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7/a/2016. 

Jegyzőkönyv 
 

 
Készült: Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jóléti Bizottságának 

2016. szeptember 5-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 

           Remele Antónia                 személyügyi referens 

         Kozma Krisztina                kulturális és köznevelési referens 

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 Fülöp Zsolt bizottsági tagnak kell aláírnia.  

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

meghívó szerinti 6. napirendi pontot: „Gondozási Központ Szentendre intézményvezetői 

pályázat kiírásáról”, 2. napirendi pontként a meghívó szerinti 13. napirendi pontot: 

„Talentum” Szentendre Jövőjéért Ösztöndíj pályázathoz kapcsolódóan a Talentum 

Munkacsoport tagjainak megválasztásáról” 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.  

 

A Jóléti Bizottság egybehangzó (4) igen szavazattal a módosított napirendet elfogadja. 
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NAPIREND 

 

 

1. 

A Gondozási Központ 

Szentendre 

intézményvezetői pályázat 

kiírásáról 

Előterjesztés 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

Remele Antónia 

2.  

a „Talentum” Szentendre 

Jövőjéért Ösztöndíj 

pályázathoz kapcsolódóan a 

Talentum Munkacsoport 

tagjainak megválasztásáról 

Előterjesztés 

Verseghi - 

Nagy Miklós 

polgármester 

Kozma Krisztina 

3. 

A Képviselő-testület által a 

Polgármesterre – szociális 

és gyermekvédelmi 

igazgatás területén – 

átruházott hatáskörben tett 

intézkedésekről a 2016. 

május 06 – 2016. augusztus 

05. közötti időszakban 

Beszámoló 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

Horváth Aurélia 

4. 

A Képviselő-testület által a 

Polgármesterre átruházott 

hatáskörben tett 

intézkedésekről benyújtott 

pályázatok tárgyában  

Beszámoló 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

Szöllősy-

Meggyes Ildikó, 

Kosztek Gabriella 

5. 

Az önkormányzat 2016. évi 

költségvetéséről szóló 

4/2016. (II.5.) számú 

önkormányzati rendelet I. 

félévi végrehajtásáról 

Előterjesztés 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

Novák Andrea 

Tamás Attiláné 

6. 

A Város 2016. évi 

költségvetéséről szóló 

4/2016. (II. 15.) 

önkormányzati rendelet 

módosításáról 

Előterjesztés 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

Novák Andrea 

Tamás Attiláné 

7. 

A Dunakanyar Sport és 

Szabadidő Kft. bérleti 

szerződésének 

módosításáról  

Az Mötv. 46. § (2) 

bekezdés c) pontja alapján 

zárt ülés rendelhető el! 

Előterjesztés 

Kéri Mihály 

gazdasági 

vezető 

Bonczó Emese 

8. 

A BURSA HUNGARICA 

Ösztöndíjpályázat 2017. évi 

fordulójáról 

Előterjesztés 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

Horváth Aurélia 
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1. Előterjesztés a Gondozási Központ Szentendre intézményvezetői pályázat kiírásáról 

 

Pintér Ádám bizottsági elnök: ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Amennyiben nincs 

kérdés, hozzászólás az 1. napirendi ponttal kapcsolatban, felkéri a bizottsági tagokat, hogy 

szavazzanak az előterjesztés megtárgyalásra és elfogadásra javasolásáról.  

9. 

Városi Kitüntető díjak 

adományozásáról 

Az Mötv. 46. § (2) 

bekezdés a) pontja alapján 

zárt ülést tart!  

Előterjesztés 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

Lantos Anna 

10. 

Pest Megyei Kitüntető díjak 

adományozásának 

javaslattételéről 

Az Mötv. 46. § (2) 

bekezdés a) pontja alapján 

zárt ülés! 

Előterjesztés 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

Lantos Anna 

11. 

Lakásbérleti szerződések 

hosszabbításáról és új 

szerződések kötéséről 

(bizottsági) 

Az Mötv. 46. § (2) 

bekezdés c) pontja alapján 

zárt ülés rendelhető el! 

Előterjesztés 

Kéri Mihály 

gazdasági 

vezető 

Herczeg Mária 

12. 

Lakáscsere kérelmek 

(bizottsági) 

Az Mötv. 46. § (2) 

bekezdés c) pontja alapján 

zárt ülés rendelhető el! 

Előterjesztés 

Kéri Mihály 

gazdasági 

vezető 

Herczeg Mária 

13. 

Bérlői tartozásból eredő 

részletfizetési kérelemről – 

Német Vince és Német 

Nikoletta  

Az Mötv. 46. § (2) 

bekezdés c) pontja alapján 

zárt ülés rendelhető el! 

