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Jegyzőkönyv 

 
 

Készült: Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jóléti Bizottságának 

2017. július 24-én 17:00 órai kezdettel tartott NYÍLT rendkívüli üléséről 

 

Helye:      Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal Tárgyaló terme 
 

 

Jelen vannak:  

 

A Jóléti Bizottság részéről: 

 

Pintér Ádám bizottsági elnök 

Kiss Károlyné  bizottsági tag 

Dombay Zsolt  bizottsági tag 

 

Távol van: 

 

Fülöp Zsolt  bizottsági tag 

Kiss Ádám bizottsági tag 

 

Jóléti Munkacsoport részéről: 

 

 Both Piroska  munkacsoport elnöke 

 

Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal részéről: 

 

 dr. Dóka Zsolt  aljegyző 

 Horváth Aurélia szociális ügyintéző 

 dr. Mérész Katalin  jogtanácsos 

 dr. Klúcsó Anita  jogtanácsos 

 Alföldiné Petényi Zsuzsanna  vagyongazdálkodási ügyintéző 

 Kosztek Gabriella  pályázati koordinátor  

 Bán Edit szervezési ügyintéző 

 

Meghívottak: 

 

Dr. Pázmány Annamária SZEI intézményvezető 

Diószegi Istvánné  Püspökmajor Lakótelepi Bölcsőde intézményvezető 

Dr. Baracska József Flórián  háziorvos, a 9. körzet praxisjogosultja, a Pro Vobis 

Orvosi Kft. egészségügyi szolgáltató képviselője  

 

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

Bizottság határozatképes, jelen van 3 fő. Javasolja a napirendi pontok sorrendjének 

módosítását, mely szerint 1. napirendi pontként a meghívó szerinti 7. napirendi pontot: „A 9. 

számú felnőtt háziorvosi körzet új Szolgáltatójával kötendő felnőtt háziorvosi feladat-

ellátási szerződésének módosításáról”, 2. napirendi pontként a meghívó szerinti 8. napirendi 

pontot: „Dr. Herczegné Dr. Szakolczai Annamária házi gyermekorvosi és iskola- és 



 

ifjúságorvosi feladat-ellátási szerződésének módosításáról”, 3. napirendi pontként a 

meghívó szerinti 6. napirendi pontot: „Szentendre Város Egészségügyi Intézményei 

egynapos sebészetének kapacitás-bővítéséről”, 4. napirendi pontként a meghívó szerinti 3. 

napirendi pontot: „Püspökmajor lakótelepi Bölcsőde alapító okiratának módosításáról”, 

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 (3) igen szavazattal a napirendet elfogadja. 

 

 

NAPIREND 

 
  Cím Típusa Előterjesztő Előkészítő 

1.    

T.2. 

A 9. számú felnőtt háziorvosi körzet új 

Szolgáltatójával kötendő felnőtt háziorvosi 

feladat-ellátási szerződésének módosításáról                                 

A Mötv. 46. § (2) bekezdés b) pontja 

alapján a Képviselő-testület zárt ülést tart 

az érintett kérésére! 

Előterjesztés 
Verseghi-Nagy Miklós 

polgármester 

Baráthné dr. 

Ulicsák Mária 

2.    

T.3. 

Dr. Herczegné Dr. Szakolczai Annamária házi 

gyermekorvosi és iskola- és ifjúságorvosi 

feladat-ellátási szerződésének módosításáról 

A Mötv. 46. § (2) bekezdés b) pontja 

alapján a Képviselő-testület zárt ülést tart 

az érintett kérésére! 

Előterjesztés 
Verseghi-Nagy Miklós 

polgármester 

Baráthné dr. 

Ulicsák Mária 

3. 
Szentendre Város Egészségügyi Intézményei 

egynapos sebészetének kapacitás-bővítéséről 
Előterjesztés 

Petricskó Zoltán                       

általános alpolgármester 

Baráthné dr. 

Ulicsák Mária 

4.    

T.9. 

Püspökmajor lakótelepi Bölcsőde alapító 

okiratának módosításáról 
Előterjesztés 

Verseghi-Nagy Miklós 

polgármester 
dr. Klúcsó Anita 

5.    

T.6. 

Az Izbégi Általános Iskolában 

megvalósítandó tanteremfejlesztésről  
Előterjesztés 

Verseghi-Nagy Miklós 

polgármester 
dr. Dóka Zsolt 

6.    

T.8. 

Az "Önkormányzati tulajdonú egészségügyi 

alapellátást nyújtó intézmények fejlesztésének 

támogatása Pest Megyében" című pályázati 

felhíváson történő indulásról 

Előterjesztés 

dr. Török Balázs 

városfejlesztési 

alpolgármester 

Kosztek Gabriella 

7.    

T.10. 

