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9/2015. 

Jegyzőkönyv 
 

Készült: Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jóléti Bizottságának 2015. 

november 9-én tartott NYÍLT rendes üléséről 

 

Helye:   Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal Kistárgyaló terme 

 

Jelen vannak:  

 

A Jóléti Bizottság részéről: 

 

Pintér Ádám                    bizottsági elnök 

  Kiss Ádám                                                     bizottsági tag 

  Kiss Károlyné   bizottsági tag 

   

Jóléti Munkacsoport részéről 

 

  Dr. Morlin Eszter  Jóléti Munkacsoport elnöke  

 

Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal részéről: 

 

         Bánhidi Kovács Anikó            lakásgazdálkodási előadó 

         dr. Gerendás Gábor             jegyző 

         Petricskó Zoltán               általános alpolgármester 

   Havasi Hajnalka                                          szervezési ügyintéző 

 

Meghívottak: 

Tóth Piroska utcai szociális munkás 1. napirendi pontnál 

Varga Erzsébet utcai gondozószolgálat 1. napirendi pontnál 

Dr. Flaskár Melinda MVK mb. intézményvezető 1. napirendi 

pontnál 

Kecskésné Sipos Andrea Gondozási Központ Szentendre 

intézményvezető 1. napirendi pontnál 

Polgárdi Veronika PMPSZ Szentendrei tagintézménye 2. 

napirendi pontnál 

Csepreginé Volosinovszki Mária KLIK Szentendrei Tankerület igazgatója 2. 

napirendi pontnál 

Újsághy Gyuláné logopédus 2. napirendi pontnál 

Hajnal Szilvia Szentendre Városi Óvodák igazgató 2. 

napirendi pontnál 

 

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 javasolja a 

meghívó szerinti 5. napirendi pontot: „A hajléktalanok éjjeli menedékhelyének további 

működtetéséről, valamint nappali melegedő kialakításáról”, 2. napirendi pontként a meghívó szerinti 

14. napirendi pontot: ”Szakmai megbeszélés a bizottság tagjai, iskolaigazgatók, 

fejlesztőpedagógusok, Pest megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szentendrei Tagintézmény vezetője, 
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logopédusok, KLIK vezetője részvételével” készült előterjesztést megtárgyalni. A többi napirendi 

pontot a meghívó szerinti sorrendben javasolja megtárgyalni. 

 

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. 

 

A hajléktalanok éjjeli 

menedékhelyének további 

működtetéséről, 

valamint nappali melegedő 

kialakításáról 

 

 

Előterjesztés 

 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

 

dr. Ligetfalvi 

Kinga 

dr. Klucsó Anita 

2.  Szakmai megbeszélés a 

bizottság tagjai, 

iskolaigazgatók, 

fejlesztőpedagógusok, Pest 

megyei Pedagógiai 

Szakszolgálat Szentendrei 

Tagintézmény vezetője, 

logopédusok, KLIK vezetője 

részvételével (bizottsági) 

Szakmai 

megbeszélés 

  

3.       A 2015. évben történt 

vezetőváltások pénzügyi 

kihatásairól 

 

Tájékoztató 

 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

 

Lantos Anna 

4.       Házi gyermekorvosi szolgálat 

praxisjogának eladásáról 

Az Mötv. 46. § (2) bekezdés b) 

pontja alapján zárt ülést tart 

az érintett kérésére! 

 

Előterjesztés 

 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

 

Baráthné dr. 

Ulicsák Mária 

5.       A Város 2015. évi 

költségvetéséről szóló 9/2015. 

(III. 3.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

 

Előterjesztés 

 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

 

 

Novák Andrea 

6.       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 

módosításáról 

 

 

 

 

Előterjesztés 

 

 

Petricskó 

Zoltán 

általános 

alpolgármester 

 

 

 

Márton Andrea 

dr. Rabb György 

7.       Szentendre Város Egészségügyi 

Intézményei alapító okiratának 

módosításáról 

 

Előterjesztés 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

 

dr. Klúcsó Anita 
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8.       A Dunakanyari Családsegítő és 

Gyermekjóléti Szolgálat 

Intézményfenntartó Társulás 

társulási megállapodásának 

módosításáról 

 

 

Előterjesztés 

 

Petricskó 

Zoltán általános 

alpolgármester 

 

dr. Ligetfalvi 

Kinga  

dr. Mérész Katalin 

9.       Intézmények korszerűsítésével, 

új intézményi épületek 

kialakításával és a működtetés 

ésszerűsítésével kapcsolatban 

 

 

Előterjesztés 

 

dr. Török Balás 

városfejlesztési 

alpolgármester 

 

Kolozs János 

10.       Az MLSZ Országos 

Pályaépítési Programjához 

kapcsolódó, műfüves félpálya 

(44X64 m) építésére irányuló 

önkormányzati pályázatról 

 

 

Előterjesztés 

 

dr. Török 

Balázs 

városfejlesztési 

alpolgármester 

 

 

Szöllősy-Megyess 

Ildikó 

11. Lakások bérbeadási jogcímének 

módosításáról (bizottsági)               

Az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) 

pontja alapján zárt ülés 

rendelhető el! 