Előterjesztés 

Kéri Mihály 

gazdasági 

vezető 

Herczeg Mária 

14. 

A „Jó tanuló – jó sportoló 

2016” kitüntető cím 

adományozásáról 

(bizottsági) 

Az Mötv. 46. § (2) 

bekezdés a) pontja alapján 

zárt ülés! 

Előterjesztés 

Petricskó 

Zoltán 

általános 

alpolgármester  

Soltész Emese 

15. 

A Magyar Vöröskereszt 

Pest Megyei Szervezete 

2016. II. negyedévi szakmai 

munkájáról szóló beszámoló 

elfogadása (bizottsági) 

Előterjesztés 

Petricskó 

Zoltán 

általános 

alpolgármester  

Horváth Aurélia 

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

határozatot hozza: 

 

 

105/2016. (IX.5.) JB sz. határozat 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének Jóléti Bizottsága megtárgyalta 

a Gondozási Központ Szentendre intézményvezetői pályázat kiírásáról készült 

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

 

2. Előterjesztés a „Talentum” Szentendre Jövőjéért Ösztöndíj pályázathoz kapcsolódóan a 

Talentum Munkacsoport tagjainak megválasztásáról (bizottsági)  

 

Pintér Ádám bizottsági elnök: ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Megadja a szót 

Kozma Krisztina kulturális és köznevelési referensnek. 

 

Kozma Krisztina kulturális és köznevelési referens: tájékoztatja a Bizottságot, hogy az 

előterjesztés határozati javaslatát részben módosítani szükséges, mert az előterjesztés 

kiküldését követően dr. Cseriné Andrik Éva, a szentendrei Móricz Zsigmond Gimnázium 

történelem – francia szakos tanára visszavonta a Talentum munkacsoportban való részvételét. 

Elmondja, hogy a szentendrei iskolák küldötteként Molnárné Reskovits Zsuzsanna a II. 

Rákóczi Ferenc Általános és Középiskola igazgatója örömmel fogadta és vállalta a 

munkacsoportban való részvételt.  

 

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

hogy szavazzanak az előterjesztés módosított határozati javaslatának elfogadásáról, miszerint 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének Jóléti Bizottsága úgy dönt, hogy a 

Talentum Munkacsoport tagjának Szentendrén élő felsőoktatási intézményben oktató 

tanárként dr. Jászberényi Józsefet, a szentendrei középiskolák küldötteként Molnárné 

Reskovits Zsuzsannát választja meg.  

 

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

határozatot hozza: 

 

106/2016. (IX.05.) JB sz. határozat 
 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének Jóléti Bizottsága úgy dönt, 

hogy a Talentum Munkacsoport tagjának Szentendrén élő felsőoktatási intézményben 

oktató tanárként dr. Jászberényi Józsefet, a szentendrei középiskolák küldötteként 

Molnárné Reskovits Zsuzsannát választja meg.  

 

Felelős: Bizottság elnöke 

Határidő: azonnal 

Végrehajtásér közvetlenül felelős: Kulturális és köznevelési referens 

 

 

3. Beszámoló a Képviselő-testület által a Polgármesterre – szociális és gyermekvédelmi 

igazgatás területén – átruházott hatáskörben tett intézkedésekről a 2016. május 06 – 2016. 

augusztus 05. közötti időszakban  
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Pintér Ádám bizottsági elnök: ismerteti a beszámolóban foglaltakat. Kérdés, hozzászólás 

nem lévén, felkéri a bizottsági tagokat, hogy szavazzanak a beszámoló megtárgyalásra és 

elfogadásra javasolásáról. 

 

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

határozatot hozza: 

 

107/2016. (IX.5.) JB sz. határozat 

 

Szentendre Város Képviselő-testületének Jóléti Bizottsága megtárgyalta a Képviselő-

testület által a Polgármesterre – szociális és gyermekvédelmi igazgatás területén – 

átruházott hatáskörben tett intézkedésekről a 2016. május 06 – 2016. augusztus 05. 

közötti időszakban készült beszámolót, azt a Képviselő-testületnek megtárgyalásra és 

elfogadásra javasolja. 

 

4. Beszámoló a Képviselő-testület által a Polgármesterre átruházott hatáskörben tett 

intézkedésekről benyújtott pályázatok tárgyában  

 

 

Pintér Ádám bizottsági elnök: ismerteti a beszámolóban foglaltakat. Kérdés, hozzászólás 

nem lévén, felkéri a bizottsági tagokat, hogy szavazzanak a beszámoló megtárgyalásra és 

elfogadásra javasolásáról. 

