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8/a/2016. 

Jegyzőkönyv 
 

 
Készült: Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jóléti Bizottságának 

2016. október 10-én tartott NYÍLT rendes üléséről 

 

 

Helye:      Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal Tárgyaló terme 

 

 

Jelen vannak:  

 

 

A Jóléti Bizottság részéről: 

 

Pintér Ádám                    bizottsági elnök 

Fülöp Zsolt                    bizottsági tag 

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 

         Kozma Krisztina                kulturális és köznevelési referens 

         Bánhidi-Kovács Anikó            lakásgazdálkodási előadó 

Havasi Hajnalka                                          szervezési ügyintéző 

 

 

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

határozatképes, jelen van 4 fő. Tájékoztatja a bizottsági tagokat, hogy ezen ülésről készített 

jegyzőkönyvet személye mellett Kiss Ádám bizottsági tagnak kell aláírnia.  

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

meghívó szerinti 9. napirendi pontot: „a „Talentum” Szentendre Jövőjéért Ösztöndíj 

odaítéléséről (bizottsági)”, 2. napirendi pontként a meghívó szerinti 1. napirendi pontot: 

„Bérlői tartozásból eredő részletfizetési kérelemről – Duschák Sarolta”, 3. napirendi 

pontként a meghívó szerinti 5. napirendi pontot: „Kertész János minőségi cserelakás iránti 

kérelméről (bizottsági), 4. napirendi pontként a meghívó szerinti 6. napirendi pontot: 

„Lakásbérleti szerződések hosszabbításáról (bizottsági), 5. napirendi pontként a meghívó 

szerinti 7. napirendi pontot: „ Boruzs Ildikó részletfizetési kérelméről és lakásbérleti 

szerződés hosszabbításáról (bizottsági) készült előterjesztést javasolja megtárgyalni. 

A fennmaradó napirendi pontokat a meghívó szerinti, eredeti sorrendben javasolja tárgyalni.  

Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban, felkéri a bizottság tagjait, 

hogy szavazzanak a módosított napirend elfogadásáról.  
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A Jóléti Bizottság egybehangzó (4) igen szavazattal a módosított napirendet elfogadja. 

 

NAPIREND 

 

1. 

a „Talentum” Szentendre Jövőjéért 

Ösztöndíj odaítéléséről (bizottsági) 

Az Mötv. 46. § (2) bekezdés a) 

pontja 

alapján zárt ülés! 

Előterjesztés 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

Kozma 

Krisztina 

2. 

Bérlői tartozásból eredő 

részletfizetési kérelemről – Duschák 

Sarolta 

Az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) 

pontja  

alapján zárt ülés rendelhető el! 

Előterjesztés 
Kéri Mihály 

gazdasági vezető 

Herczeg 

Mária 

3. 

Kertész János minőségi cserelakás 

iránti kérelméről (bizottsági) 

Az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) 

pontja  

alapján zárt ülés rendelhető el! 

Előterjesztés 
Kéri Mihály 

gazdasági vezető 

Herczeg 

Mária 

4. 

Lakásbérleti szerződések 

hosszabbításáról (bizottsági) 

Az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) 

pontja  

alapján zárt ülés rendelhető el! 

Előterjesztés 
Kéri Mihály 

gazdasági vezető 

Herczeg 

Mária 

5. 

Boruzs Ildikó részletfizetési 

kérelméről és lakásbérleti szerződés 

hosszabbításáról (bizottsági) 

Az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) 

pontja  

alapján zárt ülés rendelhető el! 

Előterjesztés 
Kéri Mihály 

gazdasági vezető 

Herczeg 

Mária 

6. 

a Dunakanyar Sportegyesület bérleti 

szerződéséről és a Kőzúzó utcai 

sportpálya fejlesztésére irányuló 

pályázatáról 

Előterjesztés 

dr. Török Balázs 

városfejlesztési 

alpolgármester 

dr. Mérész 

Katalin 

7. 

Pest Megyei Kitüntető díjak 

adományozásának javaslattételéről 

Az Mötv. 46. § (2) bekezdés a) 

pontja 

alapján zárt ülés! 

Előterjesztés 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

Lantos Anna 
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8. 

Az oktatási célokra elkülönített 

keretösszeg felhasználásáról 

(bizottsági) 

Előterjesztés 

Petricskó Zoltán 

általános 

alpolgármester 

Soltész 

Emese 

9. 

