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Készült: Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jóléti Bizottságának 

2017. május 8-án 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 

Kiss Ádám bizottsági tag 

Kiss Károlyné  bizottsági tag 

 

Távol van: 

 

Dombay Zsolt  bizottsági tag 

Fülöp Zsolt  bizottsági tag 

 

 

A Jóléti Munkacsoport részéről: 

 

 Both Piroska  munkacsoport elnök 

 

 

Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal részéről: 

 

 Márton Andrea  Vagyongazdálkodási Irodavezető 

 Horváth Aurélia  népjóléti ügyintéző 

 Herczeg Mária  lakásgazdálkodási előadó 

 Remele Antónia  személyügyi referens 

 Jámbor Ferenc  közbiztonsági vezető 

 Bán Edit szervezési ügyintéző 

 

 

Meghívottak: 

 

Hajnal Szilvia Szentendre Városi Óvodák intézményvezető 

Andresz Csaba Szentendre Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 

 tű. őrnagy, parancsnok 

Meskó László  Vác Katasztrófavédelmi Kirendeltség  

 tűzoltó ezredes, kirendeltség vezető 

Drégely Miklós  Aquapalace Kft. ügyvezető igazgató 

Simonyi Zsolt  Polgárőrség Szentendre Egyesület elnöke 

 



 

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 1. napirendi pontot: „A 

Szentendre Városi Óvodák intézményvezetői megbízásáról”, 2. napirendi pontként a 

meghívó szerinti 2. napirendi pontot: „Az Aquapalace Kft. 2017. évi üzleti tervének 

elfogadásáról”, 3. napirendi pontként a meghívó szerinti 3. napirendi pontot: „Az 

Aquapalace Kft. 2016. évre szóló számviteli törvény szerinti egyszerűsített mérleg- és 

eredménybeszámolójáról”, 4. napirendi pontként a meghívó szerinti 6. napirendi pontot: 

„Szentendre Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2016. évi tűzvédelmi tevékenységéről”, 5. 

napirendi pontként a meghívó szerinti 7. napirendi pontot: „A Polgárőrség Szentendre 

Egyesület 2016. évben végzett tevékenységéről” 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.6. 

A Szentendre Városi Óvodák 

intézményvezetői megbízásáról 

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

alapján zárt ülés rendelhető el! 

Előterjesztés 
Verseghi-Nagy Miklós 

polgármester 
Remele Antónia 

2.        

T.7. 

Az Aquapalace Kft. 2017. évi üzleti 

tervének elfogadásáról 
Előterjesztés 

Verseghi-Nagy Miklós 

polgármester 
Drégely Miklós 

3.        

T.8. 

Az Aquapalace Kft. 2016. évre szóló 

számviteli törvény szerinti egyszerűsített 

mérleg- és eredménybeszámolójáról                                    

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

alapján zárt ülés rendelhető el! 

Előterjesztés 
Verseghi-Nagy Miklós 

polgármester 

Nagy-Lászka 

Stella 

4. 
Szentendre Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 

2016. évi tűzvédelmi tevékenységéről 
Beszámoló 

Verseghi-Nagy Miklós 

polgármester 
Jámbor Ferenc 

5. 
A Polgárőrség Szentendre Egyesület 2016. 

évben végzett tevékenységéről 
Beszámoló 

Petricskó Zoltán 

általános alpolgármester 
Soltész Emese 

6.        

T.16. 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-

testületének a szentendrei lokálpatriotizmus 

erősítéséről szóló … /2017. (....) 

önkormányzati rendelete elfogadásáról 

Előterjesztés 
Verseghi-Nagy Miklós 

polgármester 

Benzingerné dr. 

Dopsa Melinda 

7.     

T.21. 

Dunakanyar Cserkész Egyesülettel 

közfeladat ellátásra kötendő együttműködési 

megállapodásról és kedvezményes használati 

jogviszony létrehozásáról 

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

alapján zárt ülés rendelhető el! 

Előterjesztés 
Kéri Mihály 

gazdasági vezető 
Bonczó Emese 



 

8. 
Az oktatási célokra elkülönített keretösszeg 

felhasználásáról 
Előterjesztés 

Petricskó Zoltán 

általános alpolgármester 
Soltész Emese 

9. 

Hankisz Judit méltányossági részletfizetési 

kérelme                                                          

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

alapján zárt ülés rendelhető el! 

