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9/a/2016. 

Jegyzőkönyv 
 

 
Készült: Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jóléti Bizottságának 

2016. november 14-én 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 Károlyné                   bizottsági tag 

Kiss Ádám                    bizottsági tag 

 

Jóléti Munkacsoport részéről: 

 

  dr. Morlin Eszter   Jóléti Munkacsoport elnök 

 

 

Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal részéről: 
 

Petricskó Zoltán általános alpolgármester 

Bartha Enikő  Önkormányzati és Szervezési Irodavezető 

Horváth Aurélia  népjóléti ügyintéző 

Remele Antónia  személyügyi referens 

Márton Andrea  Vagyongazdálkodási Irodavezető 

Herczeg Mária  lakásgazdálkodási ügyintéző 

Bánhidi-Kovács Anikó vagyongazdálkodási ügyintéző 

Dr. Mészáros Orsolya jogtanácsos 

Bán Edit szervezési ügyintéző 

 

Meghívott: 
 

Kecskésné Sipos Andrea  Gondozási Központ intézményvezető 

 

Pintér Ádám bizottsági elnök: Köszönti a Bizottságot, megállapítja, hogy a Jóléti Bizottság 

határozatképes, jelen van 3 fő. Tájékoztatja a bizottsági tagokat, hogy ezen ülésről készített 

jegyzőkönyvet személye mellett Kiss Károlyné bizottsági tagnak kell aláírnia. Javasolja a 

napirendi pontok sorrendjének módosítását, mely szerint 1. napirendi pontként a meghívó 

szerinti 7. napirendi pontot: „A Gondozási Központ Szentendre intézményvezetőjének 

megválasztásáról”, 2. napirendi pontként a meghívó szerinti 1. napirendi pontot: 

„Lakásbérleti szerződések hosszabbításáról”, 3. napirendi pontként a meghívó szerinti 2. 

napirendi pontot: „Sarkóczi Mária és Janzsó István Zoltán részletfizetési kérelméről és 

lakásbérleti szerződéseinek hosszabbításáról”, 4. napirendi pontként a meghívó szerinti 3. 

napirendi pontot: „Virág Attila és Virág Attiláné részletfizetési kérelméről”, 5. napirendi 
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pontként a meghívó szerinti 4. napirendi pontot: „Szociális lakáspályázatok eredményéről”, 

6. napirendi pontként a meghívó szerinti 5. napirendi pontot: „az Ars et Vita Művészet és 

Élet Alapítvány részére kedvezményes helyiség-bérbeadásról”, 7. napirendi pontként a 

meghívó szerinti 6. napirendi pontot: „a Szentendrei II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és 

Gimnázium, továbbá a Vujicsics Tihamér Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetők 

újbóli kinevezésének támogatásáról”, 8. napirendi pontként a meghívó szerinti 8. napirendi 

pontot: „Az általános iskolák felvételi körzethatárai kijelölésének véleményezéséről”, 9. 

napirendi pontként a meghívó szerinti 9. napirendi pontot: „a Magyar Vöröskereszt Pest 

Megyei Szervezete 2016. III. negyedévi szakmai munkájáról szóló beszámoló 

elfogadásáról” készült előterjesztést javasolja megtárgyalni. 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 módosított napirendet elfogadja. 

 

NAPIREND 

 

  Cím Típusa Előterjesztő Előkészítő 

1.         

T.5. 

A Gondozási Központ 

Szentendre 

intézményvezetőjének 

megválasztásáról  

Az Mötv. 46. § (2) 

bekezdés b) pontja 

alapján zárt ülés! 

Előterjesztés 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

Remele Antónia 

2. 

Lakásbérleti szerződések 

hosszabbításáról  

Az Mötv. 46. § (2) 

bekezdés c) pontja 

alapján zárt ülés 

rendelhető el! 

Előterjesztés 
Kéri Mihály 

gazdasági vezető 
Herczeg Mária 

3. 

Sarkóczi Mária és Janzsó 

István Zoltán 

részletfizetési kérelméről 

és lakásbérleti 

szerződéseinek 

hosszabbításáról  

Az Mötv. 46. § (2) 

bekezdés c) pontja 

alapján zárt ülés 

rendelhető el! 

Előterjesztés 
Kéri Mihály 

gazdasági vezető 
Herczeg Mária 
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4. 

Virág Attila és Virág 

Attiláné részletfizetési 

kérelméről  

Az Mötv. 46. § (2) 

bekezdés c) pontja 

alapján zárt ülés 

rendelhető el! 

Előterjesztés 
Kéri Mihály 

gazdasági vezető 
Herczeg Mária 

5. 

Szociális lakáspályázatok 

eredményéről  

Az Mötv. 46. § (2) 

bekezdés c) pontja 

alapján zárt ülés 

rendelhető el! 

Előterjesztés 
Kéri Mihály 

gazdasági vezető 

Bánhidi-Kovács 

Anikó 

6. 

az Ars et Vita Művészet 

és Élet Alapítvány részére 

kedvezményes helyiség-

bérbeadásról  

Az Mötv. 46. § (2) 

bekezdés c) pontja 

alapján zárt ülés 

rendelhető el! 

Előterjesztés 
Kéri Mihály 

gazdasági vezető 

Bánhidi-Kovács 

Anikó 

7. 

a Szentendrei II. Rákóczi 

Ferenc Általános Iskola 

és Gimnázium, továbbá a 

Vujicsics Tihamér 

Alapfokú Művészeti 

Iskola intézményvezetők 

újbóli kinevezésének 

támogatásáról 

Az Mötv. 46. § (2) 

bekezdés b) pontja 

alapján az érintett 

kérésére zárt ülést kell 

tartani! 

Előterjesztés 

Petricskó Zoltán 

általános 

alpolgármester 

Kozma Krisztina 

8. 

T.26. 

