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Azoknak, akik nem szeretik az írásbeli beszámolókat figyelmébe ajánlom a TV Szentendre 

összeállítását a bizottság tavalyi munkájáról (A hét embere / TV Szentendre / 2013.12.12.): 

http://www.youtube.com/watch?v=om2fSxEMDLo 

 

A 2013-as évben a bizottság változatlan felállásban összeszokott csapatként, hatékonyan és 

legtöbb esetben egyhangú döntést hozva működött. 10 rendes és 1 rendkívüli ülést tartott, 

102 határozatot hozott. 

Az egyes szakterületeken a következő munkát végeztük: 

 

Szociális terület 
A bizottság munkáját szociális téren kiemelkedő munkájával a Családvédelmi Munkacsoport 

segítette, véleményüket minden döntésünknél figyelembe vettük. 

A szociális lakások kérdéskörével foglalkoztunk a legtöbbet: folyamatosan zajlott a 

kintlévőségek behajtása, sikerült megszüntetni a dömörkapui lakásokat és a Szabadkai úton 

lévő szükséglakásokat felújítani. Ezzel felszabadítható több értékes belvárosi ingatlan. A 

bizottság a következőkkel foglalkozott szociális területen: 

• a szociális ellátásokkal kapcsolatos rendelet módosítása a visszaélések megelőzése 

érdekében 

• a dömörkapui szociális lakások megszüntetése 

• a térségi feladatok miatt a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat jövőjével 

kapcsolatos döntések 

• vagyongazdálkodási stratégia felülvizsgálata 

• részletfizetési kérelmek elbírálása 

• szociális bérlakások kiutalása, hosszabbítása 

 

Egészségügyi terület 
Fontos eredmény, hogy a SZEI a város kezelésében maradt, mivel gazdaságilag stabil a 

működése és a visszajelzések alapján nagyon népszerű a betegek körében. Egészségügyi 

területen a következőkkel foglalkozott a bizottság: 

• a SZEI városi kézben maradásával kapcsolatos döntések elfogadása 

• az E-Health program bevezetéséről 

• orvosi praxisokkal, körzethatárokkal kapcsolatos döntések 

• a védőnők és a gyermekfogászat elhelyezése 

• az Egészséges Városért Közalapítvány munkájáról szóló beszámoló elfogadása 

• új püspökmajori gyógyszertár létesítésével kapcsolatos döntések 
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Sport és ifjúsági terület 

A sportot érintő területen a bizottság segítségére volt Dombay Zsolt, a Sportcélú Kft. 

vezetője. Komoly fejlesztés volt a Dunakanyar SE-vel együttműködésben a Kőzúzó utcai 

focipálya és öltözőépület felújítása. Fontos előrelépés, hogy a város átvállalta a megszűnt 

kistérségtől a Pilisi Tekerő megszervezését, valamint egyéb sportversenyeket is rendezett az 

egyesületekkel együttműködésben. Tavasszal ismét diákönkormányzati képzések voltak, 

emellett több pályázaton is nyert a város, melyből folytatható a Kábítószer Egyeztető Fórum 

munkája.  

Emellett a bizottság a következőkkel foglalkozott: 

• a V-8 Uszoda és Szabadidőközpont működésével kapcsolatos döntések 

• a Jó tanuló - jó sportoló díj kiírása és odaítélése 

• Postás strand teniszpálya szerződésmódosítása 

• BURSA Hungarica Ösztöndíjpályázat kiírása és elbírálása 

 

Ezúton szeretném megköszönni a bizottság és a munkacsoport tagjainak és a Hivatal 

dolgozóinak munkáját. 

 

 

Szentendre, 2014. január 23. 
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