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8/a/2017. 
 

 

Jegyzőkönyv 

 
 

Készült: Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jóléti Bizottságának 

2017. szeptember 11-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: 

 

 Petricskó Zoltán  általános alpolgármester 

 Márton Andrea  Vagyongazdálkodási Irodavezető 

 Herczeg Mária lakásgazdálkodási előadó 

 dr. Mészáros Orsolya Ágnes  jogtanácsos 

 dr. Leidinger Kitti  jogi előadó 

 Bán Edit szervezési ügyintéző 

 

Meghívottak: 

 

Diószegi Istvánné Püspökmajor Lakótelepi Bölcsőde 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 10. napirendi pontot: 

„Szociális lakáspályázatok eredményéről”, 2. napirendi pontként a meghívó szerinti 11. 

napirendi pontot: „A Fő tér 11. szám alatti 47 m2-es lakás hasznosítási módjának 

változásáról” 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. 

Szociális lakáspályázatok eredményéről                  

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

alapján zárt ülés rendelhető el! 

Előterjesztés 
Kéri Mihály           

gazdasági vezető 
Herczeg Mária 

2.    

T.30. 

A Fő tér 11. szám alatti 47 m2-es lakás 

hasznosítási módjának változásáról 

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

alapján zárt ülés rendelhető el! 

Előterjesztés 
Kéri Mihály 

gazdasági vezető 
Herczeg Mária 

3.  

T.5. 

A Képviselő-testület által a Polgármesterre – 

népjóléti igazgatás területén – átruházott 

hatáskörben tett intézkedésekről a 2017. 

május 06 – 2017. augusztus 5. közötti 

időszakban 

Tájékoztató 
Verseghi-Nagy Miklós 

polgármester 
Horváth Aurélia 

4.     

T.13. 

A Város 2017. évi költségvetéséről szóló 

5/2017. (II. 21.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

Előterjesztés 
Verseghi-Nagy Miklós 

polgármester 

Novák Andrea 

Tamás Attiláné 

 5.     

T.18. 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-

testületének a szentendrei lokálpatriotizmus 

erősítéséről szóló 19/2017. (V.15.) 

önkormányzati rendelete módosításáról 

Előterjesztés 
Verseghi-Nagy Miklós 

polgármester 

dr. Mészáros 

Orsolya 

 6.    

T.22. 

A Püspökmajor lakótelepi Bölcsőde alapító 

okiratának módosításáról 
Előterjesztés 

Verseghi-Nagy Miklós 

polgármester 
dr. Klúcsó Anita 

 7.     

T.35. 

A BURSA HUNGARICA Ösztöndíjpályázat 

2018. évi fordulójáról 
Előterjesztés 

Verseghi-Nagy Miklós 

polgármester 
Horváth Aurélia 

 8.    

T.26. 

Az Izbégi Sporttelep fejlesztéséről MLSZ-

TAO támogatásból és önerő biztosításával 
Előterjesztés 

dr. Török Balázs 

városfejlesztési 

alpolgármester 

Szöllősy-Meggyes 

Ildikó 

9. 

A Magyar Vöröskereszt Pest Megyei 

Szervezete 2017. II. negyedévi szakmai 

munkájáról szóló beszámoló elfogadása 

Előterjesztés 

Petricskó Zoltán 

általános 

alpolgármester  

Horváth Aurélia 

10. Liska Józsefné támogatásáról Előterjesztés 

Petricskó Zoltán 

általános 

alpolgármester  

Horváth Aurélia 

 11. Praxisfejlesztési támogatásról Előterjesztés 

Petricskó Zoltán 

általános 

alpolgármester  

dr. Ligetfalvi 

Kinga 

12.  

T.39. 

Városi Kitüntető díjak odaítéléséről                      

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

alapján zárt ülés! 

Előterjesztés 
Verseghi-Nagy Miklós 

polgármester 

Fischerné dr. Budai 

Mónika  

13.  

T.40. 

Pest Megyei Kitüntető díjak 

adományozásának javaslattételéről 

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

alapján zárt ülés! 

Előterjesztés 
Verseghi-Nagy Miklós 

polgármester 

Fischerné dr. Budai 

Mónika 

  Egyebek       



3 

 

1. Előterjesztés a Szociális lakáspályázatok eredményéről 

 

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

szociálisan bérbeadható lakásokra kiírt pályázatok tekintetében, lakásonként, az 

előterjesztésben feltüntetett sorrendben vegyék végig a munkacsoport javaslatát, hogy melyik 

lakásnál kit támogatott, és ha nincs kifogásuk, akkor a végén egyben szavazzanak, ne külön-

külön a 33 db határozati javaslatról.  

 

Both Piroska munkacsoport elnök: Említi, hogy a pályázatban meghirdetett 32 lakásból 30 

lakás esetén kapták meg a támogatást. 

 

Pintér Ádám bizottsági elnök: Kérdése Both Piroska munkacsoport elnökéhez, hogy meg 

tudják-e úgy oldani, hogy bemondja melyik lakás hány évre, mely pályázónak javasolt. 

 

Both Piroska munkacsoport elnök: Elmondja, hogy igen.  

 

Pintér Ádám bizottsági elnök: Megemlíti, hogy Márton Andrea Vagyongazdálkodási 

Irodavezetővel azt beszélték, hogy vannak problémás bérlők, és ott egy olyan kiegészítést 

tehetne a Bizottság, hogy a lakásbérlet hosszabbítás csak akkor lehetséges, ha nem merül fel 

panasz. 

 

Márton Andrea Vagyongazdálkodási Irodavezető: Hozzáfűzi, hogy ilyen esetben a 

bérlőkkel csak próbaidő jelleggel kötnék meg a szerződést. 

 

Petricskó Zoltán általános alpolgármester: Hozzáteszi, hogy a bérlőkkel ilyen esetben 

úgyis csak egy évre és nem öt évre szólóan kötnék meg a lakásbérleti szerződést. 

 

Pintér Ádám bizottsági elnök: Elmondja, hogy ezzel egyetért. Egy év múlva pedig 

felülvizsgálatot igényelnének. Reméli, hogy talán ez segít a bérlői magatartáson. Kéri Both 

Piroska munkacsoport elnököt, hogy ismertesse a munkacsoport javaslatát.   

 

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

létszáma 5 fő. 

 

Both Piroska munkacsoport elnök: Tájékoztatja a Bizottsági tagokat, a Munkacsoport 

javaslatai az egyes lakásokra vonatkozóan az alábbi:  

 

1. Dózsa György út 61. I/4. szám alatti 98/7/8/12 hrsz-ú 57 m2 alapterületű komfortos lakás 

bérbevételére Varga Tibort és Varga Tibornét, 

2. Dózsa György út 61. I/5. szám alatti 98/7/A/13 hrsz-ú 51,39 m2 alapterületű komfortos 

lakás bérbevételére Lakatosné Tolnai Máriát és Lakatos Károlyt, 

3. Dunakorzó 20. II/1. szám alatti 1792/2/A/21 hrsz-ú ingatlanban található 42 m2 

alapterületű összkomfortos lakás bérbevételére Szadeczky Györgyöt és Szadeczkyné 

Sztojka Sarolta Ágnest,  

4. Hamvas Béla u. 4. I/2. szám alatti 1245/12/A/23 hrsz-ú ingatlanban található 41 m2 

alapterületű összkomfortos lakás bérbevételére Matczák Lajost és Matczák Lajosnét, 

