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Szám: 1/2016. 

 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

 2016. január 21-én (csütörtökön) 15.00 órai kezdettel  

a Városháza Dísztermében tartott üléséről 

 

 

 

Jelen lévő képviselők:  Verseghi-Nagy Miklós polgármester,  Petricskó Zoltán általános 

alpolgármester, Sólyomné Gyürk Dorottya kulturális 

alpolgármester, Boda Anna, Dombay Zsolt, Fekete János, Fülöp 

Zsolt, Holló István, Horváth Győző, Kubatovics Áron, Kun Csaba, 

Magyar Judit, Pintér Ádám, Tolonics Gyula és Zakar Ágnes  

képviselők 

        

  

Hivatalból jelen 

van az ülésen:  dr. Török Balázs városfejlesztési alpolgármester, dr. Gerendás Gábor 

jegyző,  dr. Dóka Zsolt aljegyző, Solymosi Heléna Kulturális 

Nonprofit Kft. mb. ügyvezető, kommunikációs központ vezető, Kéri 

Mihály gazdasági vezető, Tamás Attiláné számviteli vezető, dr. 

Ligetfalvi Kinga közigazgatási és adó irodavezető, dr. Weszner Judit 

városfejlesztési irodavezető, Aba Lehel főépítész, Márton Andrea 

vagyongazdálkodási irodavezető, Alföldiné Petényi Zsuzsanna 

vagyongazdálkodási ügyintéző, dr. Klúcsó Anita jogtanácsos, dr. 

Nádudvari Gyöngyi jogtanácsos, Kosztek Imréné pályázati 

koordinátor,  Budai Mónika jegyzői kabinetvezető, Bartha Enikő az 

Önkormányzati és Szervezési Iroda vezetője, Remele Antónia 

személyügyi referens, Maurerné Koncz Tímea testületi referens 

 

 

Gazdasági társaságok részéről:  

 

Drégely Miklós Aquapalace Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ügyvezető 

 

 

Meghívottak:  

 

 

„A Dunakanyari Csatornázási Társulás kommunikációs feladatainak elvégzéséről 2015. 

december hónap folyamán” c. napirendi ponthoz: Széles Nóra kommunikációs referens                                          

 

 „A Ferenczy Múzeum behajthatatlan követelésének az intézmény nyilvántartásaiból 

való kivezetéséhez történő hozzájárulásról” és a ”Ferenczy Múzeum létszám-

racionalizálási és szerkezeti átalakításáról, valamint alapító okirat módosításáról” c. 

napirendi pontokhoz: Kassai Hajnal igazgató-helyettes 
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„A Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás által 

indított projektek helyzetéről, illetve társasházi övezetben lévő szelektív gyűjtőszigetek 

megszüntetésével kapcsolatos intézkedések felfüggesztéséről” c. napirendi ponthoz: 

Pálinkás Attila divízióvezető 

 

 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: köszönti a megjelenteket, az ülést 15.30 órakor 

megnyitja. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 15 fővel határozatképes. Kéri a 

képviselőket, kapcsolják be szavazógépeiket. Elmondja, hogy a kiküldött napirendhez egy 

sürgősségi indítvány készült, mely kiosztásra került. Szavazásra bocsátja „Városi Szolgáltató 

Nonprofit Kft. távhőszolgáltatási közfeladat ellátását érintő auditálásáról” szóló sürgősségi 

indítvány napirendre vételét. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 7359   Száma: 16.01.21/0/0/A/KT 

Ideje: 2016 január 21 15:31  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 15 100.00 100.00 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 15 100.00 100.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 0   0.00 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Boda Anna Mária Igen - 

Dombay Zsolt Igen - 

Fekete János Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 
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Verseghi-Nagy Miklós polgármester: szavazás után megállapítja, hogy a Képviselő-testület a 

sürgősségi indítványt napirendre vette. 

 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: javasolja, hogy a 14. napirendi pontot – a Városi 

Szolgáltató Nonprofit Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról – ne 

vegyék fel a napirendre, tekintettel arra, hogy a hétfői Városfejlesztési Bizottság ülésén több 

észrevétel hangzott el az SZMSZ-el kapcsolatban. A Városi Szolgáltató NZrt. időt kért és a 

február havi képviselő-testületi ülésre fogja átdolgozott formában beterjeszteni a Szervezeti és 

Működési Szabályzatot. Javasolja továbbá, hogy a 21. napirendi pontot ne vegyék a 

napirendre – a Péter Pál u. 6/b. sz. alatti szuterén ingatlanra vonatkozó ingyenes 

helyiségbérleti szerződés megkötése közfeladat ellátásra vonatkozó megállapodással -, mert a 

Vajda Stúdió nem fogadta el a prezentált szerződés-tervezetet. A meghívóban szereplő 

napirendek sorrendjét illetően javasolja, hogy a sürgősségi indítványt 14. napirendi pontként 

tárgyalják. 

 

Megkérdezi a Képviselő-testület tagjait, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e valakinek 

egyéb kérdése, észrevétele. Egyéb kérdés, észrevétel nem lévén szavazásra bocsátja a 

módosított napirend elfogadását.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 7360   Száma: 16.01.21/0/0/A/KT 

Ideje: 2016 január 21 15:32  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 15 100.00 100.00 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 15 100.00 100.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 0   0.00 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Boda Anna Mária Igen - 

Dombay Zsolt Igen - 

Fekete János Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Holló István Igen - 
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Horváth Győző Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen 

 

 

 

 

NAPIREND 

  Cím Típusa Előterjesztő Előkészítő 

1. 

Két testületi ülés között eltelt 

időszak eseményeiről (2015. 

december 10. - 2016. január 21.) 

Tájékoztató 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

2. 
Lejárt határidejű határozatok 

végrehajtásáról 
Jelentés 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

Maurerné 

Koncz Tímea 

3. 
A CONCERTO program, mint 

nagyprojekt jelenlegi helyzetéről 
Tájékoztató 

dr. Török Balázs 

városfejlesztési 

alpolgármester 

Kosztek 

Gabriella 

4. A kistérségi csatorna beruházásról Tájékoztató 

dr. Török Balázs 

városfejlesztési 

alpolgármester 

dr. Weszner 

Judit 

5. 

A Dunakanyari Csatornázási 

Társulás kommunikációs 

feladatainak elvégzéséről 2015. 

december hónap folyamán 

Tájékoztató 

Sólyomné Gyürk 

Dorottya 

kulturális 

alpolgármester 

Solymosi 

Heléna 

6. 

Szentendre Város Helyi Építési 

Szabályzatára vonatkozó 

törvényességi felügyeleti eljárás 

lezárásáról 

Tájékoztató 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

Aba Lehel     

7. 

A Képviselő-testület 323/2015. 

(XII.10.) Kt. számú, FEMUZ 

előirányzat módosításáról szóló 

határozatának végrehajtásáról 

Tájékoztató 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

Tamás Attiláné 
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8. 

Szentendrei Kulturális Központ 

Nonprofit Kft. ügyvezetőjének 

kiválasztásáról Az Mötv. 46. § (2) 

bekezdés b) pontja alapján zárt 

ülést tart az érintett kérésére!                

Előterjesztés 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

Remele Antónia 

9. 

Szentendre Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének a város 

forgalmi és parkolási rendjéről és 

a parkolási díjakról, a védett és 

korlátozott övezetekbe történő 

behajtás rendjéről szóló 23/2007. 

(IV.13.) Önk. rendeletének 

módosításáról 

Előterjesztés 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

Budai Mónika 

10. 

Szentendre Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének a 

közösségi együttélés alapvető 

szabályairól és elmulasztásának 

jogkövetkezményeiről szóló 

…./2015. (…..) önkormányzati 

rendelet megalkotásáról (II. 

forduló) 

Előterjesztés 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

dr. Ligetfalvi 

Kinga,  

Budai Mónika 

11. 
Az önkormányzati adóhatóság 

2016. évi ellenőrzési tervéről 
Előterjesztés 

dr. Gerendás Gábor  

jegyző 

dr. Ligetfalvi 

Kinga 

12. 

A Ferenczy Múzeum 

behajthatatlan követelésének az 

intézmény nyilvántartásaiból való 

kivezetéséhez történő 

hozzájárulásról 

Előterjesztés 
Kéri Mihály 

gazdasági vezető 
Novák Andrea 

13. 

Ferenczy Múzeum létszám-

racionalizálási- és szerkezeti 

átalakításáról, valamint alapító 

okirat módosításáról 

Előterjesztés 

Sólyomné Gyürk 

Dorottya 

kulturális 

alpolgármester 

Gulyás Gábor 

14. 

A Városi Szolgáltató Nonprofit 

Zrt. távhőszolgáltatási közfeladat 

ellátását érintő auditálásáról 

Sürgősségi 

indítvány 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

dr. Klúcsó Anita 
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15. 

A Duna-Vértes Köze Regionális 

Hulladékgazdálkodási 

Önkormányzati Társulás által 

indított projektek helyzetéről, 

illetve társasházi övezetben lévő 

szelektív gyűjtőszigetek 

megszüntetésével kapcsolatos 

intézkedések felfüggesztéséről 

Előterjesztés 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

Pálinkás Attila, 

Kosztek 

Gabriella 

16. 

Dunyha program - Társasházak 

energetikai korszerűsítésének 

támogatásáról, az önkormányzati 

lakásokra jutó önrész 

megfizetéséről 

Előterjesztés 

dr. Török Balázs 

városfejlesztési 

alpolgármester 

Kosztek 

Gabriella 

17. 

A Nemzetiségi 

Önkormányzatokkal kötött 

együttműködési megállapodások 

felülvizsgálatáról 

Előterjesztés 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

Bartha Enikő 

18. 

Szentendre Város Egészségügyi 

Intézményei alapító okiratának 

módosításáról 

Előterjesztés 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

dr. Klúcsó Anita 

19. 

a Szentendre belterület 4432 hrsz-

ú, kivett hétvégi ház és udvar 

megjelölésű ingatlanra 

(WATERFRONT Hotel) 

vonatkozó elővásárlási joggal 

történő rendelkezésről   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

a Szentendre belterület 399/2 hrsz-

ú, kivett benzinkút megjelölésű 

ingatlanra (Vasúti villasor) 

vonatkozó elővásárlási joggal 

történő rendelkezésről 

 

a Szentendre, belterület 7958 hrsz-

ú, kivett hétvégi ház és udvar 

megjelölésű ingatlanra (Erdősor u. 

7.) vonatkozó elővásárlási joggal 

történő rendelkezésről 

 

a Szentendre 6861 hrsz-ú, kivett 

beépítetlen területre (Skanzen-

környéke) vonatkozó elővásárlási 

joggal történő rendelkezésről                                                                             

Az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) 

pontja alapján zárt ülés 

rendelhető el! 

Előterjesztés 
Kéri Mihály 

gazdasági vezető 

Kovacsics 

Roberta,  

dr. Nádudvari 

Gyöngyi 

 



 7 

 

 

 

20. 

Elektromosautó Kft.-vel kötött 

Megállapodás módosításáról                                                                                                                                                                                                             

Az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) 

pontja alapján zárt ülés rendelhető 

el! 

Előterjesztés 
Kéri Mihály 

gazdasági vezető 

Alföldiné Petényi 

Zsuzsanna 

21. 

A 0349 és 0348/18 hrsz-ú ingatlanok 

(Sztaravodai út mentén) cseréje,  

a 303/2009. (IX. 10.) Kt. sz. határozat 

kiegészítése                                                 

Az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) 

pontja alapján zárt ülés rendelhető 

el! 

Előterjesztés 
Kéri Mihály 

gazdasági vezető 

Alföldiné Petényi 

Zsuzsanna 

22. 

Magánszemély tulajdonában álló 

5861 hrsz-ú, valamint az 

Önkormányzat tulajdonában álló 5876 

hrsz-ú és 5843 hrsz-ú ingatlanok 

között létrejövő telekalakításról, 

telekcseréről                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) 

pontja alapján zárt ülés rendelhető 

el! 

Előterjesztés 
Kéri Mihály 

gazdasági vezető 

Kovacsics 

Roberta, dr. 

Nádudvari 

Gyöngyi 

23. 
A Helyi Esélyegyenlőségi Program 

felülvizsgálatának elrendeléséről 
Előterjesztés 

Petricskó Zoltán 

általános 

alpolgármester 

Soltész Emese 

24. 

A Nemzeti Kulturális Alap 

Építőművészet és Örökségvédelem 

Kollégiumának pályázati felhívásáról 

Előterjesztés 

dr. Török Balázs 

városfejlesztési 

alpolgármester 

Szöllősy-

Meggyes Ildikó 

25. Interpelláció, kérdés 
   

26. Egyebek 
   

 

 

 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: szavazás után megállapítja, hogy a Képviselő-testület a  

napirendet elfogadta.  
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1. Tájékoztató a két ülés között eltelt időszak eseményekről 

Előadó: Verseghi-Nagy Miklós polgármester 

 

 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: ismerteti a tájékoztatót. Megkérdezi, hogy a két ülés 

közötti tájékoztatóval kapcsolatban van-e valakinek kérdése, észrevétele. Megadja a szót 

Magyar Judit képviselőnek. 

 

Magyar Judit képviselő: érdeklődik a Magyar Közút Zrt. – kerékpározás a 11-es főúton és a 

Raiffeisen Bank – uszodalízing ügyekről. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: elmondja, hogy a Magyar Közút Zrt-vel egyeztettek ez 

ügyben. Van egy olyan kerékpáros érdekképviseleti szervezet, amely nagyon promotálja ezt a 

lehetőséget, illetve a Képviselő-testület is döntött ennek támogatásáról. Kiemeli, hogy ezt 

megfelelően elő kell készíteni, olyan tervezési dokumentációra van szükség, ami a 

biztonságos kerékpáros közlekedést lehetővé teszi. Az egyeztetés során abban állapodtak 

meg, hogy a tervezési folyamat elindul. Lesz egy olyan forgalmi- és műszaki terv, amely 

alapján a kivitelezés megtörténhet, illetve a döntés megszülethet. A döntés végső soron a 

Magyar Közút Zrt. kezében van. Elmondja még, hogy a Raiffeisen Bankkal az óvadéki 

betétről tárgyaltak, olyan jellegű felhasználásról, amely más városi hitelforrások kiváltását 

tudná megoldani. Reméli, hogy a februári testületi ülésre egy konkrét banki ajánlatot tud 

prezentálni. Megadja a szót Fülöp Zsolt képviselőnek. 

 

Fülöp Zsolt képviselő: elmondja, hogy szó van arról, hogy valamilyen szinten újratervezik a 

11-es főút nyomsávjait, illetve új csomópontok is kialakulnak. Szerinte érdemes lenne 

végiggondolni egy újfajta közlekedést is, hiszen azt tapasztalják, hogy a reggeli és esti 

órákban problémák vannak a 11-es főúton. 4 sávos ez a szakasz, ha ezt a 4 sávot rugalmasan 

használnák, akkor meg lehetne könnyíteni a 11-es főút reggeli és esti közlekedését. Például 

úgy, hogy lámpákkal szabályoznák, hogy melyik sáv mikor-milyen irányba járható. Ugyanis, 

ha a reggeli órákban 3 sávon közlekedhetnének Budapest felé, majd az esti órákban ugyanez 

visszafelé működhetne, lehetne rugalmasan kezelni a csúcsidőszakokat. Tudja, hogy ennek a 

kivitelezése, kialakítása nagyobb volumenű tervezést igényel. Szerinte sokkal kevesebbe 

kerülne, mint bármi más „elkerítő – bekerítő”, tehermentesítő út létesítése. Úgy gondolja, 

hogy érdemes lenne felvetni ezt az alternatívát is a Magyar Közút Zrt. felé, miszerint a 

meglévő forgalmi adottságaikat rugalmasan használva, a forgalmi adatoknak megfelelően 

kezelve, nagyobb áteresztő kapacitást tudnának elérni a kritikus időszakokban. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: elmondja, hogy megkérdezik majd a Magyar Közút 

Zrt-t, hogy mit gondol a javaslatról, van-e erre példa az országban. Megjegyzi, hogy most a 

kerékpározásról van szó, de természetesen jobb lenne összekötni a kerékpározást egy nagyobb 

volumenű átalakítással vagy egy felújítással. Úgy gondolja, hogy a kerékpározás a 11-es 

főúton még elég sokáig váratni fog magára.  