Kedvezményes helyiség-

bérbeadásról – Magyar Vöröskereszt 

Pest Megyei Szervezete 

(bizottsági)Az Mötv. 46. § (2) 

bekezdés c) pontja alapján zárt ülés 

rendelhető el! 

Előterjesztés 

Kéri 

Mihálygazdasági 

vezető 

Bánhidi-

Kovács 

Anikó 

10. Egyebek       

 

 

Megérkezik Dombay Zsolt bizottsági tag az ülésterembe. A jelen lévő bizottsági tagok száma 

5 fő. 

 

1. Előterjesztés a „Talentum” Szentendre Jövőjéért Ösztöndíj odaítéléséről (bizottsági)  

 

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

 

2. Előterjesztés a bérlői tartozásból eredő részletfizetési kérelemről – Duschák Sarolta 

 

Pintér Ádám bizottsági elnök: ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Kérdés, hozzászólás 

nem lévén, 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: 

 

124/2016. (X.10.) JB sz. határozat 
 

Szentendre Város Képviselő-testületének Jóléti Bizottsága megtárgyalta a bérlői 

tartozásból eredő részletfizetési kérelemről – Duschák Sarolta készült előterjesztést, azt 

a Képviselő-testületnek megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. 

 

3. Előterjesztés Kertész János minőségi cserelakás iránti kérelméről (bizottsági) 

 

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: elmondja, hogy a Munkacsoport valamennyi 

tagja támogatja a határozati javaslatban foglaltakat.  

 

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

hogy szavazzanak az előterjesztés határozati javaslatának elfogadásáról.  

 

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

határozatot hozza: 
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125/2016. (X.10.) 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 17. § (2) bekezdése alapján úgy dönt, hogy 

 

1. Kertész János kérelmének helyt ad és részére – minőségi cserelakásként – bérbe 

adja a 2578/2 hrsz.-ú, természetben 2000 Szentendre Rákóczi Ferenc u. 30. fszt. 2 

sz. alatti 31 m2 alapterületű önkormányzati komfortos bérlakást határozatlan 

időre, azzal, hogy azt bérlő használatra alkalmas állapotba hozza, ezzel egy 

időben a Kertész Jánossal a 2310 hrsz.-ú, természetben 2000 Szentendre, Fő tér 

11 sz. alatti 60 m2 alapterületű komfortos lakásra kötött bérleti szerződést közös 

megegyezéssel megszünteti, 

2. felkéri a Polgármestert, hogy a bérleti szerződést, bérbeszámítási 

megállapodással, Kertész Jánossal a 2000 Szentendre, Rákóczi Ferenc utca 30. 

fszt. 2. alatti 31 m2 alapterületű lakásra kösse meg, azzal, hogy azt bérlő 

használatra alkalmas állapotba hozza és ezzel egyidejűleg Kertész Jánossal a Fő 

tér 11. sz. alatti 60 m2 alapterületű lakásra a lakásbérleti szerződés 

megszüntetéséről szóló okiratot írja alá. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2016. november 30. 

A végrehajtásért közvetlenül felelős: Vagyongazdálkodási Iroda 

 

4. Előterjesztés lakásbérleti szerződések hosszabbításáról  

 

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: 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 valamennyi határozati javaslat elfogadásáról.  

 

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

határozatot hozza: 

 

126/2016. (X.10.) 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 Virág Zsuzsanna és 

Németh Sándor Szentendre, Kálvária u. 24. I. ép. fszt. 3. szám alatti bérlakásra 

vonatkozó lakásbérleti szerződését, mely szerződés a határidő letelte után 
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további hosszabbításra nem kerül, de a szükséges feltételeknek történő 

megfelelés esetén bérlők is pályázhatnak a lakás bérleti jogára.  

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

megfelelően kösse meg, amennyiben bérlők a szerződéskötés időpontjában 

igazolják, hogy bérleti szerződésből eredő bérleti díj vagy egyéb lejárt tartozásuk 

az Önkormányzat felé nincs. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2016. november 24. 

A végrehajtásért közvetlenül felelős: Vagyongazdálkodási Iroda 
 

127/2016. (X.10.) 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 Virágné Pajtás Ágnes 

Szentendre, Dózsa György út 59. II/8. 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. november 24. 