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 módosításáról  

Előterjesztés 
dr. Gerendás Gábor                      

jegyző 
dr. Mérész Katalin 

8. Pappné Frank - Kiss Judit támogatásáról Előterjesztés 
Petricskó Zoltán                       

általános alpolgármester 
Horváth Aurélia 

  Egyebek       
 

 



 

1. Előterjesztés a 9. számú felnőtt háziorvosi körzet új Szolgáltatójával kötendő felnőtt 

háziorvosi feladat-ellátási szerződésének módosításáról                                  

 

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

készül! 

 

 

 

2. Előterjesztés Dr. Herczegné Dr. Szakolczai Annamária házi gyermekorvosi és iskola- és 

ifjúságorvosi feladat-ellátási szerződésének módosításáról       
 

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

készül! 

 

 

 

3. Előterjesztés Szentendre Város Egészségügyi Intézményei egynapos sebészetének 

kapacitás-bővítéséről 

 

Pintér Ádám bizottsági elnök: Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Kérdése Dr. 

Pázmány Annamáriához, a SZEI intézményvezetőjéhez, hogy kíván-e még valamit hozzátenni 

az előterjesztésben foglaltakhoz. Érdeklődik, hogy a SZEI egynapos sebészetét érinti most ez 

a kapacitás-bővítés. 

 

Dr. Pázmány Annamária SZEI intézményvezető: Elmondja, hogy igen, a műtéti számot 

szeretnék növelni, és az ehhez tartozó adatok benne vannak az előterjesztésben. Ilyenkor a 

pályázatot az önkormányzat adja be, és a SZEI előkészíti a pályázati anyagot. Továbbá 

elmondja, hogy a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő /korábban OEP/ fogja jóváhagyni 

majd az anyagot, ha jóváhagyja.  

 

Pintér Ádám bizottsági elnök: Érdeklődik, hogy ez több évig is eltarthat, mikorra várható 

erre vonatkozóan döntés. 

 

Dr. Pázmány Annamária SZEI intézményvezető: Elmondja, hogy nem lehet még tudni. 

Példaként említi, hogy a mammográfiai szűrésre vonatkozó kapacitás-bővítésről már 

áprilisban kellett volna, hogy döntés szülessen, és még mindig nem érkezett erről tájékoztatás. 

Ezért is kell mindig időben beadni a pályázatot. 

 

Pintér Ádám bizottsági elnök: Említi, hogy olvasott arról az interneten, hogy orvoshiány 

van. A kapacitás-bővítés esetleg nyilván szakember igénnyel is járna. 

 

Dr. Pázmány Annamária SZEI intézményvezető: Elmondja, hogy az a baj, hogy orvos is 

kevés van, és nyáron különösen helyettest nem lehet kapni. Nagyon sok szakmában, például a 

bőrgyógyászatban már majdnem egy éve hirdetik, és nem jön szakorvos. Hozzáteszi, hogy az 

az egy orvos is el kell, hogy menjen szabadságra, legutóbb is már sírógörcsöt kapott a 

Doktornő, mert miután visszajött szabadságról, annyi beteg rohamozta meg, nem tudja, hogy 

ő meddig fogja ezt bírni. Hozzáfűzi, hogy ez országosan is hatalmas gond, de nyáron 

különösen. A SZEI-ben nyáron minden rendelés megy, de valahol nyáron például teljesen 

leálltak egyes rendelések a hiányszakmákban. 

 



 

Pintér Ádám bizottsági elnök: Elmondja, hogy ezt megérti. Érdeklődik, hogy van-e még 

ezzel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás. Kérdés, hozzászólás nem lévén, 

kéri a bizottsági tagokat, hogy szavazzanak az előterjesztéshez tartozó határozati javaslat 

elfogadásáról. 

 

 

Szentendre Város Képviselő-testületének Jóléti Bizottsága (3) igen szavazattal az alábbi 

határozatot hozza: 

 

93/2017. (VII. 24.) 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 5. 

pontja alapján  

1. jóváhagyja, hogy a fenntartásában álló Szentendre Város Egészségügyi Intézményei 

az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 11. § 

(1) bekezdés b) pontja szerinti többletkapacitás-befogadási eljárást indítson a határozat 

1. számú melléklete szerinti tartalommal, 

2. felkéri a Szentendre Város Egészségügyi Intézményei igazgató főorvosát, hogy a 

többletkapacitás-befogadási eljárás megindításához szükséges intézkedéseket tegye 

meg. 

 

Felelős: általános alpolgármester  

Határidő: azonnal 

 

A végrehajtásért közvetlenül felelős: SZEI intézményvezető, Közigazgatási és Adó Iroda 

 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

 

4. Előterjesztés a Püspökmajor lakótelepi Bölcsőde alapító okiratának módosításáról 

 

Pintér Ádám bizottsági elnök: Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Köszönti Diószegi 

Istvánnét, a Püspökmajor Lakótelepi Bölcsőde intézményvezetőjét. Kéri, hogy egy pár szóban 

ismertesse, miért volt szükség a Bölcsőde alapító okiratának módosítására. 