 

Egyéb kérdés, észrevétel nem lévén megállapítja, hogy a tájékoztatót a Képviselő-testület 

tudomásul vette. 
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2. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

Előadó: Verseghi-Nagy Miklós polgármester 

 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: ismerteti a jelentést. Kérdés, észrevétel nem lévén 

szavazásra bocsátja a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentés elfogadását. 

 
 

Szavazás eredménye 

 

#: 7361   Száma: 16.01.21/1/0/A/KT 

Ideje: 2016 január 21 15:38  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 15 100.00 100.00 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 15 100.00 100.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 0   0.00 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Boda Anna Mária Igen - 

Dombay Zsolt Igen - 

Fekete János Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 
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Verseghi-Nagy Miklós polgármester: szavazás után megállapítja, hogy a Képviselő-testület a 

lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadta és az alábbi határozatot 

hozza: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

1/2016. (I.21.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a lejárt határidejű 

önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló jelentést azzal, hogy a(z)  
 

I. 
 

159/2014. (VII.10.) Kt. sz. határozat    végrehajtása megtörtént. 

178/2014. (IX.11.) Kt. sz.  határozat    végrehajtása megtörtént. 

    8/2015. (I.22.) Kt. sz.     határozat   végrehajtása megtörtént. 

  67/2015. (III.12.) Kt. sz.  határozat   végrehajtása megtörtént. 

129/2015. (V.14.) Kt. sz.    határozat   végrehajtása megtörtént. 

155/2015. (VI.18.) Kt. sz.  határozat 1-3. pontjának   végrehajtása megtörtént. 

166/2015. (VI.18.) Kt. sz.  határozat   végrehajtása megtörtént. 

169/2015. (VI.18.) Kt. sz.  határozat    végrehajtása megtörtént. 

203/2015. (IX.10.) Kt. sz.  határozat   végrehajtása megtörtént. 

208/2015. (IX.10.) Kt. sz.  határozat   végrehajtása megtörtént. 

294/2015. (XI.12.) Kt. sz.  határozat   végrehajtása megtörtént. 

297/2015. (XI.12.) Kt. sz.  határozat   végrehajtása megtörtént. 

299/2015. (XI.12.) Kt. sz.  határozat   végrehajtása megtörtént. 

303/2015. (XI.12.) Kt. sz.  határozat    végrehajtása megtörtént. 

317/2015. (XII.10.) Kt. sz. határozat    végrehajtása megtörtént. 

318/2015. (XII.10.) Kt. sz. határozat    végrehajtása megtörtént. 

319/2015. (XII.10.) Kt. sz. határozat    végrehajtása megtörtént. 

320/2015. (XII.10.) Kt. sz. határozat    végrehajtása megtörtént. 

331, 332, 333, 334/2015. (XII.10.) Kt. sz. határozat  végrehajtása megtörtént. 

342/2015. (XII.10.) Kt. sz. határozat    végrehajtása megtörtént. 
 

 

II. 

13/2015. (I.22.) Kt. sz. határozat           végrehajtása folyamatban van        Új határidő: 2016. június 30. 

17,18,19/2015. (I.22.) Kt. sz. határozat végrehajtása folyamatban van        Új határidő: 2016. december 31. 

40/2015. (II.12.) Kt. sz. határozat         végrehajtása folyamatban van         Új határidő: 2016. március 31. 

51/2015. (III.12.) Kt. sz. határozat        végrehajtása folyamatban van         Új határidő: 2016. június 30. 

63/2015. (III. 12.) Kt. sz. határozat       végrehajtása folyamatban van         Új határidő: 2016. június 30. 

87/2015. (IV.16.)Kt. sz. határozat          végrehajtása folyamatban van         Új határidő: 2016. december 31. 

105/2015. (IV.16.) Kt. sz. határozat      végrehajtása folyamatban van          Új határidő: 2016. áprilisi test. ülés 

131/2015. (V.14.) Kt. sz. határozat        végrehajtása folyamatban van         Új határidő: 2016. június 30. 

133/2015. (V.14.) Kt. sz. határozat        végrehajtása folyamatban van         Új határidő: 2016. december 31. 

155/2015. (VI.18.) Kt. sz. határozat       végrehajtása folyamatban van         Új határidő: 2016. május 31. 

161/2015. (VI.18.) Kt. sz. határozat       végrehajtása folyamatban van         Új határidő: 2016. április 30. 

162/2015. (VI.18.) Kt. sz. határozat       végrehajtása folyamatban van         Új határidő: 2016. március 31. 

167/2015. (VI.18.) Kt. sz. határozat       végrehajtása folyamatban van         Új határidő: 2016. március 31. 

171/2015. (VI.18.) Kt. sz. határozat       végrehajtása folyamatban van         Új határidő: 2016. december 31. 

191/2015. (VII.21.) Kt. sz. határoza       végrehajtása folyamatban van         Új határidő: 2016. május 31. 

217/2015. (IX.10.) Kt. sz. határozat       végrehajtása folyamatban van         Új határidő: 2016. április 30. 

224/2015. (IX.10.) Kt. sz. határozattól 251/2015. (IX.10.) Kt. sz. határozatig  végrehajtása folyamatban van 

                    Új határidő: 2016. december 31. 
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254/2015. (IX.10.) Kt. sz. határozat   végrehajtása folyamatban van Új határidő: 2016. május 31. 

257/2015. (IX.10.) Kt. sz. határozat   végrehajtása folyamatban van Új határidő: 2016. február 28. 

273/2015. (X.8.) Kt. sz. határozat      végrehajtása folyamatban van  Új határidő: 2016. június 30. 

274/2015. (X.8.) Kt. sz. határozat      végrehajtása folyamatban van  Új határidő: 2016. január 31. 

276/2015. (X.8.) Kt. sz. határozat      végrehajtása folyamatban van  Új határidő: 2016. február 29. 

277/2015. (X.8.) Kt. sz. határozat      végrehajtása folyamatban van  Új határidő: 2016. február 29. 

280/2015. (X.8.) Kt. sz. határozat      végrehajtása folyamatban van  Új határidő: 2016. szeptemberi test. ülés 

296/2015. (XI.12.) Kt. sz. határozat  végrehajtása folyamatban van   Új határidő: 2016. június 30. 

300/2015. (XI.12.) Kt. sz. határozat  végrehajtása folyamatban van   Új határidő: 2016. június 30. 

302/2015. (XI.12.) Kt. sz. határozat  végrehajtása folyamatban van   Új határidő:2016. évi költségvetési 

 rendelet elfogadásának időpontja. 

323/2015. (XII.10.) Kt. sz. határozat végrehajtása folyamatban van Új határidő: 2016. február 28. 

329/2015. (XII.10.) Kt. sz. határozat végrehajtása folyamatban van Új határidő: 2016. február 28. 

 

 

Felkéri a Jegyzőt, hogy a határozatok végrehajtását kísérje figyelemmel, valamint a 

Polgármestert, hogy a tett intézkedésekről számoljon be.  

 

Felelős:     Polgármester, Jegyző 

Határidő: azonnal 

A végrehajtásért közvetlenül felelős: Önkormányzati és Szervezési Iroda 

 

 

 
 

3. Tájékoztató a CONCERTO program, mint nagyprojekt jelenlegi helyzetéről 

Előadó: dr. Török Balázs városfejlesztési alpolgármester 

 

 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: ismerteti a tájékoztatót. Megadja a szót Horváth Győző 

képviselőnek. 

 

Horváth Győző képviselő: elmondja, hogy amikor a legelső megbeszélést összehívták dr. 

Matolcsy Károllyal és felvázolták a Hamvas Béla u. 2-10. szám alatti társasház lakóinak, 

hogy minden egyes lakáshoz szeretnének erkélyeket is beépíteni, úgy néztek rájuk, mintha a 

holdról jöttek volna. Utána aztán óriási sikerrel lezajlott a projekt, és minden résztvevő 

rendben találta. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: egyéb kérdés, észrevétel nem lévén megállapítja, hogy 

a tájékoztatót a Képviselő-testület tudomásul vette.  

 

 

4.    Tájékoztató a kistérségi csatorna beruházásról 

       Előadó: dr. Török Balázs városfejlesztési alpolgármester 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: ismerteti a tájékoztatót. Megadja a szót Fülöp Zsolt 

képviselőnek.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: szeretné, hogy a csatornázásban érintett lakosok felé egy tájékoztató 

levelet küldenének az út helyreállításával kapcsolatban, illetve felkérnék a lakosokat, hogy az 

egyéb problémákat is jelezzék. Jó lenne egy átfogó városi kommunikáció, ahol 

összegyűjtenék a kisebb-nagyobb problémákat. 
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Verseghi-Nagy Miklós polgármester: megadja a szót Kubatovics Áron képviselőnek. 

 

Kubatovics Áron képviselő: szintén kéri a lakosok megfelelő tájékoztatását, mert elég sok 

kérdőjel van, valamint az elkészült hibalistát a bizottsági tagok szeretnék megismerni a 

februári ülésen. Szerinte a Képviselő-testületnek is meg kellene kapni ezt a listát. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: megadja a szót Magyar Judit képviselőnek. 

 

Magyar Judit képviselő: úgy véli, hogy a minél jobb tájékoztatás érdekében egy lakossági 

fórumra is szükség lenne. A decemberi bizottsági ülésen jelen volt a kivitelező és a társulás 

elnöke, és nagyon sok új információt mondtak el. Decemberben – a projekt lezárása miatt – 

már nem volt idő fórum rendezésére, de az érintettek elmondták, hogy a későbbiekben készek 

erre és szívesen vállalnák. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: megadja a szót Pintér Ádám képviselőnek. 

 

Pintér Ádám képviselő: örül, hogy ennyit foglalkoznak a tavalyi év legnagyobb szentendrei 

beruházásával. Elmondja, hogy a mérnök urakkal közösen járta be a területet, így a kb. 200 

pontos, részletes hibalistát akár most is el tudja küldeni e-mail-ben. A bejárás közben nyilván 

mindent nem tudtak észlelni, ezért a lakossági bejelentések kezelésével a tavaszi időszakig 

várni kellene. November-decemberben történt úthelyreállítások folyamán már hideg volt és 

nem volt meg a szükséges 6 hónapos konszolidációs időszak, ezért a kivitelező cég mérnökei 

is tudják, hogy meg fognak süllyedni ezek a burkolatok. A tél végéig kiderül a lehető legtöbb 

probléma, és utána érdemes ismét kárfelmérést tartani, a lakossági bejelentéseket is 

figyelembe véve. Kiemeli, hogy november végén a közmeghallgatás keretében volt egy 

lakossági fórum. Túl sok kérdés nem érkezett csatornázás ügyben, ezért türelmet kér, és 

javasolja, hogy a panaszok összegyűjtésével várják ki a tavaszt. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: megadja a szót Fülöp Zsolt képviselőnek.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: elmondja, hogy érti Pintér Ádám képviselő úr logikáját, de nem vezet 

eredményre. Tudják ugyanis, hogy a burkolat megsüllyed, nincs még végleges helyreállítás, 

de a lakosság tájékoztatása elmarad. Jönni fognak a panaszos levelek, hogy miért nem 

foglalkoznak a hibákkal. Ha azonban a lakosság előre tudja, hogy a városvezetés ütemezetten 

készül a problémákra, akkor megelőlegezik ezt a „holtidőszakot”. Szerinte épp azt kellene 

elkerülni, hogy „nőjön a gőz a fedő alatt”. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: elmondja, a tájékoztató levél elkészült és az internetes 

csatornákon keresztül közzétették. Megadja a szót Holló István képviselőnek. 

 

Holló István képviselő: véleménye szerint nincs más választás, meg kell várni a tavaszt. A 

legnagyobb károkozást abban látja, hogy vannak olyan utcák - pl. Boróka utca -, ahol április-

májusra megígérték a kivitelezés megkezdését, de nem történt meg. Aztán jött egy sikertelen 

csapat, megint abbamaradt. Kiemeli, hogy ez játék a lakosok idejével és idegeivel. Jogos a 

felháborodás, a kritika, olyat kell ígérni, ami megtartható és az egész dolognak vissza fog állni 

a hitele. Tudvalévő, hogy kivitelezői szempontból ez egy nagyon nehéz terep. Úgy véli, hogy 

be kell vállalni a hibákat, és azon dolgoznak, hogy kijavítsák ezeket. A lakosság ezt sokkal 

jobban meg fogja érteni, mintha irreális dolgokat ígérgetnének. 
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Verseghi-Nagy Miklós polgármester: megadja a szót dr. Török Balázs városfejlesztési 

alpolgármesternek. 

 

dr. Török Balázs városfejlesztési alpolgármester: köszöni az összes felvetést, javaslatot, 

ezeket megfontolják. Elmondja, hogy a lakosságot eddig is igyekeztek tájékoztatni. Legutóbb 

decemberben küldtek egy levelet névre, postacímre szólóan mindenkinek, ez így lesz a 

jövőben is. Megjegyzi, hogy sajátos módon kaptak és nem választottak kivitelezőt. Ők most 

már levonulnak. Naponta zajlik a hibák, hiányosságok felmérése és javítása. Ahol nincs rá 

mód, ott a tavaszt megvárják. Ez egy folyamatos munka, próbálnak minél többet kiszorítani a 

kivitelezőből, de leginkább a saját önkormányzati teljesítés kapcsán tud garanciát vállalni. 

Lesznek utak, melyek a kivitelezés befejeztével kapnak majd újabb szőnyegezést, és lesznek 

utak, amelyek a kivitelező levonulása után önkormányzati forrásból fognak új kiképzést kapni 

– ehhez is készülnek már a tervek, az előkészítő munkálatok. Megkeresés esetén kéri a 

képviselőket, hogy a lakosokat irányítsák hozzájuk, örömmel veszik a közvetítői 

tevékenységet. A tájékoztató levelekben is mindig szerepeltek az elérhetőségek és az akut 

hibákról mindig jelzést kaptak. 

 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: egyéb kérdés, észrevétel nem lévén megállapítja, hogy 

a tájékoztatót a Képviselő-testület tudomásul vette.  

 

 

 

 

5.   Tájékoztató a Dunakanyari Csatornázási Társulás kommunikációs feladatainak 

elvégzéséről 2015. december hónap folyamán 

Előadó: Sólyomné Gyürk Dorottya kulturális alpolgármester 

 

 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: ismerteti a tájékoztatót. Megadja a szót Széles 

Nórának, a Kulturális Nonprofit Kft kommunikációs referensének. 

 

Széles Nóra kommunikációs referens: felhívja a figyelmet, hogy a Szentendre és Vidéke c. 