5. Hamvas Béla u. 6. III/11. szám alatti 1245/12/A/48 hrsz-ú ingatlanban található 41 m2 

alapterületű összkomfortos lakás bérbevételére Bíró Zsuzsannát,  

6. Hamvas Béla u. 6. IV/14. szám alatti 1245/12/A/51 hrsz-ú ingatlanban található 41 m2 

alapterületű összkomfortos lakás bérbevételére Likó Antalnét, 
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7.   Hamvas Béla u. 8. IV/15. szám alatti 1245/12/A/68 hrsz-ú ingatlanban található 41 m2 

alapterületű összkomfortos lakás bérbevételére Bobák Árpád Zoltánnét és Bobák Árpád 

Zoltánt, 

8. Hamvas Béla u. 10. III/10. szám alatti 1245/12/A/79 hrsz-ú ingatlanban található 41 m2 

alapterületű komfortos lakás bérbevételére Golovits Katalin Orsolyát,   

9. Hamvas Béla u. 14. IV/13. szám alatti 1286/4/A/27 hrsz-ú ingatlanban található 41,26 m2 

alapterületű komfortos lakás bérbevételére Antal Editet, 

10. Hamvas Béla u. 16. IV/12. szám alatti 1286/4/A/40 hrsz-ú ingatlanban található 54,78 m2 

alapterületű összkomfortos lakás bérbevételére Kardos Margitot, 

11. Kálvária u. 24. I. ép. II/7. szám alatti 8634/65 hrsz-ú ingatlanban található 38 m2 

alapterületű komfortos lakás bérbevételére Vogel Károlyt, 

12. Kálvária u. 24. I. ép. II/8. szám alatti 8634/65 hrsz-ú ingatlanban található 38 m2 

alapterületű összkomfortos lakás bérbevételére Hajdufi Attilánét és Hajdufi Attilát, 

13. Kálvária u. 24. II. ép. fszt. 2. szám alatti 8634/65 hrsz-ú ingatlanban található 28 m2 

alapterületű komfortos lakás bérbevételére Kanizsai Margitot és Farkas Gábort, 

14. Kálvária u. 24. II. ép. I/5. szám alatti 8634/65 hrsz-ú ingatlanban található 38 m2 

alapterületű komfortos lakás bérbevételére Mireisz Erzsébetet, 

15. Kálvária u. 24. II. ép. III/11. szám alatti 8634/65 hrsz.-ú ingatlanban található 28 m2 

alapterületű komfortos lakás bérbevételére Dobos Ibolyát, 

16. Kálvária u. 24. III. ép. I/7. szám alatti 8634/65 hrsz-ú ingatlanban található 38 m2 

alapterületű komfortos lakás bérbevételére Sztrihó Eleonórát, 

17. Kálvária u. 24. III. ép. I/8. szám alatti 8634/65 hrsz-ú ingatlanban található 38 m2 

alapterületű komfortos lakás bérbevételére Makkos Ibolyát és Krisztián Zoltánt, 

18. Károly u. 4. III/12. szám alatti 8634/3/A/27 hrsz-ú ingatlanban található 55 m2 

alapterületű összkomfortos lakás bérbevételére Zink Attilát és Zink Tímeát,  

19. Károly u. 10. IV/15. szám alatti 8634/3/A/70 hrsz-ú ingatlanban található 55 m2 

alapterületű összkomfortos lakás bérbevételére Varga Bélát és Varga Szilviát, 

20. Károly u. 12. III/12. szám alatti 8634/3/A/82 hrsz-ú ingatlanban található 55 m2 

alapterületű összkomfortos lakás bérbevételére Bartókné Deák Ilonát és Bartók Lászlót, 

21. Hamvas Béla u. 2. I/1. szám alatti 1245/12/A/6 hrsz-ú ingatlanban található 34 m2 

alapterületű összkomfortos lakás bérbevételére Bácsvány Györgynét, 

22. Kondor Béla u. 38. I/4. szám alatti 1600/74/A/4 hrsz-ú ingatlanban található 48,8 m2 

alapterületű összkomfortos lakás bérbevételére Demeter Istvánnét, 

23. Kossuth Lajos u. 30. szám alatti 927 hrsz-ú ingatlanban található 58 m2 alapterületű 

komfortos lakás bérbevételére Lakatos Máriát javasolják, 

24. Petőfi u. 2. fszt. 4. szám alatti 986 hrsz-ú ingatlanban található 55 m2 alapterületű 

komfortos lakás bérbevételére kiírt pályázat eredménytelen, mely azonnali hatállyal 

indoklás nélkül visszavonásra kerül, 

25. Rákóczi Ferenc u. 7. szám alatti 2320 hrsz-ú ingatlanban található 41 m2 alapterületű 

komfortos lakás bérbevételére Lálóczki Zsoltot és Lálóczki Zsoltnét, 

26. Szabadkai u. 9/3. szám alatti 453/3 hrsz-ú ingatlanban található 42 m2 alapterületű 

komfortos lakás bérbevételére Kropf Gyulát és Boda Sándornét, 

27. Széchényi tér 21. IV/12. szám alatti 1245/18/A/40 hrsz-ú ingatlanban található 56 m2 

alapterületű összkomfortos lakás bérbevételére Valentin Brigittát, 

28. Széchényi tér 6. fszt. 1. szám alatti 1245/2/A/57 hrsz-ú ingatlanban található 46 m2 

alapterületű összkomfortos lakás bérbevételére Horváth Józsefet és Horváthné Deli 

Máriát, 

29. Kálvária u. 24. I. ép. fszt. 2. szám alatti 8634/65 hrsz-ú ingatlanban található 28 m2 

alapterületű komfortos lakás bérbevételére Szegedi Istvánt, 

30. Kálvária u. 24. II. ép. II/8. szám alatti 8634/65 hrsz-ú ingatlanban található 38 m2 

alapterületű komfortos lakás bérbevételére Berger Istvánt és Kolompár Gyöngyit, 
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31. Kálvária u. 24. II. ép. fszt. 2. szám alatti 8634/65 hrsz-ú ingatlanban található 28 m2 

alapterületű komfortos lakás bérbevételére Monori Sándornét javasolják, 

32. Kálvária u. 24. III. ép. 3/12. szám alatti 8634/65 hrsz-ú ingatlanban található 28 m2 

alapterületű komfortos lakás bérbevételére kiírt pályázat eredménytelen, mely azonnali 

hatállyal indoklás nélkül visszavonásra kerül. 

 

Említést tesz arról, hogy az előterjesztésben az alábbi négy ingatlan címben, a helyrajzi 

számban, illetve a bérlakás alapterületében adminisztrációs hiba volt, a határozatokban ezért 

már majd az alábbiak szerint kérik a helyesbítést: 

- IX. Határozati javaslatban a 1245/12/A/82 hrsz. 1286/4/A/27 hrsz.-ra, 

- X. Határozati javaslatban a 41 m2 alapterület 54,78 m2 alapterületre, 

- XIII. Határozati javaslatban a II. ép. fszt. 3. szám II. ép. fszt. 2. számra, 

- XXI. Határozati javaslatban az I/2. szám I/1. számra módosul. 

 

Tájékoztatásként elmondja, hogy az alábbi nyertes pályázók tekintetében a lakásbérleti 

szerződést a Vagyongazdálkodási Irodával egyetértésben átmeneti időre, legfeljebb 1 évre 

szólóan javasolják megkötni, ennek megfelelően kérik a határozatokat kiállítani: 

- III. Határozati javaslatban Szadeczky György és Szadeczkyné Sztojka Sarolta Ágnes, 

- VIII. Határozati javaslatban Golovits Katalin Orsolya, 

- XIX. Határozati javaslatban Varga Béla és Varga Szilvia, 

- XXI. Határozati javaslatban Bácsvány Györgyné 

önkormányzati szociális lakásbérlők esetén. 