Az általános iskolák 

felvételi körzethatárai 

kijelölésének 

véleményezéséről 

Előterjesztés 

Petricskó Zoltán 

általános 

alpolgármester 

Kozma Krisztina 

9. 

a Magyar Vöröskereszt 

Pest Megyei Szervezete 

2016. III. negyedévi 

szakmai munkájáról szóló 

beszámoló elfogadásáról 

Előterjesztés 

Petricskó Zoltán 

általános 

alpolgármester 

Horváth Aurélia 

  Egyebek       
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1. Előterjesztés a Gondozási Központ Szentendre intézményvezetőjének megválasztásáról  

 

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

készül! 

 

 

2.  Előterjesztés a lakásbérleti szerződések hosszabbításáról  

 

Az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján zárt ülés rendelhető el! 

 

Pintér Ádám bizottsági elnök: Röviden ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Kérdése dr. 

Morlin Eszterhez a Jóléti Munkacsoport elnökéhez, hogy a Munkacsoport rendben találta-e az 

előterjesztés tartalmát, illetve mi ezzel kapcsolatban a véleménye. 

 

dr. Morlin Eszter Jóléti munkacsoport elnök: Elmondja, hogy az előterjesztésben található 

valamennyi bérlő bérleti szerződésének hosszabbítását javasolja a Munkacsoport.  

 

Pintér Ádám bizottsági elnök: kérdés, hozzászólás nem lévén, felkéri a bizottsági tagokat, 

hogy egyben szavazzanak a három határozati javaslat elfogadásáról.  

 

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

határozatot hozza: 

 

 135/2016.(XI.14.) 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 10. § (1) bekezdés alapján úgy dönt, hogy 

1. az Önkormányzat hosszabbítsa meg 6 hónapos időtartammal Antal Edit 

Szentendre, Hamvas Béla u. 14. IV. em. 13. szám alatti bérlakásra vonatkozó 

lakásbérleti szerződését, mely szerződés a határidő letelte után további hosszabbításra 

nem kerül, de a szükséges feltételeknek történő megfelelés esetén bérlő is pályázhat a 

lakás bérleti jogára.  

2. felkéri a Polgármestert, hogy a lakásbérleti szerződést a fenti módosításnak 

megfelelően kösse meg, amennyiben bérlő a szerződéskötés időpontjában igazolja, 

hogy bérleti szerződésből eredő bérleti díj vagy egyéb lejárt tartozása az 

Önkormányzat felé nincs. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2016. december 04. 

A végrehajtásért közvetlenül felelős: Vagyongazdálkodási Iroda 

 

 

136/2016.(XI.14.) 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 10. § (1) bekezdés alapján úgy dönt, hogy 
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1. az Önkormányzat hosszabbítsa meg 1 éves időtartammal Lakatos Mária 

Szentendre, Kossuth Lajos u. 30/B. szám alatti bérlakásra vonatkozó lakásbérleti 

szerződését, mely szerződés a határidő letelte után további hosszabbításra nem kerül, 

de a szükséges feltételeknek történő megfelelés esetén bérlő is pályázhat a lakás 

bérleti jogára.  

2. felkéri a Polgármestert, hogy a lakásbérleti szerződést a fenti módosításnak 

megfelelően kösse meg, amennyiben bérlő a szerződéskötés időpontjában igazolja, 

hogy bérleti szerződésből eredő bérleti díj vagy egyéb lejárt tartozása az 

Önkormányzat felé nincs. 

 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2016. december 01. 

A végrehajtásért közvetlenül felelős: Vagyongazdálkodási Iroda 

 

 

 137/2016.(XI.14.) 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 10. § (1) bekezdés alapján úgy dönt, hogy 

 

1. az Önkormányzat hosszabbítsa meg 1 éves időtartammal Révész Judit Szentendre, 

Szabadkai u. 9/1. szám alatti bérlakásra vonatkozó lakásbérleti szerződését, mely 

szerződés a határidő letelte után további hosszabbításra nem kerül, de a szükséges 

feltételeknek történő megfelelés esetén bérlő is pályázhat a lakás bérleti jogára.  

2. felkéri a Polgármestert, hogy a lakásbérleti szerződést a fenti módosításnak 

megfelelően kösse meg, amennyiben bérlő a szerződéskötés időpontjában igazolja, 

hogy bérleti szerződésből eredő bérleti díj vagy egyéb lejárt tartozása az 

Önkormányzat felé nincs. 
 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2016. december 11. 

A végrehajtásért közvetlenül felelős: Vagyongazdálkodási Iroda 

 

 

3. Előterjesztés Sarkóczi Mária és Janzsó István Zoltán részletfizetési kérelméről és 

lakásbérleti szerződéseinek hosszabbításáról  

 

Az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján zárt ülés rendelhető el! 

 

Pintér Ádám bizottsági elnök: ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Kérdése dr. Morlin 

Eszterhez a Jóléti munkacsoport elnökéhez, hogy a Munkacsoportnak Janzsó István Zoltán 

részletfizetési kérelméről mi a véleménye? 

 

dr. Morlin Eszter Jóléti munkacsoport elnök: Janzsó István Zoltán részletfizetési 

kérelmével kapcsolatban elmondja, hogy a bérlő neve korábban nagyon sokáig ott szerepelt a 

lakásigénylők listájának az elején, mire végül aztán kapott egy lakást, és már akkor is nagyon 

bízott a Rendőrségben, hogy segítenek majd abban, hogy a költségelven megállapított lakbért 

fizetni tudja. A bérlő hivatásos rendőr, ezért bízik a Rendőrségben, hogy majd a 
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felhalmozódott lakbér és közös költség tartozással kapcsolatos törlesztéseket kifizeti. Herczeg 

Mária tartja ez ügyben a kapcsolatot a bérlővel, illetve a Rendőrséggel egyaránt.  

