
 

SZENTENDRE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

JÓLÉTI BIZOTTSÁG ELNÖKE 
 

 

 

 

BESZÁMOLÓ 

A JÓLÉTI BIZOTTSÁG 2019. ÉVI MUNKÁJÁRÓL 
 

 

 

A 2019. évben a Jóléti Bizottság (JB) foglalkozott a szociális, egészségügyi, ifjúsági, civil és 

sport ügyekkel, a közneveléssel, a rendészettel és a nemzetiségekkel kapcsolatos ügyekkel is. 

2019. október 13-i helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választását 

követően megalakult JB által ellátandó feladatok kiegészültek a családvédelemmel, továbbá 

átruházott hatáskörbe került a városi sportrendezvények támogatása címszóhoz tartozó 

előirányzatról való döntés, illetve a bizottság jogosulttá vált dönteni a bizottság feladatkörébe 

tartozó olyan pályázatokról, amelyek önrészt nem igényelnek. Az ifjúsági, civil és köznevelési 

ügyekről, továbbá az Ifjúság címszóhoz tartozó előirányzatról való döntés, és a nemzetiségi 

ügyekkel kapcsolatos előterjesztések, rendelet-tervezetek, határozati javaslatok véleményezése is 

átkerült a Kulturális, Oktatási és Civil Bizottság feladatkörébe. 2019-ben a Bizottság összesen 

132 határozat hozott, ebből saját hatáskörben született döntés 72 volt, ez a szám 28%-kal 

kevesebb a korábbi évihez képest. A Bizottságnak 2019-ben 9 rendes ülése volt, a napirendi 

pontok 44%-a saját hatáskörben lévő ügyekről szólt.   

 

2019. október 13-ig, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának 

időpontjáig a JB tagjai: Pintér Ádám elnök, Dombay Zsolt sport tanácsnok, Hernádi Krisztina 

Nóra (Fülöp Zsolt képviselő Kulturális és Turisztikai Bizottságba bizottsági tagként történő 

bekerülését követően), Kiss Ádám és Kiss Károlyné, valamint külső tanácsadóként egészségügyi 

témában Dr. Pázmány Annamária segítette a bizottság munkáját. A bizottság mellett szociális 

ügyekkel foglalkozott a Jóléti Munkacsoport Both Piroska vezetésével, Bethlen Béláné, Kovács 

Miklósné és Merganz Jánosné részvételével. A bizottság munkáját nagyban segítette a Petricskó 

Zoltán általános alpolgármesterrel való rendszeres konzultáció és a bizottsági üléseken való 

állandó részvétele.  

2019. október 13-i helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választását 

követően megalakult JB tagjai: dr. Almási Csilla elnök, Pál Gábor, Lang András, Zakar Ágnes. 

December hónapban, dr. Almási Csilla elnöki tisztségről való lemondását követően a Bizottság új 

elnöke Pál Gábor képviselő. Családvédelmi Munkacsoport tagjai: Both Piroska elnök, Bethlen 

Béláné, Kovács Miklósné és Merganz Jánosné.  

  

 2019-ben a Jóléti Bizottság saját hatáskörében született döntései: 

 

 

Szociális terület 

 

A 2019. évben az új lakásrendelet alapján a szociális lakások pályáztatásával felgyorsult a 

belvárosi lakások felszabadítása. A Szociális Egyeztető Fórum is működik és összefogja a 

szentendrei szociális területen dolgozó intézményeket.  

 

 



A bizottság az alábbi, szociális területet érintő kérdésekkel foglalkozott: 

 

• Lakásbérleti szerződések részletfizetése,  

• Szociális lakáspályázatok, 

• Költségelven történő lakásbérbeadások, 

• Közérdekű célból történő lakásbérleti pályázat, 

• Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. részére ingyenes helyiség biztosítása raktár 

céljára, 

• Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. részére ingyenes helyiség biztosítása a nyári 

színház idejére, 

• Szentendre Város Egészségügyi Intézményei részére ingyenes helyiség biztosítása raktár 

céljára, 

• A Budapest Főváros Kormányhivatala részére ingyenes helyiség biztosítása ügyfélszolgálat 

céljára,    

• Félkör Alapítvány részére történő ingyenes helyiségbérlet biztosítása a Dunakorzó 25. szám 

alatti ingatlanban, 

• Vajda Lajos Stúdió Kulturális Egyesülettel közfeladat ellátásra ingyenes bérleti jogviszony 

létrehozása,   

• Éves beszámoló a Vajda Lajos Stúdió közfeladat ellátási tevékenységéről, 

• Éves beszámoló ingyenes helyiségbérlők közfeladat ellátási tevékenységéről, 

• A Szentendrei Péter-Pál Alapítvány Karitász Szolgálat támogatása, 

• A Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület támogatása, 

• A Magyar Máltai Szeretetszolgálat támogatása, 

• A Gondozási Központ Szentendre módosított Szakmai Programjának és Szervezeti és 