 

Hozzáteszi, hogy Szadeczky György és Szadeczkyné Sztojka Sarolta Ágnes, továbbá Golovits 

Katalin Orsolya lakásbérlők esetén javasolják, hogy kerüljön bele a határozatba kiegészítés-

ként az is, hogy felhívják a figyelmet a Házirend betartására. 

 

A Munkacsoport az egyes lakásokra vonatkozóan imént felsorolt javaslatai közül kiemeli, 

hogy két ingatlanban található önkormányzati lakás: 

- XXIV. Határozati javaslatban a Petőfi u. 2. fszt. 4. szám alatti 986 hrsz.-ú ingatlanban 

található 55 m2 alapterületű komfortos lakás, 

- XXXII. Határozati javaslatban Kálvária u. 24. III. ép. 3/12. szám alatti 8634/65 hrsz-ú 

ingatlanban található 28 m2 alapterületű komfortos lakás 

bérbevételére kiírt pályázat visszavonásra kerül. 

 

Hozzáfűzi, hogy a Petőfi utca 2. sz. alatti ingatlanban található önkormányzati lakásban 

jelenleg Póka Krisztina lakik, de nem tudtak hozzá bejutni, és ezért került visszavonásra e 

lakás bérbevételére kiírt pályázat. Megjegyzi, hogy Migléczi Éván kívül a jelenlegi bérlő is 

benyújtotta erre a lakásra vonatkozóan a pályázatát, és mindkét pályázat egyébként érvényes 

pályázat volt.  

 

Pintér Ádám bizottsági elnök: Érdeklődik, hogy a Vagyongazdálkodási Iroda részéről az 

elhangzottak rendben vannak-e. 

 

Márton Andrea Vagyongazdálkodási Irodavezető: Elmondja, hogy annyit szeretne még 

kiegészítésként hozzátenni, javasolja, hogy azokban az esetekben, ahol csak egy évre és nem 

öt évre szólóan kötnének szerződést, a határozatban az szerepeljen, hogy átmenetileg, 

legfeljebb 1 évre szólóan kössék meg a szerződést, és az se kerüljön bele, hogy egy év múlva 

felülvizsgálatra kerül, mert erre a lakásrendelet nem ad lehetőséget. Egy év múlva vagy 

hosszabbítják ezeket a szerződéseket, vagy 1-5 évig szólóan akkor majd újra kiírásra kerül a 

pályázat. Említi, hogy pontosabban úgy fogalmazná ezt meg, hogy a lakásbérleti szerződést 
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átmeneti időre, legfeljebb 1 évre szólóan kössék meg, és utána a rendeletnek megfelelően 

majd vagy meghosszabbításra kerülnek, vagy nem. 

 

Pintér Ádám bizottsági elnök: Megállapítja, hogy a bizottsági tagok részéről egyéb 

hozzászólás nincsen. Felkéri a bizottsági tagokat, hogy az elhangzott módosítások és 

kiegészítések figyelembevételével szavazzanak egyben az előterjesztésben szereplő határozati 

javaslatok elfogadásáról.  

 

 

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

határozatokat hozza: 

 

99/2017. (IX. 11.) 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, Dózsa György út 61. I/4. szám 

alatti 98/7/8/12 hrsz.-ú 57 m2 alapterületű komfortos lakás bérbevételére szóló 

pályázat bérbevételére kiírt pályázat eredményét az alábbiak szerint határozza meg: 

     - a pályázat eredményes, nyertese: Varga Tibor és Varga Tiborné 

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 

 

 

100/2017. (IX. 11.) 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, Dózsa György út 61. I/5 szám alatti 

98/7/A/13 hrsz.-ú 51,39 m2 alapterületű komfortos lakás bérbevételére kiírt pályázat 

eredményét az alábbiak szerint határozza meg: 

   - a pályázat eredményes, nyertese: Lakatosné Tolnai Mária és Lakatos Károly 

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 
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101/2017. (IX. 11.) 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, Dunakorzó 20. II/1. szám alatti 

1792/2/A/21 hrsz.-ú ingatlanban található 42,0 m2 alapterületű összkomfortos lakás 

bérbevételére kiírt pályázat eredményét az alábbiak szerint határozza meg: 

       - a pályázat eredményes, nyertese: Szadeczky György és Szadeczkyné Sztojka Sarolta 

  Ágnes 

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

szerződést a pályázat nyertesével átmeneti időre, legfeljebb 1 évre szólóan kösse meg, 

3.  felhívja a Szentendre Város Önkormányzat tulajdonában álló Dunakorzó 20. II/1. szám 

alatti önkormányzati bérlakás szociális lakásbérlőinek figyelmét a lakásbérleti szerződés 

szerint a lakásbérlet időtartama alatt a Házirend szabályainak, előírásainak kötelező 

betartására. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2017. november 30. 

A végrehajtásért közvetlenül felelős: Vagyongazdálkodási Iroda 

 

 

102/2017. (IX. 11.) 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, Hamvas Béla u. 4. I/2. szám alatti 

1245/12/A/23 hrsz.-ú ingatlanban található 41 m2 alapterületű összkomfortos lakás 

bérbevételére kiírt pályázat eredményét az alábbiak szerint határozza meg: 

       - a pályázat eredményes, nyertese: Matczák Lajos és Matczák Lajosné 

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 

 

 

103/2017. (IX. 11.) 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 



8 

 

1.  Szentendre Város Önkormányzat tulajdonában álló, Hamvas Béla u. 6. III/11. szám 

alatti 1245/12/A/48 hrsz.-ú ingatlanban található 41,0 m2 alapterületű összkomfortos 

lakás bérbevételére kiírt pályázat eredményét az alábbiak szerint határozza meg: 

       - a pályázat eredményes, nyertese: Bíró Zsuzsanna 

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 

 

 

104/2017. (IX. 11.) 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, Hamvas Béla u. 6. IV/14. szám 

alatti 1245/12/A/51 hrsz.-ú ingatlanban található 41,0 m2 alapterületű összkomfortos 

lakás bérbevételére kiírt pályázat eredményét az alábbiak szerint határozza meg: 

       - a pályázat eredményes, nyertese: Likó Antalné 

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 

 

 

105/2017. (IX. 11.) 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, Hamvas Béla u. 8. IV/15. szám 

alatti 1245/12/A/68 hrsz.-ú ingatlanban található 41,0 m2 alapterületű összkomfortos 

lakás bérbevételére kiírt pályázat eredményét az alábbiak szerint határozza meg: 

       - a pályázat eredményes, nyertese: Bobák Árpád Zoltánné és Bobák Árpád Zoltán 

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 
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106/2017. (IX. 11.) 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, Hamvas Béla u. 10. III/10. szám 

alatti 1245/12/A/79 hrsz.-ú ingatlanban található 41 m2 alapterületű komfortos lakás 

bérbevételére kiírt pályázat eredményét az alábbiak szerint határozza meg: 

       - a pályázat eredményes, nyertese: Golovits Katalin Orsolya 

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

szerződést a pályázat nyertesével átmeneti időre, legfeljebb 1 évre szólóan kösse meg. 

3.  felhívja a Szentendre Város Önkormányzat tulajdonában álló Hamvas Béla u. 10. III/10. 

szám alatti önkormányzati bérlakás szociális lakásbérlőinek figyelmét a lakásbérleti 

szerződés szerint a lakásbérlet időtartama alatt a Házirend szabályainak, előírásainak 

kötelező betartására. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2017. november 30. 