újságban hétfőn megjelenik a csatornázással kapcsolatos összeállítás az eddig elkészült 

utcákról, fotókkal. Leírták – amit a kivitelező is elmondott -, hogy tavasz előtt nem igazán 

tudnak hozzákezdeni az úthelyreállításokhoz a hideg idő miatt. Megemlíti, hogy lesz még egy 

tájékoztató a bekötések kapcsán is. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: jelzi, hogy az imént erre a cikkre utalt. Megkérdezi, 

hogy a tájékoztatóval kapcsolatban van-e valakinek további kérdése, észrevétele. Kérdés, 

észrevétel nem lévén megállapítja, hogy a tájékoztatót a Képviselő-testület tudomásul vette.  
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6.  Tájékoztató a Szentendre Város Helyi Építési Szabályzatára vonatkozó 

törvényességi felügyeleti eljárás lezárásáról 

         Előadó: Verseghi-Nagy Miklós polgármester 

 
 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: ismerteti a tájékoztatót. Kérdés, észrevétel nem lévén 

megállapítja, hogy a tájékoztatót a Képviselő-testület tudomásul vette.  

 

 

 

7.  Tájékoztató a Képviselő-testület 323/2015. (XII.10.) Kt. számú, FEMUZ 

előirányzat módosításáról szóló határozatának végrehajtásáról 

         Előadó: Verseghi-Nagy Miklós polgármester 

 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: ismerteti a tájékoztatót. Kérdés, észrevétel nem lévén 

megállapítja, hogy a tájékoztatót a Képviselő-testület tudomásul vette.  

 

 

 

8. Előterjesztés Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. ügyvezetőjének 

kiválasztásáról 

Előadó: Verseghi-Nagy Miklós polgármester 

 

 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: ismerteti az előterjesztést, jelzi, hogy egy kiegészítés is 

kiosztásra került. Kiemeli, hogy a két pályázat nem felelt meg a kritériumoknak, ily módon az 

eljárás eredménytelen. Megadja a szót Magyar Judit képviselőnek.  
 

Magyar Judit képviselő: elmondja, hogy a tegnapi Jogi, Vagyonnyilatkozat-vizsgáló és 

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság ülésén nem igazán tudtak erről tárgyalni, mert senki nem volt 

jelen, aki a szakmai bizottság döntéséről beszámolhatott volna. Kérdezi, hogy mi történt a 

szakmai bizottság ülésén, továbbá ha most eredménytelennek nyilvánítják a pályázatot, akkor 

mi várható? Ha kiírnak egy másik pályázatot, hány hónap múlva születhet eredmény? 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: elmondja, hogy a szakmai bizottság nem hallgatta meg 

a jelölteket, tekintettel arra, hogy regisztrált előadóművészi szervezetben nem volt meg az 5 

éves bizonyított gyakorlatuk. Felhívja a figyelmet, hogy gyakorlatilag a Képviselő-testület 

nem tud mást tenni, mint, hogy eredménytelenné nyilvánítja az eljárást. 30 napon belül kell 

lépni, de addig is van megbízott ügyvezető igazgató, ily módon az élet tovább folytatódik. 

Megadja a szót Kubatovics Áron képviselőnek. 

 

Kubatovics Áron képviselő: érti, hogy szakmai bizottság nem hallgatta meg a jelölteket, 

azonban kíváncsi lenne Boda Anna képviselő és Sólyomné Gyürk Dorottya kulturális 

alpolgármester beszámolójára, hogy mi zajlott ezen a szakmai ülésen. 
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Verseghi-Nagy Miklós polgármester: megadja a szót Sólyomné Gyürk Dorottya kulturális 

alpolgármesternek. 

 

Sólyomné Gyürk Dorottya kulturális alpolgármester: elmondja, hogy a pilisszentlászlói 

jelöltnek a végzettsége sem volt meg, a szentendrei jelölt végzettsége megfelelt, de a szakmai 

bizottság úgy döntött, hogy a Vujicsics Tihamér Zeneiskolában és a Pécsi Filharmonikusoknál 

töltött hosszabb működés nem regisztrált előadóművészi szervezetet jelent, ezért formai 

okokból nem tudták a pályázatokat elfogadni. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: megadja a szót Holló István képviselőnek. 

 

Holló István képviselő: elmondja, hogy kudarcot érez, ez egy rossz üzenet, mert elég idő állt 

rendelkezésre és Szentendre hangsúlyozottan a kultúra városa. Voltak már pályázatok, az 

Önkormányzat is alkalmaz jogászokat, szerinte ez tudott dolog volt. A Kulturális Központ 

Kft. ügyvezetőjének megválasztása, kinevezése, illetve az egész státusz nagyon nehézkes, 

túlmisztifikált ügy. Az elmúlt egy évben nem született megoldás, az érdemleges munkáról 

elterelődik a figyelem, hatásköri-, hatalmi harcot is lát. Megjegyzi, hogy több jelöltet is 

küldött és biztatott, hogy pályázzanak, hogy minél nagyobb legyen a „merítési felület”, de 

egyhangúan azt mondták, hogy értelmetlen, mert ez előre eldöntött dolog. Reméli, hogy ez a 

visszajelzés nem igaz. Nagyon várja a megoldást, hogy elkezdődhessen a munka (tavaszi 

fesztivál, teátrum), mert az egy éve pörgő taposómalom eredménytelen. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: felhívja a figyelmet, hogy nyilvános pályázatokról van 

szó, azon bárki indulhat. Csak ez a két pályázat érkezett, sajnálja, hogy akiket Képviselő úr 

erre biztatott, nem adták be a pályázatukat. Jelzi, hogy ennek a törvényi szabályozása 

meglehetősen szűk körben határozza meg, hogy kik azok, akik egyáltalán formailag 

alkalmasak lehetnek a kulturális vezetői megbízásra. Ugyanakkor úgy látja, hogy a szakmai 

munka kitűnően lezajlott tavaly is és az idei program előkészítése is jól halad. Megadja a szót 

Magyar Judit képviselőnek. 

 

Magyar Judit képviselő: megjegyzi, hogy ez ügyben az elmúlt év eléggé viharos volt, 

vezetők jöttek-mentek. Az elmúlt évben a már előkészített munkát a már nem itt lévő vezetők 

csinálták meg. Jelzi azt is, hogy valóban pályázati időszak előtt állnak, és a jelen pillanatban 

megbízott kulturális vezető szakmai kompetenciája nem megfelelő. Nem sikerült újra 

pozícionálni Szentendrét kulturális téren, úgy látja, hogy egyre inkább lefelé csúszik a város 

ez ügyben. Úgy véli, hogy nagyon direkt módon szól bele a politika abba, ami a szakmára 

tartozik. Elképzelése sincs, hogy miért nem tudnak pályázni, vagy miért nem pályáznak egy 

ilyen pozícióra, hiszen a Szentendrei Kulturális Központ NKft. vezetőjének lenni nagyon szép 

feladat. Furcsának találja, hogy devalválják a vezetői posztra pályázókat azzal az indokkal, 

hogy minél nagyobb legyen a merítés, de két pályázat érkezett, miközben esetleg lett volna 

más jelölt is. Ezt az irányt nem tartja jónak, sehová sem vezet, úgy véli, átgondolandó az 

egész kulturális vezetés és irányítás. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: megadja a szót Kubatovics Áron képviselőnek. 

 

Kubatovics Áron képviselő: emlékszik az októberi testületi ülésre, amikor azt fejtegette, ha 

ilyen a hozzáállás saját intézményvezetőikhez, így akik látnak ebben fantáziát, azok sem 

fognak jelentkezni. Felelős képviselőként pletykákra nem alapozik, de az ciki a városra nézve 
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és nem érti, hogy lejjebb viszi az Önkormányzat a feltételeket, már idegen nyelvtudáshoz sem 

kötik, mégis így születik egy ilyen pályázati döntés. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: megadja a szót Fekete János képviselőnek. 

 

Fekete János képviselő: megjegyzi, hogy a jelölt személyt illetően a kulturális bizottságnak 

javaslattal kellene élni a Képviselő-testület felé. Ez a kulturális bizottság nem látta a 

jelölteket, a bizottság annyit nem érdemelt, hogy meghallgathassa őket – ez is ciki, hogy van 

egy bizottság, amely személyekről nem tud felelősen dönteni.  

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: megadja a szót Holló István képviselőnek. 

 

 

Holló István képviselő: úgy látja, hogy a módosítás kapcsán furcsa elem volt a módosított 

nyelvvizsga követelmény. Nem mondja azt, hogy komponált pályázatról beszélgetnek, de 

majdnem úgy néz ki, és végül el sem fogadják. Kérdés, hogy ha egy művészekből álló tanács 

bírálja el, illetve ez egy pályázati rendszer, akkor a kulturális alpolgármesternek milyen 

szerepe van ebben. Felvetődik az is, hogy egyáltalán miért van kulturális alpolgármester. Azt 

látják, hogy folyamatosan irányíthatatlan dolgok történnek, ami visszahat a város hírnevére és 

a saját hitelességükre. Szkeptikus az ügyben és nagy tisztelettel, érdeklődéssel várja a jövő 

fejleményeit. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: köszöni a hozzászólásokat. Nem megy bele részletesen 

a vitába, mert messze áll a véleménye az elhangzottaktól. Meg van elégedve Szentendre 

kulturális életének pozícionálásával és teljesítményével. Kívánja, hogy akár a tavaszi 

fesztiválon, nyári teátrumban foglaljanak helyet a képviselők is és kövessék figyelemmel, 

hogy milyen sokan kapcsolódnak be a szentendrei polgárok közül ezekbe a jobbnál jobb 

kulturális programokba. Jelzi, hogy a határozati javaslat a vitától függetlenül determinált. 

Megadja a szót Sólyomné Gyürk Dorottya kulturális alpolgármesternek. 

 

Sólyomné Gyürk Dorottya kulturális alpolgármester: úgy gondolja, hogy a polgárok 

szempontjából nem volt viharos az elmúlt időszak. A programok mentek, bővülnek, 

teltházasak, a pályázatokat beadták, a TAO-t lehívták. A jövő évi program összeállt, a 

színházakkal megegyeztek. Úgy véli, hogy sikertelenségről akkor érdemes beszélni, ha a 

polgárok elégedetlenek, ha a programokon nincs elég résztvevő. Kiemeli, hogy a problémát 

pedig rövid időn belül meg fogják oldani, lesz megfelelő ügyvezető. Nagyon összetett 

pályázatról van szó, nagyon sok mindennek kell megfelelni. Reméli, hogy előbb-utóbb lesz 

megfelelő jelölt, de addig is zavartalan a működés. Ha a képviselők kritizálják a Kulturális 

Központ NKft. működését, szeretné, ha minden esetben a kudarcos programokról és 

eseményekről esne szó, ha van ilyen. Ennek van értelme, mert a polgárokat ez érdekli. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: megadja a szót Tolonics Gyula képviselőnek. 

 

Tolonics Gyula képviselő: megjegyzi, hogy most az a szerencsés helyzet fog előállni, hogy 

mind a tavaszi fesztivál, mind a nyári játékok kapcsán tiszta lesz a helyzet. Novembertől 

márciusig valószínűleg nem tudnak kulturális vezetőt választani, de látják majd, hogy kinek 

az érdeme lesz, ha a programok jók lesznek. Nem akar vitatkozni, hogy ki kezdte el és ki 

folytatta, de mindenkinek könnyebb dolga lesz majd a bírálatoknál. 
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Verseghi-Nagy Miklós polgármester: jelzi, hogy találkoznak majd a tavaszi-nyári 

előadásokon. Egyéb kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a határozati 

javaslatot. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 7362   Száma: 16.01.21/7/0/A/KT 

Ideje: 2016 január 21 16:05  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 15 100.00 100.00 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 15 100.00 100.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 0   0.00 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Boda Anna Mária Igen - 

Dombay Zsolt Igen - 

Fekete János Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

 
 
 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: szavazás után megállapítja, hogy Képviselő-testület a 

határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 
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Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2/2016. (I.21.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szentendrei Teátrum igazgatói 

feladatait is ellátó Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. ügyvezetőjének 

kiválasztását célzó pályázatot eredménytelenné nyilvánítja, mert egyik pályázó sem igazolta 

az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 

2008. évi XCIX. törvény 40. § (1) és (3) bekezdése szerint előírt legalább ötéves szakmai 

gyakorlat meglétét. 

 

Felelős:     Polgármester 

Határidő: azonnal 

A végrehajtásért közvetlenül felelős: Jogi Iroda 

 

 

 

9. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének a város 

forgalmi és parkolási rendjéről és a parkolási díjakról, a védett és korlátozott 

övezetekbe történő behajtás rendjéről szóló 23/2007. (IV.13.) Önk. 

rendeletének módosításáról 

Előadó: Verseghi-Nagy Miklós polgármester 

 

 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: ismerteti az előterjesztést. Kérdés, hozzászólás nem 

lévén szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet. Megadja a szót Kubatovics Áron 

képviselőnek. 

 

Kubatovics Áron képviselő: módosítást javasol, miszerint vegyék ki az önkormányzati- és 

országgyűlési képviselőket azoknak a köréből, akik ingyen parkolnak a belváros területén. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: úgy gondolja, hogy az önkormányzati- és 

országgyűlési képviselők számára nyilván olyan ügyekben segítheti ez a parkolást, ha 

valamilyen, városhoz kapcsolódó feladatok ellátása miatt válik szükségessé. Mint előterjesztő 

kéri a Képviselő-testületet, hogy szavazzanak a módosító indítványról. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 7363   Száma: 16.01.21/8/0/A/KT 

Ideje: 2016 január 21 16:07  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  
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Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 6 40.00 40.00 

Nem 7 46.67 46.67 

Tartózkodik 2 13.33 13.33 

Szavazott 15 100.00 100.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 0   0.00 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Boda Anna Mária Igen - 

Fekete János Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Holló István Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Dombay Zsolt Nem - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Nem - 

Pintér Ádám Nem - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Nem - 

Tolonics Gyula Nem - 

Verseghi-Nagy Miklós Nem - 

Zakar Ágnes Nem - 

Horváth Győző Tart. - 

Kun Csaba Tart. - 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: megállapítja, hogy a módosító indítványt a Képviselő-

testület elutasította. Egyéb kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja az eredeti 

rendelet-tervezetet.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 7364   Száma: 16.01.21/8/0/A/KT 

Ideje: 2016 január 21 16:07  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 93.33 93.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 1 6.67 6.67 

Szavazott 15 100.00 100.00 

Nem szavazott 0   0.00 
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Távol 0   0.00 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Boda Anna Mária Igen - 

Dombay Zsolt Igen - 

Fekete János Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Kubatovics Áron Tart. - 

 

   

     

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: szavazás után megállapítja, hogy a Képviselő-testület a 

rendelet-tervezetet elfogadta és az alábbi rendeletet alkotja:  

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

1/2016. (I.26.) önkormányzati rendelete 

a város forgalmi és parkolási rendjéről és a parkolási díjakról, a védett és korlátozott 

övezetekbe történő behajtás rendjéről szóló 23/2007. (IV.13.) Önk. rendeletének 

módosításáról 

 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. 

cikk (2) bekezdésében valamint a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény, valamint a 

végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelet, valamint az épített környezet 

alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény, valamint az országos 

településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 

alapján, a közúti közlekedésről szóló 1/1975. (II. 05.) KPM-BM együttes rendelet 

szabályainak betartásával, figyelembe véve Szentendre Város történelmi hagyományait, 

földrajzi adottságait, építészeti jellegzetességeit, a város forgalmi és parkolási rendjéről, 

valamint a parkolási díjakról, a védett és korlátozott övezetekbe történő behajtás rendjéről 

szóló 23/2007. (IV. 13.) Önk. rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 

 

1. § (1) A város forgalmi és parkolási rendjéről, valamint a parkolási díjakról, a védett és 

korlátozott övezetekbe történő behajtás rendjéről szóló 23/2007. (IV. 13.) Önk. rendelet 

(továbbiakban: R.) 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) Munkavállalói bérlet vásárlására jogosult a 2. sz. mellékletben meghatározott tarifa 
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megfizetésével: 

a) munkáltató által kiállított igazolás ellenében 1 személygépkocsira az 1. számú mellékletben 

meghatározott területeken belül található állandó munkahelyen dolgozó 

aa) közalkalmazottak, köztisztviselők és szentendrei székhelyen működő iskolák, óvodák, 

költségvetési szervek, alapítványok, önkormányzati részesedéssel működő gazdasági 

társaságok munkavállalói, 

ab) Szentendrei Járási Hivatal munkavállalói, 

ac) Szentendrei Városi Ügyészség munkavállalói. 

b) Szentendre Város Önkormányzatának intézményei és gazdasági társaságai 

c) Szentendrei katasztrófavédelmi szervek, rendvédelmi szervek, 

d) Szentendrei Járás települési önkormányzatai legfeljebb 2 személygépkocsira.” 

