolák felvételi körzethatárai kijelölésének véleményezéséről 

 

Pintér Ádám bizottsági elnök: Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Említi, hogy 

véleménye szerint jó, hogy ilyen rendkívüli esetekre a polgármesternek adnának 

felhatalmazást véleményezésre, mert azért mindig a bizottsági döntés nem túl jó. Most is egy 

pár utca átkerült máshová - másik iskola felvételi körzetébe, és a szülők úgyis el tudják azt 

intézni, hogy abba az iskolába kerüljön a gyermek, ahová akarják. Véleménye szerint jó így 

ez az előterjesztés, és ha nincs kifogás, akkor az előterjesztést elfogadásra javasolná. 

Megállapítja, hogy nincs további hozzászólás. Felkéri a bizottsági tagokat, hogy szavazzanak 

az előterjesztés megtárgyalásra és elfogadásra javasolásáról.   

 

 

Szentendre Város Képviselő-testületének Jóléti Bizottsága (5) igen szavazattal az alábbi 

határozatot hozza: 

 

155/2017. (X. 9.) JB sz. határozat 

 

Szentendre Város Képviselő-testületének Jóléti Bizottsága megtárgyalta az általános 

iskolák felvételi körzethatárai kijelölésének véleményezéséről készült előterjesztést, azt a 

Képviselő-testületnek megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. 

 

 

 

10. Előterjesztés Virág Mária lakbértámogatás megszüntetése tárgyában benyújtott 

fellebbezés elbírálásáról 

 

 

Az Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján zárt ülés, amelyről külön jegyzőkönyv 

készül! 
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11. Előterjesztés a „Talentum” Szentendre Jövőjéért Ösztöndíj odaítéléséről                                                            

 

 

Az Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján zárt ülés, amelyről külön jegyzőkönyv 

készül! 

 

 

 

12.  Előterjesztés a „Jó tanuló – jó sportoló 2017” kitüntető cím adományozásáról 

 

 

Az Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján zárt ülés, amelyről külön jegyzőkönyv 

készül! 

 

 

 

13. Előterjesztés az oktatási célokra elkülönített keretösszeg felhasználásáról 

 

Pintér Ádám bizottsági elnök: Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Említi, hogy 

tudomása szerint a Váci Szakképzési Centrum Petzelt József Szakgimnáziuma és 

Szakközépiskolája részére határon túli tanulmányi kirándulásra nyújtanának támogatást az 

oktatási keretösszegből. Hozzáfűzi, hogy úgy hallotta, hogy Erdélybe vagy Kárpátaljára 

vinnék a gyerekeket kirándulni. Véleménye szerint ezt érdemes mindenképpen támogatni. 

Felkéri a Bizottsági tagokat, hogy ha nincs kifogásuk ez ellen, akkor szavazzanak az 

előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadásáról. 

 

 

Szentendre Város Képviselő-testületének Jóléti Bizottsága (5) igen szavazattal az alábbi 

határozatot hozza: 

 

159/2017. (X. 9.) JB sz. határozat 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének Jóléti Bizottsága  

 

1. Szentendre Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2016. 

(IX.13.) önkormányzati rendelet 3/c. sz. melléklet a képviselő-testület által a bizottságra 

átruházott hatáskörök 10. pontja alapján úgy dönt, hogy a Város 2017. évi 

költségvetéséről szóló 5/2017. (II.21.) önkormányzati rendelet 8. sz. mellékletében az 

oktatási célokra tervezett 2.000.000 Ft előirányzat terhére a Váci Szakképzési Centrum 

Petzelt József Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája részére 150.000 Ft támogatást nyújt 

tanulmányi kirándulás céljára. 

 

2. Felkéri a Polgármestert a támogatási szerződés megkötésére.  

 

Felelős: Általános alpolgármester 

Határidő: azonnal 

Végrehajtásért felelős: Közgazdasági Iroda, Polgármesteri Kabinet 
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Egyebek 

 

Pintér Ádám bizottsági elnök: Megállapítja, hogy nincs az Egyebekhez hozzászólás, 

észrevétel. Megköszöni a bizottsági ülésen való részvételt. Tájékoztatja a bizottsági tagokat, 

hogy ezen ülésről készített jegyzőkönyvet személye mellett Fülöp Zsolt bizottsági tagnak kell 

aláírnia.  

 

Több napirendi pont nem lévén az elnök 18:23 órakor bezárja az ülést. 

 

 

K.m.f. 

 

Fülöp Zsolt  Pintér Ádám 

bizottsági tag   bizottsági elnök  