 

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

határozatot hozza: 

 

108/2016. (IX.5.) JB sz. határozat 

 

Szentendre Város Képviselő-testületének Jóléti Bizottsága megtárgyalta a Képviselő-

testület által a Polgármesterre átruházott hatáskörben tett intézkedésekről benyújtott 

pályázatok tárgyában készült beszámolót, azt a Képviselő-testületnek megtárgyalásra és 

elfogadásra javasolja. 
 

 

5. Előterjesztés az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II.5.) számú 

önkormányzati rendelet I. félévi végrehajtásáról 

 

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

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

javasolásáról.  

 

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

határozatot hozza: 
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109/2016. (IX.5.) JB sz. határozat 

 

Szentendre Város Képviselő-testületének Jóléti Bizottsága megtárgyalta az 

önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II.5.) számú önkormányzati 

rendelet I. félévi végrehajtásáról készült előterjesztést, azt a Képviselő-testületnek 

megtárgyalásra javasolja. 

 
 

6. Előterjesztés a Város 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II. 15.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 
 

Pintér Ádám bizottsági elnök: ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Amennyiben nincs 

kérdés, hozzászólás a 6. napirendi ponttal kapcsolatban, felkéri a bizottsági tagokat, hogy 

szavazzanak az előterjesztés megtárgyalásra javasolásáról. 

 

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

határozatot hozza: 

 

110/2016. (IX.5.) JB sz. határozat 

 

Szentendre Város Képviselő-testületének Jóléti Bizottsága megtárgyalta a Város 2016. 

évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról készült 

előterjesztést, azt a Képviselő-testületnek megtárgyalásra javasolja. 

 

 

7. Előterjesztés a Dunakanyar Sport és Szabadidő Kft. bérleti szerződésének módosításáról  

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

 

Pintér Ádám bizottsági elnök: ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Amennyiben nincs 

kérdés, hozzászólás a 7. napirendi ponttal kapcsolatban, felkéri a bizottsági tagokat, hogy 

szavazzanak az előterjesztés megtárgyalásra és elfogadásra javasolásáról.   

 

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

határozatot hozza: 

111/2016. (IX.5.) JB sz. határozat 

 

Szentendre Város Képviselő-testületének Jóléti Bizottsága megtárgyalta a Dunakanyar 

Sport és Szabadidő Kft. bérleti szerződésének módosításáról készült előterjesztést, azt a 

Képviselő-testületnek megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. 

 

8. Előterjesztés a BURSA HUNGARICA Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójáról  

 

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 (4) igen szavazattal az alábbi 

határozatot hozza: 
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112/2016. (IX.5.) JB sz. határozat 
 

Szentendre Város Képviselő-testületének Jóléti Bizottsága megtárgyalta a BURSA 

HUNGARICA Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójáról készült előterjesztést, azt a 

Képviselő-testületnek megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. 
 

 

9. Előterjesztés a Városi Kitüntető díjak adományozásáról  

 

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

 

10. Előterjesztés a Pest Megyei Kitüntető díjak adományozásának javaslattételéről  

 

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

 

 

11.  Előterjesztés lakásbérleti szerződések hosszabbításáról és új szerződések kötéséről 

(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 az előterjesztésben található 

valamennyi bérlő bérleti szerződésének hosszabbítását, illetve újrakötését 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 (4) igen szavazattal az alábbi 

határozatokat hozza: 

 

 115/2016. (IX.05.) 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 Kardos Margit Julianna 

Szentendre, Hamvas Béla u. 16. IV. em. 12. 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 
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Határidő: 2016. október 10. 

A végrehajtásért közvetlenül felelős: Vagyongazdálkodási Iroda 

 

 

 116/2016. (IX.05.) 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 Bányai Ferenc Zoltánné 

Szentendre, Hamvas Béla u. 8.  II. em. 6. 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. szeptember 15. 

A végrehajtásért közvetlenül felelős: Vagyongazdálkodási Iroda 

 

 

 117/2016. (IX.05.) 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 Balogh Ágnes és Kászoni 

András Szentendre, Paprikabíró u. 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 1. 

A végrehajtásért közvetlenül felelős: Vagyongazdálkodási Iroda 
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12. Előterjesztés lakáscsere kérelmekről (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 az előterjesztésben található 

lakáscsere kérelmeket a munkacsoport támogatja.   

 

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

hogy egyben szavazzanak a két határozati javaslat elfogadásáról.  

