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10/a/2016. 

Jegyzőkönyv 
 

Készült: Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jóléti Bizottságának 

2016. november 17-én 14:55 órakor tartott NYÍLT rendkívüli üléséről 

 

Helye:      Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal Tárgyaló terme 

 

Jelen vannak:  

 

A Jóléti Bizottság részéről: 

 

Pintér Ádám                    bizottsági elnök 

Dombay Zsolt                  bizottsági tag 

Kiss Károlyné                   bizottsági tag 

 

Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal részéről: 
 

         Petricskó Zoltán                általános alpolgármester 

         Márton Andrea                 irodavezető,  

 Vagyongazdálkodási Iroda 

Kovacsics Roberta  vagyonhasznosítási előadó 

Máté Szilvia  bizottsági referens 

Bán Edit  szervezési ügyintéző 

 

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

határozatképes, jelen van 3 fő. Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás a napirenddel 

kapcsolatban, felkéri a bizottság tagjait, hogy szavazzanak a napirend elfogadásáról.  

 

A Jóléti Bizottság egybehangzó (3) igen szavazattal a napirendet elfogadja. 

 

NAPIREND 

  
     Cím Típusa Előterjesztő Előkészítő 

1. 

Bükkös part 36. (régi 

egészségház) alatti ingatlanra 

vonatkozó ingyenes helyiség-

bérbeadásról Kőhegy 

Közhasznú Alapítvány 

számára 

Előterjesztés  
Kéri Mihály 

gazdasági vezető 

Kovacsics 

Roberta 

  
 

  1. Előterjesztés a Bükkös part 36. (régi egészségház) alatti ingatlanra vonatkozó ingyenes 

helyiség-bérbeadásról Kőhegy Közhasznú Alapítvány számára 
 

 

Pintér Ádám bizottsági elnök: Amennyiben a Bizottság tagjai egyetértenek, és nincs kérdés, 

hozzászólás az egyetlen napirendi ponthoz tartozó előterjesztéssel kapcsolatban, felkéri a 

Bizottság tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés határozati javaslatának elfogadásáról.  
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Szentendre Város Képviselő-testületének Jóléti Bizottsága (3) igen szavazattal az alábbi 

határozatot hozza: 

 

 

 148/2016.(XI.17.) 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 35/A. § (2) bekezdés alapján úgy dönt, hogy 

 

1. az Önkormányzat kössön határozatlan időre, de legfeljebb a közfeladat ellátásáig 

terjedő időszakra szóló bérleti szerződést a Kőhegy Közhasznú Alapítvánnyal a 

Szentendre, 1041 hrsz-ú, természetben Bükkös part 36. szám alatti ingatlan cca. 

50 m2-es ingatlanrészére vonatkozóan, azzal, hogy bérlő a bérlemény 

használatáért a közfeladat ellátására tekintettel bérleti díjat nem köteles fizetni, 

de a bérlemény használatával járó egyéb költségeket (pl. közüzemi költségek, 

mobil wc, mobil kézmosó létesítése) vállalja, 

2. további feltétel, hogy amennyiben az önkormányzat az ingatlant értékesíti, vagy 

más módon kívánja hasznosítási, abban az esetben a szerződés a felek akaratától 

függetlenül megszűnik, 

3. az ingyenes bérbeadás feltételeinek fennállását az illetékes bizottság évente 

felülvizsgálja, 

4. felkéri a Polgármestert, hogy a bérleti szerződést kösse meg. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2016. december 1. 

A végrehajtásért közvetlenül felelős: Vagyongazdálkodási Iroda 

 

Pintér Ádám bizottsági elnök: Tájékoztatja a bizottsági tagokat, hogy ezen ülésről készített 

jegyzőkönyvet személye mellett Dombay Zsolt bizottsági tagnak kell aláírnia.  

 

Több napirendi pont nem lévén az elnök 14:58 órakor bezárja az ülést. 

 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

Dombay Zsolt  Pintér Ádám 

bizottsági tag   bizottsági elnök  