 

(2) A R. 7. §-a az alábbi (1a) bekezdéssel egészül ki: 

„(1a) A kedvezményes bérlet csak munkanapokon és az alábbi parkolókban érvényes: 

a) Dobozi utcai parkoló 

b) Martinovics utca temető felőli oldala 

c) Paprikabíró utcai nagy parkoló 

d) Duna korzó 18. sz. mellett és mögött található parkolók.” 

 

(3) A R. 7. § (8) bekezdése az alábbiakkal egészül ki: 

„- Szentendre Város Önkormányzata, a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal és a 

Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. tulajdonában lévő gépjárművek, 

- Szentendre Város Önkormányzatának képviselői és tisztségviselői,  

- a körzet Országgyűlési Egyéni Választókerületi Képviselője, 

- Szentendre Város Díszpolgárai, 

- legfeljebb 30 gépjármű tekintetében Polgármesteri engedéllyel azok, akik az önkormányzat 

érdekében vagy megbízásából rendszeresen munkát végeznek a Belváros területén (így 

különösen: Szentendre Város Önkormányzatának intézményei és gazdasági társaságai 

valamint a szentendrei katasztrófavédelmi és rendvédelmi szervek). 

 

2. § (1) A R. 7/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A II. zónában díjmentes várakozásra jogosult az a szentendrei lakos, illetve szentendrei 

székhellyel, telephellyel rendelkező jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet,  

a)  aki személygépjárműve után az év első napjától a gépjárműadóról szóló 1991. 

évi LXXXII. törvény alapján gépjárműadó fizetésére köteles és a jogosultság 

megállapításakor az adóztatási feladatokat a szentendrei önkormányzati 

adóhatóság látja el, és a szentendrei önkormányzati adóhatóságnál 

nyilvántartott köztartozása és 100 Ft-ot meghaladó késedelmi pótlék tartozása 

nincs; 

b)  aki személygépjárműve után a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. 

törvény alapján a jelen paragrafus (6) bekezdése szerinti matrica igénylését 

követő év első napjától Szentendrén gépjárműadó fizetésére köteles, és a 

szentendrei önkormányzati adóhatóságnál nyilvántartott köztartozása és 100 

Ft-ot meghaladó késedelmi pótlék tartozása nincs; 

c)  akinek a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény alapján 

személygépjárműve után év közben keletkezik Szentendrén gépjárműadó 

fizetési kötelezettsége, és a szentendrei önkormányzati adóhatóságnál 

nyilvántartott köztartozása és 100 Ft-ot meghaladó késedelmi pótlék tartozása 

nincs.” 

 



 22 

(2) A R. 7/A. § (3) bekezdéséből az „egyenlegközlő értesítőben” szövegrész törlésre kerül. 

(3) A R. 7/A. § (5) bekezdésében az „egyenlegközlő” szövegrész helyébe a „tájékoztató” 

szöveg lép. 

(4) A R. 7/A. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(6) Kizárólag díjmentes várakozásra jogosító matrica igénylése mellett szerez jogosultságot 

az,  

a)  akinek az egyenlege az egyenlegértesítő értéknapján lejárt köztartozást és/vagy 

100 Ft-ot meghaladó késedelmi pótlék tartozást mutat, ezen tartozások 

kiegyenlítését követően;  

b)  az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben; 

c) az (1) bekezdés c) pontja szerinti esetben akkor, ha a jogosultnak a díjmentes 

várakozási jogosultsága az egyenlegértesítő értéknapján még nem állt fenn.” 

 

3.§ A R. 5. sz. mellékelt 6. pontja az alábbi mondattal egészül ki: 

„Amennyiben a jogosultnak a továbbiakban nincs szüksége a távirányítóra, annak sértetlen és 

működőképes állapotban történő leadása esetén kérheti a korábban megfizetett 12.000 Ft-os 

térítési díj visszafizetését.” 

 

4.§ (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát 

veszti. 

 (2) A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik. 

 

 

 

Szentendre, 2016. január 21. 

 

 

 

Verseghi-Nagy Miklós dr. Gerendás Gábor 

   polgármester                 jegyző 

 

 

 

 

10. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 

közösségi együttélés alapvető szabályairól és elmulasztásának 

jogkövetkezményeiről szóló …./2015. (…..) önkormányzati rendelet 

megalkotásáról (II. forduló) 

Előadó: Verseghi-Nagy Miklós polgármester 

 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: ismerteti az előterjesztést.  Megadja a szót Kubatovics 

Áron képviselőnek. 

 

Kubatovics Áron képviselő: elmondja, hogy a rendelet 11.§ f) pontját dr. Ligetfalvi Kinga 

közigazgatási és adó irodavezetővel egyeztette. Javasolja, hogy „a temető területén közízlést 

sértő síremléket helyez el” szöveg helyett „a temető területén engedélytől eltérő síremléket 

helyez el” szövegezés szerepeljen. 
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Verseghi-Nagy Miklós polgármester: elmondja, hogy Jegyző úr tájékoztatása szerint az 

egyeztetés megtörtént, és mint előterjesztő befogadja a módosító javaslatot. Egyéb kérdés, 

hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 7365   Száma: 16.01.21/9/0/A/KT 

Ideje: 2016 január 21 16:08  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 15 100.00 100.00 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 15 100.00 100.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 0   0.00 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Boda Anna Mária Igen - 

Dombay Zsolt Igen - 

Fekete János Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

 

     
 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: szavazás után megállapítja, hogy a Képviselő-testület a 

rendelet-tervezetet elfogadta és az alábbi rendeletet alkotja:  
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Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2/2016. (I.26.) önkormányzati rendelete  

a közösségi együttélés alapvető szabályairól és elmulasztásának jogkövetkezményeiről 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott 

felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában valamint a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény. 8. § (2) 

bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a közösségi együttélés alapvető 

szabályairól és elmulasztásának jogkövetkezményeiről a következő rendeletet alkotja. 

 

 

Általános rendelkezések 

1. § 

 

(1)  Jelen rendelet alkalmazásában a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás 

az, amely a társadalomra nem veszélyes, de a közösségi együttélés szabályaival ellentétes, és 

amelyet Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete közösségi együttélés alapvető 

szabályait sértő magatartásnak minősít. 

(2)  A rendelet hatálya kiterjed Szentendre Város közigazgatási területén minden természetes 

és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, aki az e rendeletbe ütköző 

cselekmények valamelyikét követi el. 

(3) A közösségi együttélés szabályainak megsértője nem vonható felelősségre e rendelet 

alapján, ha a magatartása bűncselekményt, szabálysértést vagy más közigazgatási hatósági 

eljárás keretei között elbírálandó és közigazgatási bírsággal sújtandó cselekményt valósít meg. 

 

 

Eljárási szabályok 

2. § 

 

(1) A jelen rendeletben meghatározott, a közösségi együttélés alapvető szabályait megsértő 

személlyel szemben ötezer forinttól ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírság vagy 

természetes személyek esetén tizenötezer forinttól kétszázezer forintig, jogi személyek és 

jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén húszezer forinttól kétmillió 

forintig terjedő közigazgatási bírság szabható ki. 

(2) A helyszíni bírság kiszabására a közterület-felügyelő jogosult. 

(3) A közigazgatási bírság kiszabása önkormányzati hatósági ügy, és Szentendre Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörébe tartozik. A Képviselő-testület e 

hatáskörét Szentendre Város Jegyzőjére ruházza át. 

(4) A helyszíni bírság összegét az erre szolgáló készpénz átutalási megbízás átvételének, 

vagy a közigazgatási bírság kiszabásáról szóló határozat jogerőre emelkedésének napjától 

számított 15 napon belül Szentendre Város Önkormányzat költségvetési elszámolási 

számlájára kell befizetni. 

(5) Amennyiben a kötelezett a bírságot határidőre nem fizeti meg, úgy a tartozást adók 

módjára kell végrehajtani. 
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(6) A közigazgatási bírság mértékének meghatározásakor érvényesíteni kell a fokozatosság 

követelményét. 

(7) A közigazgatási bírságot és a helyszíni bírságot úgy kell megállapítani, hogy igazodjék a 

cselekmény súlyához. Az elkövető személyi körülményeit annyiban kell figyelembe 

venni, amennyiben azok a hatóság rendelkezésére álló adatokból megállapíthatók. 

(8) A közigazgatási bírság és a helyszíni bírság kiszabása helyett felszólítás is alkalmazható, 

amennyiben a magatartás az elkövetés körülményeire tekintettel csekély súlyú, és a 

jogsértés összes körülményeiből arra lehet következtetni, hogy ez az intézkedés is kellő 

visszatartó erőt jelent annak érdekében, hogy a szabályszegő a jövőben ne tanúsítson a 

közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartást. 

(9) A közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértése miatt a közigazgatási hatósági 

eljárás hivatalból, a Közös Önkormányzati Hivatal ügyintézőjének, vagy a közterület-

felügyelőnek az észlelése alapján indul, ideértve azt az esetet is, amikor állampolgári 

vagy más szervezet, hatóság által tett bejelentés alapján győződik meg a közterület-

felügyelő vagy Hivatal ügyintézője a magatartás megvalósításáról. 

(10) Az eljárás lefolytatására a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. 

 

 

 

Az önkormányzat jelképeinek jogosulatlan használata 

3. § 

 

Aki  

a) a város jelképeit jogosulatlanul vagy engedélytől eltérő vagy a közösséget sértő 

módon használja fel, vagy az engedélyben foglaltakat megszegi, vagy kijátssza, 

b) Szentendre város címerét és zászlóját, továbbá Szentendre város nevére utaló 

elnevezést olyan módon használja, hogy a város jó hírnevét, vagy a város 

lakosságának érzületét sérti, 

az megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait. 

 

A helyi értékek védelmével kapcsolatos szabályok megsértése 

4. § 

 

Aki a helyi védettség alá helyezett építészei és természeti értékeket  

a) károsítja, megrongálja, megsemmisíti,  

b) engedély nélkül megváltoztatja,  

c) védett értékek megjelölését eltávolítja, vagy megrongálja,  

az megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait. 
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Utcanév-, házszám-, és emléktáblával kapcsolatos szabályok megszegése 

5. § 

 

Aki 

a)   utca-névtáblát, házszámtáblát, megrongál, eltakar, beszennyez, vagy bármely más 

módon a tájékoztató jellegét megszünteti, jogtalanul kihelyez, vagy eltávolít, 

b) az ingatlanán házszámtáblát a közterületről jól láthatóan az épületre, bejárati kapura 

(üres telken a kerítésre) felszólítás ellenére sem helyez ki, ezzel akadályozva a 

hatósági és egyéb intézkedést, 

az megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait. 

 

A szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos szabályok megsértése 

6. § 

 

Aki  

a) az ingatlanán keletkező települési szilárd és zöld hulladékot nem a vonatkozó helyi 

önkormányzati rendelet előírásai szerint gyűjti, adja át a szolgáltatónak, 

b) az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladékot közterületen a szelektív 

hulladékgyűjtő mellé, illetve egyéb nem engedélyezett helyen helyez el, 

c) kötelező közszolgáltatási szerződés-kötési kötelezettségének nem tesz eleget, 

d) a tulajdonában/használatában lévő hulladékgyűjtő edényt – az ürítési időszak 

kivételével – közterületen tárol, helyez el, vagy elszállítás céljából úgy helyezi el, 

hogy az a közlekedés biztonságát veszélyezteti, 

e) települési szilárd hulladékot veszélyes hulladékkal összekeverve, állati tetemet, építési 

törmeléket, egyéb tűz- és robbanásveszélyes, mérgező anyagot helyez el a 

gyűjtőedénybe, 

f) a folyékony hulladékszállítás során keletkezett szennyeződést a közterületről nem 

távolítja el, 

az megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait. 

 

Közterület-használattal kapcsolatos szabályok megszegése 

7. § 

 

(1) Aki  

a) közterületet engedély nélkül rendeltetéstől eltérő módon, illetve célra használja, 

b) közterületeken másokat zavaró módon, vagy engedély nélkül különböző 

szolgáltatásokat nyújt, árusít, osztogat (pl.: piros lámpánál történő autóablak-tisztítás, 

hírlapárusítás, szórólaposztás, ajándéktárgyak árusítása stb.) 

c) közterületeken 6 óra és 22 óra között kolduló, kéregető tevékenységet folytat, 
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d) kerítéssel körbekerített játszóterek területén és körbe nem kerített játszótereken a 

játszóeszköztől számított 20 méteres távolságon belül a dohányzik, 

e)  a részére kiállított közterület-használati engedélyt harmadik személynek továbbadja, 

ezzel kijátszva az adó- és egyéb díjtartozás megfizetési kötelezettség igazolásának 

meglétét engedély megadásához, 

f) a közterületet közterület-használati engedélytől eltérő módon, az abban meghatározott 

méretek bármelyik paraméterét túllépve használja,  

g) üzemképtelen, hatósági engedéllyel nem rendelkező gépjármű tárolására használja a 

közterületet, 

h) közterületen történő kereskedelmi és szolgáltató tevékenység gyakorlására - melynek 

engedélyezése a mindenkori hatályos jogszabályban meghatározottak alapján történhet 

- közterület-használati engedélyt nem szerez be 

az megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait. 

(2) A helyi rendelet szabályait megsértő személyt nem mentesíti a helyszíni bírság, illetve a 

közigazgatási bírság megfizetése az engedély nélküli vagy attól eltérő közterület-használat 

után fizetendő közterület-használati díj megfizetése alól. 

 

Köztisztasággal kapcsolatos szabályok megszegése 

8. § 

 

Aki 

a) a hulladékot a közterületen nem a kijelölt hulladékgyűjtőbe helyezi el, 

b) nem gondoskodik - függetlenül a területen biztosított köztisztasági közszolgáltatás 

mértékétől - az ingatlan oldalhatárai és a közúti gépjármű közlekedésére szolgáló 

szilárd burkolatú út vagy földút (eredeti termett talajú vagy ahhoz hasonló anyagú, pl. 

zúzottkő, kavics, murva, kohósalak stb.) közötti kiépített vagy kiépítetlen területsáv 

(az ingatlan oldalhatárai előtti járda, az ingatlan és a járda közötti, valamint a járda és 

az úttest közötti terület) gondozásáról, tisztán tartásáról, szemét- és gyom-

mentesítéséről, bokrok nyeséséről, gyep nyírásáról, a hó-eltakarításról és síkosság-

mentesítésről  

c) nem gondoskodik a b) pontban meghatározott területen található nyílt árok és annak 

műtárgyai (kapubejárók átereszei, ingatlanhoz tartozó összefolyók, 

csapadékvízgyűjtők) takarításáról, növények vágásáról, a csapadékvíz zavartalan 

lefolyását akadályozó anyagok és más hulladék eltávolításáról, 

d) nem gondoskodik a beépítetlen telekingatlanok tisztántartásáról, gyommentesítéséről, 

rovar- és rágcsálómentesítéséről, 

e) nem gondoskodik az ingatlanról a járdára, gyalogjáróra, közútra, közterületre kinyúló 

ágak és bokrok nyeséséről, 
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f) nem gondoskodik azon magánutak gondozásáról, karbantartásáról, takarításáról és 

síkosság-mentesítéséről, amelyek a közforgalom számára nincsenek átadva, de 

lakóközösségek együtt használják, 

g) forgalmat akadályozó helyen hórakást helyez el, vagy ingatlanáról a közterületre a 

havat kihelyezi, 

h) megsérti a természetes vizek és az ivóvizek tisztaságának védelméhez kapcsolódó 

köztisztasági szabályokat, 

i) közterületen járművet mos, 

j) megsérti az égetésre vonatkozó szabályokat, 

k) anyagszállításnál a közterületet bármilyen módon beszennyezi, 

l) nem gondoskodik engedély alapján akár rendszeresen, akár alkalmanként 

kizárólagosan használt közterület tisztántartásáról, 

m) nem gondoskodik üzlet, intézmény tulajdonosaként, bérlőjeként, használójaként, 

üzemeltetőjeként a nyitvatartási idő alatt a bejáratához a forgalmának megfelelő, de 

legalább közterületi hulladékgyűjtő kihelyezéséről és annak folyamatos ürítéséről, 

valamint a nyitvatartási idő leteltével a közterületről történő eltávolításáról, 

n) az építkezésekhez kapcsolódó köztisztasági szabályokat megszegi 

az megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait. 