A végrehajtásért közvetlenül felelős: Vagyongazdálkodási Iroda 

 

 

107/2017. (IX. 11.) 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, Hamvas Béla u. 14. IV/13. szám 

alatti 1286/4/A/27 hrsz.-ú ingatlanban található 41,26 m2 alapterületű összkomfortos 

lakás bérbevételére kiírt pályázat eredményét az alábbiak szerint határozza meg: 

       - a pályázat eredményes nyertese: Antal Edit 

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 

 

 

108/2017. (IX. 11.) 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 
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1.  Szentendre Város Önkormányzat tulajdonában álló, Hamvas Béla u. 16. IV/12. szám 

alatti 1286/4/A/40 hrsz.-ú ingatlanban található 54,78 m2 alapterületű összkomfortos 

lakás bérbevételére kiírt pályázat eredményét az alábbiak szerint határozza meg: 

       - a pályázat eredményes nyertese: Kardos Margit 

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 

 

 

109/2017. (IX. 11.) 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, Kálvária u. 24. I. ép. II/7. szám 

alatti 8634/65 hrsz.-ú ingatlanban található 38 m2 alapterületű komfortos lakás 

bérbevételére kiírt pályázat eredményét az alábbiak szerint határozza meg: 

       - a pályázat eredményes, nyertese: Vogel Károly  

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 

 

 

110/2017. (IX. 11.) 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, Kálvária u. 24. I. ép. II/8. szám 

alatti 8634/65 hrsz.-ú ingatlanban található 38 m2 alapterületű összkomfortos lakás 

bérbevételére 2017. augusztus 14-én kiírt pályázat eredményét az alábbiak szerint 

határozza meg: 

       - a pályázat eredményes, nyertese: Hajdufi Attiláné és Hajdufi Attila 

2.  felhatalmazza a Polgármestert, hogy a nyertest a döntéséről 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 
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111/2017. (IX. 11.) 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, Kálvária u. 24. II. ép. fszt. 2. szám 

alatti 8634/65 hrsz.-ú ingatlanban található 28 m2 alapterületű komfortos lakás 

bérbevételére kiírt pályázat eredményét az alábbiak szerint határozza meg: 

       - a pályázat eredményes, nyertese: Kanizsai Margit és Farkas Gábor 

2.  felhatalmazza a Polgármestert, hogy a nyertest a döntéséről 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 

 

 

112/2017. (IX. 11.) 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, Kálvária u. 24. II. ép. I/5. szám 

alatti 8634/65 hrsz.-ú ingatlanban található 38 m2 alapterületű komfortos lakás 

bérbevételére kiírt pályázat eredményét az alábbiak szerint határozza meg: 

        - a pályázat eredményes, nyertese: Mireisz Erzsébet 

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 

 

 

113/2017. (IX. 11.) 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, Kálvária u. 24. II. ép. III/11. szám 

alatti 8634/65 hrsz.-ú ingatlanban található 28 m2 alapterületű komfortos lakás 

bérbevételére kiírt pályázat eredményét az alábbiak szerint határozza meg: 

   - a pályázat eredményes, nyertese: Dobos Ibolya 
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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 

 

 

114/2017. (IX. 11.) 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, Kálvária u. 24. III. ép. I/7. szám 

alatti 8634/65 hrsz.-ú ingatlanban található 38 m2 alapterületű komfortos lakás 

bérbevételére kiírt pályázat eredményét az alábbiak szerint határozza meg: 

  - a pályázat eredményes, nyertese: Sztrihó Eleonóra 

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 

 

 

115/2017. (IX. 11.) 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, Kálvária u. 24. III. ép. I/8. szám 

alatti 8634/65 hrsz.-ú ingatlanban található 38 m2 alapterületű komfortos lakás 

bérbevételére kiírt pályázat eredményét az alábbiak szerint határozza meg: 

   - a pályázat eredményes, nyertese: Makkos Ibolya és Krisztián Zoltán 

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 

 

 

116/2017. (IX. 11.) JB sz. határozat 
 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének Jóléti Bizottsága Szentendre Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem 
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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. 4. III/12. szám alatti 

8634/3/A/27 hrsz.-ú ingatlanban található 55 m2 alapterületű összkomfortos lakás 

bérbevételére kiírt pályázat eredményét az alábbiak szerint határozza meg: 

   - a pályázat eredményes, nyertese: Zink Attila és Zink Tímea 

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 

 

 

117/2017. (IX. 11.) 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. IV/15. szám alatti 

8634/3/A/70 hrsz.-ú ingatlanban található 55 m2 alapterületű összkomfortos lakás 

bérbevételére kiírt pályázat eredményét az alábbiak szerint határozza meg: 

   - a pályázat eredményes, nyertese: Varga Béla és Varga Szilvia 

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

szerződést a pályázat nyertesével átmeneti időre, legfeljebb 1 évre szólóan kösse meg. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2017. november 30. 

A végrehajtásért közvetlenül felelős: Vagyongazdálkodási Iroda 

 

 

118/2017. (IX. 11.) 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. 12. III/12. szám alatti 

8634/3/A/82 hrsz.-ú ingatlanban található 55 m2 alapterületű összkomfortos lakás 

bérbevételére kiírt pályázat eredményét az alábbiak szerint határozza meg: 

   - a pályázat eredményes, nyertese: Bartókné Deák Ilona és Bartók László 

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

szerződést a pályázat nyertesével 5 évre szólóan kösse meg. 

 

Felelős: Polgármester 



14 

 

Határidő: 2017. november 30. 

A végrehajtásért közvetlenül felelős: Vagyongazdálkodási Iroda 

 

 

119/2017. (IX. 11.) 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, Hamvas Béla u. 2. I/1. szám alatti 

1245/12/A/6 hrsz.-ú ingatlanban található 34 m2 alapterületű összkomfortos lakás 

bérbevételére kiírt pályázat eredményét az alábbiak szerint határozza meg: 

   - a pályázat eredményes, nyertese: Bácsvány Györgyné 

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

szerződést a pályázat nyertesével átmeneti időre, legfeljebb 1 évre szólóan kösse meg. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2017. november 30. 

A végrehajtásért közvetlenül felelős: Vagyongazdálkodási Iroda 

 

 

120/2017. (IX. 11.) 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, Kondor Béla u. 38. I/4. szám alatti 

1600/74/A/4 hrsz.-ú ingatlanban található 48,8 m2 alapterületű összkomfortos lakás 

bérbevételére kiírt pályázat eredményét az alábbiak szerint határozza meg: 

   - a pályázat eredményes, nyertese: Demeter Istvánné 

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 

 

 

121/2017. (IX. 11.) 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 
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3.  Szentendre Város Önkormányzat tulajdonában álló, Kossuth Lajos u. 30. szám alatti 

927 hrsz.-ú ingatlanban található 58 m2 alapterületű komfortos lakás bérbevételére 

kiírt pályázat eredményét az alábbiak szerint határozza meg: 

   - a pályázat eredményes, nyertese: Lakatos Mária 

4.  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 

 

 

122/2017. (IX. 11.) 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 

3.  Szentendre Város Önkormányzat tulajdonában álló, Petőfi u. 2. fszt. 4. szám alatti 986 

hrsz.-ú ingatlanban található 55 m2 alapterületű komfortos lakás bérbevételére kiírt 

pályázat eredményét az alábbiak szerint határozza meg: 

- a pályázat eredménytelen, mely azonnali hatállyal indoklás nélkül visszavonásra kerül,  

2. felhatalmazza a Polgármestert a pályázat ismételt kiírására. 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2017. november 30. 