 

 

Előterjesztés 

 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

 

Herczeg Mária 

lakásgazdálkodási 

ügyintéző 

12. Fiatal házasok részére történő 

bérbeadásról és a pályázati 

kiírás elfogadásáról (bizottsági)               

Az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) 

pontja alapján zárt ülés 

rendelhető el! 

 

 

 

Előterjesztés 

 

Petricskó 

Zoltán általános 

alpolgármester 

 

Herczeg Mária 

lakásgazdálkodási 

ügyintéző 

13. Lakásbérleti szerződések 

hosszabbításáról (bizottsági)              

Az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) 

pontja alapján zárt ülés 

rendelhető el! 

 

 

Előterjesztés 

 

Petricskó 

Zoltán általános 

alpolgármester 

 

Herczeg Mária 

lakásgazdálkodási 

ügyintéző 

14. Herman Jánosné részletfizetési 

kérelméről (bizottsági)                  

Az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) 

pontja alapján zárt ülés 

rendelhető el! 

 

 

Előterjesztés 

 

Petricskó 

Zoltán általános 

alpolgármester 

 

Herczeg Mária 

lakásgazdálkodási 

ügyintéző 

15. Egyebek    

 

 

1.Előterjesztés a hajléktalanok éjjeli menedékhelyének további működtetéséről, valamint nappali 

melegedő kialakításáról  

 

Pintér Ádám bizottsági elnök: Köszönti az ülésen, az előterjesztéshez érkező vendégeket. Megadja a 

szót Petricskó Zoltán általános alpolgármester Úrnak, hogy ismertesse az előterjesztésben foglaltakat.  

 

Petricskó Zoltán általános alpolgármester: köszöni a szót, tájékoztatja a jelenlévőket az előterjesztett 

anyag előzményeiről, tartalmáról. Elmondja, hogy az optimális megoldást számtalan tárgyalás előzte 

meg, több variációt megvizsgálva a legcélszerűbb megoldásnak a továbbiakban is a Vöröskereszt Pest 
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Megyei Szervezetével való együttműködést tartja.  

Tájékoztatja az ülésen jelenlévőket, hogy a Szabadkai út 11. szám alatti épületben megtörtént a 

nyílászárók cseréje, valamint a kazán modernizációja. 

 

Pintér Ádám bizottsági elnök: köszöni az összefoglalót. Megadja a szót a Magyar Vöröskereszt Pest 

Megyei Szervezet megbízott intézményvezetőjének dr. Flaskár Melindának.  

 

Dr. Flaskár Melinda Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete mb. intézményvezető: 

elmondja, hogy céljuk mindenképpen az, hogy minél több hajléktalan embert tudjanak visszasegíteni a 

munka világába. A Városi Szolgáltató Nzrt. is foglalkoztat hátrányos helyzetű állampolgárokat, valamint 

a közfoglalkoztatás keretén belül is próbálják elhelyezni a rászorultakat. Ezen kívül előtakarékosságra 

próbálják késztetni őket, hogy előbb utóbb ki tudjanak kerülni a jelenlegi rossz élethelyzetükből. 

Bemutatja kollégáit, akik az ülésen is jelen vannak Tóth Piroska koordinátor, és Varga Erzsébet utcai 

szociális munkás, ők látják el a Vöröskereszt utcai gondozó szolgálatát Szentendrén a Dunakorzó 18. 

szám alatt. Elmondja, hogy minden utcán élő polgárt a hajléktalanszállóba szeretnének integrálni, ez 

viszont egyenlőre nem megoldható a helyhiány miatt. Jelenleg Szentendrén 53 fő hajléktalan él, ebből 

csak 20 főnek biztosít lehetőséget a nappali melegedő. Tisztába van vele, hogy a szálló bővítésének 

területi akadályai vannak, viszont hozzáépítéssel megoldható lenne, Főépítész Úr elmondása szerint 

hozzáépítésre van lehetőség a helyi építési szabályzat szerint.  