 

 

A forgalmi renddel és védett övezetbe történő behajtással kapcsolatos szabályok 

megszegése 

9. § 

 

(1) Aki  

a) a meghatározott védett és/vagy korlátozott övezet területén érvényes engedélyét az 

előírástól eltérően vagy annak jól láthatóságát nem biztosító módon, vagy más 

gépjárműre kiadott engedélyt helyez el,  

b) a Belváros (a Dunakanyar krt. és a Duna által határolt terület) közterületein lófogatú 

járművel – a célfuvarral történő fel- és lerakás idejét, valamint az engedélyezett 

személyszállítást végző lófogatú járművet kivéve – várakozik és a lovakat eteti 

az megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait. 

(2) A helyi rendelet szabályait megsértő személyt nem mentesíti a helyszíni bírság, illetve a 

közigazgatási bírság megfizetése az engedély nélküli vagy attól eltérő behajtás, várakozás 

után fizetendő díj megfizetése alól. 

 

 

A plakátok, falragaszok és reklámhordozók elhelyezési szabályainak megszegése 

10. § 
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(1) Aki  

a) a nem építési engedély köteles reklámhordozót közúti űrszelvénybe nyúlóan, közpark 

zöldfelületén helyez ki,  

b) a plakátok, falragaszok és reklámhordozók tekintetében az önkormányzati rendeletben 

meghatározott méreteket túllépi, vagy az elhelyezési korlátokat megszegi, 

az megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait. 

(2) Amennyiben ezen személy nem állapítható meg úgy a közösségi együttélés alapvető 

szabályait sértő magatartás elkövetőjének azt kell tekinteni, akinek érdekében a plakát, 

falragasz vagy reklámhordozó elhelyezésre került. 

 

A temetőkkel és temetkezésekkel kapcsolatos szabályok megszegése 

11. § 
 

Aki  

a) a temető rendjét megszegi, csendjét zavarja, 

b) a temető területére engedély nélkül gépjárművel behajt, 

c) a temető épületeibe, a temető tartozékaiban, növényzetében kárt tesz, 

d) a temetőben nem a kijelölt helyen tárol, illetve helyre helyez el szemetet, 

e) a temető területére állatot bevisz, 

f) a temető területén engedélytől eltérő síremléket helyez el, 

az megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait. 

 

 

A zaj elleni védelemmel kapcsolatos szabályok megszegése 

12. § 

 

Aki 

a) engedély nélkül szervez közterületi rendezvényt, vagy  

b) a közterületi rendezvény megrendezésével kapcsolatban kiadott engedélyben 

foglaltakat nem tartja be, vagy  

c) a város területén hirdetési célokra alkalmazott hangosító berendezést hétfőtől-

szombatig délelőtt 10.00 és 12.00 között, délután 15.00 és 17.00 óra közötti 

időtartamon kívül valamint vasárnap üzemeltet, 

d) magánszemélyek háztartási igényeit kielégítő zajjal járó tevékenységet (kertekben, 

kiskertekben, valamint a kertépítéssel és fenntartással kapcsolatos tevékenységet úgy, 

mint motoros fakivágás, zajjal járó kerti gépek használata stb.) hétköznapokon 8-19 
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óra, szombaton, vasárnap és munkaszüneti napokon délelőtt 9-12 óra, délután 15 és 19 

óra időtartamokon kívül - kivéve az azonnali hibaelhárítási munkavégzést - végez, 

az megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait. 

 

 

A zöldfelület kapcsolatos szabályok megszegése 

13. § 

 

Aki  

a) a város területén található zöldfelületeket bármilyen módon károsítja, a zöldfelületek 

építményeit, tartozékait megrongálja, megsemmisíti, 

b) 12 cm-nél nagyobb törzsátmérőjű fát – kivéve a kiszáradt gyümölcsfát – engedély 

nélkül kivág, 

c) a közterületen elhelyezett virágokat leszedi, a fák, bokrok ágait tördeli, megcsonkítja, 

a fákon hirdetést, transzparenst függeszt ki, 

d) a hasznos állatokat és madarakat bármely eszközzel megzavarja (pl.: madárfészket 

rongál, tojást kiszed, stb.), 

e) díszburkolatú járdákon, sétányokon sóval történő síkosságmentesítést végez, 

f) járművével a zöldterületen közlekedik, várakozik (kivéve a zöldterület-fenntartó 

gépeket), illetve járművet mos, 

g) a zöld területeken elhelyezett kerti építményeket, berendezéseket (bútorok, pihenőpad, 

hulladékgyűjtő kosár) nem rendeltetésszerűen használ, 

h) Szentendre Város közigazgatási határán belül, a város által fenntartott játszótereken e 

játszóterek játék felszereléseit rendeltetésellenesen használja, azt megrongálja, 

megsemmisíti,  

az megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait. 

 

 

Az üzletek nyitva tartásával kapcsolatos szabályok megszegése 

14. § 

 

Aki az üzletet a helyi rendeletben meghatározott kötelező zárva tartási időszakban tartja 

nyitva, az megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait. 

 

 

Útügyi szabályok megszegése 

15. § 

 

Aki 

a) engedély nélkül utat megszüntet, elzár, az úton, azalatt vagy afelett építményt vagy 

más létesítményt, illetőleg ezekhez csatlakozást létesít, 
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b) utat engedély nélkül felbont vagy elfoglal, 

c) az út árkába vagy átereszébe olyan anyagot juttat, amely a lefolyást akadályozza vagy 

az árkot (átereszt szennyezi, 

d) az úton elhelyezett útfenntartási anyagra szükségtelenül ráhajt vagy azt szétszórja, 

e) az úton, az alatt, felett vagy mellett végzett munka jelzésére vonatkozó kötelezettségét 

megszegi, 

f) az utat vagy az út műtárgyát megrongálja, 

g) Szentendre Város tulajdonában álló közútjait, járdáit, egyéb közterületeit, - melyekkel 

kapcsolatban a közútkezelői, tulajdonosi feladatokat Szentendre Város Önkormányzat 

látja el - engedély nélkül felbontja, helyreállítási kötelezettségének nem vagy nem a 

jogszabályban, engedélyben meghatározott módon teljesíti, 

az megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait. 

 

 

Záró rendelkezések 

16. § 

 

(1) E rendelet 2016. március 1-jén lép hatályba. 

(2) A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik. 

(3) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Szentendre Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének 

a) az állattartásról szóló 12/2010. (IV. 15.) Önk. sz. rendeletének 16. §-a és 16/A. §-a; 

b) a közterület-használat rendjének szabályozásáról szóló 13/2005. (IV.15.) Önk. sz. 

rendeletének 13. § (3)-(4) bekezdése és a 13/A. §-a; 

c) a város köztisztaságáról szóló 44/2008. (XII.17.) Önk. sz. rendeletének 17. §-a és 17/A. §-

a; 

d) a város forgalmi és parkolási rendjéről és a parkolási díjakról, a védett és korlátozott 

övezetekbe történő behajtás rendjéről szóló 23/2007. (IV. 13.) Önk. rendeletének 27. §-a és 

28/A. §-a; 

e) a zaj elleni védelem helyi szabályozásáról szóló 17/2009. (V.20.) Önk. sz. rendeletének 6. 

§-a és 6/A. §-a; 

f) Szentendre Város zöldfelületeinek használatáról és védelméről szóló 34/2005.(X.18.) 

számú rendeletének 22. §-a és 22/A. §-a. 

 

Szentendre, 2016. január 21. 

 

 

Verseghi-Nagy Miklós  dr. Gerendás Gábor 

  polgármester           jegyző 
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11. Előterjesztés az önkormányzati adóhatóság 2016. évi ellenőrzési tervéről 

Előadó: dr. Gerendás Gábor jegyző 

 

 

 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: ismerteti az előterjesztést. Kérdés, hozzászólás nem 

lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 
 

Szavazás eredménye 

 

#: 7366   Száma: 16.01.21/10/0/A/KT 

Ideje: 2016 január 21 16:09  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 15 100.00 100.00 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 15 100.00 100.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 0   0.00 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Boda Anna Mária Igen - 

Dombay Zsolt Igen - 

Fekete János Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 
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Verseghi-Nagy Miklós polgármester: szavazás után megállapítja, hogy Képviselő-testület a 

határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

3/2016. (I.21.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező 2016. évi 

adóellenőrzési tervet elfogadja.  

 

Felelős: Jegyző 

Határidő: folyamatos 

Végrehajtásért közvetlen felelős: Közigazgatási és Adó Iroda 

 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

 

12. Előterjesztés a Ferenczy Múzeum behajthatatlan követelésének az intézmény 

nyilvántartásaiból való kivezetéséhez történő hozzájárulásról 

Előadó: Kéri Mihály gazdasági vezető 

 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy a 

Városfejlesztési Bizottság javaslattal élt. Ennek megfelelően úgy döntenének, hogy a februári 

képviselő-testületi ülésre a beszerzési folyamatok felülvizsgálata megtörténne és a bizottság 

szempontjainak megfelelő javaslattal állnának elő. Megadja a szót dr. Gerendás Gábor 

jegyzőnek. 

 

dr. Gerendás Gábor jegyző: elmondja, hogy a Jogi, Vagyonnyilatkozat-vizsgáló és Pénzügyi 

Ellenőrző Bizottságnak szintén volt észrevétele. A két bizottság egybehangzó kérése, hogy 

vezessenek listát azokról a vállalkozókról, akik megfelelő, színvonalas munkát végeztek, 

továbbá vizsgálják felül a beszerzéseket. Jelzi, hogy a határozati javaslat 2.) ponttal egészülne 

ki, miszerint: „Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felkéri a 

Polgármestert, hogy az Önkormányzat beszerzési szabályzatát vizsgálja felül és készítsen 

előterjesztést a Képviselő-testület 2016. februári rendes ülésére.” 

 

 

Kéri Mihály gazdasági vezető: mint előterjesztő befogadja a javaslatot. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: megadja a szót Kubatovics Áronnak, a Jogi, 

Vagyonnyilatkozat-vizsgáló és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnökének. 

 

Kubatovics Áron bizottsági elnök: elmondja, hogy Kéri Mihály gazdasági vezető a tegnapi 

bizottsági ülésen felhívta a jelenlévők figyelmét, hogy a vállalkozókról nem negatív-, hanem 

pozitív listát kellene vezetni.  
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 Verseghi-Nagy Miklós polgármester: megadja a szót Kun Csabának, a Városfejlesztési 

Bizottság elnökének. 

 

Kun Csaba bizottsági elnök: elmondja, hogy nem lát abban kivetnivalót, ha negatív listát is 

vezetnek arról, ha valamely cég rosszul teljesít. Tudniuk kell, hogy ki az, aki nem tartotta be a 

szerződéses feltételeket. Megjegyzi, hogy a Városfejlesztési Bizottság határozata két részből 

állt, miszerint amikor egy hibás teljesítés történik, akkor ezzel kapcsolatban legyen egy 

tényfeltárás, hogy pontosan milyen hibákról van szó, és azok kijavítására az Önkormányzat 

milyen intézkedéseket hozott. Javasolják, hogy ne csak jövőbeni beszerzéseknél járjanak el 

így, hanem a múltbéli feltárás is történjék meg. Tegyenek pontot az ügy végére azzal, hogy 

tisztázzák, mi történt akkor. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: megadja a szót Holló István képviselőtől. 

 

Holló István képviselő: egyetért a Városfejlesztési Bizottság javaslatával. Úgy gondolja, 

hogy nem kell attól tartani, hogy ez a feketelista diszkriminatív. Például aki 100 millió Ft-os 

kárt okozott a városnak és felkerül a listára, az egyáltalán nem hátrányosan megkülönböztető. 

Kiemeli, hogy egy építkezés folyamán több elem be van építve (műszaki ellenőr-vezető stb.) 

annak érdekében, hogy a műveletet ne lehessen kifizetni, ha nincs tisztességes teljesítés. Saját 

építőipari gyakorlata szerint, ha valamit nem jól csinálnak meg, abból pénz nincsen, sőt 

kártérítést kérnek, nemhogy fizetnének érte. Okulva az elmúlt eseményekből fontos, hogy ne 

tudjanak olyan cégek munkát vállalni, akik az egyénnek és a közösségnek is kárt tesznek. 

Igenis a nevükkel vállalják a felelősséget. Például az óvoda kapcsán vakon megbízott cég sok 

kárt okozott, beleszaladtak egy sötét alagútba. Támogatja, hogy legyen egy negatív lista, ami 

felhívja erre a figyelmet. 

  

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: úgy gondolja, hogy minden hozzászóló szempontjaival 

egyet lehet érteni, és ezek figyelembe vételével fogják a beszerzési folyamatok 

felülvizsgálatát megtenni. Megjegyzi, hogy ez konkrétan egy 2010. évre visszamenő 

jogügylet, tehát bőven Szentendre város fenntartási időszaka előtt kezdődött. Ebből a 

megfelelő következtetéseket és tanulságokat levonják. Egyéb kérdés, hozzászólás nem lévén 

szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 7367   Száma: 16.01.21/11/0/A/KT 

Ideje: 2016 január 21 16:15  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 15 100.00 100.00 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 15 100.00 100.00 
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Nem szavazott 0   0.00 

Távol 0   0.00 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Boda Anna Mária Igen - 

Dombay Zsolt Igen - 

Fekete János Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

 

 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: szavazás után megállapítja, hogy Képviselő-testület a 

határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

4/2016. (I.21.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

 

1. Szentendre Város Önkormányzata, mint a Ferenczy Múzeum fenntartója, jóváhagyja, 

hogy a Ferenczy Múzeum Igazgatója a Ferenczy Múzeum 16.125.263 Ft összegű, a 

cégnyilvántartásból 2015. június 12-i hatállyal törölt GÉSZ Hungária Fővállalkozó és 

Beruházó Zrt. felé fennálló követelését az intézmény nyilvántartásaiból behajthatatlan 

követelésként kivezesse. 

 

2. felkéri a Polgármestert, hogy az Önkormányzat beszerzési szabályzatát vizsgálja felül 

és készítsen előterjesztést a Képviselő-testület 2016. februári rendes ülésére. 

 

Felelős: Ferenczy Múzeum Igazgató, Polgármester 

Határidő: 2016. február 28. 