Előterjesztés 
Kéri Mihály                      

gazdasági vezető 
Herczeg Mária 

10.     

T.24. 

Fellebbezés köztemetés költségeinek 

viselésére való kötelezés ügyben 

Az Mötv. 46. § (2) bek. a) pontja alapján 

zárt ülés! 

Előterjesztés 
Verseghi-Nagy Miklós 

polgármester 
Horváth Aurélia 

  Egyebek       

 

 

 

1. Előterjesztés a Szentendre Városi Óvodák intézményvezetői megbízásáról  

 

Pintér Ádám bizottsági elnök: Külön is köszönti Hajnal Szilviát, a Szentendre Városi 

Óvodák intézményvezetőjét.  Elmondja, hogy ahogyan a Tagóvoda vezetők beszámolóiban is 

ez olvasható volt, alapvetően mindenki elégedett az Intézményvezető Asszony munkájával. 

Hozzáteszi, hogy úgy látja, hogy nincs semmi gond az óvodákban, sőt minden rendben van. 

Érdeklődik, hogy van-e valakinek kérdése ezzel kapcsolatban. Továbbá kérdése Hajnal 

Szilviához, a Városi Óvodák intézményvezetőjéhez, hogy szeretné-e folytatni még öt évig ezt 

a feladatot. 

 

Hajnal Szilvia Szentendre Városi Óvodák intézményvezető: Elmondja, hogy igen, köszöni 

szépen, szeretné folytatni. 

 

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

hozzászólás nincsen. Kéri, hogy szavazzanak arról, hogy a Képviselő-testületnek 

megtárgyalásra és elfogadásra javasolják az előterjesztést.  

 

 

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

határozatot hozza: 
 

63/2017. (V. 8.) JB sz. határozat 

 

Szentendre Város Képviselő-testületének Jóléti Bizottsága megtárgyalta a Szentendre 

Városi Óvodák intézményvezetői megbízásáról készült előterjesztést, azt a Képviselő-

testületnek megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. 

 

Pintér Ádám bizottsági elnök: Megköszöni az Intézményvezető Asszonynak az eddigi 

munkáját, és sok sikert kíván a továbbiakhoz. 

 

Hajnal Szilvia Szentendre Városi Óvodák intézményvezető: Megköszöni a Bizottság 

részéről is a támogatást. 

 

 

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

létszáma 4 fő. 



 

2. Előterjesztés az Aquapalace Kft. 2017. évi üzleti tervének elfogadásáról 

 

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

ezzel kapcsolatban egy dolgot szeretne kérdezni, hogy mi a helyzet az állami 

adósságátvállalással. 

 

Drégely Miklós Aquapalace Kft. ügyvezető igazgató: Említi, hogy nincs konkrét 

információja. Tájékoztatja az ülésen megjelenteket arról, hogy hírek vannak, arról, hogy a 

Kormány átvállalta - erről született már rendelet. Az önkormányzat egyeztet a Bankkal, mivel 

a Kormány azt kérte, hogy mielőtt szerződést kötnének, azelőtt ki kell hozni pontosan a lízing 

kiváltásának konstrukcióját - ez még folyamatban van. Az önkormányzat elküldte a Banknak 

a javaslatát, ma látta, hogy valamit erre már reagáltak, mert könyvvizsgálónak adták át, de ez 

most délután volt, és még nem olvasta el, hogy mit reagáltak. Tehát egyeztetnek - egyeztetés, 

majd megegyezés. Hozzáteszi, hogy a megegyezést követően lehet majd csak szerződést 

kötni.  

 

Pintér Ádám bizottsági elnök: Megjegyzi, hogy addig sajnos fizetni kell.  

 

Drégely Miklós Aquapalace Kft. ügyvezető igazgató: Említi, hogy addig 24 millió Ft-ot 

kell fizetniük havonta. 

 

Pintér Ádám bizottsági elnök: Hozzáteszi, hogy minél hamarabb jó lenne megállapodni. 

 

Drégely Miklós Aquapalace Kft. ügyvezető igazgató: Megjegyzi, hogy ez nem úgy történt, 

ahogy az optimisták remélték, hogy ad az állam 3 milliárd Ft-ot, és azt költsék el, kíváncsiak, 

hogy mire és hogyan. Hozzáteszi, hogy úgy tippeli, hogy előreláthatólag szeptember-október, 

amikorra ebből lehet valami.  