 

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

határozatokat hozza: 

 

 118/2016. (IX.05.) 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. Herman Jánosné kérelmének helyt ad és részére – minőségi cserelakásként – 

bérbe adja a 2000 Szentendre Károly u. 2. fszt. 3. sz. alatti 55 m2 alapterületű 

önkormányzati összkomfortos bérlakást határozatlan időre, azzal, hogy ezzel egy 

időben a Herman Jánosnével a Kucsera Ferenc u. 5. sz. alatti 48 m2 alapterületű 

komfortos lakásra kötött és 2014. február 26-án aláírt bérleti szerződést közös 

megegyezéssel megszünteti, 

2. felkéri a Polgármestert, hogy a bérleti szerződést Herman Jánosnével a 2000 

Szentendre Károly u. 2. fszt. 3. sz. alatti 55 m2 alapterületű lakásra kösse meg és 

ezzel egyidejűleg a Herman Jánosnével a Kucsera Ferenc u. 5. sz. alatti 48 m2 

alapterületű lakásra 2014. február 26-án aláírt lakásbérleti szerződés 

megszüntetéséről szóló okiratot írja alá. 
 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2016. november 31. 

A végrehajtásért közvetlenül felelős: Vagyongazdálkodási Iroda 

 

 

 119/2016. (IX.05.) 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. Kelemen Péter kérelmének helyt ad és részére – minőségi cserelakásként – bérbe 

adja a 2000 Szentendre Stromfeld u. 2. sz. alatti 53 m2 alapterületű 

önkormányzati összkomfortos bérlakást határozatlan időre, azzal, hogy ezzel egy 

időben a Kelem Péterrel a Péter Pál u. 5. sz. alatti 45 m2 alapterületű komfortos 
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lakásra kötött és 1987. június 23-án kelt bérleti szerződést közös megegyezéssel 

megszünteti, 

2. felkéri a Polgármestert, hogy a bérleti szerződést Kelemen Péterrel a 2000 

Szentendre Stromfeld u. 2. sz. alatti 53 m2 alapterületű lakásra kösse meg és 

ezzel egyidejűleg a Kelemen Péterrel a Péter Pál u. 5. sz. alatti 45 m2 alapterületű 

lakásra 1987. június 23-án kelt lakásbérleti szerződés megszüntetéséről szóló 

okiratot írja alá. 

 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2016. november 31. 

A végrehajtásért közvetlenül felelős: Vagyongazdálkodási Iroda 

 

 

Pintér Ádám bizottsági elnök: javasolja a „Bérlői tartozásból eredő részletfizetési 

kérelemről Német Vince és Német Nikoletta” c. előterjesztés felvételét a bizottsági napirendi 

pontok közé. Kéri a szavazást a napirendi pont felvételéről. 

 

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

elnök javaslatát, támogatja a napirendi pont felvételét.  
 

 

13. Előterjesztés bérlői tartozásból eredő részletfizetési kérelemről – Német Vince és Német 

Nikoletta 

 

Pintér Ádám bizottsági elnök: kérdése dr. Morlin Eszterhez a Jóléti Munkacsoport 

elnökéhez, hogy a Munkacsoportnak mi az állásfoglalása az előterjesztéssel kapcsolatban? 

 

dr. Morlin Eszter jóléti munkacsoport elnök: elmondja, hogy a Munkacsoport egyetért az 

előterjesztésben, valamint a határozati javaslatban foglaltakkal.  

 

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 (4) igen szavazattal az alábbi 

határozatot hozza: 

 

 

120/2016. (IX.5.) JB sz. határozata 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének Jóléti Bizottsága megtárgyalta 

bérlői tartozásból eredő részletfizetési kérelemről – Német Vince és Német Nikoletta 

készült előterjesztést, azt a Képviselő-testületnek megtárgyalásra és elfogadásra 

javasolja. 

 

14. Előterjesztés a „Jó tanuló – jó sportoló 2016” kitüntető cím adományozásáról 

(bizottsági)  

 

Az Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján zárt ülés, melyről külön jegyzőkönyv készül. 
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15. Előterjesztés a Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete 2016. II. negyedévi szakmai 

munkájáról szóló beszámoló elfogadása (bizottsági) 

 

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

nem lévén kéri a szavazást a határozati javaslat elfogadásáról.  

 

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

határozatot hozza: 

 

 122/2016. (IX.05.) JB sz. határozat 
 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének Jóléti Bizottsága Szentendre Város 

Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2008. (IX.10.) Önk. sz. 

rendelet 2/d sz. mellékletének a Képviselő-testület által a Bizottságra átruházott hatáskörök 

19. pontja alapján a Magyar Vöröskereszt „Érted” Hajléktalan Menedékhely 2016. II. 

negyedévi szakmai munkájáról szóló beszámolóját a határozat melléklete szerinti tartalommal 

elfogadja. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 

Végrehajtásért közvetlenül felelős: Közigazgatási és Adó Iroda 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

 

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

 

 

K.m.f. 

 

Fülöp Zsolt  Pintér Ádám 

bizottsági tag   bizottsági elnök  