 

Diószegi Istvánné Püspökmajor Lakótelepi Bölcsőde intézményvezető: Elmondja, hogy a 

Bölcsőde alapító okiratában szereplő kormányzati funkció számok megváltozása, illetve az 

elérhetőségeik megváltozása miatt kellett az alapító okiratot módosítani. 

 

Pintér Ádám bizottsági elnök: Megköszöni Diószegi Istvánné Püspökmajor Lakótelepi 

Bölcsőde intézményvezető hozzászólását. Hozzáteszi, hogy ez esetben is csak formális 

dologról van szó. Érdeklődik, hogy valakinek van-e esetleg még kérdése, hozzászólása. 

Tekintettel arra, hogy nincs további kérdés, hozzászólás, kéri, hogy a bizottsági tagok 

szavazzanak előterjesztés megtárgyalásra és elfogadásra javasolásáról.  

 

Szentendre Város Képviselő-testületének Jóléti Bizottsága (3) igen szavazattal az alábbi 

határozatot hozza: 



 

 

 

94/2017. (VII. 24.) JB sz. határozat 
 

Szentendre Város Képviselő-testületének Jóléti Bizottsága megtárgyalta a Püspökmajor 

lakótelepi Bölcsőde alapító okiratának módosításáról szóló előterjesztést, azt a 

Képviselő-testületnek megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. 

 

Pintér Ádám bizottsági elnök: Megköszöni Diószegi Istvánnénak, a Püspökmajor 

Lakótelepi Bölcsőde intézményvezetőjének az ülésen való részvételt. 

 

 

 

5. Előterjesztés az Izbégi Általános Iskolában megvalósítandó tanteremfejlesztésről  

 

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

felmerült benne ezzel kapcsolatban az a kérdés, hogy a csobánkai gyerekeket tényleg esetleg 

majd az Izbégi Általános Iskolába szeretnék járatni.  

 

Dombay Zsolt bizottsági tag: Elmondja, hogy beszélgetett az igazgatónővel erről, és 

tájékoztatása szerint továbbra is Pomázon, illetve Szentendrén több iskolába elosztva helyezik 

el őket.  

 

Pintér Ádám bizottsági elnök: Elmondja, hogy még mindig jobb így, mintha egy helyre 

járnának. 

 

Both Piroska munkacsoport elnöke: Érdeklődik, hogy ez a tanteremfejlesztés konténer 

tantermek elhelyezésére vonatkozik. 

 

Pintér Ádám bizottsági elnök: Elmondja, hogy számára ez nem derült ki az előterjesztésből. 

 

Dombay Zsolt bizottsági tag: Említi, hogy úgy tudja, hogy nem bővítés lesz, csak fejlesztés. 

 

Pintér Ádám bizottsági elnök: Hozzáteszi, hogy az előterjesztésben erre vonatkozóan 

részleteiben nem térnek ki, csak arra hivatkoznak, hogy a Nemzeti Sportközpont és a Váci 

Tankerületi Központ együttműködési megállapodást köt hat tanterem létesítésére 

vonatkozóan, de az véleménye szerint nem tanteremfejlesztés, ez kicsit ellentmondásos. 

 

Alföldiné Petényi Zsuzsanna vagyongazdálkodási ügyintéző: Hozzáfűzi, hogy ez azt 

jelenti, hogy tanterem létesítése. 

 

Dombay Zsolt bizottsági tag: Elmondja, hogy az valójában bővítés. 

 

Pintér Ádám bizottsági elnök: Elmondja, hogy bővítés lenne, csak az előterjesztés címében 

szerepel tanteremfejlesztés. Azért is mondja, hogy kicsit ellentmondásos a dolog. Hozzáteszi, 

hogy még csak a Kormány határozat van kiírva. 

 

Both Piroska munkacsoport elnöke: A tanteremfejlesztés kapcsán megjegyzi, hogy jelenleg 

is az út ott Izbégen a reggeli induláskor egy tragédia. 

 



 

Dombay Zsolt bizottsági tag: Elmondja, hogy a bővítés ott mindenképpen bajos. Fejlesztés 

az jó lenne. Hozzáfűzi, hogy beszél még erről majd telefonon az Igazgató Asszonnyal. 

 

Pintér Ádám bizottsági elnök: Említi, hogy úgyis majd a Képviselő-testület dönt erről, és 

csütörtökig még informálódnak arról, hogy mi is ott a helyzet. 

 

Alföldiné Petényi Zsuzsanna vagyongazdálkodási ügyintéző: Érdeklődik, hogy ilyen 

célzott fejlesztésnél a Városfejlesztési Iroda, vagy mely Iroda közreműködött az előterjesztés 

előkészítésében. 