 

Pintér Ádám bizottsági elnök: Arról érdeklődik, hogy van-e esély arra, hogy a Rendőrség a 

bérlő tartozását kifizesse. 

 

Herczeg Mária lakásgazdálkodási ügyintéző: Elmondja, hogy Janzsó István Zoltánnak 

néhány dokumentumot már korábban, amikor a lakáskiutalásról szóló tájékoztatást megkapta, 

a Rendőrség részére azért, hogy fizetni tudjon ez ügyben be kellett volna nyújtania. Továbbá 

elmondja, hogy a bérlő ígéretet tett arra, hogy be fogja ezeket a dokumentumokat most még 

utólag nyújtani. Ha valós az igénye, akkor úgy tűnik, hogy a Rendőrség ki fogja fizetni. 

Egyébiránt a bérlő lakásbérleti szerződése 2017. július 21-ig fennáll, tehát ez idő alatt ki fog 

derülni, hogy tudja-e fizetni részleteiben az eddig felgyülemlett tartozást. Amennyiben a hat 

hónap alatt a részletfizetési megállapodásban foglaltakat nem tartja be, szankcióként a teljes 

tartozása egy összegben esedékessé válik.  

 

Márton Andrea vagyongazdálkodási irodavezető: A Vagyongazdálkodási Iroda nevében 

elmondta, hogy optimisták a részletfizetési szerződés teljesítését illetően, bíznak abban, hogy 

a bérlő ígérete szerint a tartozását ily módon rendezni tudja. 

 

Herczeg Mária lakásgazdálkodási ügyintéző: Elmondja, hogy Janzsó István Zoltánéknál az 

utóbbi időben történt egy családi probléma, ezért is csúszott meg a lakbér és a közös költség 

befizetésével. 

 

Pintér Ádám bizottsági elnök: Megjegyzi, hogy a másik lakásbérlő, Sarkóczi Mária esetén 

örömmel látja, hogy csak egy kisebb összegű, 135.000 Ft körüli tartozás visszafizetésére 

vonatkozó részletfizetési megállapodásról van szó. Kérdezi, hogy a Jóléti Munkacsoport ezzel 

egyetért-e? 

dr. Morlin Eszter Jóléti munkacsoport elnök: Elmondja, hogy a Jóléti Munkacsoport is 

támogatja a részletfizetési megállapodások megkötését. 

 

Márton Andrea vagyongazdálkodási irodavezető: Megemlíti, hogy általában véve a 

lakásbérleti szerződések megkötésénél mindenkinél elfogadják azt, ha a lakbér fizetésével 

esetleg egy alkalommal megcsúszik, egy részletfizetési megállapodást tehát még 

megengednek, de aztán, ha nem tartják be, akkor felbontják a lakásbérleti szerződést. 

 

Pintér Ádám bizottsági elnök: Egyéb hozzászólás nem lévén, felkéri a bizottsági tagokat, 

hogy egyben szavazzanak Sarkóczi Mária és Janzsó István Zoltán részletfizetési kérelméről és 

a lakásbérleti szerződéseinek hosszabbításáról szóló határozati javaslatok elfogadásáról.  

 

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

határozatot hozza: 

 

 138/2016.(XI.14.) 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  
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1.  javasolja a Városfejlesztési, Jogi és Pénzügyi Bizottságnak, hogy Sarkóczi Mária 

(Szentendre, Szabadkai u. 9/6 ajtó) fennálló tartozása (2016.10.31-ig 135.228,- Ft) 

kamatmentes részletfizetésére irányuló kérelmének adjon helyt azzal, hogy bérlő a 

részletfizetési megállapodás megkötésével egyidejűleg fizessen meg három havi 

bérleti díjnak megfelelő összeget, a fennmaradó hátralékot pedig 12 havi egyenlő 

részletekben, valamint közjegyző előtt nyilatkozzon a részletfizetési 

megállapodásban foglaltak betartását illetően. 
 

Amennyiben részletfizetési kötelezettségét nem tartja be, akkor teljes tartozása egy 

összegben esedékessé válik, vele a 2. pont alapján kötendő lakásbérleti szerződés 

rendkívüli felmondással megszüntethető, és a lakást a lakások és helyiségek 

bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. 

évi LXXVIII. törvényben foglaltaknak megfelelően át kell adnia a Hivatal 

képviselőinek. 
 

2. felkéri a Polgármestert, hogy amennyiben a Városfejlesztési, Jogi és Pénzügyi 

Bizottság a részletfizetést jóváhagyja, az Önkormányzat hosszabbítsa meg 1 éves 

időtartammal Sarkóczi Mária Szentendre, Szabadkai u. 9/6. szám alatti bérlakásra 

vonatkozó lakásbérleti szerződését azzal, hogy a szerződés további hosszabbítására 

nem kerül sor, azonban később bérlő is pályázhat a lakás bérleti jogára. 

 
 139/2016.(XI.14.) 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  

 

1. javasolja a Városfejlesztési, Jogi és Pénzügyi Bizottságnak, hogy Janzsó István 

Zoltán (Szentendre, Hamvas Béla u. 10. II. em. 7. ajtó) fennálló tartozása (2016. 

10.31-ig 531.196,- Ft) kamatmentes részletfizetésére irányuló kérelmének adjon 

helyt azzal, hogy bérlő a részletfizetési megállapodás megkötésével egyidejűleg 

fizessen meg a tartozás 15%-ának megfelelő mértékű részletet egy összegben, a 

fennmaradó hátralékot pedig 6 havi egyenlő részletekben, valamint közjegyző előtt 

nyilatkozzon a részletfizetési megállapodásban foglaltak betartását illetően. 
 

Amennyiben részletfizetési kötelezettségét nem tartja be, akkor teljes tartozása egy 

összegben esedékessé válik, vele a 2. pont alapján kötendő lakásbérleti szerződés 

rendkívüli felmondással megszüntethető, és a lakást a lakások és helyiségek 

bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. 