Végrehajtásért felelős: Ferenczy Múzeum; Aljegyző 
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13. Előterjesztés Ferenczy Múzeum létszám-racionalizálási és szerkezeti 

átalakításáról, valamint alapító okirat módosításáról 

Előadó: Sólyomné Gyürk Dorottya kulturális alpolgármester 

 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: ismerteti az előterjesztést. Megadja a szót Magyar Judit 

képviselőnek. 

 

Magyar Judit képviselő: elmondja, hogy ennek kapcsán sok kérdést tettek fel Gulyás Gábor 

igazgató úrnak a Jogi, Vagyonnyilatkozat-vizsgáló és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság ülésén. 

Az előterjesztést ily módon nem fogja megszavazni, mert zömében leírás jellegű, nincsenek 

benne számszaki adatok, igazából nem lát garanciát semmire. Javasolja, hogy tárgyaljanak 

róla, és dolgoztassák át. Ez az anyag most nem megfelelő arra, hogy a Képviselő-testület 

érdemi döntést tudjon hozni.  

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: megadja a szót Fekete János képviselőnek. 

 

Fekete János képviselő: elmondja, hogy a Ferenczy Múzeum létszámleépítésével kapcsolatos 

kérdéseire nagyjából megnyugtató válaszokat kapott a Kulturális és Turisztikai Bizottság 

ülésén. Jelzi, hogy az viszont nem hagyja nyugodni, hogy nagyjából ugyanaz a többség 

szavazta meg a kismúzeumok átvételét, amely fórum most leszavazza. Több fajta 

folytonosságot érez a dologban, a Simon-féle V8 Uszoda kapcsán, és néhány más esetben is.  

Arra is kapott választ, hogy az időszakos múzeumbezárás milyen időpontokat érint. A 

létszámleépítések kapcsán a megszűnő státuszok nem jelentik azt, hogy azok a funkciók, 

státuszok üresen maradnak, akiknél leépítés volt. Úgy tűnik, hogy ezzel a FEMUZ meg fogja 

oldani a további működését. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: megadja a szót Holló István képviselőnek. 

 

Holló István képviselő: elmondja, hogy Gulyás Gábor igazgató úrtól írásos tájékoztatást kért. 

Kérdése az volt, hogy amióta ő az igazgató (2015. július 1-től) hány főt vett fel a múzeum 

létszámába, milyen szakmai megoszlásban és mennyiért. Az látható, hogy 17 fővel növelte a 

múzeum létszámát, illetve a közalkalmazotti bértábla felső plafonját súroló béreket adott. 

Teljes létszámcsere történt, illetve több olyan embert vett fel, aki eddig nem volt. Például a 

titkárságvezetőnek bruttó 406 ezer Ft a fizetése, a jogásznak 515 ezer Ft. Megjegyzi, hogy a 

város cége, ami nem versenyszféra és jogászt foglalkoztat legalább 150 ezer Ft-tal kevesebb 

pénzért, tripla vagy négyszer annyi munkát ad a jogásznak. Ezt eléggé rossz üzenetnek tartja. 

A Ferenczy Múzeummal kapcsolatos anomáliákra ez még rátesz egy lapáttal. Ennek a 

végösszege éves szinten bruttó 67 millió Ft-ra rúg. Létszám-racionálás okán néhány ember 

kikerül a rendszerből, akiknek végkielégítést kell fizetni. Tavaly felvett létszám most a leadott 

múzeumokkal eltűnik. Ezzel egy plusz bérkeretben ugyanott vannak, mintha megtartották 

volna őket. Nem ésszerű és nem igazán spórol vele a múzeum pénzt. Ha nincs pályázat, akkor 

az következhet, hogy be kell nyúlni esetleg az Önkormányzat kasszájába és kompenzálni kell, 

ami nem történt meg. Kiemeli, hogy nem elégedett és egyetért Magyar Judit képviselő 

álláspontjával, hogy ezt jobban ki kellene dolgozni és a múltban bekövetkezett változások és a 

jövőre tervezett összehasonlítás összhangjában kellene ezt látniuk. A kért tájékoztató 

anyagban teljesen másképp néznek ki a dolgok, mint ahogyan az előterjesztésben le van írva, 

a kettő nem vág össze. 
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Verseghi-Nagy Miklós polgármester: megadja a szót Kubatovics Áronnak, a Jogi, 

Vagyonnyilatkozat-vizsgáló és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnökének. 

 

Kubatovics Áron bizottsági elnök: jelzi, hogy a Jogi, Vagyonnyilatkozat-vizsgáló és 

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság nem támogatta az előterjesztést, a jelenlévő 4 fő közül 3 fő nem 

szavazta meg, ami nem gyakori. Azért történhetett így, mert a leírt pénzügyi terv nem 

tartható. Jegyző úrtól kérdezi, hogy ez a határozat, amit hoznak, a BM-nek a pályázati 

kiíráskor elfogadható lesz-e vagy vissza kell hozni februárban. Megjegyzi, hogy Gulyás 

Gábor igazgató úr nem tudott erre egyértelmű választ adni. Kiemeli, hogy az előterjesztés 

pénzügyi terve úgy néz ki, hogy kb. álnormativának hívják, de nem az, hanem gentlemen’s 

agreement alapján kialkudott folyamat végén kap a város évente kb. 195 millió Ft-ot a 

fenntartáshoz. Ehhez adja hozzá a város a 147 millió Ft körüli összeget. A kismúzeumok 

átadásával kapcsolatos tárgyalás kapcsán - Magyar Nemzeti Galériának és a Magyar Nemzeti 

Múzeumnak – Gulyás Gábor igazgató úr tegnap hosszan ecsetelte, hogy ez a 195 millió Ft 

ugyanannyi fog maradni. Szerinte biztos, hogy nem fog ugyanannyi maradni, ha a 

kismúzeumokat bárki átveszi, nyilván viszi magával a kialkudott pénzeket. Hiszen azzal 

érveltek éveken keresztül, hogy Szentendrén kívüli funkcióik is vannak. Elmondja még, hogy 

Gulyás Gábor igazgató úr szerint kb. 105 millió Ft lesz az, amennyit a Ferenczy Múzeum 

összességében megspórol azzal, ha ezeket a kismúzeumokat leadja. Az is elhangzott, hogy a 

Szőnyi-gyűjteményt megtartják, csak valamilyen letétszerű jogi konstrukcióban lesz átadva 

annak, aki az épületet kezelni fogja. Úgy véli, ilyen nincsen, mert a Magyar Nemzeti Galéria 

és a Magyar Nemzeti Múzeum nem az épületet akarja, hanem a Szőnyi-gyűjteményt, mert az 

képvisel értéket. Átmegy a gyűjtemény is, rendben van, de nyilván kérik majd azt a pénzt, 

amennyivel ez nekik éves szinten többe kerül. Gulyás Gábor igazgató úr azzal érvelt a 

bizottsági ülésen, hogy természetesen a Magyar Nemzeti Galéria, a Magyar Nemzeti Múzeum 

milliárdos költségvetésében eltörpül az a néhány tízmillió Ft, amennyibe a kismúzeumok 

fenntartása kerül. Szerinte azonban nekik is le kell „hajolniuk" minden millió Ft-ért, épp ezért, 

ez nem fog megvalósulni, ez önámítás. Hozzáteszi még, hogy a Szőnyi Múzeum 

pillanatnyilag úgy áll, hogy nem működik a kazán. Információi szerint az alapítvány fogja 

kipótolni kb. 100 ezer Ft-tal, hogy végre működjön. Sérelmezi, hogy az Igazgató úr nem volt 

hajlandó ezt az összeget sem kifizetni, holott elvileg március 31-ig még a Ferenczy Múzeum 

kezelésében van. Addig felelősek érte és nem gondolhatják, hogy ezek a költségek nem 

érdekesek. Ugyanez volt decemberben Tápiószelén is, ez is egy ismert probléma. Visszatér az 

előterjesztésre: azt mondják, hogy ugyanúgy megkapják majd az állami normatívát. Ha a 

kismúzeumok már nem hozzájuk tartoznak, akkor magának a Ferenczy Múzeumnak a 

látogatószáma fog lecsökkenni. 20-22 ezres látogatót számolt össze a kismúzeumok kapcsán. 

Úgy gondolja, hogy nyilván érv lesz a minisztérium részéről, hogy miért nekik adnák azt a 

pénzt, ha egyébként ennyivel kevesebb a látogató. Felveti, hogy a Babamúzeum kérdéséről 

nem beszéltek, nem tudja, hogy a Városfejlesztési Bizottság mit gondol erről. Emlékszik egy 

RTL-klubos videóra, hogy 2010-2011. év környékén kijöttek forgatni. Egy jelentős réteg 

ezeket a babákat keresi, kedveli. Tudja, hogy rossz az épület, nehéz fenntartani, nem 

múzeumnak számít, de nem engedné el ezt ilyen egyszerűen. Ha az egész folyamatot nézi, az 

történt, hogy lecsupaszítják a Ferenczy Múzeumot, végeredményben lesz néhány nagy 

központi kiállítóhely. Örül, hogy Aj Vej-vej eljön ebben az évben, ez nagyon nagy szó, de 

Szentendre egy egészen más típusú múzeumot tud fenntartani, mint amilyen irányt Igazgató 

úr vizionál a Ferenczy Múzeum kapcsán. Szerinte rossz irány, hogy csak néhány központi 

épületet tartanak meg, és nem foglalkoznak a szakmai munkával. Csupán azért vesznek fel 

egy irodalomtörténészt, mert kötelesek fenntartani egy irodalmi szakosztályt. Elmondja azt is, 

hogy megnézte Gulyás Gábor pályázatát, melyben egy szó nem esik arról, hogy bezárják a 

kismúzeumokat. Az előterjesztésben az szerepel, hogy a kismúzeumokat határozatlan időre 
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zárják be, amíg fel nem újítják. Az Igazgató úrtól konkrét választ nem kaptak a bizottsági 

ülésen, hogy a kismúzeumok hány évig lesznek zárva, ha nem kapnak pénzt. Feltették azt a 

kérdést is, hogy a különféle gyűjtemények keletkezésekor (az örökhagyók odaadták a 

városnak), milyen szerződések köttettek. Az Igazgató úr szerint ebből nem lesz gond, hogy 

bezárják a kismúzeumokat, mert olyan feltétel nincsen az örökhagyó szerződésekben, amiért 

nyitva kellene tartani. Például az Ámos Imre-Anna Margit Múzeummal kapcsolatban azt 

mondta, hogy nincs örökhagyó. Ez nem igaz, Péter Vlagyimirnak hívják, vele kell egyeztetni. 

Felhívja a figyelmet arra, ha Gulyás Gábor igazgató úr ilyen ténybeli tévedésekkel jött a 

bizottsági ülésre, akkor nem tudja, hogy a többi ténybeli állításával mit kezdhet. Szerinte 

Péter Vlagyimirral majd egyeztetni kell, hogy számára megfelel-e, hogy az Ámos Imre-Anna 

Margit Múzeumot határozatlan időre bezárja a város úgy, hogy nem csak múzeum, hanem 

emlékhely, hiszen legjobb tudomásuk szerint a kertben van eltemetve. Véleménye szerint az 

egész előterjesztés totálisan elfogadhatatlan. Ügyrendben kéri, hogy vegyék le a napirendről, 

mert az anyag kidolgozatlan, rossz, a számok nincsenek alátámasztva. Például az előterjesztés 

I.3. pontja arról szól, hogy mikor lesz hatékonyabb a struktúra. Ebben a részben annyi 

szerepel, hogy attól lesz hatékonyabb a struktúra, ha a Ferenczy Múzeumot Centrumnak 

fogják hívni. Szerinte így nem lehet értelmesen, felelősségteljesen döntést hozni.  

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: javasolja, hogy ezt az előterjesztést továbbra is ebben a 

formában tárgyalja a Képviselő-testület, jelzi, hogy a „nem” gombbal fog szavazni. 

Ügyrendben kéri a szavazás megindítását. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 7368   Száma: 16.01.21/12/0/A/KT 

Ideje: 2016 január 21 16:30  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 5 33.33 33.33 

Nem 10 66.67 66.67 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 15 100.00 100.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 0   0.00 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Fekete János Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Holló István Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 
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Magyar Judit Igen - 

Boda Anna Mária Nem - 

Dombay Zsolt Nem - 

Horváth Győző Nem - 

Kun Csaba Nem - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Nem - 

Pintér Ádám Nem - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Nem - 

Tolonics Gyula Nem - 

Verseghi-Nagy Miklós Nem - 

Zakar Ágnes Nem - 
 

 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: megállapítja, hogy az ügyrendi javaslatot a Képviselő-

testület elutasította. Megadja a szót Magyar Judit képviselőnek. 

 

Magyar Judit képviselő: Szentendre kulturális élete kapcsán elmondja, ha a múzeumigazgató 

szakmai stratégiájában 12 sort ír le, akkor az valamit elárul. Újra felhívja a figyelmet, hogy ez 

az anyag kiforratlan, alkalmatlan a tárgyalásra, az érdemi döntésre. Egyetért Kubatovics Áron 

bizottsági elnök úrral. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: megadja a szót Fülöp Zsolt képviselőnek. 

 

Fülöp Zsolt képviselő: elmondja, hogy képviselőként már sok mindent megélt, volt olyan 

kulturális pályázó, aki mesterműnek titulálta a pályázatát. Amikor számon kérték rajta, hogy 

nem erről volt szó a pályaműben, akkor azt válaszolta, hogy az volt a választási kampány, ez 

pedig a valóság. Szerinte ezt nem lenne jó még egyszer eljátszani. Nevezetesen most Gulyás 

Gábor igazgató úr mondja, hogy az általa letett anyag a városnak jó lesz, a kedves Képviselő-

testület szavazza meg. Szeretné, ha lenne valami szankció (akár jelképesen is) arra az esetre, 

ha véletlenül valami krach üt be, lehet, hogy nem jönnek be a plusz pénzek, nincs 

megtakarítás stb. Kéri, hogy javaslatát fontolja meg Polgármester úr. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: megadja a szót Holló István képviselőnek. 
 

Holló István képviselő: egyetért Kubatovics Áron képviselőtársával. Jelzi, hogy nincs 

bizodalma Gulyás Gábor úrral szemben, nem fogadja el a leírtakat és az elhangzottakat. Nincs 

bizodalma Sólyomné Gyürk Dorottya kulturális alpolgármesterrel szemben sem. Kéri, hogy 

mondjon le a kulturális alpolgármesteri tisztéről, mert decemberben sem válaszolt a 

felvetésére. A személyi konzekvenciákat le kell vonni, úgy érzi, hogy ez a lejtmenet fokozása. 
 