 

Pintér Ádám bizottsági elnök: Elmondja, hogy dr. Dóka Zsolt Aljegyző Úr az előterjesztés 

előkészítője. 

 

Kiss Károlyné bizottsági tag: Javasolja, hogy az előterjesztést Pintér Ádám bizottsági elnök 

az előterjesztésről való szavazáskor javasolja megtárgyalásra a Képviselő-testületnek. 

 

Pintér Ádám bizottsági elnök: Tájékoztatja a bizottsági tagokat, hogy az előterjesztést 

mindenképpen a Képviselő-testületnek megtárgyalásra javasolja. Említi, hogy jó, hogy itt van 

éppen az Aljegyző Úr, és örülne, ha esetleg most az ülésre be tudna jönni, mert akkor a 

Bizottság részéről felmerült kérdésekre Ő érdemben válaszolna. Megemlíti, hogy azért ott az 

izbégi iskola körül a közlekedés már most is tragédia, nem hogy, ha még plusz hat tanterem 

kerül kialakításra, és ilyen mértékű létszámfejlesztés lesz.  

 

Dombay Zsolt bizottsági tag: Kiegészítésként elmondja, hogy ott probléma szokott lenni 

még a parkolás. 

 

Both Piroska munkacsoport elnöke: Hozzáteszi, hogy majdhogynem a Templomig áll a sor, 

ha onnan reggel a 11-es főút felé valaki autóval ki akar menni. 

 

Pintér Ádám bizottsági elnök: Megjegyzi, hogy ráadásul ott a magántulajdonos elveszi a 

lenti parkolónak a felét, és akkor ennél kevesebb hely lesz. 

 

Dombay Zsolt bizottsági tag: Említi, hogy már elvette. 

 

Alföldiné Petényi Zsuzsanna vagyongazdálkodási ügyintéző: Említi, hogy valójában az a 

magántulajdonos odaadta a parkolóhelyét, ott kezdődik az egész. 

 

Dombay Zsolt bizottsági tag: Hozzáteszi, hogy odaadta a parkolóhelyét és most visszavette 

egy részét, de köszönik eddig is, hogy volt.  

 

Alföldiné Petényi Zsuzsanna vagyongazdálkodási ügyintéző: Hozzáfűzi, hogy parkolás 

terén a Mária utca alján van az a hely, amiről eddig beszéltek. 

 

Dombay Zsolt bizottsági tag: Elmondja, hogy a Mária utca alján, ami eddig parkoló volt, az 

a hely megmarad nyilván, de van egy 3 m-es szakasz, amit a lakók használnak ki-be járásra, 

tehát körülbelül feleannyi parkolóhely van most. 

 

Pintér Ádám bizottsági elnök: Megjegyzi, hogy igen, tehát ez már eddig is bajos, de hogyha 

lesz ott még hat osztály, az legalább 180 gyermeket jelent, akkor így még legalább 100 

gyermeket reggelente kocsival hoznak.  

 



 

Dombay Zsolt bizottsági tag: Elmondja, hogy a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. részéről 

megígérték, hogy az iskolakezdésre meg lesz csinálva a Dunakanyari Családsegítő és 

Gyermekjóléti Szolgálatnál, a járda és a parkoló rész is.  

 

Horváth Aurélia szociális ügyintéző: Kérdezi, hogy át lehet járni majd a Családsegítő 

udvarán keresztül. 

 

Dombay Zsolt bizottsági tag: Elmondja, hogy igen, úgy fogják megcsinálni, hogy a Forgách 

utca felől fog lefele menni egy új járda, még a Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti 

Szolgálat épületétől visszább. Erről egyeztettek is már egy hónappal ezelőtt a Városi 

Szolgáltató Nonprofit Zrt. részéről Virágh János műszaki ellenőrrel.   

 

Pintér Ádám bizottsági elnök: Hozzáteszi, hogy valóban problémás ez a hat tanterem még.  

 

Dombay Zsolt bizottsági tag: Kérdezi, hogy az iskola területén belül pontosan mely 

épületben - az A épületben, a B épületben, vagy a Kisbán házban - lenne ez a fejlesztés.  

 

Pintér Ádám bizottsági elnök: Kérdése dr. Dóka Zsolt Aljegyző Úrhoz, hogy mit lehet tudni 

a tanterembővítéssel, vagy fejlesztéssel kapcsolatban, mert kicsit ellentmondó a címe azzal, 

hogy 6 tanterem létesül, de közben fejlesztés, illetve, hogy csak a Kormányhatározat van 

beidézve. Kérdezi, hogy mi várható az Izbégi Általános Iskolában konkrétan.   