 

Dombay Zsolt bizottsági tag megérkezett az ülésterembe, a Jóléti Bizottság jelenlévő 

tagjainak létszáma 5 fő. 

 

Pintér Ádám bizottsági elnök: Elmondja, hogy ahogy elnézte, úgymond az üzemi 

veszteségben nincs nagy változás az eddigiekhez képest. Érdeklődik, hogy van-e valakinek 

kérdése az uszoda üzleti tervvel kapcsolatban. Megjegyzi, hogy nem pénzügyi bizottság lévén 

- ezért csak megtárgyalásra javasolná a Képviselő-testületnek az előterjesztést. Felkéri a 

bizottsági tagokat, hogy erről szavazzanak. 

 

 

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

határozatot hozza: 

 

 

64/2017. (V. 8.) JB sz. határozat 

 

Szentendre Város Képviselő-testületének Jóléti Bizottsága megtárgyalta az Aquapalace 

Kft. 2017. évi üzleti tervének elfogadásáról készült előterjesztést, azt a Képviselő-

testületnek megtárgyalásra javasolja. 

 

 

 



 

3. Előterjesztés az Aquapalace Kft. 2016. évre szóló számviteli törvény szerinti 

egyszerűsített mérleg- és eredménybeszámolójáról 

 

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

kérdése a 2016. évi pénzügyi beszámolóval kapcsolatban. Érdeklődik, hogy valakinek van-e 

esetleg kérdése. Hozzáteszi, hogy amennyiben nincs kérdés, akkor ezt is megtárgyalásra 

javasolná.  

 

Drégely Miklós Aquapalace Kft. ügyvezető igazgató: Hozzáteszi, hogy ezek igazából csak 

számok. Kérdése Pintér Ádám bizottsági elnökhöz, hogy meglátása szerint ezek jó számoknak 

tekinthetők-e. 

 

Pintér Ádám bizottsági elnök: Említi, hogy megnézte, és ezek úgymond nem jó számok, 

mínuszosak, mint ahogyan ezt az uszodánál megszokhatták. Megállapítja, hogy a bizottsági 

tagok részéről nincs kérdés, hozzászólás. Kéri, hogy szavazzanak az előterjesztés 

megtárgyalásra javasolásáról. 

 

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

határozatot hozza: 
 

65/2017. (V. 8.) JB sz. határozat 
 

Szentendre Város Képviselő-testületének Jóléti Bizottsága megtárgyalta az Aquapalace 

Kft. 2016. évre szóló számviteli törvény szerinti egyszerűsített mérleg- és 

eredménybeszámolójáról készült előterjesztést, azt a Képviselő-testületnek 

megtárgyalásra javasolja. 

 

Pintér Ádám bizottsági elnök: Megköszöni Drégely Miklósnak, az Aquapalace Kft. 

ügyvezető igazgatójának, hogy az ülésen részt vett. 

 

 

 

4. Beszámoló Szentendre Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2016. évi tűzvédelmi 

tevékenységéről 

 

Pintér Ádám bizottsági elnök: Köszönti Andresz Csabát, Szentendre Hivatásos 

Tűzoltóparancsnokság parancsnokát, és Meskó Lászlót, Vác Katasztrófavédelmi Kirendeltség 

vezetőjét. Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Elmondja, hogy ahogy átnézte a 2016. évi 

beszámolóval kapcsolatos adatokat, a tűzesetek nőttek egy kicsit, egyéb esetek jelentősen 

csökkentek az elmúlt időszakhoz képest. Említi, hogy azt megköszönné, ha a Parancsnok Úr 

egy pár szóval még kiegészítené a beszámolójukat. 

 

Andresz Csaba Szentendre Hivatásos Tűzoltóparancsnokság parancsnok: Megköszöni a 

szót. Elmondja, hogy először is szeretné bemutatni Meskó László tűzoltó ezredes urat, 2016. 

szeptemberében a Vác Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezető személyében változás történt. 