Működési Szabályzatának jóváhagyása, 

• Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Város 2019. évi költségvetéséről 

szóló 4/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelet 8. sz. mellékletének Célfeladatok 3. Szociális 

ellátás soron tervezett előirányzat terhére az Általános Alpolgármester Úr javaslatára nyújtott 

támogatások, 

• Szentendre Város Önkormányzatának gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 

ellátásáról a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI tv. 

96.§ (6) bekezdése alapján készített beszámoló elfogadása, 

•    A BURSA HUNGARICA Ösztöndíjpályázatra benyújtott pályázatok elbírálása. 

 

 

Oktatási terület 

 

A 2017-es évtől teljes egészében átvette az állam a köznevelési intézményeket, viszont továbbra 

is támogatják az intézményeket munkájukban az oktatási alap segítségével.  

 

Ennek keretében a költségvetésben rendelkezésre álló 2.000.000 Ft felhasználásáról az alábbi 

döntéseket hozta a bizottság. 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    

Egyéb, oktatási területet érintő kérdések: 

 

  •   Az óvodai jelentkezések idejének kijelölése, 

  •  Szentendre Városi Óvodák intézményének Szervezeti és Működési Szabályzatáról és 

Házirendjéről szóló tájékoztató, 

  •   Szentendre Városi Óvodák intézményének 2019/2020. nevelési évre vonatkozó Munkaterve, 

valamint a 2018/2019. nevelési évről készült intézményvezetői beszámoló, 

  •   Az Izbégi Általános Iskola intézményvezetői pályázat véleményezése,              

  •   A „Talentum” Szentendre Jövőjéért Ösztöndíj pályázati kiírása, 

 

 

Egészségügyi terület 

 

Dr. Pázmány Annamária koordinálásával működött az Egészségügyi Munkacsoport, melynek 

keretében a területen dolgozó orvosokkal és szakemberekkel rendszeres konzultációt végzett a 

városvezetés és a jó együttműködésnek köszönhetően komoly fejlesztések voltak e téren. 

Emellett sikerült elérni a SZEI teljesítmény volumen korlát emelését. 

 

Egészségügyi területen az alábbi kérdésekkel foglalkozott a bizottság: 

      

•   Az Egészséges Városért Közalapítvány 2018. évi tevékenységéről, 2019. évi 

programtervéről valamint a Közalapítvány támogatásáról szóló beszámoló elfogadása, 

• Praxisfejlesztési támogatás, 

• Praxisfejlesztési támogatás módosítása. 

 

 

Sport és ifjúsági terület 

 

Dombay Zsolt sporttanácsnok munkájával rendszeres és jó együttműködés alakult ki a város 

sport egyesületeivel, így az önkormányzat hatékonyabban tudott foglalkozni a sport 

fejlesztésével. Pintér Ádám közlekedési és fejlesztési tanácsnok koordinálásával rendszeres volt 

az egyeztetés a városi kerékpáros szervezetekkel. A 2019. október 13-i helyi önkormányzati 

képviselők és polgármesterek általános választását követően a sporttanácsnok és a közlekedési és 

fejlesztési tanácsnoki tisztség megszüntetésre került. 

 

 

 

 

Keret 2.000.000 Ft 

Felhasznált összegek:  

Váci Szakképzési Centrum Petzelt József 

Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája részére 

támogatás készségfejlesztő eszközök beszerzésére 

100.000 Ft 

Izbégi Általános Iskola részére támogatás 

környezetvédelmi vetélkedő megtartására 
80.000 Ft 

Összesen felhasznált összeg: 180.000 Ft 

Keretmaradék: 1.820.000 Ft 



Sport és ifjúság területén a bizottság döntött: 

 

• A 2019. évi „Jó tanuló – jó sportoló díj” pályázati kiírásáról, 

• A „Jó tanuló – jó sportoló” kitüntető cím adományozásáról. 