 

dr. Dóka Zsolt aljegyző: Elmondja, hogy mindent beleírtak az előterjesztésben, ami jelenleg 

ismert, tehát igazából a Kormányhatározatot, és azt, amit a Polgármester Úrnak elmondtak a 

Nemzeti Sportközpontok, illetőleg a Váci Tankerületi Központ képviselői. Továbbá elmondja, 

hogy a fejlesztés szót a Kormányhatározatból vette, tehát próbált ahhoz igazodni, mert 

igazából az egyetlen igazán kézzelfogható forrásuk maga a Kormányhatározat, mást nem 

tudni egyelőre a dologról. Hozzáteszi, hogy az Építéshatósági Iroda tájékoztatása szerint az 

építési engedélyezéssel kapcsolatos beadvány még nem érkezett, tehát igazából még nem 

kezdték meg ennek az engedélyeztetését, azt gondolja, hogy egyelőre még a tervezés zajlik 

valószínűleg. Elmondták, hogy a közeljövőben küldenek egy együttműködési megállapodás 

tervezetet, melyben rögzítve van, hogy az önkormányzatnak azonkívül, hogy tulajdonosi 

hozzájárulást ad, van-e még más feladata, dolga, felelőssége. Meglátásuk szerint ez egy állami 

beruházás, tehát nem kapcsolódna hozzá önkormányzati önrész. 2005 körül volt ennek egy 

előzményprojektje, amely végül nem ment teljesedésbe. A mostani projekt egyrészt nagyobb 

számú tanterembővítést tenne lehetővé, másrészt az Önkormányzat elvileg nem jelenne meg 

finanszírozóként a mostani ismereteik szerint, és ehhez képest várnák azt, hogy küldjék meg 

az együttműködési megállapodás tervezetet - amiben még nem tudják pontosan, hogy mi fog 

szerepelni.  

 

Dombay Zsolt bizottsági tag: Érdeklődik, hogy volt már esetleg egyeztetés az 

Önkormányzat és a Váci Tankerületi Központ, vagy a Nemzeti Sportközpontok között. 

 

dr. Dóka Zsolt aljegyző: A Polgármester Úrnál voltak megbeszélésen, és gyakorlatilag 

ennyit árultak el, amennyit az előterjesztésbe bele tudott írni.  

 

Pintér Ádám bizottsági elnök: Elmondja, hogy gondjaik vannak ott a parkolással és a 

közlekedéssel. 

 



 

Dombay Zsolt bizottsági tag: Javasolja, hogy ha már állami beruházásról van szó, kellene 

még tárgyalniuk arról is, hogy esetleg parkolási lehetőség kialakításában is gondolkodjanak a 

tanterem bővítés mellett. 

 

Pintér Ádám bizottsági elnök: Említi, hogy az Izbégi Általános Iskolában az a plusz 180 fő 

azért elég nagymértékű létszámbővítésnek minősül e tekintetben. 

 

dr. Dóka Zsolt aljegyző:  Hozzáteszi, hogy valóban van ott egy csomópont, ami nagyon 

kritikus, és az egy elég jelentős csomópont. 

 

Dombay Zsolt bizottsági tag: Elmondja, hogy tavaly téma volt a KLIK által, hogy 

bővítenének, és akkor nagyon örültek ennek, de aztán amikor átgondolták újra, hogy jó, hogy 

az iskolát felújítják és, hogy lesz még több tanterem, elférnek a gyerekek végre, nem kell az 

oda jelentkezőknek elutasítást adni, de ugyanakkor a meglévő mennyiséget sem bírja már el 

sem a közlekedés, sem a parkolás. Véleménye szerint emiatt azért érdemes lenne egy 

egyeztetést lefolytatni vagy az NSK-val, vagy a Váci Tankerületi Központtal. 

 

Pintér Ádám bizottsági elnök: Elmondja, hogy természetesen ezt a Bizottság javasolhatja. 

 

Kiss Károlyné: Javasolja, hogy parkolóhelyeket kellene akkor ott kialakítani. 

 

dr. Dóka Zsolt aljegyző:  Elmondja, hogy igen, valószínű, hogy talán ott egy csomópontot is 

érdemes lenne akkor kialakítani, mert esetleg van lakossági panasz is ezzel kapcsolatban. 

 

Dombay Zsolt bizottsági tag: Megerősíti, hogy van lakossági panasz, és tavaly az lett a 

konklúzió, hogy a KLIK felé zöldövezeti beruházást javasoltak, nem bővítést, de akkor ez alól 

kihátrált a KLIK. Említi, hogyha a meglévőt bővítik, az nagyon nagy probléma lesz ott a 

helyieknek. 

 

Pintér Ádám bizottsági elnök: Elmondja, hogy a statisztikák alapján már elvileg nagy 

gyermeklétszám növekedés nem várható Szentendrén, talán, úgy van, hogy 2018-ig még nő, 

utána meg majd csökkenni fog az elsősök létszáma.  

 

Dombay Zsolt bizottsági tag: Megjegyzi, hogy ha egy tantermet bővítenek még 10 m2-rel, az 

nem gond. Érdeklődik, hogy most mennyi az elsősök létszáma. 