Meskó László lett a Kirendeltség új vezetője. Egy pár szóban, ha a Bizottsági tagok 

megengedik, akkor statisztikai szempontból közelítené meg a dolgokat. Valóban a tűzesetek 

száma egy picit nőtt, de igazából a műszaki mentés az, ami inkább jellemző a Szentendre 

Hivatalos Tűzoltóparancsnokság működési területére. Szentendrén a tavalyi évben 78 db 

tűzeset és 98 műszaki mentés volt, aminél be kellett avatkozniuk - ez összesen 176 eset a 384 

esetből, aminél egyébként vonultak, ez az esetek 45%-a. Hozzáteszi, hogy ha azt nézik, hogy 

14 település az, amit Szentendre Hivatalos Tűzoltóparancsnokság felügyel, akkor ez a 45% 



 

Szentendre viszonylatában soknak számít, esetszám tekintetében ez egy elég magas szám, 

tehát Szentendrére vonulnak igen sokat. Még egy plusz adatot említ: abból a 78 db tűzesetből, 

amelynél Szentendrén avatkoztak be, a Szentendre Város Önkormányzat által vásárolt 

hőkamera 78 esetben avatkozott be, tehát minden egyes alkalommal bevetésre került, 100%-

os kihasználtságú. Említi, hogy most az ülésen is szeretné megköszönni, hogy az 

önkormányzat ezeket az eszközöket megfinanszírozta. Hozzáfűzi, hogy létszámban két fő 

hiányuk van, ez egy 73 fős tűzoltóság tekintetében azt gondolja, hogy nem sok, mert 

egyébként a pótlásuk már folyamatban van. Megjegyzi, hogy az Ipar utcáról még beszélni kell 

egy pár szót, bár felkerült most oda három kamera - nagyon bízik benne, hogy ez meg fogja 

oldani az ott kialakult káoszt, mert ott a teherautók parkolása miatt elég nehézkes a kijutásuk 

azon a közel 500 m-es szakaszon. Többször is ott meg kellett állniuk, míg ott a kamionok 

mozogtak, és ez életmentésnél nem túl jó dolog. A tavalyi évben megígérte, hogy óvodákhoz 

elkezdenek majd kijárni, ez az idei évben fog realizálódni, meg vannak már a tervek, egy kis 

tűzvédelmi felkészítést szeretne az óvodásoknak tartani, - hogy tudják, hogy hogyan kell a 

tüzet jelezni, mi a teendő, ha tűz van, mit kell akkor csinálni - természetesen óvodás szinten. 

Még egy dolgot szeretne elmondani, amiről már Petricskó Zoltán Alpolgármester Úrral is 

tárgyaltak. Említi, hogy szeretnének minél több városi rendezvényen, önkormányzati 

rendezvényeken megjelenni, hogy ezzel is a hivatásos katasztrófavédelmi szervet egy kicsit 

népszerűsítsék. Megjegyzi, hogy egyébként még mindig Szentendre Hivatásos Tűzoltó-

parancsnokság a nevük, tehát még mindig Tűzoltóparancsnokság, csak egy hivatásos 

katasztrófavédelmi szerv alá tartoznak. Hozzáteszi, hogy ennyit szeretett volna röviden 

elmondani, de ha bármilyen kérdés van, arra nagyon szívesen válaszol. 

 

Pintér Ádám bizottsági elnök: Kérdése Andresz Csabához, a Szentendre Hivatásos 

Tűzoltóparancsnokság parancsnokához, hogy várható-e idén árvíz. 

 

Andresz Csaba Szentendre Hivatásos Tűzoltóparancsnokság parancsnok: Elmondja, 

hogy nem számolnak vele. Említi, hogy nagyon reméli, hogy nem lesz, de majd az égiek 

eldöntik. 

 

Pintér Ádám bizottsági elnök: Érdeklődik, hogy a beszámolóval kapcsolatban van-e 

valakinek kérdése. 

 

Jámbor Ferenc közbiztonsági vezető: Említi, hogy feltenne azért egy kérdést. A számoknál, 

a statisztikánál maradva, a beszámolóban foglaltak szerint az esetszámok tekintetében szépen 

közelít egymáshoz a tűzoltás és a műszaki mentés - ez arányaiban visszamenőleg az évtizedek 

alatt azért egy picit változott, most érdekes módon egymáshoz közelít, 2/3 - 1/3 volt annak 

idején ez az arány, viszont az összesetszám tekintetében - a teljes működési területre vetítve 

az esetek között elég sok volt a téves riasztások száma. Úgymond az esetek 1/3-ában téves 

jelzésre történik riasztás. Kérdése Andresz Csabához, Szentendre Hivatásos Tűzoltó-

parancsnokság parancsnokához, hogy ennek vajon mi lehet az oka. 

 

Andresz Csaba Szentendre Hivatásos Tűzoltóparancsnokság parancsnok: Tájékoztatja az 

ülésen jelenlévőket arról, hogy a téves jelzések száma folyamatosan emelkedik az évek alatt. 