 

      

Rendészeti terület 

 

A városnak nagyon jó az együttműködése a rendészeti szervezetekkel, lehetőségeihez mérten 

támogatta működésüket. A helyi polgárőrség megerősödése érdekében a városi szervezettel 

kötött megállapodást.  

 

Rendészeti igazgatási területen a bizottság az alábbi kérdésekkel foglalkozott: 

 

• A Szentendrei Rendészeti Igazgatóság Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása, 

• A Szentendrei Rendőrkapitányság 2018. évben végzett rendőri tevékenysége, 

• A Közterület-felügyelet 2018. évi elvégzett munkája, 

• Szentendre Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2018. évi tűzvédelmi tevékenysége, 

• A Polgárőrség Szentendre Egyesület 2018. évben végzett tevékenysége. 

 

 

Egyéb feladatok 

 

•  A Jóléti Bizottság, valamint a Jóléti Bizottság mellett működő Jóléti Munkacsoport 2018. 

évben végzett tevékenysége,  

•  A Jóléti Bizottság 2019. évi munkatervének elfogadása,  

•  A Jóléti Munkacsoport feladatainak meghatározása. 

 

 

A bizottság feladatkörébe tartozó, Képviselő-testület elé döntésre előterjesztett és a bizottság 

által véleményezett előterjesztések:  

 

Szociális terület 

 

• A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, valamint a 

fizetendő térítési díjakról szóló 10/2018. (IV.23.) önkormányzati rendelet módosítása, 

• A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, valamint a 

fizetendő térítési díjakról szóló 10/2018. (IV.23.) önkormányzati rendeletben foglalt térítési 

díjak felülvizsgálata, 

• A Képviselő-testület által a Polgármesterre - népjóléti igazgatás területén - átruházott 

hatáskörben tett intézkedésekről a 2018. november 06. – 2019. február 05. közötti 

időszakban tárgyú tájékoztató tudomásul vétele, 

• A Képviselő-testület által a Polgármesterre – népjóléti igazgatás területén – átruházott 

hatáskörben tett intézkedésekről a 2019. február 06. – 2019. május 05. közötti időszakban 

tárgyú tájékoztató tudomásul vétele, 

• A Képviselő-testület által a Polgármesterre – népjóléti igazgatás területén – átruházott 

hatáskörben tett intézkedésekről a 2019. május 06. – 2019. augusztus 05. közötti időszakban 

tárgyú tájékoztató tudomásul vétele, 

 

 



• A Képviselő-testület által a Polgármesterre – népjóléti igazgatás területén – átruházott 

hatáskörben tett intézkedésekről a 2019. augusztus 06. – 2019. november 05. közötti 

időszakban tárgyú tájékoztató tudomásul vétele, 

• A Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulással kötött 

vagyonkezelési szerződés módosítása, 

• Gondozási Központ Szentendre intézményvezetője illetményének emelése, 

• Egyes anyakönyvi események szabályairól szóló 31/2017. (IX.15.) önkormányzati rendelet 

módosítása, 

• Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában álló 

lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló 

24/2018. (X. 16.) önkormányzati rendelet módosítása, 

• Közérdekű célból történő lakásbérleti pályázatok eredménye, 

• A BURSA HUNGARICA Ösztöndíjpályázat 2020. évi fordulója. 

 

 

Oktatási terület 

 

• A Szentendrei II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium és a Vujicsics Tihamér 

Alapfokú Művészeti Iskola intézményi átszervezésének véleményezése, 

• A Szentendrei Barcsay Jenő Általános Iskola tornatermének felújítása, 

• Szentendre Város Önkormányzat és a Váci Tankerületi Központ vagyonkezelési szerződé-

sének módosítása, 

• Szentendre Város Pedagógiai Díj adományozásának javaslattétele. 

 

 

Egészségügyi terület 

 

• Szentendre Város Egészségügyi Intézményei intézményvezetői pályázat kiírása, 

• Szentendre Város Egészségügyi Intézményei Mentálhigiénés Központja működéséhez a 

Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt-vel megkötött bérleti szerződés meghosszabbítása, 

• Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének a háziorvosi körzetek 

meghatározásáról szóló 18/2002. (VI. 30.) Önk. sz. rendelet 2. sz. melléklete szerinti I. 

körzet gyermek háziorvosi feladat ellátás változtatása, 

• Egészségügyi szolgáltatók és személyes közreműködésben kötelezettek személyében történt 

változás miatt szerződések, 

• Szentendre Város Semmelweis Díjáról szóló 23/2014. (IX.16.) önkormányzati rendelet 

módosítása, 

• Szentendre Város Semmelweis díj adományozása. 