A végrehajtásért közvetlenül felelős: Vagyongazdálkodási Iroda 

 

128/2016. (X.10.) 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 Szegedi István 

Szentendre, Bogdányi u. 17. fszt. 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. október 20. 
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A végrehajtásért közvetlenül felelős: Vagyongazdálkodási Iroda 

 

5. Előterjesztés Boruzs Ildikó részletfizetési kérelméről és lakásbérleti szerződés 

hosszabbításról (bizottsági)  

 

Pintér Ádám bizottsági elnök: ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Kérdés, hozzászólás 

nem lévén, felkéri a bizottsági tagokat, hogy szavazzanak az előterjesztés határozati 

javaslatának elfogadásáról.  

 

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

határozatot hozza: 

 

129/2016. (X.10.) 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 Bizottságnak, hogy Boruzs Ildikó (Szentendre, 

Kálvária u. 24. I. ép. I/5.) fennálló tartozása (2016. 09.30-ig 97.381,- 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 

6 havi egyenlő részletekben, valamint közjegyző előtt nyilatkozzon a 

részletfizetés 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 az 

Ltv.-ben foglaltaknak megfelelően át kell adnia a Hivatal képviselőinek. 

2. felkéri a Polgármestert, hogy amennyiben a Városfejlesztési Bizottság a 

részletfizetést jóváhagyja, az Önkormányzat hosszabbítsa meg 1 éves 

időtartammal Boruzs Ildikó Szentendre, Kálvária u. 24. I. ép. I/5. szám alatti 

bérlakásra vonatkozó lakásbérleti szerződését azzal, hogy a szerződés további 

hosszabbítására nem kerül sor, azonban később bérlő is pályázhat a lakás 

bérleti jogára. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2016. október 31. 

A végrehajtásért közvetlenül felelős: Vagyongazdálkodási Iroda 

 

 

6.  Előterjesztés a Dunakanyar Sportegyesület bérleti szerződéséről és a Kőzúzó utcai 

sportpálya fejlesztésére irányuló pályázatáról  
 

Pintér Ádám bizottsági elnök: megadja a szót Dombay Zsolt bizottsági tagnak, 

sporttanácsnoknak, hogy ismertesse az előterjesztésben foglaltakat. 

 

Dombay Zsolt bizottsági tag: elmondja, hogy az előterjesztés részletesen tartalmazza, hogy a 

Dunakanyar Sportegyesület a Kőzúzó utcai sporttelepen milyen további beruházásokat kíván 

megvalósítani. Cél a még használaton kívüli területek hasznosítása, meglévők korszerűsítése, 
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valamint a sportolási lehetőségek körének bővítése. Terveik között szerepel, hogy épül majd 

egy többfunkciós homok borítású pálya, ahol a strandfutball, strandkézilabda, röplabda 

rajongók élvezhetik a pálya adta lehetőségeket. 

 

Petricskó Zoltán általános alpolgármester: kérdése, hogy a műfüves pálya hová fog 

kerülni? 

 

Dombay Zsolt bizottsági tag: a legkisebbeknek való (12*24) műfüves pálya a Görzenál 

felőli oldalon a kapu mögötti részen kerül majd kialakításra. 

 

Pintér Ádám bizottsági elnök: amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás a 6. napirendi 

ponttal kapcsolatban, 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: 

 

130/2016. (X.10.) JB sz. határozat 

 

Szentendre Város Képviselő-testületének Jóléti Bizottsága megtárgyalta a Dunakanyar 

Sportegyesület Kőzúzó utcai sportpálya fejlesztésére irányuló pályázatáról készült 

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

 

7. Előterjesztés a Pest Megyei Kitüntető Díjak adományozásának javaslattételéről 

 

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

 

8. Előterjesztés az oktatási célokra elkülönített keretösszeg felhasználásáról (bizottsági)  

 

Pintér Ádám bizottsági elnök: ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Kérdés, hozzászólás 

nem lévén, felkéri a bizottsági tagokat, hogy szavazzanak az előterjesztés határozati 

javaslatának elfogadásáról.  

 

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

határozatot hozza: 

 

132/2016. (X.10.) 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/d. sz. melléklet a képviselő-testület 

által a bizottságra átruházott hatáskörök 10. pontja alapján úgy dönt, hogy a 

Város 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II.15.) önkormányzati rendelet 8. 

sz. mellékletében az oktatási célokra tervezett 2.000.000 Ft összeg terhére 

- a Petzelt József Szakközépiskola és Szakiskola szakmai nap és tanulmányi 

kirándulás támogatására 100 000 Ft támogatást nyújt, 

- a Szentendre Városi Óvodák oktatáshoz szükséges eszközfejlesztésére 150.000 

Ft támogatást nyújt. 