 

Both Piroska munkacsoport elnöke: Elmondja, hogy majdnem minden évben három 

osztályt indítanak. 

 

Pintér Ádám bizottsági elnök: Megemlíti, hogy volt egy olyan év is, amikor négy osztályt is 

indítottak. Javasolja, hogy úgy szóljon a Bizottság döntése, hogy a Képviselő-testületnek az 

előterjesztést megtárgyalásra javasolják, kérve azt, hogy legyen egyeztetés az Izbégi 

Általános Iskolával, hogy szükség van-e ekkora létszámbővítésre. Kérik tehát, hogy 

vizsgálják meg, hogy feltétlenül az Izbégi Általános Iskola-e a legmegfelelőbb helyszín egy 

ilyen mértékű létszámbővítésnek, illetve miként próbálják megoldani a közlekedési 

problémákat. 

 

Dombay Zsolt bizottsági tag: Hozzáteszi, hogy kérdés az, hogy létszámnövekedéssel jár-e ez 

egyáltalán, mert azért ez nem egészen biztos. 

 



 

Pintér Ádám bizottsági elnök: Kérdése Dombay Zsolt bizottsági taghoz, hogy bezárnak 

akkor ott valamit. 

 

Dombay Zsolt bizottsági tag: Elmondja, hogy nem, de van ott egy-két leromlott állapotban 

lévő helyiség, például egy pincehelyiség - ami már régóta nem használatos, ahol tartottak 

tanórákat, mert nem tudták már hol elhelyezni a diákokat. 

 

Pintér Ádám bizottsági elnök: Elmondja, hogy talán ahogyan az imént megfogalmazta, 

abban a létszámbővítés szükségességének vizsgálata is szerepel, jó lesz úgy a javaslat. 

 

Kiss Károlyné: Megjegyzi, hogy akkor a parkoló kialakítását is kell vállalniuk. 

 

Pintér Ádám bizottsági elnök: Említi, hogy a közlekedési helyzetben az benne van. 

 

Dombay Zsolt bizottsági tag: Hozzáteszi, hogy vagy hogyha azért bővül hat teremmel, a 

Kisbán kiváltására, akkor azért az, nem annyira nagy baj. Komolyabb, bővebb tájékoztatásra 

lenne szükség. 

 

Pintér Ádám bizottsági elnök: Összegzésként elmondja, hogy nem tudni akkor még erről 

semmit bővebben. 

 

dr. Dóka Zsolt aljegyző: Elmondja, hogy ez most így van, abban bíztak, hogy az 

előterjesztéshez a dokumentációs anyag korábban megérkezik, valóban most még kicsit 

információhiányos így a dolog.  

 

Pintér Ádám bizottsági elnök: Megköszöni dr. Dóka Zsolt Aljegyző Úrnak az 

előterjesztéssel kapcsolatos tájékoztatást. Megállapítja, hogy a bizottsági tagok részéről egyéb 

hozzászólás nincsen. Felkéri a bizottsági tagokat, hogy szavazzanak arról, hogy a Képviselő-

testületnek megtárgyalásra javasolják az előterjesztést azzal a kiegészítő javaslattal, hogy 

egyrészt egyeztetésre, illetve annak felülvizsgálatára lenne szükség, hogy az Izbégi Általános 

Iskolában valóban van-e szükség ilyen nagymértékű létszámbővítésre, másrészt e fejlesztés 

terve a közlekedésbiztonság tekintetében az izbégi óvoda és iskola körül kialakult közlekedési 

problémák hosszú távú megoldását, továbbá az iskola környéki parkolási lehetőségek 

biztosításának szükségességét is felveti.  

 

 

Szentendre Város Képviselő-testületének Jóléti Bizottsága (3) igen szavazattal az alábbi 

határozatot hozza: 

 

95/2017. (VII. 24.) JB sz. határozat 

 

Szentendre Város Képviselő-testületének Jóléti Bizottsága megtárgyalta az Izbégi 

Általános Iskolában megvalósítandó tanteremfejlesztésről készült előterjesztést, azt a 

Képviselő-testületnek megtárgyalásra javasolja, azzal a kiegészítő javaslattal, hogy 

egyrészt egyeztetésre, illetve annak felülvizsgálatára lenne szükség, hogy az Izbégi 

Általános Iskolában valóban van-e szükség ilyen nagymértékű létszámbővítésre, 

másrészt e fejlesztés terve a közlekedésbiztonság tekintetében az izbégi óvoda és iskola 

körül kialakult közlekedési problémák hosszú távú megoldását, továbbá az iskola 

környéki parkolási lehetőségek biztosításának szükségességét is felveti. 

 

 



 

6. Előterjesztés az "Önkormányzati tulajdonú egészségügyi alapellátást nyújtó 

intézmények fejlesztésének támogatása Pest Megyében" című pályázati felhíváson 

történő indulásról 

 

Pintér Ádám bizottsági elnök: Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Kérdése Kosztek 

Gabriella pályázati koordinátorhoz, hogy mit kell tudni róla, mi a lényege ezeknek a 

beruházásoknak.  