Elmondja, hogy a Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezetének igazgatója Gerzsényi István felkérte 

őt, hogy tolmácsolja kérését, miszerint kéri, hogy 2016. évvégéig bővítsék a hajléktalanokat ellátó 

intézményt, hogy legalább 40 fő elférjen a nappali melegedőbe. A 40 fő elhelyezésére kapott állami 

normatíva már nagyjából lefedné azt a 10 millió forintot, amelyet az önkormányzatnak kell biztosítania 

évente.  

Véleménye szerint megfontolandó lenne Pomázzal, Budakalásszal ellátási szerződést kötni, hiszen az 

említett városok is kötelesek lennének a szociális törvény értelmében nappali melegedőt üzemeltetni, így 

ezáltal további plusz bevételre is szert lehetne tenni. 

 

Petricskó Zoltán általános alpolgármester: elmondja, hogy nem cél a budakalászi, pomázi 

hajléktalanokat Szentendre Városába integrálni. Budakalász most szüntette meg a hajléktalan ellátást, 

véleménye szerint a városnak éppen elegendő az itt élő hajléktalanokról gondoskodni. Tájékoztatja a 

jelenlévőket, hogy a szeptemberi Képviselő-testületi ülésen hozott 260/2015. (IX.10.) Kt. sz. határozatot 

vissza kell vonni, mert okafogyottá vált. A határozat értelmében a Szentendrei Közös Önkormányzati 

Hivatal közel 6. 800.000 Ft + áfa összeget biztosított mobil konténeregységekből álló helyiségek 

kialakítására. Azonban az időközben kialakult tulajdonviszonyok miatt az ingatlanon nem lehet 

konténert telepíteni. További tárgyalásokat fognak folytatni a Szabadkai út 11. szám alatti ingatlan 

tovább bővítésének lehetőségeiről. 

Elmondja, hogy felvették a kapcsolatot a SPAR régiós vezetőjével, hogy közösen, összefogva találjanak 

megoldást az üzlet előtt álldogáló nagyon sok problémát, kellemetlenséget okozó hajléktalanok sorsáról.  

Ennek az eredményeként született meg a döntés a részükről, hogy megszüntetik a 100 Ft-os érmét a 

bevásárlókocsikban, így a hajléktalanok nem fogják zaklatni az embereket a bevásárlást követően. 

Továbbá alkohol befolyása alatt álló hajléktalanokat nem fognak kiszolgálni az üzletben. November 

végén kihelyezésre fog kerülni a Spar épületéhez egy térfigyelő kamera, így amint a közterület-

felügyelet munkatársai problémát észlelnek azonnal tudnak majd intézkedni. 

 

Dr. Flaskár Melinda Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete mb. intézményvezető: 

elmondja, hogy a bővítéssel az is a céljuk, hogy a városnak ne kelljen évente 10 millió forinttal 

hozzájárulnia a szálló fennmaradásához. Köszöni a lakók nevében a felújítást.  

 

Pintér Ádám bizottsági elnök: megadja a szót Tóth Piroska utcai szociális munkásnak. 

 

Tóth Piroska utcai szociális munkás: elmondja, hogy jelenleg a Vöröskereszt utcai gondozó szolgálat 
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irodája a Dunakorzó 18. sz alatt van kialakítva, azonban a hajléktalanok viselkedése, megjelenése 

problémát okoz az irodaházban. Elmondja, hogy nyitottak arra, hogy a Szabadkai út 11. szám alatti 

ingatlanba átköltözzön az utcai gondozó szolgálat irodája. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy 

ügyfélszolgálat mellett, raktározási feladatokat is ellátnak, így ennek tükrében kellene megfelelő 

nagyságú, telefonnal, internet hálózattal ellátott helyet biztosítani számukra az új helyen. 

 

Pintér Ádám bizottsági elnök: megadja a szót Kiss Károlyné bizottsági tagnak. 

 

Kiss Károlyné bizottsági tag: érdeklődik a Vöröskereszt munkatársaitól, hogy mit lehet tudni a VSZ 

Nzrt. területén lévő 2 db fém nyitható zárható konténerről? 

 

Dr. Flaskár Melinda Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete mb. intézményvezető: válaszol 

Kiss Károlyné bizottsági tag kérdésére. Ezek a konténerek már felszámolásra kerültek.  

 

Pintér Ádám bizottsági elnök: megadja a szót dr. Morlin Eszter Jóléti Munkacsoport elnökének. 

