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Szentendre Város Önkormányzat Képvisel
�
-testülete a Pest Megyei Önkormányzat 

képvisel
�
ivel és szakembereivel folytatott egyeztet

�
 tárgyalások eredményeként a helyi 

önkormányzat számára nem kötelez
�
 feladatok átadásának részleteit a következ

�
k szerint 

határozza meg: 
 
1.1. A Petzelt József Szakképz�  Középiskolában folytatott szakközépiskolai és szakiskolai 
nevelést-oktatást, valamint a feladatellátáshoz szükséges vagyon tulajdonjogát is átadja Pest 
Megye Önkormányzatának, mindaddig, míg abban Pest Megye Önkormányzata 
szakközépiskolai, szakiskolai oktatást folytat. 
1.2. Szentendre Város Önkormányzata támogatja a Petzelt József Szakképz

�
 Középiskola 

címzett támogatásokra benyújtandó – iskola-felújítással, b
�
vítéssel kapcsolatos – pályázati 

szándékát, az ehhez szükséges fenntartói önrészt az iskola 2003. évi költségvetésében a 
korábbi feltételek szerint biztosítja, amennyiben ezzel Pest Megye Önkormányzata is így 
egyetért. 
1.3. Szentendre Város Önkormányzata kéri, hogy az intézményi felvételi eljárás folyamatában 
a helyb

�
l érkez

�
 tanulók el

�
nyt élvezhessenek, valamint az eddig igénybe vehet

�
 terembérleti 

lehet
�
ségek a szentendrei igényl

�
k számára rendelkezésre álljanak. 
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2.1. A Mór icz Zsigmond Gimnáziumban folytatott gimnáziumi nevelést-oktatást, valamint a 
feladatellátáshoz szükséges vagyon tulajdonjogát is átadja Pest Megye Önkormányzatának 
mindaddig, míg abban Pest Megye Önkormányzata gimnáziumi oktatást folytat. 
2.2. Szentendre Város Önkormányzata elvárja, hogy az intézményi felvételi eljárás 
folyamatában a helyb

�
l érkez

�
 tanulók el

�
nyt élvezhessenek, valamint az eddig igénybe 

vehet
�
 terembérleti lehet

�
ségek a szentendrei igényl

�
k számára rendelkezésre álljanak. 

 
Felel � s:  Polgármester 
Határ id � :  2003. július 1. 
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3.1. A Vuj icsics Tihamér  Zeneiskolában ellátott alapfokú zenem� vészeti nevelés-oktatás 
feladatát, valamint a feladatellátáshoz szükséges vagyon tulajdoni jogát is átadja Pest Megye 
Önkormányzatának mindaddig, míg abban Pest Megye Önkormányzata zenem� vészeti 
oktatást folytat. 
3.2. Szentendre Város Önkormányzata vállalja, hogy a korábbi szerz

�
dés értelmében továbbra 

is biztosítja Bokor György, a zeneiskola igazgatója részére a szolgálati lakás használatát. 
3.3. Szentendre Város Önkormányzata elvárja, hogy az intézményi felvételi eljárás 
folyamatában a helyb

�
l érkez

�
 tanulók el

�
nyt élvezhessenek, valamint az eddig igénybe 

vehet
�
 terembérleti lehet

�
ségek a szentendrei igényl

�
k számára rendelkezésre álljanak. 
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4.1. A Bárczi Gusztáv Általános Iskolában ellátott enyhe és középsúlyos értelmi fogyatékos 
gyermekek oktatása feladatát, valamint a feladatellátáshoz szükséges vagyon tulajdonjogát is 
átadja Pest Megye Önkormányzatának mindaddig, míg abban Pest Megye Önkormányzata a 
jelenlegi oktatási tevékenységet végzi. 
4.2. Szentendre Város Önkormányzata elvárja, hogy az intézményi felvételi eljárás 
folyamatában a helyb

�
l érkez

�
 tanulók el

�
nyt élvezhessenek, valamint az eddig igénybe 

vehet
�
 terembérleti lehet

�
ségek a szentendrei igényl

�
k számára rendelkezésre álljanak. 

 
Felel � s:  Polgármester 
Határ id � :  2003. július 1. 
 
5. Szentendre Város Önkormányzat Képvisel

�
-testülete a Jogi- Igazgatási és Ügyrendi 

Bizottság észrevételei figyelembevételével egyetért az el
�
terjesztés mellékletét képez

�
 

megállapodás-tervezettel, és felhatalmazza a polgármestert, hogy Pest Megye 
Önkormányzatával kötend

�
, a feladatok átadásáról-átvételér

�
l szóló MEGÁLLAPODÁST 

Szentendre Város Önkormányzata nevében a Jogi- Igazgatási és Ügyrendi Bizottság 
egyetértésével aláírja. 
 
Felel � s:  Polgármester 
Határ id � :  2003. július 1. 

 

K. m. f. 
 

 

Miakich Gábor s. k.     Jónainé Dr. Drobilisch Erzsébet s. k. 
      polgármester        mb. jegyz

�
 

 
Kapja: 

1. Önkormányzati és Szervezési Iroda – irattár 
Közzétéve a GroupWise-on és a Weboldalon. 
 
 
 
 

A kiadmány hiteléül: 
Szentendre, 2003. április 9. 
 
Kiss Beatrix 
jegyz� könyvvezet�  