Ez sajnos az automata tűzjelző berendezéseknek köszönhető. Egyre többen kötnek rá a 

rendszerre, ami egy átjelzést ad a tűzoltóságra. Továbbá elmondja, hogy akkor is, amikor ez 

az automata tűzjelzés jön, kettő percen belül meg kell kezdeniük a riasztást, illetve meg kell 

kezdeniük a vonulást. Minden egyes alkalommal egyébként, amikor egynél több jelzés jön 

egy helyről - ezt minden héten vizsgálják, akkor a Pest Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság Vác Katasztrófavédelmi Kirendeltség Hatósági Osztálya felveszi a kapcsolatot és 

egy ellenőrzést tart azon a területen, ahol ez a tűzátjelző berendezés működik, és azt 



 

vizsgálják nyilván, hogy miért történt ez a tűzátjelzés. Nagyon sokszor egyébként a 

karbantartás hiánya az, ami ezt eredményezi. Ilyenkor, nyilván hogyha megállapítja ezt a 

hatóság, akkor egy bírság kerül kiszabásra, vagy egy kötelezés, hogy építsék át a 

rendszereket, de nyilván egyre többen kötnek rá, így egyre több is lesz a téves jelzés.  

 

Pintér Ádám bizottsági elnök: Érdeklődik, hogy az Ipar utca forgalmának rendezésén kívül 

van-e valami igény a város irányában - nem szeretne ígéretet tenni, de hogy tudjanak róla, 

kéri, hogy említse meg, ha van még olyan dolog, amiben még tudnának esetleg segíteni. 

 

Andresz Csaba Szentendre Hivatásos Tűzoltóparancsnokság parancsnok: Elmondja, 

hogy az alap működéshez megvan mindenük, a plusz dolgokra nincsen. Megemlíti, hogy úgy 

gondolja, hogy az önkormányzat folyamatosan támogatja a tűzoltóságot, az idei évben is úgy 

tudja, hogy megszavaztak egy 1 millió Ft-os összegű támogatást. Hozzáteszi, hogy el fogják 

tudni majd költeni. 

 

Pintér Ádám bizottsági elnök: Az elhangzottak alapján megállapítja, hogy alapvetően akkor 

rendben van minden. 

 

Fülöp Zsolt: Megjegyzi, hogy technikai kérdés - kérdése Andresz Csabához, Szentendre 

Hivatásos Tűzoltóparancsnokság parancsnokához, hogy most gyereknapkor mennek-e 

valahová.  

 

Andresz Csaba Szentendre Hivatásos Tűzoltóparancsnokság parancsnok: Elmondja, 

hogy még egyeztetés alatt van. Nagyon úgy néz ki, hogy Gyereknap nyitott szertár kapu van, 

tehát bent kell lenni az összes szerüknek, nem nagyon lehet sehová menni. A 14 településből 

szinte minden település jelzi, hogy szeretné, hogyha ott lennének Gyereknapon, de ezt 6 

szerrel nem igazán tudják megvalósítani, hogy ott - minden településen, és a tűzoltóságon is 

legyen valaki. De bent a tűzoltóságon 100%, hogy lesz nyitott szertár kapu, tehát oda biztos, 

hogy lehet jönni. 

 

Pintér Ádám bizottsági elnök: Egyéb kérdés, észrevétel nem lévén, felkéri a bizottság 

tagjait, hogy szavazzanak és javasolja, hogy fogadják el a tavalyi évi beszámolót az 

előterjesztés határozati javaslatában foglaltak szerint. 

 

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

határozatot hozza: 

 

66/2017. (V. 8.) JB sz. határozat 
 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének Jóléti Bizottsága Szentendre Város 

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

önkormányzati rendelet 3/c számú mellékletben a Képviselő-testület által a Bizottságra 

átruházott hatáskörének 22. pontjában foglaltak alapján eljárva elfogadja Szentendre 

Hivatásos Tűzoltóparancsnokságának 2016. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló, a tűz elleni 

védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 30. § (5) 

bekezdésének megfelelően benyújtott beszámolóját, a határozat melléklete szerinti 

tartalommal. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 

A végrehajtásért közvetlenül felelős: Jóléti Bizottság elnöke 



 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Pintér Ádám bizottsági elnök: Említi, hogy bízik benne, hogy az Ipar utca ügyében még 

majd konzultálni fognak, hogy mit lehetne tenni. Megköszöni Andresz Csabának, Szentendre 

Hivatásos Tűzoltóparancsnokság parancsnokának, és Meskó Lászlónak, Vác Katasztrófa-

védelmi Kirendeltség vezetőjének az ülésen való részvételt. 