évi LXXVIII. törvényben foglaltaknak megfelelően át kell adnia a Hivatal 

képviselőinek. 

2. megállapítja, hogy Janzsó István Zoltán (Szentendre, Hamvas Béla u. 10. II. em. 

7. ajtó) bérlő 2017.07.21-ig fennálló lakásbérleti szerződése további hosszabbításra 

nem kerül, azonban később bérlő is pályázhat a lakás bérleti jogára. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2016. november 30. 

A végrehajtásért közvetlenül felelős: Vagyongazdálkodási Iroda 
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4. Előterjesztés Virág Attila és Virág Attiláné részletfizetési kérelméről  

 

Az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján zárt ülés rendelhető el! 

 

Pintér Ádám bizottsági elnök: ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Kérdése dr. Morlin 

Eszterhez a Jóléti munkacsoport elnökéhez, hogy a Munkacsoport rendben találta az 

előterjesztés tartalmát? 

 

dr. Morlin Eszter Jóléti munkacsoport elnök: Virág Attila és Virág Attiláné részletfizetési 

kérelmével kapcsolatban elmondja, hogy olyan speciális esetről van szó, hogy a bérlők bérleti 

jogviszonya megszűnt, az önkormányzati tulajdonú bérlakásban már életvitelszerűen nem 

laknak. Továbbá kérdéses, hogy a rokkant nyugdíjukból a felgyülemlett lakbér tartozást 

hogyan fogják visszafizetni.  

 

Márton Andrea vagyongazdálkodási irodavezető: Hozzáteszi még az eddig 

elhangzottakhoz, hogy nem volt még olyan eset a Vagyongazdálkodási Iroda lakásbérlői 

tekintetében, hogy olyantól próbáljanak tartozást behajtani, aki már nem tartózkodik az adott 

önkormányzati bérlakásban, de meg kell próbálni. Virág Attila és Virág Attiláné azt ajánlotta, 

hogy havi 5.000 Ft-onként törlesztenék a tartozást, 141 hónap alatt. Kérdéses tehát, hogy a 

Vagyongazdálkodási Iroda javaslata alapján megállapított 36 hónap alatt fizetendő havi 

189.474 Ft-os összeget a rokkant nyugdíjukból fizetni tudják. 

  

Pintér Ádám bizottsági elnök: Kérdezi, hogy mikortól halmozódik ez a nagy tartozás? 

 

Márton Andrea vagyongazdálkodási irodavezető: Elmondja, hogy ez a tartozás már 

nagyon régóta gyűlt így össze. 

 

Herczeg Mária lakásgazdálkodási ügyintéző: Hozzáteszi, hogy korábban már kétszer 

próbáltak másik lakást felkínálni az adósoknak. 

 

Márton Andrea vagyongazdálkodási irodavezető: A tartozás behajthatóságával 

kapcsolatban felhívja a figyelmet arra, hogy még öt éven belül vannak. Ha az adós a 

Vagyongazdálkodási Iroda által meghatározott feltételekkel a részletfizetési megállapodást 

nem írja alá, abban az esetben a tartozás behajtása átmegy végrehajtásba. Annak 

figyelembevételével, hogy a végrehajtási eljárás akár két-három évig is eltarthat, továbbá, 

hogy a Végrehajtó megbízása sokba kerül, arra törekszenek, hogy az adóssal közösen egy 

részletfizetési megállapodást kössenek.   

 

Pintér Ádám bizottsági elnök: felkéri a bizottsági tagokat, hogy szavazzanak a határozati 

javaslat elfogadásáról.  

 

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

határozatot hozza: 

 

 140/2016.(XI.14.) 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 
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Pénzügyi Bizottságnak, hogy Virág Attila és Virág Attiláné (Szentendre, Károly u. 2. fszt. 3. 

ajtó) fennálló tartozása (2016. 05.17-ig 701.064,- Ft) kamatmentes részletfizetésére irányuló 

kérelmének adjon helyt azzal, hogy engedélyezi a 701.064,- Ft 2017. januártól 36 havi 

egyenlő, kamatmentes részletekben történő megfizetését azzal, hogy közjegyző előtt 

nyilatkozzanak a részletfizetési megállapodásban foglaltak betartását illetően, illetve azzal, 

hogy amennyiben részletfizetési kötelezettségüket nem tartják be, akkor teljes tartozásuk egy 

összegben esedékessé válik, és végrehajtó útján kerül behajtásra. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2017. január 31. 

A végrehajtásért közvetlenül felelős: Vagyongazdálkodási Iroda 

 

 

5. Előterjesztés a szociális lakáspályázatok eredményéről  

 

Az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján zárt ülés rendelhető el! 

 

Pintér Ádám bizottsági elnök: ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy a szociális lakások 

2016. szeptember 10 napjától kezdődően pályázat útján kerülnek hasznosításra, és most ez 

alkalommal került legelőször a Bizottság elé egy ilyen pályázati csomag.  

 

Márton Andrea vagyongazdálkodási irodavezető: Elmondja, hogy alapvetően optimisták 

az új lakásrendelettel kapcsolatban, eddig még ez az egy pályázati anyag volt kiírva. 

Korábban a lakáslisták alapján évi három-négy lakásnál nem került több kiutalásra. Ezzel 

szemben most szeptember óta négy lakásról van szó, melyből igaz, hogy az egyik lakásra kiírt 

pályázat érvénytelen lett, illetve a háromból egy még lakott, kettő már üres, de idén kiírnak 

még egy pályázatot egy újabb üres lakásra, illetve kiírásra kerül még majd három ilyen üres 

önkormányzati lakásra. Tehát négy hónap alatt lesz öt-hat kiutalható lakás a 

legrászorultabbaknak, akkor ez nem tekinthető olyan rossz aránynak. Összesen tizennégy 

pályázó volt, akik érvényes pályázatokat adtak be. Jellemzően egy pályázó pályázott két-

három lakásra is. Tizennégy pályázóból most három nyertest hirdetnek. Előbb-utóbb akkor 

várhatóan lakáshoz jutnak így majd a rászorulók. 

