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A JÓLÉTI BIZOTTSÁG 2016. ÉVI MUNKÁJÁRÓL 
 
 
A 2016. évben a Jóléti Bizottság (JB) foglalkozott a szociális, egészségügyi, ifjúsági, civil és 
sport ügyekkel, a közneveléssel, a rendészettel és a nemzetiségekkel kapcsolatos ügyekkel is. 
2016-ban a Bizottság összesen 162 határozat hozott, ebből saját hatáskörben született 
döntés 105 volt, ez a szám több mint 17%-kal haladta meg a korábbi évit, azaz döntéseink 
számai az elmúlt években dinamikusan – 47%-kal – növekedtek. A Bizottságnak 2016-ban 10 
rendes és 2 rendkívüli ülése volt, a napirendi pontok 52%-a saját hatáskörben lévő ügyekről 
szólt.  
 
A JB tagjai: Pintér Ádám elnök, Dombay Zsolt sport tanácsnok, Fülöp Zsolt, Kiss Ádám és Kiss 
Károlyné, valamint külső tanácsadóként egészségügyi témában Dr. Pázmány Annamária 
segíti a munkánkat. A bizottság mellett szociális ügyekkel foglalkozik a jóléti munkacsoport 
Morlin Eszter vezetésével, Bethlen Béláné, Both Piroska és Kovács Miklósné részvételével. 
A bizottság munkáját nagyban segítette a Petricskó Zoltán alpolgármesterrel való rendszeres 
konzultáció és a bizottsági üléseken való állandó részvétele. 
 
Az egyes szakterületeken a következő munkát végeztük: 
 
Szociális terület 
 
Az év őszén elkezdődött az új lakásrendelet alapján a szociális lakások pályáztatása, mellyel 
igazságosabb és fenntarthatóbb rendszer alakulhat ki és felgyorsulhat a belvárosi lakások 
felszabadítása. A Szociális Egyeztető Fórum is működik és összefogja a szentendrei szociális 
területen dolgozó intézményeket. 

• Lakásbérleti szerződések hosszabbításával, részletfizetésével, megkötésével és a 
bérbeadási jogcímek módosításával kapcsolatos előterjesztések 

• A lakásrendelet módosításáról tárgyaltunk 
• Felülvizsgáltuk a Helyi Esélyegyenlőségi programot 
• A Kőhegy Közhasznú Alapítvány részére kedvezményes helységet biztosítottunk 
• A Gondozási Központ intézményvezetőjének kiválasztása és alapító okiratának 

módosítása 
• A Szabadkai úti bérlakások konyhakertjének kialakításáról 
• A Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat társulási megállapodásának 

módosításáról 
• A Szentendrei Péter-Pál Alapítvány Karitász Szolgálat támogatásáról 
• A szociális gyermekvédelmi ellátásokról szóló rendelet módosításáról, a térítési díjak 

módosításáról 
• Gondozási Központ Szentendre és a Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti 

Szolgálat szakmai munkájáról szóló beszámolókról 
• A hajléktalanszálló fejlesztéseiről 
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• A Magyar Vöröskereszt kedvezményes helységbérletéről és beszámolóiról 
• A BURSA HUNGARICA Ösztöndíjpályázat elbírálása 
• A Jóléti Munkacsoport 2016. évi feladatainak meghatározásáról 

 
Oktatási terület 
 
A 2017-es évtől teljes egészében átveszi az állam az oktatási intézményeket, viszont 
továbbra is támogatjuk az oktatási intézményeket munkájukban az oktatási alap 
segítségével. 

• Szentendre Városi Óvodák alapító okiratának módosításáról 
• Óvodai jelentkezések idejéről  
• Iskolai körzethatárokról 
• Intézményvezetői pályázatokról 
• A szentendrei iskolák vagyonelemeinek átadásával kapcsolatban 
• Az oktatási keretösszegek felhasználásáról 
• A Talentum Szentendre Jövőjéért Ösztöndíj kiírásáról és odaítéléséről 
• Intézményi pályázatok és alapfeladat bővítések támogatásáról 
• A Város Pedagógusa díjról 

 
Egészségügyi terület 
 
Dr. Pázmány Annamária koordinálásával működik az egészségügyi munkacsoport, melynek 
keretében a területen dolgozó orvosokkal és szakemberekkel rendszeres konzultációt végez 
a városvezetés és a jó együttműködésnek köszönhetően komoly fejlesztések várhatók e 
téren. Emellett sikerült elérni a SZEI teljesítmény volumen korlát emelését. 

• Az Egészséges Városért Közalapítvány és pályázatainak támogatásáról, valamint 
szakmai beszámolójáról 

• Semmelweis díj adományozásáról 
• A SZEI alapító okiratának módosítáásról 
• A háziorvosi körzetek módosításáról 

 
Sport és ifjúsági terület 
 
Dombay Zsolt sport tanácsnok munkájával rendszeres és jó együttműködés alakult ki a város 
sportegyesületeivel, így az önkormányzat hatékonyabban tud foglalkozni a sport 
fejlesztésével. Pintér Ádám fejlesztési tanácsnok koordinálásával rendszeres az egyeztetés a 
városi kerékpáros szervezetekkel. Az év elején próbaüzemként elindult az ifjúsági ház, melyre 
nagy igény mutatkozott, viszont a sajnálatos nyári esőzések és beázás következtében 
ellehetetlenült a működése. 

• A „Jó tanuló – jó sportoló 2015” kitüntető cím pályázatáról és adományozásáról 
• A Sportcélú Kft. üzemeltetésében lévő sportpályák hasznosításáról 
• Az izbégi sportpálya fejlesztéséről, a Vissza a Vadonba projekt támogatásáról 
• A Dunakanyar SE szerződéséről és a Kőzúzó utcai sportpálya fejlesztéséről 
• Szentendre, a kerékpárosbarát város programról 
• az ifjúsági ház megvalósításáról és a Bogdányi utca 13. alatti épület hasznosításáról 
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Rendészeti terület 
 
A városnak nagyon jó az együttműködése a rendészeti szervezetekkel, lehetőségeinkhez 
mérten támogatjuk működésüket. A helyi polgárőrség megerősödésével a jövőben a városi 
szervezettel kötöttünk megállapodást. 

• A PMRFK-val Szentendre közbiztonságával kapcsolatos együttműködésről 
• A Polgárőrség Szentendre Egyesülettel való együttműködési megállapodásról 
• A Rendőrkapitányság beszámolójáról 
• A Polgárőrségek beszámolójáról 
• A Közterület-felügyelet munkájáról 
• A tűzoltóság beszámolójáról 
 

Egyéb feladatok 

 Egyéb önkormányzati rendeletek véleményezéséről, gazdasági társaságok 
beszámolóiról, átruházott hatáskörben született döntésekről 

 Nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodásról 

 Munkatervek elfogadásáról 

 Javaslattétel kitüntető díjakra 

 Kedvezményes helységbérbeadásról 
 
Ezúton szeretném megköszönni a bizottság és a munkacsoport tagjainak és a Hivatal 
dolgozóinak munkáját. 
 
 
Szentendre, 2016. december 30. 
 
 
 
 

Pintér Ádám 
bizottsági elnök 