 

dr. Morlin Eszter Jóléti Munkacsoport elnöke: elmondja, hogy áttanulmányozta a Vöröskeresztnek, 

valamint a szentendrei Gondozási Központnak a pénzügyi ajánlatát, és azt figyelte meg, hogy a dologi 

kiadás tekintetében elég szignifikáns a különbség. Míg a Magyar Vöröskereszt esetében 4 millió forint, 

addig a Gondozási Központ 10 millió forintból tudná a feladatot ellátni. Kérdése, hogy miből adódik ez 

a jelentős különbség? 

 

Pintér Ádám bizottsági elnök: megadja a szót Kecskésné Sipos Andreának a szentendrei Gondozási 

Központ vezetőjének. 

 

Kecskésné Sipos Andrea szentendrei Gondozási Központ intézményvezető: részletezi, hogy a dologi 

jellegű kiadások miből tevődnek össze. Elmondja, hogy a Vöröskereszt rendelkezik már számos olyan 

eszközzel, ami nekik nem áll rendelkezésükre, ezért ilyen nagy a különbség. Ilyen például lemosható 

székek, munkavédelmi oktatás, tűzvédelmi dokumentáció, postaköltség, poroltó, működési engedélyek, 

ipari mosógép, értékmegőrzésre szolgáló szekrények, tisztítószerek.  

Véleménye szerint a fenntartóváltáshoz már túl rövid az idő, mert a krízis időszak már elkezdődött, így 

ahhoz, hogy az ellátás folyamatos tudjon maradni nem célszerű változtatni. 

Bízik benne, hogy az utcai szolgálat a nappali, valamint az éjjeli melegedő egy blokként tud majd 

működni a városban. 

 

Pintér Ádám bizottsági elnök: megadja a szót dr. Morlin Eszter Jóléti Munkacsoport elnökének. 

 

dr. Morlin Eszter Jóléti Munkacsoport elnöke: bizakodó abba a tekintetben, hogy a Vöröskereszt a 

Szentendrei Önkormányzattól kapott összegből fedezni tudja a jövőben a kiadásait, mert a korábbi 

évekre nem ez volt a jellemző. 

 

Pintér Ádám bizottsági elnök: megadja a szót Petricskó Zoltán általános alpolgármesternek. 

 

Petricskó Zoltán általános alpolgármester: elmondja, hogy dr. Gerendás Gábor jegyző úr jelezte, 

hogy Gerzsényi István megyei igazgatótól jött egy megkeresés, hogy amennyiben a Szentendrei 

Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a hajléktalanokat ellátó intézményt a Magyar 

Vöröskereszt Pest Megyei Szervezetének fenntartásában hagyja, akkor ez a szerződés ne csak egy évre 

kerüljön aláírásra, hanem lehetőség szerint hosszabb távra bízza meg a Képviselő-testület a 

Vöröskeresztet. 

 

Pintér Ádám bizottsági elnök: megköszöni a meghívott vendégek jelenlétét. Több kérdés, hozzászólás 

nem lévén az 1. napirendi ponttal kapcsolatban, felkéri a bizottsági tagokat, hogy szavazzanak a 
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határozati javaslat megtárgyalásra és elfogadásra javasolásáról. 

 

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

hozza: 

117/2015. (XI.09.) JB sz. határozat 

 

Szentendre Város Képviselő-testületének Jóléti Bizottság megtárgyalta a hajléktalanok éjjeli 

menedékhelyének további működtetéséről, valamint nappali melegedő kialakításáról készült 

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

 

 

2. Szakmai megbeszélés a bizottság tagjai, iskolaigazgatók, fejlesztőpedagógusok, Pest megyei 

Pedagógiai Szakszolgálat Szentendrei Tagintézmény vezetője, logopédusok, KLIK vezetője 

részvételével  

 

Pintér Ádám bizottsági elnök: üdvözli az ülésen résztvevő meghívott vendégeket. Információja szerint 

az utóbbi időszakban számtalan egyeztetés történt az oktatási intézmények vezetői és a városvezetés 

között, mind a felújítások mind az egyéb más problémák okán. Felkéri a megjelent vendégeket, hogy 

számoljanak be arról, hogy mi történt az elmúlt egy évben az óvodák, iskolák tekintetében. Kérdése 

Hajnal Szilviához, hogy mit lehet tudni az Egres úti óvodával kapcsolatban. 

Megadja Hajnal Szilvia Szentendre Városi Óvodák intézményvezetőjének a szót. 

 

Hajnal Szilvia Szentendre Városi Óvodák intézményvezető: köszöni a szót, elmondja, hogy 

tudomása szerint az Egres úti óvoda 2016. év elején kerül majd átadásra. Több információval nem 

rendelkezik, bízik benne, hogy a fent említett időpontban tényleg meg fog valósulni az óvoda átadása. 

