
1. sz. melléklet 

 

 

SZENTENDRE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

JÓLÉTI BIZOTTSÁG ELNÖKE 

 

 

BESZÁMOLÓ 

A JÓLÉTI BIZOTTSÁG 2021. ÉVI MUNKÁJÁRÓL 

 

A 2021. évben a Jóléti Bizottság (továbbiakban Bizottság) a szociális, egészségügyi, ifjúsági és sport ügyekkel 

foglalkozott. Ezeken túl érintette a civil élettel, a közneveléssel, az önkormányzati bérlakásokkal kapcsolatos ügyeket is.  

A Bizottság által ellátandó feladatokhoz tartozott a családvédelem, továbbá a Bizottság jogosult dönteni a feladatkörébe 

tartozó olyan pályázatokról, amelyek önrészt nem igényelnek.  

2021-ben a Bizottság összesen 36 határozat hozott, ebből saját hatáskörben 11 döntés született. A határozatok alacsony 

számát a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 

46. § (4) bekezdése alapján a 40/2020. (III.11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet, majd a 478/2020. (XI.3.) 

Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet indokolta.  

A Bizottságnak 2021-ben 5 rendes és 1 rendkívüli ülése volt. A veszélyhelyzeti időszakokban döntés-előkészítő céllal 

összesen 9 (5 rendes, 4 rendkívüli) online videokonferenciára került sor.  

A Bizottság személyi összetétele 2021. évben változott. A Jóléti Bizottság tagjai közül 2021. január 1-jével lemondott 

képviselői mandátumáról, így a jelenlegi tagok: Pál Gábor elnök, Lang András, Zakar Ágnes. A Bizottság mellett 

túlnyomóan szociális ügyekkel foglalkozó Családvédelmi Munkacsoport működött Both Piroska vezetésével, Bethlen 

Béláné, Kovács Miklósné és Merganz Jánosné részvételével.  

 

2021-ben a Jóléti Bizottság saját hatáskörében született döntései 

 

jkv DÁTUM CÍM TÍPUS nyílt/zárt JB döntés 

1/a/2021 2021.06.16 
Az Egészséges Városért Közalapítvány 2020. évi 

tevékenységéről 
Sürgősségi előterjesztés nyílt 1/2021 

2/a/2021 2021.09.13 

A Gondozási Központ Szentendre módosított 

Szakmai Programjának és Szervezeti és 

Működési Szabályzatának jóváhagyásáról 

Előterjesztés nyílt 10/2021 

2/b/2021 2021.09.13 Lakásbérleti szerződés módosításáról Előterjesztés zárt 13/2021 

3/b/2021 2021.10.11 Lakásbérleti szerződés felülvizsgálatáról Előterjesztés zárt 22/2021 

4/b/2021 2021.11.15 Lakásbérleti szerződések módosításáról Előterjesztés zárt 25/2021 

4/b/2021 2021.11.15 Lakásbérleti szerződések módosításáról Előterjesztés zárt 26/2021 

4/b/2021 2021.11.15 Lakásbérleti szerződések módosításáról Előterjesztés zárt 27/2021 

6/a/2021 2021.12.13 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-

testület Jóléti Bizottságának 28/2021. (XI.29.) JB 

sz. határozat módosításáról  

Előterjesztés nyílt 30/2021 

6/b/2021 2021.12.13 Szociális lakáspályázat eredményéről Előterjesztés zárt 33/2021 
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2021-ben a Jóléti Bizottság által kért tájékoztató anyagok 

 

jkv 

sorszám 
DÁTUM CÍM TÍPUS nyílt/zárt JB döntés 

3/b/2021 2021.10.11 A bérlakásokról Tájékoztató zárt 
tudomásul 

véve 

3/b/2021 2021.10.11 Szociálisan érintett helyzetéről Tájékoztató zárt 
tudomásul 

véve 

 

 

2021-ben a Jóléti Bizottság feladatkörébe tartozó, Képviselő-testület elé döntésre előterjesztett, és a Bizottság által 

véleményezett előterjesztések 

 

jkv 

sorszám 
DÁTUM CÍM TÍPUS nyílt/zárt JB döntés 

1/a/2021 2021.06.16 

Katolikus óvoda és közösségi tér létesítéséről a 

0281/77 és 0281/79 hrsz-ú telkeken, a 

településrendezési szerződés elfogadásával 

Sürgősségi előterjesztés nyílt 2/2021 

1/a/2021 2021.06.16 

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről 

szóló 8/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

Előterjesztés nyílt 3/2021 

1/a/2021 2021.06.16 

A Képviselő-testület által a Polgármesterre – 

népjóléti igazgatás területén – átruházott 

hatáskörben tett intézkedésekről a 2021. február 4. 