 

dr. Morlin Eszter Jóléti munkacsoport elnök: Kérdezi, hogy a Céh utcai önkormányzati 

lakást meg lehet-e még egyszer hirdetni? 

 

Bánhidi-Kovács Anikó vagyongazdálkodási ügyintéző: Elmondja, hogy a Céh utca 12. sz. 

alatti önkormányzati lakás nagyon rossz műszaki állapotban van, ezért is nem jelentkeztek rá. 

 

Márton Andrea vagyongazdálkodási irodavezető: Elmondja, hogy ez egy nagyon kis 

alagsori lakás, és tényleg nagyon rossz állapotban van, sokat kellene rá költeni, hogy 

beköltözhető állapotba hozzák, éppen ezért lehet, hogy talán mégis inkább jobban megérné 

eladni. A szociális bérlő valószínűleg nem tudna majd annyit rákölteni, mint amennyit rá 

kellene, vagy nem olyan műszaki színvonalon tudná kialakítani, ahogy szeretnék. Tehát lehet, 

hogy erre a lakásra a pályázatot inkább mégsem írnák ki újból. 

 

Pintér Ádám bizottsági elnök: Kérdezi, hogy a Munkacsoportnak mi volt a javaslata, amely 

alapján választott a pályázatok közül? 
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dr. Morlin Eszter Jóléti munkacsoport elnök: Tájékoztatja a Bizottság tagjait, hogy a 

pályázatok elbírálásánál pontszámokat alakítottak ki és ezek alapján döntöttek. Akiket ily 

módon kiválasztottak, azok úgy tűnnek, hogy jó bérlők lesznek. A Munkacsoport javaslata, 

hogy a pályázatok eredménye tekintetében a Kálvária 24. II. ép I/6. sz. alatti lakás Aladics 

Antalné, a Hamvas Béla u. 8. II/7. sz. alatti lakás Farkas Tímea – ő ott volt eddig is, tehát 

jelenlegi bérlő – és a Hamvas Béla u. 10. IV/16. sz. alatti lakás Mirella Cintia részére kerüljön 

kiadásra. Elmondja, hogy a Munkacsoport tagjai végigjártak mindenkit, és már eléggé ismerik 

egymást annyira, hogy a pontszámokat is mindenki úgy adja - szubjektív részre is a pontokat, 

hogy ki milyennek látja az illető lakáshelyzetét. 

 

Márton Andrea vagyongazdálkodási irodavezető: Megpróbáltak tehát olyan nyerteseket 

kiválasztani, akik a legrászorultabbak, ugyanakkor, mint bérlők is jónak tűnnek, akikkel nem 

kell két hónap múlva a lakásbérleti szerződést felbontani, azért, mert esetleg nem fizetnek, 

lesz bennük vélhetően fizetési hajlandóság és képesség. 

 

dr. Morlin Eszter Jóléti munkacsoport elnök: Azok a kérdőívek is, amelyeket kidolgoztak 

még tavasszal, ezt segítették elő. A kérdőíveken olyan kérdések vannak például, hogy van-e 

rendszeres jövedelme a házastársnak, van-e egyéb rendszeres jövedelme, eddig is fizetett-e 

rendszeresen - a pontszámokkal ezeket a tulajdonságokat erősítették, továbbá, hogy milyen a 

lakáshelyzete, milyen lakáskörülmények között él most - ez is számított. 

 

Pintér Ádám bizottsági elnök: Kérdezi, hogy a bizottsági tagoknak van-e még esetleg 

kérdése. Kérdés, hozzászólás nem lévén, felkéri a bizottsági tagokat, hogy egyben 

szavazzanak valamennyi határozati javaslat elfogadásáról a Munkacsoport javaslata alapján.  

 

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

határozatot hozza: 

141/2016.(XI.14.) 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 11. § (7) bekezdés alapján úgy dönt, hogy 

 

1. Szentendre Város Önkormányzat tulajdonában álló, Szentendre, Céh u. 12. fsz. 2. 

szám alatti 2453/A/6 hrsz-ú 42 m2 alapterületű komfortos lakás bérbevételére 2016. 

szeptember 16-án kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánítja; 

2. felhatalmazza a Polgármestert új pályázat kiírására. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2016. december 31. 

A végrehajtásért közvetlenül felelős: Vagyongazdálkodási Iroda 

  

 

142/2016.(XI.14.) 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 11. § (7) bekezdés alapján úgy dönt, hogy 
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1. Szentendre Város Önkormányzat tulajdonában álló, Kálvária 24. II. ép I/6. szám 

alatti 8634/65 hrsz-ú 38 m2 alapterületű komfortos lakás bérbevételére 2016. 

szeptember 16-án kiírt pályázat eredményét az alábbiak szerint határozza meg: 

   - a pályázat eredményes, nyertese: Aladics Antalné 

2. felhatalmazza a Polgármestert, hogy a nyertest a döntésről értesítse és a lakásbérleti 

szerződést a pályázat nyertesével kösse meg. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2016. december 31 

A végrehajtásért közvetlenül felelős: Vagyongazdálkodási Iroda 

 

 

 143/2016.(XI.14.) 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 11. § (7) bekezdés alapján úgy dönt, hogy 

 

1. Szentendre Város Önkormányzat tulajdonában álló, Hamvas Béla u. 8. II/7. szám 

alatti 1245/12/A/60 hrsz-ú 41 m2 alapterületű komfortos lakás bérbevételére 

2016. szeptember 16-án kiírt pályázat eredményét az alábbiak szerint határozza meg: 