Elmondja, hogy idén kétszer történt óvodai pótbeiratkozás, megközelítően 40 gyerek jelentkezett az 

Egres úti óvodába, így ha minden igaz januárban két csoporttal tudják elindítani az új intézményt. 

Tájékoztatja a Bizottságot, hogy a Concerto pályázat befejeződött, a pályázatnak köszönhetően megújult 

a Bimbó úti óvoda, valamint a Püspökmajori óvodában a takarékosság jegyében megvalósult a 

szigetelés, valamint a napkollektorok felszerelése. Amit negatívumként tud megemlíteni az a logopédiai 

ellátás hiányossága, ehhez kéri a Bizottság segítségét, hogy ezt a problémát orvosolni tudják. 

 

Pintér Ádám bizottsági elnök: megkéri Polgárdi Veronikát, hogy tájékoztassa a Bizottságot a 

logopédiai helyzet súlyosságáról.  

 

Polgárdi Veronika PMPSZ Szentendrei tagintézményének vezetője: tájékoztatja a Bizottságot, a 

logopédiai helyzet súlyosságáról. Jelezte már, de most ezúttal is jelzi, hogy jelentkezett egy új logopédus 

kolléganő vidékről, aki felköltözne Szentendrére, de egyenlőre a lakhatása még nem megoldott. Kéri a 

hivatal segítségét, hogy a lakhatási problémája megoldódjon, hogyha van rá lehetőség a hivatal 

biztosítson számára szolgálati lakást. Abban az esetben, hogyha az új logopédus kolléganő 2016. 

januárjától munkába tudna állni, akkor sem lenne teljes a lefedettség, még ezzel a plusz 18 órával is 

hosszú lenne a várólista. Elmondja, hogy ezt a 18 órát mindenképpen a szentendrei óvodák 

gyermekeinek fejlesztésére fordítanák, egészen pontosan a Hold utcai, valamint a Bimbó utcai óvodákra.  

 

Pintér Ádám bizottsági elnök: megadja a szót Petricskó Zoltán általános alpolgármesternek. 

 

Petricskó Zoltán általános alpolgármester: kérdése Polgárdi Veronika intézményvezetőhöz, hogy a 

leendő logopédus lakhatási problémájának megoldása érdekében érkezett a hivatalhoz megkeresés? 

 

Polgárdi Veronika PMPSZ Szentendrei tagintézményének vezetője: elmondja, hogy hivatalos 

megkeresés még nem történt. 
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Petricskó Zoltán általános alpolgármester: kéri, hogy az igényt az önkormányzat felé írásban, 

hivatalos formában kérvényezzék. Ígéretet tesz arra. hogy megvizsgálják a lehetőségeket. 

 

Petricskó Zoltán általános alpolgármester: tájékoztatja a jelenlévőket, hogy Kiss Ádám bizottsági tag 

megkereste személyét azzal, hogy van-e keret arra, hogy fejlesztési eszközöket finanszírozzon az 

önkormányzat a városi óvodák részére. Utána nézett, hogy az oktatási keretben van-e még erre fedezet. 

Örömteli hírrel tud szolgálni a Szentendre Városi Óvodák intézményvezetőjének, mert a keret 

rendelkezik még fedezettel, ez azt jelenti, hogy 51 ezer forinttal támogatni tud minden óvodát. 

Elmondja, hogy kapott egy listát Kiss Ádám bizottsági tagtól, hogy milyen eszközök beszerzésére lenne 

szükség ahhoz, hogy a logopédus munkáját segíteni tudják. 

 

Hajnal Szilvia Szentendre Városi Óvodák intézményvezető: köszöni szépen a támogatást. Elmondja, 

hogy egyre több az autista gyermek, akinek írisz terápiára volna szüksége, tájékoztatja a Bizottságot, 

hogy ezeknek az eszközöknek a beszerzése 100 ezer forintos nagyságrendre tehető. 

 

Pintér Ádám bizottsági elnök: kérdése, hogy mit jelent az írisz terápia. 

 

Polgárdi Veronika PMPSZ Szentendrei tagintézményének vezetője: válaszol Elnök Úr kérdésére, 

elmondja, hogy az írisz terápia mozgásfejlesztésre szolgál, segítségével gyorsítják az idegrendszer 

érését. A különböző mozgásformák gyakorlásával pörgés, forgás, kúszás, mászás az egyensúlyérzék is 

fejlődik, nem tartozik az olcsó fejlesztések közé, de rendkívül hasznos.  