 

 

 

5. Beszámoló a Polgárőrség Szentendre Egyesület 2016. évben végzett tevékenységéről 

 

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

előző Jóléti Bizottsági ülésen - bár nem teljesen ugyanez volt napirenden, de tekintettel arra, 

hogy az ülésen jelen volt, e témát is már akkor nagyjából áttárgyalták. Kérdése Simonyi 

Zsolthoz, a Polgárőrség Szentendre Egyesület elnökéhez, hogy valamivel esetleg szeretné-e 

még kiegészíteni a beszámolóját. 

 

Simonyi Zsolt Polgárőrség Szentendre Egyesület elnök: Elmondja, hogy nem kívánja 

kiegészíteni, de ha bármi kérdés van, arra szívesen válaszol. 

 

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

hozzászólás nincsen, kéri, hogy szavazzanak az előterjesztés határozati javaslatának 

elfogadásáról. 

 

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

határozatot hozza: 
 

 67/2017. (V. 8.) 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 20. pontja alapján eljárva a Polgárőrség Szentendre Egyesület 2016. évben 

Szentendre városában végzett tevékenységéről szóló beszámolót a határozat mellékletét 

képező tartalommal elfogadja. 

 

Felelős: általános alpolgármester 

Határidő: azonnal 

Végrehajtásért közvetlenül felelős: társadalomi kapcsolatokért felelős referens 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

 

6. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének a szentendrei 

lokálpatriotizmus erősítéséről szóló … /2017. (....) önkormányzati rendelete 

elfogadásáról 

 

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

maga részéről ezt támogathatónak tartja. Érdeklődik, hogy van-e ezzel 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: 

 

68/2017. (V. 8.) JB sz. határozat 

 

Szentendre Város Képviselő-testületének Jóléti Bizottsága megtárgyalta a Szentendre 

Város Önkormányzat Képviselő-testületének a szentendrei lokálpatriotizmus 

erősítéséről szóló … /2017. (....) önkormányzati rendelete elfogadásáról készült 

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

 

 

 

7. Előterjesztés a Dunakanyar Cserkész Egyesülettel közfeladat ellátásra kötendő 

együttműködési megállapodásról és kedvezményes használati jogviszony létrehozásáról 

   

Pintér Ádám bizottsági elnök: Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat - elmondja, hogy 

ennek lényege, hogy a VSz NZrt.-nél nincs hely az Egyesület raktárjának, ezért a Paprikabíró 

utcai parkoló mellett kapnának egy raktárhelyiséget.  

 

Márton Andrea Vagyongazdálkodási Iroda vezető: Hozzáteszi, hogy a Paprikabíró utcai 

raktársoron kapnának egy helyiséget, illetve a régi Egészségház területén kapnának egy 

földszinten lévő helyiséget raktározási célra.  

 

Pintér Ádám bizottsági elnök: Érdeklődik, hogy ezzel kapcsolatban van-e valakinek 

kérdése. Megállapítja, hogy nincs kérdés, 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: 

 

69/2017. (V. 8.) JB sz. határozat 

 

Szentendre Város Képviselő-testületének Jóléti Bizottsága megtárgyalta a Dunakanyar 

Cserkész Egyesülettel közfeladat ellátásra kötendő együttműködési megállapodásról és 

kedvezményes használati jogviszony létrehozásáról készült előterjesztést, azt a 

Képviselő-testületnek megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. 

 

 

 

8. Előterjesztés az oktatási célokra elkülönített keretösszeg felhasználásáról 

 

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

általában mindig az Alpolgármester Úrhoz fordulnak a különböző oktatási intézmények 

támogatás igénylésükkel, és ezúttal a Nagycsaládosok Szentendrei Egyesülete részére 

szavaznák meg a 2 millió Ft-os keretösszegből 100.000 Ft-ot. Érdeklődik, hogy a bizottsági 

tagoknak van-e ezzel kapcsolatban kifogása, észrevétele. Megállapítja, hogy a bizottsági 

tagok részéről egyéb hozzászólás nincs, kéri, hogy szavazzanak az előterjesztés határozati 

javaslatának elfogadásáról. 