 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: elmondja, hogy Sólyomné Gyürk Dorottya továbbra is 

itt ül a Képviselő-testületben, ezzel a decemberi felvetésre válaszolt. Ha februárban is itt fog 

ülni, akkor a mostani felvetésre is megkapja Képviselő úr a megfelelő választ. A pro- és 

kontra érvek kapcsán azt gondolja, hogy egyfelől egy költségcsökkentésről beszélnek, 

másfelől pedig egy szakmai tartalom fenntartásáról. Felhívja a figyelmet, hogy szerkezet 

átalakítási terv egyébként nem szakmai program. A határozati javaslat tartalmazza azt, hogy a 

Polgármester dolgozzon ki vagy dolgoztasson ki további fenntartói intézkedésekhez 

szükséges tervezetet, beleértve akár a szankciók kérdését is. Egyetért ezzel, a városvezetés 

eddigi munkájából lehetett látni azt, hogy a gyenge teljesítménynek van szankciója. Biztosítja 

Képviselő urat, hogy ez a jövőben is így lesz. Megadja a szót dr. Gerendás Gábor jegyzőnek. 
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dr. Gerendás Gábor jegyző: kérdésre válaszolva elmondja, hogy ez a határozati javaslat 

nyilvánvalóan nem alkalmas arra, hogy támogatást igényeljenek. Aki olvasta ezt a 

jogszabályt, az pontosan tudja. Épp azért írták le a határozati javaslatban, hogy a terv 

végrehajtásához szükséges további fenntartói intézkedésekről készítsen a Polgármester 

további előterjesztéseket. Egyébként ezen pályázatokat törvényben meghatározott 

határidőkben kell beadni, például a következő áprilisban lesz. Semmiről nincsenek lekésve, és 

egyébként is májusban kezdődne a jogviszony megszüntetés. Felhívja a figyelmet, hogy a II. 

határozati javaslat az alapító okirat elfogadásáról szól. Megküldték a minisztériummal is előre 

leegyeztetett alapító okiratot a minisztérium részére. Ma visszaigazolták, hogy átvették, de 

még nem tudták megküldeni a választ. Javasolták, hogy a Képviselő-testület úgy döntsön az 

alapító okiratokról, hogy a minisztérium jóváhagyó véleményének beérkezését követően 

hatalmazza fel a Polgármestert az alapító okiratok aláírására. Ezért kéri, hogy a II. határozati 

javaslatban a 2.) pont szóljon úgy, hogy „felkéri a Polgármestert a minisztérium jóváhagyó 

véleményének megérkezését követően az 1. és 2. sz. melléklet szerinti tartalmú okiratok 

aláírására és a törzskönyvi eljárás lefolytatására.” Megjegyzi még, hogy a minisztérium azt 

jelezte, hogy várhatóan nem lesz módosítás vagy bármilyen észrevételük, de mindenképpen 

meg kell várni az írásos dokumentumot. A törvény szerint, ha 30 napon belül nem érkezik 

válasz, akkor megadottnak kell tekinteni. 
 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: kérdezi az előterjesztőt, hogy befogadja-e a módosító 

javaslatot.  

 

Sólyomné Gyürk Dorottya kulturális alpolgármester: jelzi, hogy befogadja a módosító 

javaslatot. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: megadja a szót Magyar Judit képviselőnek. 

 

Magyar Judit képviselő: elmondja, hogy számára már decemberben is nagyon furcsa volt, 

hogy megszólíttatott Sólyomné Gyürk Dorottya kulturális alpolgármester, és erre a súlyos 

kérésre akkor sem mondott semmit. Akkor Polgármester úr mondott két mondatot és próbálta 

megvédeni. Megjegyzi, hogy az alpolgármester asszony helyében ő biztosan válaszolna. 

 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: úgy gondolja, hogy helyén való, ha megvédi a 

városvezetésnek a csapatában lévő tagjait. Egy „nem” választ kér Sólyomné Gyürk Dorottya 

kulturális alpolgármestertől. 

 

Sólyomné Gyürk Dorottya kulturális alpolgármester: jelzi, hogy nem mond le a kulturális 

alpolgármesteri tisztéről. 

 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: kéri a vita lezárását. Megjegyzi, hogy ezt minden 

hónapban eljátszhatják, hogy Képviselő úr felszólítja lemondásra és alpolgármester asszony 

pedig nem mond le. Egyéb kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja az I. határozati 

javaslatot. 
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Szavazás eredménye 

 

#: 7369   Száma: 16.01.21/12/0/A/KT 

Ideje: 2016 január 21 16:38  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 10 66.67 66.67 

Nem 3 20.00 20.00 

Tartózkodik 2 13.33 13.33 

Szavazott 15 100.00 100.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 0   0.00 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Boda Anna Mária Igen - 

Dombay Zsolt Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Holló István Nem - 

Kubatovics Áron Nem - 

Magyar Judit Nem - 

Fekete János Tart. - 

Fülöp Zsolt Tart. - 

 

 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: szavazás után megállapítja, hogy Képviselő-testület a 

határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

5/2016. (I.21.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
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1. a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja a Ferenczy Múzeum szerkezet-

átalakítási tervét; 

2. felkéri a Polgármestert, hogy a terv végrehajtásához szükséges további fenntartói 

intézkedésekről készítsen előterjesztést. 

 

Felelős:     1. pont: a Ferenczy Múzeum Igazgatója 

      2. pont: Polgármester  

Határidő: 1. pont: azonnal 

      2. pont: folyamatos 

 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: szavazásra bocsátja a II. határozati javaslatot. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 7370   Száma: 16.01.21/12/0/A/KT 

Ideje: 2016 január 21 16:39  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 10 66.67 66.67 

Nem 3 20.00 20.00 

Tartózkodik 2 13.33 13.33 

Szavazott 15 100.00 100.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 0   0.00 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Boda Anna Mária Igen - 

Dombay Zsolt Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 
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Zakar Ágnes Igen - 

Holló István Nem - 

Kubatovics Áron Nem - 

Magyar Judit Nem - 

Fekete János Tart. - 

Fülöp Zsolt Tart. - 

 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: szavazás után megállapítja, hogy Képviselő-testület a 

határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

6/2016. (I.21.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

1. elfogadja a Ferenczy Múzeum alapító okiratot módosító okiratát, valamint a 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát jelen határozat 1. és 2. sz. 

melléklete szerinti tartalommal; 

2. felkéri a Polgármestert a minisztérium jóváhagyó véleményének megérkezését 

követően az 1. és 2. sz. melléklet szerinti tartalmú okiratok aláírására és a törzskönyvi 

eljárás lefolytatására. 

 

Felelős:     Polgármester 

Határidő: azonnal 

A végrehajtásért közvetlenül felelős: Ferenczy Múzeum Igazgatója 

 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

 

 

14. Sürgősségi indítvány a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. távhőszolgáltatási 

közfeladat ellátását érintő auditálásáról 

Előadó: Verseghi-Nagy Miklós polgármester 

 

 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: ismerteti a sürgősségi indítványt. Kérdés, hozzászólás 

nem lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

 

#: 7371   Száma: 16.01.21/13/0/A/KT 

Ideje: 2016 január 21 16:39  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 
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Tárgya:  

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 15 100.00 100.00 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 15 100.00 100.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 0   0.00 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Boda Anna Mária Igen - 

Dombay Zsolt Igen - 

Fekete János Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

 

 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: szavazás után megállapítja, hogy Képviselő-testület a 

határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

7/2016. (I.21.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete – mint Alapító – úgy dönt, hogy 

 

1. a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. távhőszolgáltatási közfeladat ellátását érintő – 1. sz. 

melléklet szerinti tartalmú – gazdasági, műszaki és jogi auditálásának elvégzésével 

megbízza a Főtáv Zrt-t (1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31.) 2.000.000,- Ft+ÁFA 

szolgáltatási díj ellenében; 

2. felhatalmazza a Polgármestert az 1. pont szerinti megbízási szerződés aláírására; 
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3. felkéri a Polgármestert, hogy a döntés 2016. évet érintő költségvetési kihatásait a Város 

2016. évi költségvetésének tervezésekor vegye figyelembe; 

4. felkéri a Polgármestert, hogy az audit eredményéről a szolgáltatás elvégzését követő 

képviselő-testületi ülésen adjon tájékoztatást. 

 

Felelős:     Polgármester 

Határidő: 1-2. pont: 2016. január 31. 

          3. pont: 2016. évi költségvetés elfogadása 

          4. pont: 2016. szeptember 8. 

 

A végrehajtásért közvetlenül felelős: 1-2., 4. pont: Jogi Iroda 

                                                                       3. pont: Közgazdasági Iroda 

 

 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

 

15. Előterjesztés a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási 

Önkormányzati Társulás által indított projektek helyzetéről, illetve társasházi 

övezetben lévő szelektív gyűjtőszigetek megszüntetésével kapcsolatos intézkedések 

felfüggesztéséről 

Előadó: Verseghi-Nagy Miklós polgármester 

 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: ismerteti az előterjesztést. Kérdés, hozzászólás nem 

lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 7372   Száma: 16.01.21/14/0/A/KT 

Ideje: 2016 január 21 16:40  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 15 100.00 100.00 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 15 100.00 100.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 0   0.00 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 
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Boda Anna Mária Igen - 

Dombay Zsolt Igen - 

Fekete János Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

 

 

 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: szavazás után megállapítja, hogy Képviselő-testület a 

határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

8/2016. (I.21.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 279/2015. (X. 08.) Kt. 

sz. határozatának végrehajtását – az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Terv 

elfogadásáig – felfüggeszti. 

 

Felelős:     Polgármester  

Határidő: azonnal  

Végrehajtásért közvetlenül felelős: Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt., pályázati koordinátor 

 

 

16. Előterjesztés Dunyha program - Társasházak energetikai korszerűsítésének 

támogatásáról, az önkormányzati lakásokra jutó önrész megfizetéséről 

Előadó: dr. Török Balázs városfejlesztési alpolgármester 

 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: ismerteti az előterjesztést. Megadja a szót Fekete János 

képviselőnek. 

 

Fekete János képviselő: elmondja, hogy nagy örömmel látta a terveket, amelyek szerint a 

szentendrei művészek alkotásai jelennének meg a házak homlokzatán. Emlékezteti a 

Képviselő-testületet, hogy 2013-ban javasolta ezt az akkori városvezetésnek. Merev 

elutasításba ütközött, mondván, hogy jóval drágább, mint a hagyományos fehér-zöld színre 

való festés. Akkoriban felvette több festékgyártó céggel a kapcsolatot, és ők biztosították 
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arról, hogy ha referenciaként megjelölhetik az épületet, akár 20-30 %-os engedményt is adnak 

a festék árából. Ezek az érvek nem győzték meg az akkori városvezetést, most azonban 

nagyon örül neki – bár nincsen kedvezmény -, hogy ismét felvetődött. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: örül, hogy egy pozitív hozzászólás is született egy kis 

negatív csavarral. Megadja a szót Tolonics Gyula képviselőnek. 

 

Tolonics Gyula képviselő: örül annak is és szerinte ez a legfontosabb, hogy sok-sok 

szociálisan nehéz helyzetben lévő embernek lehetősége nyílt arra, hogy jobb körülmények 

között, kevesebb rezsivel élhesse az életét ezekben a lakásokban.  

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: egyéb kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra 

bocsátja a határozati javaslatot. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 7373   Száma: 16.01.21/15/0/A/KT 

Ideje: 2016 január 21 16:42  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 15 100.00 100.00 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 15 100.00 100.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 0   0.00 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Boda Anna Mária Igen - 

Dombay Zsolt Igen - 

Fekete János Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 



 48 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

 

 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: szavazás után megállapítja, hogy Képviselő-testület a 

határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

9/2016. (I.21.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

 

1. a Dunyha program kibővítésével támogatni kívánja a Szentendre Város közigazgatás 

területén található társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítését, 

ehhez 25 millió Ft-ot kíván biztosítani a Város 2016. évi költségvetésében; 

2. a támogatás feltételrendszerét a határozat mellékletét képező tartalommal elfogadja és 

felhatalmazza a Polgármestert, hogy a pályázó Társasházak kérelmeit elbírálja és a 

rendelkezésre álló Dunyha program fejlesztési kerete terhére és erejéig, a támogatási 

feltételrendszer alapján a támogatási szerződést aláírja; 

3. felhatalmazza a Városfejlesztési Bizottságot, hogy a Dunyha program fejlesztési 

keretének felhasználására vonatkozó, 2. pontban hivatkozott feltételrendszert szükség 

esetén módosítsa; 

4. az Önkormányzat tulajdonában álló lakásokra eső önrész finanszírozást (összesen 

30 004 483 Ft) az elkülönített lakásszámla terhére vállalja 

- a Dózsa Gy. 65. sz. alatti társasházban 1 227 409 Ft, 

- a Dózsa Gy. u. 59-63. sz. alatti társasházban 5 596 872 Ft, 

- a Széchényi tér 12. sz. alatti társasházban 970 717 Ft, 

- a Széchényi tér 19-21. sz. alatti társasházban 4 074 538 Ft, 

- a Hamvas Béla 12-18. sz. alatti társasházban 18 134 947 Ft összegben; 

5. felkéri a Polgármestert, hogy az 1. pontban hivatkozott döntés költségvetési kihatásait 

a Város 2016. évi költségvetéseinek tervezésekor vegye figyelembe és a 3. pontban 

foglalt felhatalmazás alapján hozott döntéseiről negyedévente számoljon be a 

Képviselő-testületnek.  

 

Felelős:     1-2. és 4-5. pont: Polgármester 

                  3. pont: Városfejlesztési Bizottság 

Határidő: 1. pont: 2016. február 28. 

      2., 3., 4. pont: folyamatos 

                  5. pont: a költségvetés tervezésekor, illetve a beszámolásra negyedévente 

A végrehajtásért közvetlenül felelős: Projekt koordinátor 

 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
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17. Előterjesztés a Nemzetiségi Önkormányzatokkal kötött együttműködési 

megállapodások felülvizsgálatáról 

Előadó: Verseghi-Nagy Miklós polgármester 

 

 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: ismerteti az előterjesztést. Kérdés, hozzászólás nem 

lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

Szavazás eredménye 

 

 

#: 7374   Száma: 16.01.21/16/0/A/KT 

Ideje: 2016 január 21 16:43  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 15 100.00 100.00 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 15 100.00 100.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 0   0.00 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Boda Anna Mária Igen - 

Dombay Zsolt Igen - 

Fekete János Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: szavazás után megállapítja, hogy Képviselő-testület a 

határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 
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Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

10/2016. (I.21.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

 

1. Szentendre Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat, Szentendre Város 

Önkormányzat és a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal közötti 

együttműködési megállapodást a határozat 1. sz. mellékletét képező tartalommal 

elfogadja; 

 

2. Szentendre Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat, Szentendre Város 

Önkormányzat és a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal közötti 

együttműködési megállapodást a határozat 2. sz. mellékletét képező tartalommal 

elfogadja; 

 

3. Szentendrei Görög Nemzetiségi Önkormányzat, Szentendre Város Önkormányzat és a 

Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal közötti Együttműködési megállapodást a 

határozat 3. sz. mellékletét képező tartalommal elfogadja; 

 

4. Szentendre Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat, Szentendre Város 

Önkormányzat és a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal közötti 

Együttműködési megállapodást a határozat 4. sz. mellékletét képező tartalommal 

elfogadja; 

 

5. Szentendre Város Román Nemzetiségi Önkormányzat, Szentendre Város 

Önkormányzat és a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal közötti 

Együttműködési megállapodást a határozat 5. sz. mellékletét képező tartalommal 

elfogadja; 

 

6. Szentendre Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Szentendre Város 

Önkormányzat és a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal közötti 

Együttműködési megállapodást a határozat 6. sz. mellékletét képező tartalommal 

elfogadja; 

 

7. Szentendrei Szerb Önkormányzat, Szentendre Város Önkormányzat és a Szentendrei 

Közös Önkormányzati Hivatal közötti Együttműködési megállapodást a határozat 7. 

sz. mellékletét képező tartalommal elfogadja; 

 

8. felkéri a Polgármestert, hogy az 1-7. pont szerinti együttműködési megállapodásokat 

kösse meg a Nemzetiségi Önkormányzatokkal. 

 

Felelős:     Polgármester, Jegyző, Nemzetiségi önkormányzatok elnöke 

Határidő: azonnal 

A végrehajtásért közvetlenül felelős: Önkormányzati és Szervezési Iroda, Jogi Iroda  

 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
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18. Előterjesztés Szentendre Város Egészségügyi Intézményei alapító okiratának 

módosításáról 

Előadó: Verseghi-Nagy Miklós polgármester 

 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: ismerteti az előterjesztést. Kérdés, hozzászólás nem 

lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

Szavazás eredménye 
 

#: 7375   Száma: 16.01.21/17/0/A/KT 

Ideje: 2016 január 21 16:43  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 15 100.00 100.00 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 15 100.00 100.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 0   0.00 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Boda Anna Mária Igen - 

Dombay Zsolt Igen - 

Fekete János Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

 

Kubatovics Áron Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 
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Verseghi-Nagy Miklós polgármester: szavazás után megállapítja, hogy Képviselő-testület a 

határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

11/2016. (I.21.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

 

1. elfogadja a Szentendre Város Egészségügyi Intézményei alapító okiratot módosító 

okiratát, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát jelen 

határozat 1. és 2. sz. melléklete szerinti tartalommal. 