 

Petricskó Zoltán általános alpolgármester: jól értelmezi, hogy ezek az írisz terápiás eszközök nem 

mozdíthatóak? 

 

Hajnal Szilvia Szentendre Városi Óvodák intézményvezető: válaszol a feltett kérdésre, igen ezek az 

eszközök nem mozdíthatóak. Elmondja, hogy három óvoda már rendelkezik a plafonra felfüggesztett 

konzollal, erre lehet az fejlesztő eszközöket rászerelni. Rendelkeznek már egy pár fejlesztőeszközzel, de 

még szükségük lenne továbbiak beszerzésére. 

 

Petricskó Zoltán általános alpolgármester: kéri a Szentendre Városi Óvodák intézményvezetőjét, 

hogy készítsen részére egy kimutatás arról, hogy milyen eszközökre lenne szükség, és ezek az eszközök 

mennyiért szerezhetőek be. Nem rendelkezik kellő információval arról, a költséghelyén mennyi fedezet 

áll a rendelkezésére. Ígéretét teszi, hogy utánanéz, hogy van-e lehetősége arra, hogy támogatni tudja 

ezeknek az eszközöknek a beszerzését. 

 

Hajnal Szilvia Szentendre Városi Óvodák intézményvezető: elmondja, hogy jelenleg úgy tudják 

megoldani a fejlesztésre szoruló gyermekekkel való foglalkozást, hogy egy óvoda rendelkezik minden 

féle fejlesztési eszközzel, így a fejlesztési napokon a szülők hozzák viszik gyermeküket a foglalkozásra. 

Az, hogy minden óvoda rendelkezzen fejlesztéshez megfelelő eszközzel az nagyon költséges lenne. 

 

Pintér Ádám bizottsági elnök: kéri Csepreginé Volosinovszki Máriát, hogy pár szóval összegezze az 

elmúlt év időszak történéseit. 

 

Csepreginé Volosinovszki Mária KLIK Szentendrei Tankerület igazgatója: elmondja, hogy a 

logopédiai ellátás az iskolák esetében is egy nehezen megoldható probléma, kevés a szakember. Az első 

osztályosok beiratkozása kapcsán elmondja, hogy a Templomdombi Általános Iskolában nagyon 

szűkösnek bizonyult a 27 férőhely. Elmondja, hogy tart a következő tanévtől, mert minden iskolai 

intézmény elérte a befogadó készségének a határát. Úgy gondolja, hogy nem lesz elegendő az 

osztálytermek száma. A szeptember végi adatszolgáltatásban jelezték a tanterem hiányt. Az Izbégi 

Általános Iskolát jelölték, mert indokoltnak vélték az intézmény fejlesztését. Tájékoztatja a Bizottságot, 

hogy a nap folyamán, az Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. bejárást tett az Izbégi 
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Általános Iskolában, és ismételten megnézték a fejlesztési lehetőségeket. Elmondja, hogy ez a fejlesztési 

pályázat nem tartalmaz önrészt. Úgy értesült, hogy egyenlőre jó esély van arra, hogy az Izbégi Általános 

Iskola bővítése, pályázat útján megvalósulhasson. 

 

Pintér Ádám bizottsági elnök: megköszöni az ülésén megjelenő meghívottak részvételét. 

 

3. Tájékozató a 2015. évben történt vezetőváltások pénzügyi kihatásairól 

 

Pintér Ádám bizottsági elnök: ismerteti a tájékozatóban foglaltakat. Kérdés, hozzászólás nem lévén a 

3. napirendi ponttal kapcsolatban, megállapítja, hogy a bizottság a tájékoztatót tudomásul vette. 

 

4. Előterjesztés a házi gyermekorvosi szolgálat praxisjogának eladásáról 

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

 

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

a 4. napirendi ponttal kapcsolatban, felkéri a bizottsági tagokat, hogy szavazzanak a határozati javaslat 

megtárgyalásra és elfogadásra javasolásáról. 

 

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

hozza: 

 

118/2015. (XI.09.) JB sz. határozat 

 

Szentendre Város Képviselő-testületének Jóléti Bizottság megtárgyalta a házi gyermekorvosi 

szolgálat praxisjogának eladásáról készült előterjesztést, azt a Képviselő-testületnek 

megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. 

 

5.Előterjesztés a Város 2015. évi költségvetéséről szóló 9/2015. (III. 3.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

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

lévén a 5. napirendi ponttal kapcsolatban, felkéri a bizottsági tagokat, hogy szavazzanak az előterjesztés 

megtárgyalásra javasolásáról. 