A végrehajtásért közvetlenül felelős: Vagyongazdálkodási Iroda 

 

 

123/2017. (IX. 11.) 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, Rákóczi Ferenc u. 7. szám alatti 

2320 hrsz.-ú ingatlanban található 41 m2 alapterületű komfortos lakás bérbevételére 

kiírt pályázat eredményét az alábbiak szerint határozza meg: 

   - a pályázat eredményes, nyertese: Lálóczki Zsolt és Lálóczki Zsoltné 

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 
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124/2017. (IX. 11.) 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, Szabadkai u. 9/3. szám alatti 453/3 

hrsz.-ú ingatlanban található 42 m2 alapterületű komfortos lakás bérbevételére kiírt 

pályázat eredményét az alábbiak szerint határozza meg: 

  - a pályázat eredményes, nyertese: Kropf Gyula és Boda Sándorné 

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 

 

 

125/2017. (IX. 11.) 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, Széchényi tér 21. IV/12. szám alatti 

1245/18/A/40 hrsz.-ú ingatlanban található 56 m2 alapterületű összkomfortos lakás 

bérbevételére kiírt pályázat eredményét az alábbiak szerint határozza meg: 

  - a pályázat eredményes, nyertese: Valentin Brigitta 

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 

 

 

126/2017. (IX. 11.) 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, Széchényi tér 6. fszt. 1. szám alatti 

1245/2/A/57 hrsz.-ú ingatlanban található 46 m2 alapterületű összkomfortos lakás 

bérbevételére kiírt pályázat eredményét az alábbiak szerint határozza meg: 

       - a pályázat eredményes, nyertese: Horváth József és Horváthné Deli Mária 
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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 

 

 

 

127/2017. (IX. 11.) 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, Kálvária u. 24. I. ép. fszt. 2. szám 

alatti 8634/65 hrsz.-ú ingatlanban található 28 m2 alapterületű komfortos lakás 

bérbevételére kiírt pályázat eredményét az alábbiak szerint határozza meg: 

   - a pályázat eredményes, nyertese: Szegedi István 

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 

 

 

 

128/2017. (IX. 11.) 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, Kálvária u. 24. II. ép. II/8. szám 

alatti 8634/65 hrsz.-ú ingatlanban található 38 m2 alapterületű komfortos lakás 

bérbevételére kiírt pályázat eredményét az alábbiak szerint határozza meg: 

   - a pályázat eredményes, nyertese: Berger István és Kolompár Gyöngyi 

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 
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129/2017. (IX. 11.) 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, Kálvária u. 24. II. ép. fszt. 2. szám 

alatti 8634/65 hrsz.-ú ingatlanban található 28 m2 alapterületű komfortos lakás 

bérbevételére kiírt pályázat eredményét az alábbiak szerint határozza meg: 

   - a pályázat eredményes, nyertese: Monori Sándorné 

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 

 

 

 

130/2017. (IX. 11.) 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, Kálvária u. 24. III. ép. 3/12. szám 

alatti 8634/65 hrsz.-ú ingatlanban található 28 m2 alapterületű komfortos lakás 

bérbevételére kiírt pályázat eredményét az alábbiak szerint határozza meg: 

  - a pályázat eredménytelen, mely azonnali hatállyal indokolás nélkül visszavonásra kerül,  

2.  felhatalmazza a Polgármestert a pályázat ismételt kiírására. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2017. november 30. 

A végrehajtásért közvetlenül felelős: Vagyongazdálkodási Iroda 

 

 

 

131/2017. (IX. 11.) 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 megállapítja, hogy 

1. Szentendre Város Önkormányzat által kiírt és eredménytelenül zárult alábbi pályázatokat 

érvényteleníti:  
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S.sz. 

Pályázatban megadott önkormányzati bérlakás adatai  
 

 

Pályázó neve 

Cím Hrsz. 

Lakás 

nagys. 