2. Felkéri a Polgármestert a támogatási szerződések megkötésére.  
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Felelős: Általános alpolgármester 

Határidő: azonnal 

Végrehajtásért felelős: Közgazdasági Iroda, Polgármesteri Kabinet 

 

 

9. Előterjesztés kedvezményes helyiség-bérbeadásról - Magyar Vöröskereszt Pest Megyei 

Szervezete (bizottsági) 

 

Pintér Ádám bizottsági elnök: ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Kérdése, hogy a 

Magyar Vöröskereszt mely szervezetekkel fogja a jövőben megosztani a Duna korzó 18. sz. 

alatti irodahelyiséget? 

 

Kiss Ádám bizottsági tag: a Philantrophy és a Félkör Alapítvánnyal fogja a helyiséget 

megosztani a Magyar Vöröskereszt Pest Megyei szervezete. Elmondja, hogy a Philantrophy 

Alapítványt személye alapította a közelmúltban. A Félkör Alapítvány nevéhez a kábítószer 

egyeztető fórum kapcsolható. Bejelenti érintettségét a témában, miután a Philantrophy 

Alapítvány kuratóriumi elnöke.  

 

Pintér Ádám bizottsági elnök: felkéri a Bizottság tagjait, hogy kézfeltartással szavazzanak 

arról, hogy Kiss Ádám bizottsági tagot kizárják a szavazásból. 

 

Szentendre Város Képviselő-testületének Jóléti Bizottsága (4) igen szavazattal Kiss Ádám 

bizottsági tagot kizárja a szavazásból.  

 

Pintér Ádám bizottsági tag: amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás a 9. napirendi 

ponttal kapcsolatban, felkéri a bizottsági tagokat, hogy szavazzanak az előterjesztés határozati 

javaslatának elfogadásáról. 

 

Szentendre Város Képviselő-testületének Jóléti Bizottsága (4) igen szavazattal az alábbi 

határozatot hozza: 

 

133/2016. (X.10.) JB sz. határozata 
 

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 időre szóló bérleti szerződést a Magyar Vöröskereszt Pest Megyei 

Szervezetével a Szentendre, Duna korzó 18. szám alatti 204.sz. 17 m2 

alapterületű irodára vonatkozóan azzal, hogy Bérlő a Bérlemény használatáért a 

közfeladat ellátására tekintettel bérleti díjat nem köteles fizetni,  

2. az ingyenes bérbeadás feltételeinek fennállását az illetékes bizottság évente 

felülvizsgálja, 

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

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2016. október 31. 

A végrehajtásért közvetlenül felelős: Vagyongazdálkodási Iroda 
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10. Egyebek  

 

Pintér Ádám bizottsági elnök: tájékoztatja a Bizottságot, hogy a Képviselő-testület 

csütörtöki ülésre beterjesztésre kerül egy sürgősségi indítvány, amelynek a témája az Izbégi 

sporttelep fejlesztésére irányul. Megadja a szót Dombay Zsolt bizottsági tagnak, 

sporttanácsnoknak, hogy ismertesse a sürgősségi előterjesztésben foglaltakat. 

 

Dombay Zsolt bizottsági tag: tájékoztatja a Bizottságot, hogy a Szentendre Városi 

Sportegyesület (továbbiakban: Egyesület) az Izbégi Sporttelep területének fejlesztésére 

benyújtotta pályázatát az MLSZ TAO programján. A benyújtott pályázat kapcsán érkezett 

hiánypótlási felhívásra kell a Szentendre Városi Sportegyesületnek 15 napon belül benyújtani 

a tulajdonosi hozzájárulást. Elmondja, hogy összesen 27 millió Ft értékben pályázott az 

Egyesület, ennek a 30%-át kell a tulajdonosnak előteremteni, a fennmaradó rész pedig a TAO 

által biztosított.  

 

Pintér Ádám bizottsági elnök: köszöni az ülésen résztvevők megjelenését.  

 

Több napirendi pont nem lévén az elnök 17:30 órakor bezárja az ülést. 

 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 

Kiss Ádám  Pintér Ádám 

bizottsági tag   bizottsági elnök  