- 2021. május 4. közötti időszakban  

Tájékoztató nyílt 
tudomásul 

véve 

1/a/2021 2021.06.16 
A szentendrei lokálpatriotizmus erősítéséről szóló 

rendelet módosításáról 
Előterjesztés nyílt 4/2021 

1/a/2021 2021.06.16 
A "Szentendre, Vasvári Pál úti tagóvoda 

tetőcsere" tárgyú beruházás tárgyában 
Előterjesztés nyílt 5/2021 

1/a/2021 2021.06.16 
A Magyar Kajak-Kenu Szövetség beruházásáról a 

Pap-szigeten 
Sürgősségi előterjesztés nyílt 6/2021 

1/a/2021 2021.06.16 
Az Izbégi Sporttelep egy részének pályázati 

kiírásáról 
Előterjesztés nyílt 7/2021 

1/a/2021 2021.06.16 
Szentendre Város Díszpolgára Cím és PRO 

URBE Emlékérem adományozásáról 
Előterjesztés nyílt 8/2021 

1/b/2021 2021.06.16 
Szentendre Város Semmelweis Díj 

adományozásáról 
Előterjesztés zárt 9/2021 

2/a/2021 2021.09.13 

A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális 

és gyermekjóléti ellátásokról, valamint a fizetendő 

térítési díjakról szóló 10/2018. (IV.23.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

Előterjesztés nyílt 11/2021 

2/a/2021 2021.09.13 

A Képviselő-testület által a Polgármesterre – 

népjóléti igazgatás területén – átruházott 

hatáskörben tett intézkedésekről a 2021. május 5 - 

2021. augusztus 4. közötti időszakban  

Tájékoztató nyílt 
tudomásul 

véve 

2/a/2021 2021.09.13 
A Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2022. évi 

fordulójáról  
Előterjesztés nyílt 12/2021 

2/a/2021 2021.09.13 

Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti 

Intézményfenntartó Társulás társulási 

megállapodásának módosításáról  

Előterjesztés nyílt 15/2021 
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2/a/2021 2021.09.13 

Szentendre Város Önkormányzat 2021. évi 

költségvetéséről szóló 8/2021. (II.25.) rendelet 

módosításáról  

Előterjesztés nyílt 16/2021 

2/a/2021 2021.09.13 

Az EuroVelo6 kerékpáros híddal kapcsolatos 

tárgyalásokról a 37/2020. (III.4.) Kt. sz. határozat 

alapján a 2021. április 1. és augusztus 31. közötti 

időszakban  

Tájékoztató nyílt 
tudomásul 

véve 

2/a/2021 2021.09.13 
Az állattartásról szóló 12/20210. (IV.15.) Önk. sz. 

rendelet módosításáról 
Előterjesztés nyílt 19/2021 

2/b/2021 2021.09.13 
A Szentendre, Alkotmány utca 1. szám alatti 2284 

hrsz-ú ingatlan hasznosításáról  
Előterjesztés zárt 14/2021 

2/b/2021 2021.09.13 A Városi Kitüntető díjak adományozásáról  Előterjesztés zárt 17/2021 

2/b/2021 2021.09.13 A Pest Megyei Kitüntető díjak adományozásáról  Előterjesztés zárt 18/2021 

3/b/2021 2021.10.11 
A Pest Megyei Kitüntető díjak adományozásának 

javaslattételéről 
Előterjesztés zárt 20/2021 

3/b/2021 2021.10.11 Méltányossági kérelemről Előterjesztés zárt 21/2021 

4/a/2021 2021.11.15 

A Képviselő-testület által a Polgármesterre – 

népjóléti igazgatás területén – átruházott 

hatáskörben tett intézkedésekről a 2021. augusztus 

05 - 2021. november 04. közötti időszakban  

Tájékoztató nyílt 
tudomásul 

véve 

4/a/2021 2021.11.15 

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről 

szóló 8/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 

módosításáról  

Előterjesztés nyílt 23/2021 

4/a/2021 2021.11.15 
A Gondozási Központ Szentendre 

intézményvezetői pályázat kiírásáról  
Előterjesztés nyílt 24/2021 

6/a/2021 2021.12.13 

Szentendre Város Önkormányzat és a Városi 

Szolgáltató Nonprofit Zrt. között az önkormányzat 

épületeinek karbantartására, üzemeltetésére 

vonatkozóan megkötött közszolgáltatási szerződés 

módosításáról 

Előterjesztés nyílt 29/2021 

6/a/2021 2021.12.13 
A Képviselő-testület 2022. évi munkatervének 

elfogadásáról 
Előterjesztés nyílt 31/2021 

6/a/2021 2021.12.13 

A 2022. évi igazgatási szünet elrendeléséről, a 

2022. évi munkaszüneti napok körüli 

ügyfélfogadási rendről, valamint a Közszolgálati 

Tisztviselők Napja munkaszüneti nappá 

nyilvánításáról szóló …/2021. (...) önkormányzati 

rendelet megalkotásáról – T23 

Előterjesztés nyílt 32/2021 

6/a/2021 2021.12.13 

A 2022. évi átmeneti finanszírozásról és 

költségvetési gazdálkodásról szóló rendelet 

megalkotásáról  

Előterjesztés nyílt 34/2021 

6/a/2021 2021.12.13 
Az Izbégi Sporttelep egy részének pályázati 

kiírásáról  
Előterjesztés nyílt 35/2021 

6/a/2021 2021.12.13 

A térítésmentesen tulajdonba kapott ingatlanokkal 

kapcsolatos, az MNV Zrt.-hez benyújtandó 

nyilatkozatról  

Előterjesztés nyílt 36/2021 
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A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § 