 

 

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

hozza: 

 

119/2015. (XI.09.) JB sz. határozat 

 

Szentendre Város Képviselő-testületének Jóléti Bizottság megtárgyalta a 2015. évi költségvetésről 

szóló 9/2015. (III.3.) önkormányzati rendelet módosításáról készült előterjesztést, azt a Képviselő-

testületnek megtárgyalásra javasolja. 
 

 

6. Előterjesztés 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 módosításáról (1. forduló) 

 

Pintér Ádám bizottsági elnök: ismerteti az előterjesztésben foglaltalkat. Javasolja, hogy a rendelet 9. § 

(3) bekezdése c) pontjában a saját jogú öregségi nyugdíjminimum legkisebb összegének mértékéhez 

igazított szorzószámok évenkénti felülvizsgálatát a nyugdíjemelkedések és az infláció tekintetében. 
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Amennyiben a Bizottság részéről a fent említett javaslat elfogadható, kéri, a javaslat tudomásul vételét. 

 

Szentendre Város Képviselő-testületének Jóléti Bizottsága egyhangúan elfogadja Elnök Úr javaslatát, és 

a következő határozatot hozza: 

 

120/2015. (XI.09.) JB sz. határozat 

 

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 módosításáról készült előterjesztést. A Bizottság javasolja a 

rendelet 9. § (3) bekezdése c) pontjában a saját jogú öregségi nyugdíjminimum legkisebb 

összegének mértékéhez igazított szorzószámok évenkénti felülvizsgálatát a nyugdíjemelkedések és 

az infláció tekintetében. 

 

 

7. Előterjesztés a Szentendre Város Egészségügyi Intézményei alapító okiratának módosításáról 

 

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

lévén a 7. napirendi ponttal kapcsolatban, 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: 

 

121/2015. (XI.09.) JB sz. határozat 

 

Szentendre Város Képviselő-testületének Jóléti Bizottság megtárgyalta Szentendre Város 

Egészségügyi Intézményei alapító okiratának módosításáról készült előterjesztést, azt a Képviselő-

testületnek megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. 

 

 

8.Előterjesztés a Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás 

társulási megállapodásának módosításáról 

 

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

a 8. napirendi ponttal kapcsolatban, 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: 

 

122/2015. (XI.09.) JB sz. határozat 

 

Szentendre Város Képviselő-testületének Jóléti Bizottság megtárgyalta a Dunakanyari 

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásának 

módosításáról készült előterjesztést, azt a Képviselő-testületnek megtárgyalásra és elfogadásra 

javasolja. 

 

 

9. Előterjesztés az Intézmények korszerűsítésével, új intézményi épületek kialakításával és a 

működtetés ésszerűsítésével kapcsolatban 
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Pintér Ádám bizottsági elnök: ismerteti az előterjesztésben foglaltalkat. Kérdés, hozzászólás nem 

lévén a 9. napirendi ponttal kapcsolatban, 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: 

 

123/2015. (XI.09.) JB sz. határozat 

 

Szentendre Város Képviselő-testületének Jóléti Bizottság megtárgyalta az intézmények 

korszerűsítésével, új intézményi épületek kialakításával és működtetés ésszerűsítésével 

kapcsolatban készült előterjesztést, azt a Képviselő-testületnek megtárgyalásra és elfogadásra 

javasolja. 

 

10.Előterjesztés az MLSZ Országos Pályaépítési Programjához kapcsolódó, műfüves félpálya (44X64 

m) építésére irányuló önkormányzati pályázatról 

 

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

lévén a 10. napirendi ponttal kapcsolatban, 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: 

 

124/2015. (XI.09.) JB sz. határozat 

 

Szentendre Város Képviselő-testületének Jóléti Bizottság megtárgyalta az MLSZ Országos 

Pályaépítési Programjához kapcsolódó, műfüves félpálya (44x64m) építésére irányuló 

önkormányzati pályázatról készült előterjesztést, azt a Képviselő-testületnek megtárgyalásra és 

elfogadásra javasolja. 
 

11. Előterjesztés a lakások bérbeadási jogcímének módosításáról (bizottsági) 

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

 

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

lévén a 11. napirendi ponttal kapcsolatban, felkéri a bizottsági tagokat, hogy szavazzanak a határozati 

javaslat elfogadásáról. 

 

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

hozza: 

 

125/2015.(XI.09.) 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 3. § (4) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy 

a Városfejlesztési Bizottság támogatása esetén 

1. az alábbi bérlakások esetében a bérbeadási jogcímet szociális alapúról piaci alapúra 

változtatja:  

- Alkotmány u. 6. 61 m2 alapterületű 2,5 szobás, összkomfortos felújítandó bérlakás 
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- Batthyány u. 4.   44 m2 alapterületű 1 szobás komfortos felújítandó bérlakás 

2. felkéri a Polgármestert a pályázat kiírására és a pályázat nyertesével a lakásbérleti 

szerződés aláírására. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2016. január 30. 