 

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

határozatot hozza: 



 

70/2017. (V. 8.) 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 az 

oktatási célokra tervezett 2.000.000 Ft előirányzat terhére 

- a Nagycsaládosok Szentendrei Egyesülete részére a Szentendrén élő nagycsaládosok 

gyermekeinek oktatását, iskolakezdését és egyéb tanulással kapcsolatos segítését 

szolgáló célokra 100.000 Ft támogatást nyújt. 

 

2. Felkéri a Polgármestert a támogatási szerződés megkötésére.  

 

Felelős: Általános alpolgármester 

Határidő: azonnal 

Végrehajtásért felelős: Közgazdasági Iroda, Polgármesteri Kabinet 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

 

9. Előterjesztés Hankisz Judit méltányossági részletfizetési kérelméről 

 

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

Hankisz Judit már nem lakik a lakásban, de hajlandó attól függetlenül fizetni - ez egy 

különleges eset, de örülnek neki.  

 

Kiss Károlyné bizottsági tag: Megjegyzi, hogy az az érdekes, hogy most már tud fizetni, és 

addig, míg ott lakott, addig nem. 

 

Pintér Ádám bizottsági elnök: Említi, hogy mióta megszabadult az önkormányzati lakástól, 

azóta felvitte az Isten a jó dolgát, úgy tűnik. Érdeklődik, hogy a volt bérlő ki lett onnan 

valamiért költöztetve, vagy önként távozott. Kérdése, hogy mi volt az ok. 

 

Herczeg Mária lakásgazdálkodási ügyintéző: Elmondja, hogy Hankisz Judit kapta meg ezt 

a bérlakást 2009-ben, és a testvére lakott ott, vele voltak azok a zűrök 2014-ben, lejárt a 

szerződés, és akkor ott megszűnt minden. Végül is a nővérén, Hankisz Juditon lehetett ezt az 

összeget behajtani, mert ő volt a bérlő, a testvére meg csak jogcím nélkül lakott bent. 

 

Pintér Ádám bizottsági elnök: Elmondja, hogy örülnek neki, ha valamennyi visszajön 

azokból a tartozásokból, és arra kéri a bizottsági tagokat, szavazzanak az előterjesztés 

határozati javaslatának elfogadásáról. 

 

 

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

határozatot hozza: 

 

 

 



 

71/2017. (V. 8.) 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 30. § (1) bekezdése alapján javasolja a Városfejlesztési, Jogi és 

Pénzügyi Bizottságnak, hogy Hankisz Judit a Szentendre, Kálvária u. 24. III. ép. II. em. 10. 

ajtó alatti lakásbérleti szerződésből eredő 398.086,- Ft összegű tartozása részletfizetésére 

irányuló kérelmének adjon helyt azzal, hogy Hankisz Judit a törvényes ügyleti kamattal növelt 

tartozását 2017. június hónaptól 8 havi részletekben fizetheti meg, feltéve, hogy közjegyző 

előtt egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozatot tesz a részletfizetési megállapodásban 

foglaltak betartására vonatkozóan. Amennyiben részletfizetési kötelezettségét nem tartja be, 

akkor teljes tartozása egy összegben esedékessé válik, és végrehajtó útján kerül behajtásra. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2017. május 31. 

A végrehajtásért közvetlenül felelős: Vagyongazdálkodási Iroda 

 

Pintér Ádám bizottsági elnök: Említi, hogy a következő napirendi pont zárt ülés lesz, annyit 

szeretne még előtte elmondani, hogy Márton Andrea Vagyongazdálkodási Irodavezetőnek 

küldött egy e-mailt, egy négy gyerekes családdal kapcsolatban, akik hatan laknak 24 m2-en. 

Kéri, hogy nézzenek utána az ügynek. 

 

 

 

10. Előterjesztés fellebbezés köztemetés költségeinek viselésére való kötelezés ügyben 

 

 

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

készül! 

 

 

 

Egyebek 

 

Pintér Ádám bizottsági elnök: Érdeklődik, hogy egyebek témában a Bizottság tagjai közül 

akar-e valaki felszólalni. Megállapítja, hogy nincs az Egyebekhez 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 17:45 órakor bezárja az ülést. 

 

 

K.m.f. 

 

 

Dombay Zsolt  Pintér Ádám 

bizottsági tag   bizottsági elnök  