(4) bekezdése alapján a 40/2020. (III.11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet, majd a 478/2020. (XI.3.) Korm. 

rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet indokolta polgármesteri határozatok döntés-előkészítési folyamatában a 

Bizottság a következő előterjesztéseket véleményezte: 

 

• A Jóléti Bizottság 2021. évi munkatervének elfogadásáról készült előterjesztés 

• A V8 Uszoda és Szabadidőközpont sávfelosztására vonatkozó kritériumrendszerének elfogadásáról készült 

előterjesztés 

• A Kormány 678/2020. (XII. 28.) Korm. rendelete szerinti maradvány korrekcióról készült tájékoztató 

• A Gondozási Központ használati szerződésének módosításáról - a hajléktalan ellátást biztosító mobil konténerek 

használatba adásáról készült előterjesztés 

• Szentendre Város Egészségügyi Intézményei Mentálhigiénés Központja elhelyezésének meghosszabbításáról 

készült előterjesztés 

• A Képviselő-testület mellett működő bizottságok, munkacsoportok 2020. évben végzett munkájáról készült 

beszámoló 

• A köztemetőre vonatkozó díjak éves felülvizsgálatáról készült előterjesztés 

• Éves beszámoló ingyenes helyiségbérlők közfeladat ellátási tevékenységéről 

• Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 

…/2021. (…) önkormányzati rendeletének megalkotásáról készült előterjesztés 

• Az Aquapalace Kft. 2021. évi üzleti tervének elfogadásáról készült előterjesztés 

• Szentendre Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2016. (IX. 13.) önkormányzati 

rendelet módosításáról készült előterjesztés 

• A Magyar Kajak-Kenu Szövetséggel kötött együttműködési megállapodás beszámolójáról készült előterjesztés 

• Részletfizetési kérelemről készült előterjesztés 

• Éves beszámoló ingyenes helyiségbérlők közfeladat ellátási tevékenységéről készült előterjesztés 

• A szociális ellátások térítési díjainak felülvizsgálatáról készült előterjesztés 

• A Gondozási Központ Szentendre 2020. évi szakmai munkájáról készült előterjesztés 

• Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. és Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft. átszervezéséről 

készült előterjesztés 

• Szentendre Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2016. (IX.13.) önkormányzati 

rendelet 5. számú függelékének módosításáról készült előterjesztés 

• Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálat jóváhagyásáról készült előterjesztés 

• Ingatlanok értékesítése érdekében cserehelyiségek biztosításáról készült előterjesztés 

• Szerződés hosszabbításáról a Dunakanyar Sport és Szabadidő Kft.-vel (Postás strand-tenisz) készült előterjesztés 

• Az Inter-Ambulance Zrt. (orvosi ügyelet) részletfizetési kérelméről készült előterjesztés 

• Az egyes anyakönyvi események szabályairól szóló 31/2017. (IX.15.) önkormányzati rendelet módosításáról 

készült előterjesztés 

• Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 6/2020. (III.02.) önkormányzati rendelet módosításáról 

készült előterjesztés 

• Szentendre Város Pedagógiai Díj adományozásáról szóló előterjesztést készült előterjesztés 

• A Bükköspart 22. szám alatti ingatlan (régi egészségház) értékesítési pályázatáról és az adásvételi szerződésről 

készült előterjesztés 
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• A Lajos-forrási volt Ságvári Endre turistaház és környéke korábbi funkciójának megőrzéséről készült 

előterjesztés 

• Szentendre Város Önkormányzatának gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról a gyermekek 

védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 96. § (6) bekezdése alapján készült 

előterjesztés 

• Az AquaPalace Kft. 2020. évi számviteli törvény szerinti egyszerűsített éves beszámolójának elfogadásáról és 

saját tőke helyzetének rendezéséről készült előterjesztés 

• Szentendre Város Önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának zárásáról (zárszámadás) és a 2020. évi maradvány 

jóváhagyásáról készült előterjesztés 

• A 9823, 9709 hrsz-ú Kő-hegyi ingatlanok hasznosításáról készült előterjesztés 

• Szerződés hosszabbításáról a Dunakanyar Sport és Szabadidő Kft-vel készült előterjesztés 

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

elidegenítésükről szóló 24/2018. (X.16.) rendelet módosításáról készült előterjesztés 

• A közösségi együttélés alapvető szabályairól és elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 2/2016. (I.26.) 

önkormányzati rendelet módosításáról készült előterjesztés 

• A házi gyermekorvosok feladat-ellátási szerződéseinek módosításáról készült előterjesztés 

• A Dunakanyar Cserkész Egyesület részére pályázaton való induláshoz tulajdonosi hozzájárulás adása tárgyában 

készült előterjesztés készült előterjesztés 

 

 

 

 

Ezúton szeretném megköszönni a Bizottság és a Munkacsoport tagjainak, valamint a Hivatal dolgozóinak munkáját. 

 

 

Szentendre, 2022. január 12.  

 

 

Pál Gábor s.k. 

bizottsági elnök 

 

 