A végrehajtásért közvetlenül felelős: Vagyongazdálkodási Iroda 

 

12. Előterjesztés a Fiatal házasok részére történő bérbeadásról és a pályázati kiírás elfogadásáról 

(bizottsági) 

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

 

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

lévén a 12. napirendi ponttal kapcsolatban, felkéri a bizottsági tagokat, hogy szavazzanak a határozati 

javaslat elfogadásáról. 

 

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

hozza: 

 

126/2015.(XI.09.) JB sz. határozata 
 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének Jóléti Bizottsága az önkormányzat 

tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint 

elidegenítésükről szóló 2/2011. (I.20.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 11/A. § 

(1) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy: 

 

1. a határozat mellékletét képező tartalommal pályázatot ír ki „fiatal házasok részérő 

történő bérbeadás” címmel, az  

alábbi önkormányzati bérlakás Rendelet 3. § (1) bekezdés l) pontja szerinti 

bérbeadása céljából: 

- Hamvas Béla u. 8. III. emelet 12. sz. lakás 

 2. felkéri a polgármestert a pályázat kiírására. 

 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő: 2015. december 31. 

Végrehajtásáért közvetlenül felelős: Vagyongazdálkodási Iroda 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

13. Előterjesztés lakásbérleti szerződések hosszabbításáról (bizottsági) 

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

 

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

lévén a 13. napirendi ponttal kapcsolatban, felkéri a bizottsági tagokat, hogy szavazzanak az I. határozati 

javaslat elfogadásáról. 

 

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

hozza: 
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127/2015.(XI.09.) 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 10. § (1) bekezdés alapján úgy dönt, hogy 

1. az Önkormányzat kössön újból határozott időre, egy évre szóló bérleti szerződést Révész 

Judittal a Szentendre, Szabadkai utca 9/1. szám alatti bérlakásra.  

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

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2015. november 20. 

A végrehajtásért közvetlenül felelős: Vagyongazdálkodási Iroda 

 

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

lévén a 13. napirendi ponttal kapcsolatban, felkéri a bizottsági tagokat, hogy szavazzanak az II. 

határozati javaslat elfogadásáról. 

 

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

hozza: 

 

128/2015.(XI.09.) 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 10. § (1) bekezdés alapján úgy dönt, hogy 

1. az Önkormányzat kössön újból határozott időre egy évre szóló bérleti szerződést Németh 

Zsolttal és Németh Zsoltnéval a Szentendre, Szabadkai u. 9/2. szám alatti bérlakásra.  

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

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2015. november 20. 

A végrehajtásért közvetlenül felelős: Vagyongazdálkodási Iroda 

 

 

14. Előterjesztés Herman Jánosné részletfizetési kérelméről (bizottsági) 

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

 

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

lévén a 14. napirendi ponttal kapcsolatban, felkéri a bizottsági tagokat, hogy szavazzanak a határozati 

javaslat elfogadásáról. 

 

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

hozza: 

 

129/2015.(XI.09.) 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 30. § (1) bekezdése alapján  



 13 

 

1. javasolja a Városfejlesztési Bizottságnak, hogy Herman Jánosné (Szentendre, Kucsera 

Ferenc u. 5. fszt.3.) fennálló tartozása (2015.10.31-ig 355.457,- Ft) kamatmentes 

részletfizetésére irányuló kérelmének adjon helyt azzal, hogy bérlő a részletfizetési 

megállapodás megkötésével egyidejűleg fizessen meg a tartozás 15%-ának megfelelő 

összeget, a fennmaradó hátralékot pedig 36 havi egyenlő részletekben. 

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, a bérlő határozatlan idejű bérleti szerződésének megszüntetése mellett 

kössön hat hónapos határozott időtartamra szóló bérleti szerződést Herman Jánosnéval 

azzal, hogy bérlő bérleti szerződése az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem 

lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló mindenkor 

hatályos rendelet szerint hosszabbítható.  
 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2015. december 31. 

A végrehajtásért közvetlenül felelős: Vagyongazdálkodási Iroda 

 

 

Egyebek 

 

Több napirendi pont nem lévén az elnök 19: 00 órakor bezárja az ülést. 

 

 

K.m.f. 

 

Kiss Károlyné   Pintér Ádám 

bizottsági tag   bizottsági elnök 