m2 

1. Dózsa György út 61. I/4. 98/7/8/12 57,0 Vilmányi Gábor 

2. Dózsa György út 61. I/4. 98/7/8/12 57,0 Szabadkai L. Miklós és Virág Zsanett 

3. Dózsa György út 61. I/5. 98/7/A/13 51,39 Szabadkai L. Miklós és Virág Zsanett 

4. Dózsa György út 61. I/5. 98/7/A/13 51,39 Tóth Csaba 

5. Dunakorzó 20. II/1. 1792/2/A/21 42,0 Szabadkai L. Miklós és Virág Zsanett 

6. Dunakorzó 20. II/1. 1792/2/A/21 42,0 Tóth Csaba 

7. Hamvas Béla u. 4. I/2. 1245/12/A/23 41,0 Vilmányi Gábor 

8. Hamvas Béla u. 4. I/2. 1245/12/A/23 41,0 Szabadkai L. Miklós és Virág Zsanett 

9. Hamvas Béla u. 4. I/2. 1245/12/A/23 41,0 Szász Zsuzsanna 

10. Hamvas Béla u. 16. IV/12. 1286/4/A/40 54,78 Osztolyka Lajosné 

11. Hamvas Béla u. 16. IV/12. 1286/4/A/40 54,78 Hernádi Krisztina Nóra 

12. Kálvária u. 24. II. ép. fszt. 2. 8634/65 28,0 Zsmidzsár József 

13. Kálvária u. 24. II. ép. fszt. 2. 8634/65 28,0 Vajda Józsefné 

14. Kálvária u. 24. II. ép. I/5. 8634/65 38,0 Vajda Józsefné 

15. Kálvária u. 24. II. ép. III/11. 8634/65 28,0 Zsmidzsár József 

16. Kálvária u. 24. II. ép. III/11. 8634/65 28,0 Vajda Józsefné 

17. Károly u. 4. III/12. 8634/3/A/27 55,0 Kun Zoltán és Kun Zoltánné 

18. Károly u. 4. III/12. 8634/3/A/27 55,0 Vilmányi Gábor 

19. Károly u. 4. III/12. 8634/3/A/27 55,0 Hernádi Krisztina Nóra 

20. Károly u. 10. IV/15. 8634/3/A/70 55,0 Kun Zoltán és Kun Zoltánné 

21. Károly u. 10. IV/15. 8634/3/A/70 55,0 Hernádi Krisztina Nóra 

22. Károly u. 12. III/12. 8634/3/A/82 55,0 Kun Zoltán és Kun Zoltánné 

23. Károly u. 12. III/12. 8634/3/A/82 55,0 Vilmányi Gábor 

24. Károly u. 12. III/12. 8634/3/A/82 55,0 Hernádi Krisztina Nóra 

25. Hamvas Béla u. 2. I/1. 1245/12/A/6 34,0 Király Edit 

26. Kossuth Lajos u. 30. 927 58,0 Szűcs Szilárdka 

27. Petőfi u. 2. fszt. 4. 986 55,0 Póka Krisztina 

28. Petőfi u. 2. fszt. 4. 986 55,0 Migléczi Éva 

29. Szabadkai u. 9/3. 453/3 42,0 Szász Zsuzsanna 

30. Szabadkai u. 9/3. 453/3 42,0 Poór Istvánné 

31. Széchényi tér 21. IV/12. 1245/16/A/28 56,0 Migléczi Éva 

32. Széchényi tér 6. fszt. 1. 1245/2/A/57 46,0 Migléczi Éva 

33. Kálvária u. 24. I. ép. fszt. 2. 8634/65 28,0 Tvercsák József Jánosné 

34. Kálvária u. 24. I. ép. fszt. 2. 8634/65 28,0 Berger István és Kolompár Gyöngyi 

35. Kálvária u. 24. I. ép. fszt. 2. 8634/65 28,0 Török István 

36. Kálvária u. 24. I. ép. fszt. 2. 8634/65 28,0 Német Rozália 

37. Kálvária u. 24. I. ép. fszt. 2. 8634/65 28,0 Szabó Sándor 

38. Kálvária u. 24. I. ép. fszt. 2. 8634/65 28,0 
Sárközi-Linder Zsófia Mónika, Sárközi 

Áron, Sárközi Sebestyén 

39. Kálvária u. 24. I. ép. fszt. 2. 8634/65 28,0 Monori Sándorné 

40. Kálvária u. 24. II. ép. II/8. 8634/65 38,0 Somogyi Anita 

41. Kálvária u. 24. II. ép. II/8. 8634/65 38,0 Gyetkó Mónika 
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42. Kálvária u. 24. II. ép. II/8. 8634/65 38,0 Migléczi Éva 

43. Kálvária u. 24. II. ép. II/8. 8634/65 38,0 Szűcs Szilárdka 

44. Kálvária u. 24. II. ép. II/8. 8634/65 38,0 
Sárközi-Linder Zsófia Mónika, Sárközi 

Áron, Sárközi Sebestyén 

45. Kálvária u. 24. II. ép. II/8. 8634/65 38,0 Király Edit 

46. Kálvária u. 24. II. ép. II/8. 8634/65 38,0 Német Rozália 

47. Kálvária u. 24. II. ép. II/8. 8634/65 38,0 Szász Zsuzsanna 

48. Kálvária u. 24. II. ép. II/8. 8634/65 38,0 Poór Istvánné 

49. Kálvária u. 24. II. ép. II/8. 8634/65 38,0 Horváth Ágnes 

50. Kálvária u. 24. II. ép. II/8. 8634/65 38,0 Szabó Sándor 

51. Kálvária u. 24. II. ép. II/8. 8634/65 38,0 Tóth Csaba és Tóth Szabina 

52. Kálvária u. 24. II. ép. II/8. 8634/65 38,0 Holek Katalin 

53. Kálvária u. 24. II. ép. II/8. 8634/65 38,0 Balogh Erzsébet 

54. Kálvária 24. II. ép. fszt. 2. 8634/65 28,0 Szűcs Szilárdka 

55. Kálvária 24. II. ép. fszt. 2. 8634/65 28,0 Berger István és Kolompár Gyöngyi 

56. Kálvária 24. II. ép. fszt. 2. 8634/65 28,0 Török István 

57. Kálvária 24. II. ép. fszt. 2. 8634/65 28,0 Király Edit 

58. Kálvária 24. II. ép. fszt. 2. 8634/65 28,0 Német Rozália 

59. Kálvária 24. II. ép. fszt. 2. 8634/65 28,0 Szegedi István 

60. Kálvária 24. II. ép. fszt. 2. 8634/65 28,0 Szabó Sándor 

61. Kálvária 24. II. ép. fszt. 2. 8634/65 28,0 Holek Katalin 

62. Kálvária 24. II. ép. fszt. 2. 8634/65 28,0 Balogh Erzsébet 

63. Kálvária 24. II. ép. fszt. 2. 8634/65 28,0 
Sárközi-Linder Zsófia Mónika, Sárközi 

Áron, Sárközi Sebestyén 

64. Kálvária 24. III. ép. 3/12. 8634/65 28,0 Tvercsák József Jánosné 

65. Kálvária 24. III. ép. 3/12. 8634/65 28,0 Szűcs Szilárdka 

66. Kálvária 24. III. ép. 3/12. 8634/65 28,0 Berger István és Kolompár Gyöngyi 

67. Kálvária 24. III. ép. 3/12. 8634/65 28,0 Török István 

68. Kálvária 24. III. ép. 3/12. 8634/65 28,0 Király Edit 

69. Kálvária 24. III. ép. 3/12. 8634/65 28,0 Deli Emese 

70. Kálvária 24. III. ép. 3/12. 8634/65 28,0 Német Rozália 

71. Kálvária 24. III. ép. 3/12. 8634/65 28,0 Szabó Sándor 

72. Kálvária 24. III. ép. 3/12. 8634/65 28,0 Holek Katalin 

73. Kálvária 24. III. ép. 3/12. 8634/65 28,0 Balogh Erzsébet 

74. Kálvária 24. III. ép. 3/12. 8634/65 28,0 Tóth Csaba és Tóth Szabina 

75. Kálvária 24. III. ép. 3/12. 8634/65 28,0 
Sárközi-Linder Zsófia Mónika, Sárközi 

Áron, Sárközi Sebestyén 

 

2. felkéri a Polgármestert, hogy az eredménytelenül pályázókat a döntésről értesítse. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2017. november 30. 

A végrehajtásért közvetlenül felelős: Vagyongazdálkodási Iroda 

 

 

Pintér Ádám bizottsági elnök: Megköszöni a Munkacsoport hatalmas munkáját, amit ennyi 

nagyszámú lakás ügyében végzett és Both Piroska munkacsoport elnök, dr. Mészáros Orsolya 

Ágnes jogtanácsos és dr. Leidinger Kitti jogi előadó ülésen való részvételét. 
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2. Előterjesztés a Fő tér 11. szám alatti 47 m2-es lakás hasznosítási módjának változásáról 

 

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

van-e ezzel kapcsolatban kérdés, hozzászólás. Javasolja, hogy amennyiben egyetértenek 

ezzel, akkor szavazzanak egyből az előterjesztés megtárgyalásra és elfogadásra javasolásáról.  

 

 

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

határozatot hozza: 

 

132/2017. (IX. 11.) JB sz. határozat 

 

Szentendre Város Képviselő-testületének Jóléti Bizottsága megtárgyalta a Fő tér 11. 

szám alatti 47 m2-es lakás hasznosítási módjának változásáról készült előterjesztést, azt 

a Képviselő-testületnek megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. 

 

Pintér Ádám bizottsági elnök: Megköszöni a Márton Andrea Vagyongazdálkodási 

Irodavezető és Herczeg Mária lakásgazdálkodási előadó ülésen való részvételét. 

 

 

 

3. Tájékoztató a Képviselő-testület által a Polgármesterre – népjóléti igazgatás területén – 

átruházott hatáskörben tett intézkedésekről a 2017. május 06 – 2017. augusztus 5. 

közötti időszakban 

 

Pintér Ádám bizottsági elnök: Ismerteti a tájékoztatóban foglaltakat. Érdeklődik, hogy ezzel 

a napirenddel kapcsolatban van-e a bizottság tagjai közül valakinek kérdése. Megállapítja, 

hogy nincs kérdés, hozzászólás. Tájékoztatja a bizottsági tagokat arról, hogy tekintettel arra, 

hogy tájékoztatóról van szó, a bizottságnak nem kell szavaznia. 

 

A Bizottság a tájékoztatót tudomásul vette. 

 

 

 

4. Előterjesztés a Város 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II. 21.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

 

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

költségvetésről szóló előterjesztéseket mindig csak megtárgyalásra javasolja. Érdeklődik, 

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

Megállapítja, hogy nincs kérdés, hozzászólás, felkéri a bizottság tagjait, hogy szavazzanak 

arról, hogy az előterjesztést a Képviselő-testületnek megtárgyalásra javasolják.  