 

Kosztek Gabriella pályázati koordinátor: Elmondja, hogy kiírtak egy pályázatot az 

önkormányzati egészségügyi alapellátás fejlesztésére, és volt egy egyeztetés az érintett 

szolgáltatókkal. Az a terv fogalmazódott meg, mint ami az előterjesztésben is leírásra került, 

hogy a Paprikabíró utcában a Cukrászda mögötti elég romos állapotban lévő kőépület kerülne 

felújításra a pályázat keretében, ahová a három fogászati rendelő, illetve az ügyelet költözne. 

 

Pintér Ádám bizottsági elnök: Érdeklődik, hogy hol van ott Cukrászda. 

 

Kiss Károlyné: Elmondja, hogy a volt Provincia Hotel parkolójában, a nagy parkolónál van 

ez a Cukrászda, és a mögötte lévő ingatlanról van szó. 

 

Alföldiné Petényi Zsuzsanna vagyongazdálkodási ügyintéző: Elmondja, hogy egy 

körülbelül 15-20 éves épület - amiben most jelenleg egy Cukrászda működik, de volt már ott 

nyilvános köztéri WC is, ez az épület mögötti Paprikabíró utca 18. sz. alatti ingatlanról van 

szó. Hozzáteszi, hogy korábban három önkormányzati bérlakás volt benne, ez egy 1920-as 

években épült, 100 éves körüli épület. 

 

Kiss Károlyné: Kérdezi, hogy ott az udvarban parkolóhelyet is lehetne esetleg kialakítani. 

 

Kosztek Gabriella pályázati koordinátor: Elmondja, hogy ott nem, de a nagy parkolóban 

lehetne még parkolóhelyeket kialakítani. 

 

Alföldiné Petényi Zsuzsanna vagyongazdálkodási ügyintéző: Elmondja, hogy a nagy 

parkolónak szeretnék a parkoló-kapacitását bővíteni azáltal, hogy nagy parkoló és a volt 

„GAMESZ” épület, tehát a Paprikabíró utca 14. sz. alatti raktársor közötti kerítés elbontásra 

kerülne. 

 

Kosztek Gabriella pályázati koordinátor: Tájékoztatásként elmondja, hogy a parkolóhelyek 

kialakítása a pályázatnak nem része.  

 

Dombay Zsolt bizottsági tag: Érdeklődik, hogy a raktárépületek mind önkormányzati 

tulajdonban vannak. 

 

Alföldiné Petényi Zsuzsanna vagyongazdálkodási ügyintéző: Elmondja, hogy igen, ezek 

önkormányzati tulajdonúak. Régebben ott ki volt adva helyiség autószerelő műhelynek, de az 

önkormányzat kiüríttette, és ideiglenesen önkormányzati intézményeknek, egyesületeknek 

adta bérbe raktározási célra. 

 

Kosztek Gabriella pályázati koordinátor: Megjegyzi, hogy ez az ingatlan, amit említettek, 

területileg egy kis épület igazából, egy kicsi telekkel. 

 

Alföldiné Petényi Zsuzsanna vagyongazdálkodási ügyintéző: Hozzáfűzi, hogy az egy kis 

U alakú épület, összesen 130 m2-es, kicsi telekkel. Régen három bérlakás volt benne. 



 

 

Kosztek Gabriella pályázati koordinátor: Említi, hogy egyrészt ennek az épületnek a 

felújítása lenne a pályázat célja, másrészt pedig ugyanerre a témára egy másik pályázatot is 

benyújtanának a Bükkös part 27. sz. alatti felnőtt háziorvosi rendelő belső felújítására 

vonatkozóan. Abban az esetben tehát, hogyha az ügyelet onnan kikerül, lehetőség van a 

háziorvosi rendelőt átalakítani, bővíteni, illetve olyan közösségi helyiségeket kialakítani, ahol 

nemcsak a háziorvosok tudnak esetleg egy megbeszélést, értekezletet tartani, hanem 

prevenciós tevékenységet is tudnak folytatni, illetve egyéb szűréseket végezni. Ez lenne a 

terv, és ennek érdekében két pályázatot nyújtanának be összesen 200 millió Ft támogatásra. 

 

Pintér Ádám bizottsági elnök: Megjegyzi, hogy ennyi pénzből már a volt Provincia Hotel 

épületét is meg lehetett volna venni bőven annak idején, az lett volna a legjobb megoldás, és 

akkor rendelkezésre állna egyben ott minden.  

 

Dr. Pázmány Annamária SZEI intézményvezető: Elmondja, hogy erre nem ad módot a 

pályázat, csak saját telken való bővítést engedélyez. 