   -  a pályázat eredményes, nyertese: Farkas Tímea 

2. felhatalmazza a Polgármestert, hogy a nyertest a döntésről értesítse és a lakásbérleti 

szerződést a pályázat nyertesével kösse meg. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2016. december 31 

A végrehajtásért közvetlenül felelős: Vagyongazdálkodási Iroda 

 

 

 144/2016.(XI.14.) 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 11. § (7) bekezdés alapján úgy dönt, hogy 

 

1. Szentendre Város Önkormányzat tulajdonában álló, Hamvas Hamvas Béla u. 10. 

IV/16. szám alatti 1245/12/A/85 hrsz-ú 35 m2 alapterületű komfortos lakás 

bérbevételére 2016. szeptember 16-án kiírt pályázat eredményét az alábbiak szerint 

határozza meg: 

   - a pályázat eredményes, nyertese: Mirella Cintia 

2. felhatalmazza a Polgármestert, hogy a nyertest a döntésről értesítse és a lakásbérleti 

szerződést a pályázat nyertesével kösse meg. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2016. december 31 
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6. Előterjesztés az Ars et Vita Művészet és Élet Alapítvány részére kedvezményes helyiség-

bérbeadásról  

Az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján zárt ülés rendelhető el! 

 

Pintér Ádám bizottsági elnök: Ismerteti az előterjesztést.  

 

Kiss Károlyné bizottsági tag: Kérdezi, hogy ténylegesen egy garázsról van-e szó? 

 

Bánhidi-Kovács Anikó vagyongazdálkodási ügyintéző: Megerősíti, hogy a Fehérvíz utca 

26. sz. alatti garázsról van szó. 

 

Kiss Károlyné bizottsági tag: Említi, hogy tudomása szerint raktárnak szeretnék a fent 

említett garázst használni, de attól félnek a környékbeliek, nehogy az legyen, hogy kiadják 

raktárnak, és később nyitnak ott egy üzletet. 

 

Bánhidi-Kovács Anikó vagyongazdálkodási ügyintéző: Elmondja, hogy abban a garázsban 

korábban egy zöldséges üzletet akartak nyitni. Bérbeadás esetén, ezt követően egyrészt 

időnként ellenőrzik is azt, hogy arra a célra használják-e a helyiséget, ami a szerződésben van, 

másrészt látta már azokat a nagy tablókat, amelyeket ott valóban raktározni szeretnének. Az 

Alapítvány Hamvas Béla örökségével foglalkozik, nem kifejezetten műtárgyakat, hanem a 

Hamvas Béla életművét bemutató vándorkiállítás tablóit, kiállítási kellékeit, paravánjait 

szeretnék ott raktározni. 

 

Petricskó Zoltán általános alpolgármester: Kérdezi, hogy az Ars et Vita Művészet és Élet 

Alapítvány valóban olyan tevékenységet folytat, amely alapján ingyenesen kérik azt a 

helyiséget? 

 

Bánhidi-Kovács Anikó vagyongazdálkodási ügyintéző: Elmondja, hogy maga az 

alapítvány közhasznú és azon túl, úgy is kapcsolódnak Szentendréhez, hogy az Alapítványon 

belül működik egy Hamvas Collégium, amely országhatáron túl is folytatja ezt a 

tevékenységet, tehát a Hamvas Béla kulturális örökségével foglalkozik.  

 

Kiss Károlyné bizottsági tag: Felveti, hogy lehet, hogy a garázs egyik részét raktározás 

céljából, de a másik részét pedig elképzelhető, hogy parkolási célra használnák. Korábban az 

árvízvédelmi raktár is itt volt és akkor is előfordult, hogy a garázst évekig parkolási célból is 

használták. 

 

Bánhidi-Kovács Anikó vagyongazdálkodási ügyintéző: Petricskó Zoltán általános 

alpolgármester kérdésére válaszolva még kiegészítésként elmondja, hogy minden, ami 

közhasznú bérbeadás, azt évente felül kell vizsgálni. Amennyiben a garázs az Alapítvány 

részére kiadásra kerül, ezt követően, ha erre vonatkozóan bejelentés érkezik, legkésőbb akkor 

a lakossági jelzésre is tudnak intézkedni. 

Kiss Károlyné bizottsági tag: Véleménye szerint ilyen célra, még ha ki is adják a helyiséget, 

akkor se teljesen ingyen. 

 

Pintér Ádám bizottsági elnök: Megemlíti, hogy számára is ez azért furcsa, mert egyrészt 

Jóléti Bizottságként hoznak döntéseket és gyakorlatilag egy kulturális kiállítás paravánjainak 

tárolásáról van szó, ily módon akkor a jövőben bármilyen közhasznú szervezet részére ki kell 

majd, hogy adják, másrészt érthetetlen az, hogy milyen alapon szeretnék a helyiséget ingyen 

bérbe venni. 
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Márton Andrea vagyongazdálkodási irodavezető: Nem kell természetesen ezt 

mindenképpen elfogadni. 

 

Petricskó Zoltán általános alpolgármester: Nem feltétlenül akarja a Bizottság ezt egyből 

elutasítani, csak semmit nem tudnak az Alapítványról, nem kaptak erről tájékoztatást. 

 

Pintér Ádám bizottsági elnök: Elmondja, hogy szintén nem hallott még az Alapítványról és 

úgy tudja, hogy van egy budapesti címük is. Nem tudja, hogy a hivatalos címük akkor a 2000 

Szentendre, Kucsera Ferenc utca 1. vagy a 1056 Budapest, Váci utca 40. I/7., amely a 

mellékletben szereplő levelükben szerepelt. 

 

Petricskó Zoltán általános alpolgármester: Megjegyzi, hogy nyilván figyelembe kell venni 

azt, hogy Hamvas Béla hagyatékról van szó. 