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

határozatot hozza: 

 

133/2017. (IX. 11.) JB sz. határozat 
 

Szentendre Város Képviselő-testületének Jóléti Bizottsága megtárgyalta a Város 2017. 

évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról készült 

előterjesztést, azt a Képviselő-testületnek megtárgyalásra javasolja. 
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5. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének a szentendrei 

lokálpatriotizmus erősítéséről szóló 19/2017. (V.15.) önkormányzati rendelete 

módosításáról 

 

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

lokálpatriotizmus erősítéséről van szó, lényegében az újonnan beköltözőket is valamilyen 

módon köszönteni szeretné a Város és ez véleménye szerint egy jó elképzelés, megkapják 

akkor Szentendre városába költöző polgárok ezeket a városi kiadványokat, tájékoztató 

füzeteket a Szentendre Városi Rend kiadvánnyal együtt. Érdeklődik, hogy van-e ezzel 

kapcsolatban valamilyen kérdés, észrevétel. Megállapítja, hogy nincs kérdés, hozzászólás, 

kéri, hogy szavazzanak az előterjesztés megtárgyalásra és elfogadásra javasolásáról. 

 

 

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

határozatot hozza: 
 

 134/2017. (IX. 11.) JB sz. határozat 

 

Szentendre Város Képviselő-testületének Jóléti Bizottsága megtárgyalta a Szentendre 

Város Önkormányzat Képviselő-testületének a szentendrei lokálpatriotizmus erősíté-

séről szóló 19/2017. (V.15.) önkormányzati rendelete módosításáról készült előter-

jesztést, azt a Képviselő-testületnek megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. 

 

 

 

6. Előterjesztés a Püspökmajor lakótelepi Bölcsőde alapító okiratának módosításáról 

 

Pintér Ádám bizottsági elnök: Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Ismételten elmondja, 

hogy a kormányzati funkciószámok módosultak, tehát abszolút technikai dologról van szó, 

ezért a Bizottság utólagos engedelmével az Intézményvezető Asszonyt már hazaküldte. 

Érdeklődik, hogy van-e még ezzel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés. Kérdés, 

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

megtárgyalásra és elfogadásra javasolásáról. 

 

 

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

határozatot hozza: 

 

135/2017. (IX. 11.) JB sz. határozat 

 

Szentendre Város Képviselő-testületének Jóléti Bizottsága megtárgyalta a Püspökmajor 

lakótelepi Bölcsőde alapító okiratának módosításáról készült előterjesztést, azt a 

Képviselő-testületnek megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. 

 

 

 

7. Előterjesztés a BURSA HUNGARICA Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójáról 

   

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

javasolta már azt is, hogy ennek megtárgyalását a legközelebbi SzMSz módosításánál akár a 

Képviselő-testület a Bizottság feladatkörébe is átutalhatná, mert erről véleménye szerint 

fölösleges testületi szinten dönteni. Érdeklődik, hogy ezzel kapcsolatban van-e valakinek 
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észrevétele. Megállapítja, hogy nincs észrevétel, 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: 

 

136/2017. (IX. 11.) JB sz. határozat 

 

Szentendre Város Képviselő-testületének Jóléti Bizottsága megtárgyalta a BURSA 

HUNGARICA Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójáról készült előterjesztést, azt a 

Képviselő-testületnek megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. 

 

 

 

8. Előterjesztés az Izbégi Sporttelep fejlesztéséről MLSZ-TAO támogatásból és önerő 

biztosításával 

 

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

ennél az előterjesztésnél pedig dr. Weszner Judit Városfejlesztési Irodavezetőnek mondta azt, 

hogy nem szükséges az ülésen részt venni. Az Irodavezető Asszony említette, hogy telefonon 

rendelkezésre áll, tehát elérhető, ha esetleg kérdés van. Kérdés, észrevétel, 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: 

 

137/2017. (IX. 11.) JB sz. határozat 

 

Szentendre Város Képviselő-testületének Jóléti Bizottsága megtárgyalta az Izbégi 

Sporttelep fejlesztéséről MLSZ-TAO támogatásból és önerő biztosításával című 

előterjesztést, azt a Képviselő-testületnek megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. 

 

 

 

9. Előterjesztés a Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete 2017. II. negyedévi 

szakmai munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról 

 

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

tudja, hogy az újból előforduló penészesedést nem számítva, a hajléktalanszállón nagyjából 

rendben vannak a dolgok. 

 

Kiss Károlyné: Hozzáteszi, hogy a penészesedés megelőzésére a szellőzetést tudja javasolni. 

 

Petricskó Zoltán általános alpolgármester: Elmondja, hogy személyesen ott járt és akkor 

rögtön e problémával fogadták, de tájékoztatta a hajléktalanszálló dolgozóit, hogy támogatta 

már korábban az önkormányzat a hajléktalanszállót penészirtó szerekkel, meszeléssel.  
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Pintér Ádám bizottsági elnök: Elmondja, hogy innentől már tényleg szellőztetés kérdése az 

egész, remélik, hogy ezt megoldják.  

 

Petricskó Zoltán általános alpolgármester: Hozzáteszi, hogy úgy látta akkor, hogy 

többnyire azért minden rendben van. 

 

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

a bizottsági tagokat, hogy szavazzanak az előterjesztés határozati javaslatának elfogadásáról.   

 

 

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

határozatot hozza: 

 

138/2017. (IX. 11.) JB sz. határozat 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének Jóléti Bizottsága Szentendre Város 

Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2016. (IX.13.) önkormányzati 

rendelet 3/c sz. mellékletének a Képviselő-testület által a Bizottságra átruházott hatáskörök 

11. pontja alapján a Magyar Vöröskereszt „Érted” Hajléktalan Menedékhely 2017. II. 

negyedévi szakmai munkájáról szóló beszámolóját a határozat melléklete szerinti tartalommal 

elfogadja. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 

Végrehajtásért közvetlenül felelős: Közigazgatási és Népjóléti Iroda 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

 

10. Előterjesztés Liska Józsefné támogatásáról 

 

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

sajnálatos módon a hölgyet kirabolták, és a fia temetése is nagyon megviselte anyagilag, ezért 

úgy gondolja, hogy érdemes Őt támogatni. Érdeklődik, hogy van-e valakinek ezzel 

kapcsolatban észrevétele. További kérdés, hozzászólás nem lévén, felkéri a bizottsági tagokat, 

hogy szavazzanak az előterjesztés határozati javaslatának elfogadásáról. 

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

határozatot hozza: 

 

139/2017. (IX. 11.) 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 II. 

Célfeladatok 3. Szociális ellátás soron tervezett előirányzat terhére 100 000 Ft 

támogatást nyújt Liska Józsefné számára.  

2. felkéri a Polgármestert a támogatási szerződés megkötésére. 
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Felelős: általános alpolgármester  

Határidő: azonnal 

A végrehajtásért közvetlenül felelős: Közgazdasági Iroda 

a szerződés előkészítéséért: Közigazgatási és Adó Iroda 

 

 

 

11. Előterjesztés a praxisfejlesztési támogatásról 

 

Pintér Ádám bizottsági elnök: Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Tájékoztatja a 

bizottsági tagokat, hogy a háziorvosok praxistámogatására azért van pénz, mert a SZEI-vel 

lejárt az eszközbérlet, és ennek keretében tett ígéretet a Város, hogy az egészségügyre 

fordított pénzeszközt nem csökkenti. Felkéri a Bizottsági tagokat, hogy ha nincs kifogásuk ez 

ellen, akkor egyben szavazzanak az előterjesztésben szereplő határozati javaslatok 

elfogadásáról. 