 

Kosztek Gabriella pályázati koordinátor: Megemlíti, hogy vásárlást a legritkább esetben 

engedélyez egy pályázat. 

 

Pintér Ádám bizottsági elnök: Elmondja, hogy igen, nyilván, de az értékének felét már 

kifizették annak idején bérleti díjra, és akkor hozzá kellett volna még inkább tenni, de most 

már mindegy, ez már a múlt. Továbbá elmondja, hogy annak örülnek, hogyha fejlődnek az 

egészségügyi szolgáltatások, ami azért elindult az elmúlt időszakban, ezért javasolja, hogy 

támogassák ezt az előterjesztést mindenképpen. Kéri, hogy szavazzanak az előterjesztés 

megtárgyalásra és elfogadásra javasolásáról.  

 

 

Szentendre Város Képviselő-testületének Jóléti Bizottsága (3) igen szavazattal az alábbi 

határozatot hozza: 

 

96/2017. (VII. 24.) JB sz. határozat 

 

Szentendre Város Képviselő-testületének Jóléti Bizottsága megtárgyalta az 

"Önkormányzati tulajdonú egészségügyi alapellátást nyújtó intézmények fejlesztésének 

támogatása Pest Megyében" című pályázati felhíváson történő indulásról szóló 

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

 

 

 

7. Előterjesztés 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 módosításáról 

 

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

látta, ezek csak apróbb technikai pontosítások a rendeletben, lényeges változások nincsenek 

benne igazából. Érdeklődik, hogy van-e ezzel kapcsolatban kérdés, észrevétel. Megállapítja, 

hogy nincs észrevétel. Kérdése Both Piroskához, a munkacsoport elnökéhez, hogy a 

munkacsoportnak volt-e észrevétele.   

 



 

Both Piroska munkacsoport elnök: Elmondja, hogy nem volt ezzel kapcsolatban 

észrevételük. 

 

Pintér Ádám bizottsági elnök: Felkéri a bizottság tagjait, hogy szavazzanak arról, hogy az 

előterjesztést a Képviselő-testületnek megtárgyalásra és a rendeletmódosítást elfogadásra 

javasolják.  

 

Szentendre Város Képviselő-testületének Jóléti Bizottsága (3) igen szavazattal az alábbi 

határozatot hozza: 

 

97/2017. (VII. 24.) JB sz. határozat 
 

Szentendre Város Képviselő-testületének Jóléti Bizottsága megtárgyalta 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 módosításáról készült előterjesztést, azt a 

Képviselő-testületnek megtárgyalásra és a rendeletmódosítást elfogadásra javasolja. 

 

 

 

8. Előterjesztés Pappné Frank - Kiss Judit támogatásáról 
 

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

Petricskó Zoltán Általános Alpolgármester Úr említette, hogy a kérelmező családja elég 

súlyos helyzetbe került, és a szociális keret terhére jó szívvel ajánlja, hogy támogassák. 

Továbbá elmondja, hogy úgy gondolja, hogy ezt a javaslatot a munkacsoport is támogatta. 

 

Both Piroska munkacsoport elnök: Beszámol arról, hogy ezt a javaslatot a munkacsoport is 

támogatta. 

 

Pintér Ádám bizottsági elnök: Hozzáteszi, hogy Petricskó Zoltán Általános Alpolgármester 

Úr elmondta a részletes családtörténetet. 

 

Kiss Károlyné: Elmondja, hogy nagy szüksége van a családnak erre a támogatásra, tekintettel 

arra, hogy egy beteg gyermekről is gondoskodnak. 

 

Pintér Ádám bizottsági elnök: Kéri, hogy amennyiben nincs további hozzászólás, 

szavazzanak az előterjesztés határozati javaslatának elfogadásáról. 

 

 

Szentendre Város Képviselő-testületének Jóléti Bizottsága (3) igen szavazattal az alábbi 

határozatot hozza: 
 

 98/2017. (VII. 24.) 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 a Város 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II. 21.) 

önkormányzati rendelet 8. sz. mellékletében II. Célfeladatok 3. Szociális ellátás soron 

tervezett előirányzat terhére 95.245 Ft támogatást nyújt Pappné Frank – Kiss Judit, 2000 

Szentendre, Szentlászlói u. 45/b. szám alatti lakos számára ELMŰ tartozás rendezése céljából.  



 

Felelős: általános alpolgármester  

Határidő: azonnal 

A végrehajtásért közvetlenül felelős: Közgazdasági Iroda 

a szerződés előkészítéséért: Közigazgatási és Adó Iroda 

 

                          

 

Egyebek 

 

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 Kiss Károlyné bizottsági tagnak kell aláírnia.  

 

Több napirendi pont nem lévén az elnök 17:50 órakor bezárja az ülést. 

 

 

K.m.f. 

 

 

 Kiss Károlyné  Pintér Ádám 

  bizottsági tag   bizottsági elnök  