 

Bánhidi-Kovács Anikó vagyongazdálkodási ügyintéző: Tájékoztatja a Bizottság tagjait, 

hogy a helyi Lakásrendelet szerint minden közérdekű célból történő bérbeadás - a nem 

szociális jellegű bérbeadás is - a Jóléti Bizottság hatáskörébe tartozik. 

 

Pintér Ádám bizottsági elnök: Korábban a Vöröskeresztnek adtak ki helyiséget ingyenes 

használatra, és nem egy Alapítványnak. 

 

Kiss Károlyné bizottsági tag: Felhívja a figyelmet arra, hogy ha az Alapítvány kiállítást is 

szervez, akkor minden bizonnyal van bevételük. 

 

Petricskó Zoltán általános alpolgármester: Megjegyzi, hogy nem minden esetben van 

bevétele egy kulturális rendezvénynek. 

 

Pintér Ádám bizottsági elnök: Felveti, hogy az Alapítványtól miért nem a Ferenczy 

Múzeumot keresik meg, hogy ezeket a kiállítási kellékeket raktározzák, feltehetőleg van hely 

a Múzeumban is. 

 

Kiss Károlyné bizottsági tag: Elmondja, hogy egyéb iránt lehet, hogy ott a lakók közül 

valaki parkolni is szeretne, és arra a célra venné ki azt a garázst. 

 

Bánhidi-Kovács Anikó vagyongazdálkodási ügyintéző: Elmondja, hogy a 

Vagyongazdálkodási Iroda korábban már meghirdette kiadásra ezt a garázst, ez egy bérbe 

adható garázs volt és senki nem vette ki. Egyszer jelentkezett rá egy zöldséges, aki szerette 

volna ezt a helyiséget kivenni, de azt a Bizottság korábban megvétózta, azóta erre a helyiségre 

vonatkozóan semmilyen kiadás nem volt. 

 

Petricskó Zoltán általános alpolgármester: Döntést kér a Bizottság tagjaitól. 

Pintér Ádám bizottsági elnök: Javaslatot kér Petricskó Zoltántól, mint Általános 

Alpolgármestertől, illetve szintén felkéri a Bizottságot, hogy ez ügyben döntsön. 

 

Márton Andrea vagyongazdálkodási irodavezető: Kérdezi, hogy a Kulturális és Turisztikai 

Bizottság 2016. november 15-i ülésére bevigyék-e esetleg e témát. 

 

Pintér Ádám bizottsági elnök: Megjegyzi, hogy a Kulturális és Turisztikai Bizottság nem 

dönthet ez ügyben. Továbbá megjegyzi, hogy attól tart, hogy precedens értékű döntés 
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születik, és innentől kezdve minden közhasznúnak nyilvánított szervezet azt várja majd, hogy 

a közhasznú célra hivatkozva helyiséget kapjon. 

 

Kiss Károlyné bizottsági tag: Elmondja, hogy korábban a Horgász Egyesület részére is 

akartak helyiséget bérelni, de arról nem esett szó, hogy esetleg ingyen. 

 

Bánhidi-Kovács Anikó vagyongazdálkodási ügyintéző: Elmondja, hogy Sólyomné Gyürk 

Dorottya Kulturális Alpolgármester javasolta ezt korábban. Felhívja a Bizottság figyelmét, 

hogy akár 0,1% bérleti díjat is meg lehet állapítani, tehát nem feltétlenül muszáj a helyiséget 

ingyenesen az Alapítvány részére kiadni.  

 

Petricskó Zoltán általános alpolgármester: Elmondja, hogy amennyiben közhasznú célja 

fordítanák ezt a helyiséget, akkor azt mondaná, hogy rendben, de mivel raktározási célra 

akarják ezt a helyiséget kibérelni, ezért azt mondja, hogy nem feltétlenül lehessen ezt ingyen 

kivenni. 

 

Pintér Ádám bizottsági elnök: Említést tesz arról, hogy nem látja, hogy a városnak hol 

használnának ezzel a tevékenységgel. 

 

Bánhidi-Kovács Anikó vagyongazdálkodási ügyintéző: Pintér Ádám bizottsági elnök 

felvetésére válaszolva elmondja, hogy bérlemény használat szempontjából lenne hasznos ez a 

városnak. 

 

Pintér Ádám bizottsági elnök: Javasolja, hogy a Bizottság vegye le a napirendről ezt a 

témát, és tárgyalja meg egy későbbi időpontban. 

 

Szentendre Város Képviselő-testületének Jóléti Bizottsága (3) igen szavazattal úgy döntött, 

hogy 

 

Az Ars et Vita Művészet és Élet Alapítvány részére kedvezményes helyiség-bérbeadásról 

szóló Előterjesztést leveszi a napirendjéről. 

 

 

7. Előterjesztés a Szentendrei II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium, továbbá 

a Vujicsics Tihamér Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetők újbóli kinevezésének 

támogatásáról 

 

Az Mötv. 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján az érintett kérésére zárt ülést kell tartani! 

 

Pintér Ádám bizottsági elnök: ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Tájékoztatja a 

Bizottsági tagokat arról, hogy a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (a továbbiakban: 

KLIK) dönt majd ez ügyben, tehát a Bizottság csak javaslatot tehet. Hozzáteszi, hogy ő 

személy szerint is nagyon elégedett mindkét intézmény igazgatójával, és támogatja a 

javaslatot. 

Petricskó Zoltán általános alpolgármester: Elmondja, hogy ő szintén támogatja az 

intézményvezetők újbóli kinevezésére vonatkozó javaslatot.   