 

 

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

határozatokat hozza: 

 

140/2017. (IX. 11.) JB sz. határozat 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének Jóléti Bizottsága 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  

1. a Város 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II.21.) önkormányzati rendelet 8. sz. 

mellékletében II. Célfeladatok 2a. Prevenciós egészségügyi szolgáltatások során tervezett 

előirányzat terhére 207 ezer forint támogatást nyújt a Balogh-Dent Bt. egészségügyi 

szolgáltató számára fogászati kezelőegység kézi darabok, valamint kézi műszerek 

beszerzéséhez.  

2. felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltak alapján támogatottal kössön 

támogatási szerződést. 

 

Felelős: általános alpolgármester  

Határidő: azonnal 

A végrehajtásért közvetlenül felelős: Közigazgatási és Adó Iroda 

 

 

141/2017. (IX. 11.) JB sz. határozat 
 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének Jóléti Bizottsága 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  

1. a Város 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II.21.) önkormányzati rendelet 8. sz 

mellékletében II. Célfeladatok 2a. Prevenciós egészségügyi szolgáltatások során tervezett 

előirányzat terhére 191 ezer forint támogatást nyújt a Dr. Paluska Zsuzsanna Fogászati 

Bt. egészségügyi szolgáltató számára W&H mikromotor kézidarab vásárlására. 
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2. felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltak alapján támogatottal kössön 

támogatási szerződést. 

 

Felelős: általános alpolgármester  

Határidő: azonnal 

A végrehajtásért közvetlenül felelős: Közigazgatási és Adó Iroda 

 

 

142/2017. (IX. 11.) JB sz. határozat 
 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének Jóléti Bizottsága 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  

1. a Város 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II.21.) önkormányzati rendelet 8. sz. 

mellékletében II. Célfeladatok 2a. Prevenciós egészségügyi szolgáltatások során tervezett 

előirányzat terhére 214 ezer forint támogatást nyújt a Dr. Pálffy Márta és Társa Kft. 

egészségügyi szolgáltató számára Nycocard CRP vizsgáló tesztek vásárlására. 

2. felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltak alapján támogatottal kössön 

támogatási szerződést. 

 

Felelős: általános alpolgármester  

Határidő: azonnal 

A végrehajtásért közvetlenül felelős: Közigazgatási és Adó Iroda 

 

 

143/2017. (IX. 11.) JB sz. határozat 
 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének Jóléti Bizottsága 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  

1. a Város 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II.21.) önkormányzati rendelet 8. sz 

mellékletében II. Célfeladatok 2a. Prevenciós egészségügyi szolgáltatások során tervezett 

előirányzat terhére 501 ezer forint támogatást nyújt Salus Aegroti Családorvosi Bt. 

egészségügyi szolgáltató számára Oxigén palack 10 l tartozékaival ( reduktor + párásító) 

,Oxigén palack 2 l ( kombi, hordozható tartozékaival ), Kompresszoros Inhalátor BD 

5005, Látásvizsgáló tábla Kettesy 1 oszlopos + tartozék plexilap, EKG monitor MD100B, 

Intelligens kötszerek vásárlására, valamint Informatikai fejlesztésre (felkészülés az 

EESZT-re, digitalizáló berendezés, szoftver). 

2. felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltak alapján támogatottal kössön 

támogatási szerződést. 

 

Felelős: általános alpolgármester  

Határidő: azonnal 

A végrehajtásért közvetlenül felelős: Közigazgatási és Adó Iroda 
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144/2017. (IX. 11.) JB sz. határozat 
 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének Jóléti Bizottsága 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  

1. a Város 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II.21.) önkormányzati rendelet 8. sz 

mellékletében II. Célfeladatok 2a. Prevenciós egészségügyi szolgáltatások során tervezett 

előirányzat terhére 426 ezer forint támogatást nyújt a Doktor HÁ Egészségügyi 

Szolgáltató Kft. egészségügyi szolgáltató számára iPro 2 Professional CGM készülék 

vásárlására. 

2. felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltak alapján támogatottal kössön 

támogatási szerződést. 

 

Felelős: általános alpolgármester  

Határidő: azonnal 

A végrehajtásért közvetlenül felelős: Közigazgatási és Adó Iroda 

 

 

145/2017. (IX. 11.) JB sz. határozat 
 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének Jóléti Bizottsága 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  

1. a Város 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II.21.) önkormányzati rendelet 8. sz 

mellékletében II. Célfeladatok 2a. Prevenciós egészségügyi szolgáltatások során tervezett 

előirányzat terhére 770 ezer forint támogatást nyújt a Pro Vobis Kft. egészségügyi 

szolgáltató számára CRP vizsgáló készülék, valamint oltások és fertőtlenítő anyagok 

vásárlására. 

2. felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltak alapján támogatottal kössön 

támogatási szerződést. 

 

Felelős: általános alpolgármester  

Határidő: azonnal 

A végrehajtásért közvetlenül felelős: Közigazgatási és Adó Iroda 

 

 

 

12.  Előterjesztés a Városi Kitüntető díjak odaítéléséről 

 

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

készül! 
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13. Előterjesztés a Pest Megyei Kitüntető díjak adományozásának javaslattételéről 

 

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

készül! 

 

 

 

Egyebek 

 

Pintér Ádám bizottsági elnök: Elmondja, hogy annyit szeretne még megemlíteni a Pilisi 

Tekerő kapcsán, hogy Soltész Emese, aki ennek a rendezvénynek a főszervezője volt, látta a 

helyszínen, hogyan koordinálta a rendezvényt, iszonyú sok munkát végzett, úgyhogy dicséret 

illeti.  

 

Petricskó Zoltán általános alpolgármester: Említi, hogy este 22:00 órára végeztek, egész 

nap, reggeltől estig ott voltak végig a Postás Strandon.  

 

Dombay Zsolt bizottsági tag: Hozzáteszi, hogy hadd mondja azt is el, hogy a 

Sportágválasztó is hasonlóképpen jól sikerült, beváltak az újítások, nagyon jó volt az, hogy 

megbontva 10:00 óráig jöttek az óvodák, és utána az iskolák, továbbá nagyon jó volt az 

Ugrálóvár ötlet, visszahozta az embereket délutánra-estére. Továbbá nagyon jó ötlet volt az is, 

hogy az est végére betettek a programba egy Gálát, ötleteltek azon, hogy esetleg koncert 

legyen, de végül is ez egy sportrendezvény volt, tetszett az embereknek, bemutató jellegű 

volt, nívós volt. Megjegyzi, hogy egyébiránt is Sportos hétvégéjük volt, mert a V-8 Uszoda és 

Szabadidőközpont első lett a kisfürdők versenyében - ez egy szép eredmény, lehet, hogy 

marketing értéke is lesz a későbbiekben.  

 

Pintér Ádám bizottsági elnök: Megállapítja, hogy nincs az Egyebekhez további észrevétel. 

Megköszöni a bizottsági ülésen való részvételt. Tájékoztatja a bizottsági tagokat, hogy ezen 

ülésről készített jegyzőkönyvet személye mellett Dombay Zsolt bizottsági tagnak kell aláírnia.  

 

Több napirendi pont nem lévén az elnök 18:28 órakor bezárja az ülést. 

 

 

K.m.f. 

 

Dombay Zsolt  Pintér Ádám 

bizottsági tag   bizottsági elnök  