 

 

Sport és ifjúsági terület 

 

• A 10/6 hrsz-ú ingatlan esetében az EuroVelo 6 Budapest-Szentendre közötti kerékpárút 

megvalósításához szükséges rálépési engedély megadása, 

• A Kerékpárutak létesítésének, felújításának, korszerűsítésének támogatása Pest megye 

területén PM_KEREKPARUT_2018 kódú pályázati felhívás, 

• A „Szentendre városi csónakház felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás, 

• Aquapalace Kft. saját tőke helyzetének rendezése, 

• V8 wellness részleg és galériakonzol felújítás tárgyú közbeszerzési eljárás lezárása, 



• A Szentendre, Kőzúzó utcai  Sporttelep fejlesztése, 

• A Szentendre, Izbégi Sporttelep fejlesztése, 

• Szentendrei Kosárlabda Sport Egyesülettel kötendő közfeladat-ellátási megállapodás, 

• A szentendrei Postás szabadstrand-fejlesztés tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró döntés 

átruházása, 

• Országos Görpark Programon történő indulás, 

• az „Ovi-sport Program” című pályázat, 

 

Rendészeti terület 

 

• A Szentendrei Rendészeti Igazgatóság elhelyezése, valamint az Alapító Okiratának 

módosítása, 

• A Szentendrei Rendészeti Igazgatóság által használandó két darab gépjármű beszerzése, 

• A Szentendrei Rendészeti Igazgatóság Alapító Okiratának módosítása, 

 

 

Egyéb 

 

• Használatra alkalmatlan bérlakások lakásállományból történő kivonása, 

• Szentendre Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2016. 

(IX.13.) önkormányzati rendelet módosítása, 

• Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Város 2019. évi költségvetéséről 

szóló …/2019. (…) önkormányzati rendeletének megalkotása, 

• A Város 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (II.27.) önkormányzati rendelet 

módosítása, 

• Szentendre Város Önkormányzat 2018. évi gazdálkodásának zárásáról (zárszámadás) és a 

2018. évi maradvány jóváhagyása, 

• A Város 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (II.27.) önkormányzati rendelet 

módosítása, 

• A Város 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (II.22.) önkormányzati rendelet 

módosítása, 

• A 2019. évi átmeneti finanszírozásról és a költségvetési gazdálkodásról szóló rendelet 

megalkotása, 

• Egyes önkormányzati rendeletek módosítása, 

• A Képviselő-testület 2020. évi munkatervének elfogadása, 

• A bizottságok 2019. évi munkatervéről szóló tájékoztató tudomásul vétele, 

• A Képviselő-testület mellett működő bizottságok, munkacsoportok 2018. évben végzett 

munkájáról szóló beszámoló elfogadása, 

• A Nemzetiségi Önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálata, 

• Szentendre Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának lezárása, 

• Szentendre Város Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása, 

• Civil alap létrehozása a helyi civil szervezetek hatékony működésének támogatása és 

elősegítése céljából, 

• Az Önkormányzati tulajdonban álló társaságok gazdasági tevékenysége, 

• A gazdasági társaságok 2019. évi üzleti tervének elfogadása, 

• A gazdasági társaságok 2018. évre szóló számviteli törvény szerinti mérleg- és 

eredménybeszámolója, 

• A Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt., az AQUAPALACE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., a 

Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. és a Szentendre és Térsége TDM Nonprofit 



Kft. könyvvizsgálójának megválasztása, 

• A Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt, a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft, az 

AQUAPALACE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, valamint a 

Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft. új felügyelő bizottsági tagjainak megválasztása 

és a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. alapszabályának további módosítása, 

• Pest Megyei Kitüntető díjak adományozásának javaslattétele, 

• Városi Kitüntető díjak adományozása, 

• Szentendre Város Díszpolgára Cím és PRO URBE Emlékérem adományozása. 

 

Ezúton szeretném megköszönni a bizottság és a munkacsoport tagjainak és a Hivatal dolgozó-

inak munkáját. 

 

 

Szentendre, 2020. január 7.  
 

 

 Pál Gábor s.k. 

  bizottsági elnök 
 
 
 
 
 

 