 

Pintér Ádám bizottsági elnök: kérdés, egyéb véleményezés, hozzászólás nem lévén, felkéri 

a bizottsági tagokat, hogy szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.  
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Szentendre Város Képviselő-testületének Jóléti Bizottsága (3) igen szavazattal az alábbi 

határozatot hozza: 

 145/2016.(XI.14.) 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 bizottság feladatkörének 28. pontja alapján javasolja a 

Polgármesternek, hogy: 

 

1. a Szentendrei II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium intézményvezetői 

pozíciójára Molnárné Reskovits Zsuzsanna ismételt intézményvezetői megbízását 

támogassa;  

 

2. a Vujicsics Tihamér Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői pozíciójára Zakar 

Katalin ismételt intézményvezetői megbízását támogassa; 

 

3. felkéri a Polgármestert, hogy a Jóléti Bizottság határozata alapján kialakított 

véleményéről tájékoztassa a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Váci 

Tankerületi igazgatóját. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 

A végrehajtásért közvetlenül felelős: kulturális és köznevelési referens 

 

 

8. Előterjesztés az általános iskolák felvételi körzethatárai kijelölésének véleményezéséről 

 

Pintér Ádám bizottsági elnök: ismerteti az előterjesztésben foglaltakat, melyben az általános 

iskolák körzetesítéséről van tulajdonképpen szó. Tájékoztatja a Bizottság tagjait, hogy az az 

érdekesség történt, hogy a KLIK a csobánkai iskoláskorú gyerekeket szentendrei iskolákba 

szeretné járatni. Hozzáteszi, hogy a Jóléti Bizottság e kérdésben is csak véleményezni tud, a 

KLIK dönt. Hozzáteszi, hogy 2016. januártól már az iskolaépületeket sem az önkormányzat 

tartja fenn. Teljes mértékben egyetért ezzel az előterjesztéssel. Csobánkához azért vannak 

egyéb közelebbi települések is, tehát Csobánkáról nem feltétlenül muszáj, hogy Szentendrére 

járjanak iskolába a gyerekek, tekintettel arra, hogy véleménye szerint Szentendrén amúgy is 

túlterheltek az iskolák.  

 

Petricskó Zoltán általános alpolgármester: Elmondása szerint is elég tömören van mindez 

összefoglalva, úgyhogy ebből a szempontból is nagyon jó ez az előterjesztés. 

 

Pintér Ádám bizottsági elnök: kérdés, hozzászólás nem lévén, felkéri a bizottsági tagokat, 

hogy szavazzanak az előterjesztés megtárgyalásra és elfogadásra javasolásáról.  

 

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

határozatot hozza: 

146/2016. (XI.14.) JB sz. határozat: 

 

Szentendre Város Képviselő-testületének Jóléti Bizottsága megtárgyalta az általános iskolák 

felvételi körzethatárai kijelölésének véleményezéséről készült előterjesztést, azt a Képviselő-

testületnek megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. 



 16 

 

9. Előterjesztés a Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete 2016. III. negyedévi 

szakmai munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról 

 

Pintér Ádám bizottsági elnök: Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Továbbá elmondja, 

hogy nem igazán látja értelmét annak, hogy negyedévente kell a Magyar Vöröskereszt Pest 

Megyei Szervezetének a szakmai munkájáról elszámolni, illetve hogy a Bizottságnak 

feladata-e egyáltalán az, hogy ezzel foglalkozzon így, hogy nem tudnak ezzel kapcsolatban 

közvetlenül Vöröskereszt képviselőjéhez kérdést feltenni. 
 

Horváth Aurélia népjóléti ügyintéző: A Vöröskereszt beszámolójához kapcsolódóan 

megemlíti, hogy tényleg minden esetben nagyjából ugyanazt kell leírniuk, de példaként hozza 

fel a ruhaosztást, amelyről szintén el kell számolniuk. Kérdezi Pintér Ádám bizottsági 

elnöktől, hogy fél éves beszámolót javasol? 
 

Petricskó Zoltán általános alpolgármester: Megjegyzi, hogy igaz, hogy tételesen ebben le 

van írva egy-egy tétel, hány kiló húst, zöldséget osztottak szét, de tekintettel arra, hogy ha ezt 

így egyszer már tőlük megkövetelték, akkor a Bizottságnak egyértelműen foglalkoznia kell 

ezzel, és jó ez így ebben a formában, ha negyedévente elszámolnak és így a Bizottság is 

jobban értesül azokról a problémákról, amelyek esetleg történnek. 
 

Horváth Aurélia népjóléti ügyintéző: Megemlíti, hogy a Vöröskereszt tulajdonképpen 

ezekkel a beszámolókkal a pénzügyi oldalról igazolásként is szolgál. 
 

Pintér Ádám bizottsági elnök: Elmondja, hogy az eddig elhangzottakra, megbeszéltekre 

hivatkozva továbbra is kérni fogják a Vöröskereszttől a negyedéves beszámolókat. Kéri a 

Bizottság tagjait, ha ezzel kapcsolatban bármikor kérdésük lenne, azt időben jelezzék, azért, 

hogy ebben az esetben a Vöröskereszt vezetőjét mindenképpen meghívják majd a Jóléti 

Bizottsági ülésre. Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem lévén, felkéri a bizottsági tagokat, 

hogy szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.  

 

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

határozatot hozza: 

 147/2016.(XI.14.) 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 sz. mellékletének a Képviselő-testület által a Bizottságra 

átruházott hatáskörök 11. pontja alapján a Magyar Vöröskereszt „Érted” Hajléktalan 

Menedékhely 2016. III. negyedévi szakmai munkájáról szóló beszámolóját a határozat 

melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 
 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 

Végrehajtásért közvetlenül felelős: Közigazgatási és Adó Iroda 

 

Pintér Ádám bizottsági elnök: köszöni az ülésen résztvevők megjelenését.  

 

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

K.m.f. 
 

Kiss Károlyné  Pintér Ádám 

bizottsági tag   bizottsági elnök  