2. felkéri a Polgármestert az 1. és 2. sz. melléklet szerinti tartalmú okiratok aláírására. 

 

Felelős:     Polgármester 

Határidő: azonnal 

A végrehajtásért közvetlenül felelős: Jogi Iroda 
 

 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

 

19. Előterjesztés a Szentendre belterület 4432 hrsz-ú, kivett hétvégi ház és udvar 

megjelölésű ingatlanra (WATERFRONT Hotel) vonatkozó elővásárlási joggal 

történő rendelkezésről 

 

 Előterjesztés a Szentendre belterület 399/2 hrsz-ú, kivett benzinkút megjelölésű 

ingatlanra (Vasúti villasor) vonatkozó elővásárlási joggal történő rendelkezésről 

 

 Előterjesztés a Szentendre, belterület 7958 hrsz-ú, kivett hétvégi ház és udvar 

megjelölésű ingatlanra (Erdősor u. 7.) vonatkozó elővásárlási joggal történő 

rendelkezésről 

 

 

 Előterjesztés a Szentendre 6861 hrsz-ú, kivett beépítetlen területre (Skanzen-

környéke) vonatkozó elővásárlási joggal történő rendelkezésről 

 

Előadó: Kéri Mihály gazdasági vezető 

 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: ismerteti az előterjesztést. Megadja a szót Magyar Judit 

képviselőnek. 

 

Magyar Judit képviselő: felhívja a figyelmet, hogy egy pletykaszintű információ jutott el 

hozzá, miszerint eladták a Waterfront Hotelt. Kérdezi, hogy erről tudnak-e? A felszámoló cég 

nem számította be az Önkormányzat elővásárlási jogról való rendelkezését, mert állítólag 8-

10 napot adott meg. Tehát ha ezt februárban szeretnék visszahozni, akkor ezt már nem lehet. 
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Verseghi-Nagy Miklós polgármester: elmondja, hogy nincs ilyen információjuk. A 

felszámoló a levelében 8 napot írt, tájékoztatták arról, hogy az Önkormányzatnak a törvény 

szerint 60 nap áll rendelkezésére, hogy éljen elővásárlási jogával. Tudomása szerint erre 

továbbra is várnak, az adás-vételről nincs információja az ingatlan vonatkozásában. 

 

Kiemeli, hogy négy határozati javaslat van. Egyéb kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra 

bocsátja az I. határozati javaslatot. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 7376   Száma: 16.01.21/18/0/A/KT 

Ideje: 2016 január 21 16:45  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 15 100.00 100.00 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 15 100.00 100.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 0   0.00 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Boda Anna Mária Igen - 

Dombay Zsolt Igen - 

Fekete János Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 
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Verseghi-Nagy Miklós polgármester: szavazás után megállapítja, hogy Képviselő-testület a 

határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

12/2016. (I.21.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

 

1. a Szentendre, 4432 hrsz-ú 8404 m2 nagyságú belterület, kivett hétvégi ház és udvar 

megnevezésű, a WATERFRONT Ingatlanfejlesztési Kft. "f.a."tulajdonában álló 

ingatlanra vonatkozó elővásárlási joggal való rendelkezésről szóló döntést a 2016. 

februári rendes ülésére halasztja; 
2. felkéri a Polgármestert, hogy vizsgálja meg az 1. pontban megjelölt ingatlan 

megvásárlásához szükséges nettó 201.100.000 Ft + ÁFA vételár költségvetési fedezete 

biztosításának lehetőségeit, valamint a lehetséges intézményi fejlesztési és beruházási 

célokat, és ennek ismeretében az elővásárlási joggal való rendelkezésről, valamint a 

tervezett fejlesztési és beruházási célokról készítsen előterjesztést a Képviselő-testület 

2016. februári rendes ülésére. 

 

Felelős:     Polgármester 

Határidő: Képviselő-testület 2016. februári rendes ülése 

A végrehajtásért közvetlenül felelős: Vagyongazdálkodási Iroda 
 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: szavazásra bocsátja a II. határozati javaslatot. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 7377   Száma: 16.01.21/18/0/A/KT 

Ideje: 2016 január 21 16:45  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 15 100.00 100.00 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 15 100.00 100.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 0   0.00 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 
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Boda Anna Mária Igen - 

Dombay Zsolt Igen - 

Fekete János Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

 

     

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: szavazás után megállapítja, hogy Képviselő-testület a 

határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

13/2016. (I.21.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

 

1. a Szentendre, 399/2 hrsz-ú, 2369 m2 nagyságú belterületi, kivett benzinkút megnevezésű 

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság tulajdonában 

álló ingatlanra vonatkozó elővásárlási jogával, a tulajdonos meghatalmazottai által 

benyújtott ingatlan vételi ajánlatban szereplő feltételek szerint élni nem kíván; 

2. felkéri a Polgármestert, hogy a határozatról az eladó ügyvédjét értesítse. 

 

Felelős:     Polgármester 

Határidő: 2016. február 29. 

A végrehajtásért közvetlenül felelős: Vagyongazdálkodási Iroda 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: szavazásra bocsátja a III. határozati javaslatot. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 7378   Száma: 16.01.21/18/0/A/KT 

Ideje: 2016 január 21 16:45  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  
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Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 15 100.00 100.00 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 15 100.00 100.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 0   0.00 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Boda Anna Mária Igen - 

Dombay Zsolt Igen - 

Fekete János Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

 

 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: szavazás után megállapítja, hogy Képviselő-testület a 

határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

14/2016. (I.21.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

 

1. a Szentendre, 7958 hrsz-ú 733 m2 nagyságú belterület, kivett hétvégi ház és udvar 

megnevezésű, Krausz Györgyné tulajdonában álló ingatlanra vonatkozó elővásárlási 

jogával, az ajánlatot tevő Vevő által benyújtott ingatlan adásvételi szerződésben szereplő 

feltételek szerint élni nem kíván; 

2. felkéri a Polgármestert, hogy a határozatról a Vevőt értesítse. 

 

Felelős:     Polgármester 

Határidő: 2016. február 29. 

A végrehajtásért közvetlenül felelős: Vagyongazdálkodási Iroda 

 

 



 57 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: szavazásra bocsátja a IV. határozati javaslatot. 

 

 

 

Szavazás eredménye 

 

 

#: 7379   Száma: 16.01.21/18/0/A/KT 

Ideje: 2016 január 21 16:46  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 15 100.00 100.00 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 15 100.00 100.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 0   0.00 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Boda Anna Mária Igen - 

Dombay Zsolt Igen - 

Fekete János Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: szavazás után megállapítja, hogy Képviselő-testület a 

határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 
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Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

15/2016. (I.21.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

 

1. a Szentendre, 6861 hrsz-ú, 1493m2 nagyságú belterületi, kivett beépítetlen terület 

megnevezésű ingatlanra vonatkozó elővásárlási jogával, az ügyletet képviselő ügyvéd 

által benyújtott ingatlan vételi szerződésben szereplő feltételek szerint élni nem kíván;  

2. felkéri a Polgármestert, hogy a határozatról az eladó ügyvédjét értesítse. 

 

Felelős:     Polgármester 

Határidő: 2016. február 29. 

A végrehajtásért közvetlenül felelős: Vagyongazdálkodási Iroda 

 

 

 

20. Előterjesztés az Elektromosautó Kft.-vel kötött Megállapodás módosításáról 

Előadó: Kéri Mihály gazdasági vezető 

 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: ismerteti az előterjesztést. Megadja a szót Fekete János 

képviselőnek. 

 

Fekete János képviselő: elmondja, hogy amikor megjelent a kisautó, többeknek az volt a 

véleménye, hogy városképi szempontból nem odaillő. Úgy gondolja, hogy semmi szükség 

nincs arra, hogy további ingyen jegyet kapjon a város. Talán az iskolások utaznának? Szerinte 

inkább gyalogosan kellene a diákokat a város értékeivel megismertetni, mint felültetni őket a 

kisautóra, annál is inkább, mert nem turisták, hanem városlakók. Kiemeli, hogy a bérleti díj 

csökkentését sem javasolja. Annak idején a vállalkozó ezt bevállalta, ha nem megy, nem kell 

erőltetni. Nem érti azt sem, hogyha a vállalkozó nem szolgáltat, akkor miért kell bérleti díjat 

csökkenteni. Szerinte ez saját személyi felelőssége, üzleti rizikója. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: megadja a szót Kubatovics Áron képviselőnek. 

 

Kubatovics Áron képviselő: egyetért, hogy az elektromos kisautó városképi szempontból 

nagyon kirívó. Meg kellene vizsgálni szentendrei festők, képzőművészek által egy szentendrei 

dizájn tervezését (pl. ef Zámbó István felkérése), mert a barokk kisvárosi jelleghez így nem 

illeszkedik ez a kisvasút. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: megadja a szót Fülöp Zsolt képviselőnek. 

 

Fülöp Zsolt képviselő: szintén szeretné tudni, hogy a tiszteletjegyek kiknek szólnak. Ha az 

iskolások városi szállítására gondoltak, akkor érthető. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: köszöni mindkét javaslatot, megfontolják. Úgy tudja, 

hogy a kisautóra, mint szállítási eszközre van igény az iskolák részéről, ami nem a belvárosi 

sétát helyettesíti. Megjegyzi, hogy a határozati javaslatban is szerepel, hogy az iskoláknak fel 

fogják kínálni ezt a lehetőséget. Egyéb kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja az 

I. határozati javaslatot. 
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Szavazás eredménye 

 

 

#: 7380   Száma: 16.01.21/19/0/A/KT 

Ideje: 2016 január 21 16:50  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 11 73.33 73.33 

Nem 1 6.67 6.67 

Tartózkodik 3 20.00 20.00 

Szavazott 15 100.00 100.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 0   0.00 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Boda Anna Mária Igen - 

Dombay Zsolt Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Fekete János Nem - 

Fülöp Zsolt Tart. - 

Kubatovics Áron Tart. - 

Magyar Judit Tart. - 

 

 

 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: szavazás után megállapítja, hogy Képviselő-testület a 

határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 
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Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

16/2016. (I.21.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  

 

1. jóváhagyja a Szentendre Város Önkormányzat és az Elektromosautó Kft. (1134 

Budapest, Klapka u. 13.) között megkötött, városnéző jármű Szentendrén történő 

üzemeltetéséről szóló megállapodás módosítását az alábbiak szerinti tartalommal:  

- a kötelező üzemeltetés ideje május 1. - október 15. közötti időtartamra változzon, 

- a bérleti díj mértéke nettó 100.000 Ft + ÁFA/hó összegre változzon, 

- vállalkozó az eddigi 100 helyett 600 darab, szolgáltatás igénybevételére jogosító 

utalványt, „bont” biztosít az Önkormányzat részére, 

- kerüljenek pontosításra a kapcsolattartók adatai, és a felek folyamatosan 

egyeztessenek a rendezvények során szükséges útvonal-módosításokról; 

2. felkéri a Polgármestert, hogy folytasson további egyeztetéseket az üzemeltetővel és a 

város fenntartásában vagy működtetésében álló intézmények vezetőivel arról, hogy a 

szolgáltatás igénybevételére jogosító utalványok felhasználásával vagy ahelyett – 

legalább az utalványok értékével megegyező értékben – más szolgáltatás 

igénybevételével milyen módon segíthető az intézmények működtetése, és 

amennyiben erre lehetőség van, a szerződésmódosítás erre is térjen ki; 

3. felhatalmazza a Polgármestert az 1-2. pontokban meghatározottak szerint a szerződés 

módosításának aláírására.  

 

Felelős:     Polgármester 

Határidő: 2016. február 15.  

A végrehajtásért közvetlenül felelős: Vagyongazdálkodási Iroda 
 

 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: szavazásra bocsátja az II. határozati javaslatot. 

 

 

 

Szavazás eredménye 

 

 

 

#: 7381   Száma: 16.01.21/19/0/A/KT 

Ideje: 2016 január 21 16:50  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 11 73.33 73.33 

Nem 3 20.00 20.00 

Tartózkodik 1 6.67 6.67 

Szavazott 15 100.00 100.00 
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Nem szavazott 0   0.00 

Távol 0   0.00 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Boda Anna Mária Igen - 

Dombay Zsolt Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Fekete János Nem - 

Fülöp Zsolt Nem - 

Holló István Nem - 

Magyar Judit Tart. - 

 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: szavazás után megállapítja, hogy Képviselő-testület a 

határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 

 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

17/2016. (I.21.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szentendre Város Önkormányzat és az 

Elektromosautó Kft. (1134 Budapest, Klapka u. 13.) között megkötött, városnéző jármű 

Szentendrén történő üzemeltetéséről szóló megállapodás kapcsán úgy dönt, hogy a 2015. év 

október 15 – november 15. közötti időszakra vonatkozóan - tekintettel a szolgáltatás 

szüneteltetésére - bérleti díj fizetési mentességet biztosít, melyet a 2016. évi számlázás során 

érvényesít. 

 

Felelős:     Polgármester 

Határidő: 2016. február 15.  

A végrehajtásért közvetlenül felelős: Vagyongazdálkodási Iroda 
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21. Előterjesztés a 0349 és 0348/18 hrsz-ú ingatlanok (Sztaravodai út mentén) 

cseréjéről, a 303/2009. (IX. 10.) Kt. sz. határozat kiegészítéséről  

Előadó: Kéri Mihály gazdasági vezető 

 

 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: ismerteti az előterjesztést. Kérdés, hozzászólás nem 

lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 7382   Száma: 16.01.21/20/0/A/KT 

Ideje: 2016 január 21 16:51  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 15 100.00 100.00 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 15 100.00 100.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 0   0.00 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Boda Anna Mária Igen - 

Dombay Zsolt Igen - 

Fekete János Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 
 

     

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: szavazás után megállapítja, hogy Képviselő-testület a 

határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 
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Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

18/2016. (I.21.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 303/2009. (IX. 10.) Kt. sz. 

határozatban szereplő, a 0348/18 hrsz-ú magántulajdonú és a 0349 hrsz-ú önkormányzati 

tulajdonú ingatlanokat érintő cserével kapcsolatosan Szentendre Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete  

 

1. megállapítja, hogy Szentendre Város Önkormányzat tulajdonában áll a 0349 helyrajzi 

szám alatt felvett, természetben Sztaravodai út mentén fekvő, 1073 m2 területű, kivett 

közút megnevezésű ingatlan; 

2. megállapítja, hogy az 0349 hrsz-ú ingatlan forgalomképtelen törzsvagyonba tartozik, 

mely egy része Szentendre Város Szabályozási Terve alapján a forgalomképtelen 

törzsvagyonból kivonható; 

3. úgy dönt, hogy az 1. sz. melléklet szerinti változási vázrajz alapján a 2. pont szerinti 

ingatlanrészt a 0348/14 hrsz-ú ingatlan Szentendre Város Szabályozási Terve alapján 

közterületbe sorolt területrészére cseréli; 

4. úgy dönt, hogy az Önkormányzat tulajdonában álló, 0349 hrsz-ú helyrajzi számú 

ingatlanra vonatkozóan elfogadja az ingatlanbecslő által készített értékbecslés szerinti 

forgalmi értéket; 

5. felhatalmazza a Polgármestert az 1. számú melléklet szerinti változási vázrajz alapján 

a 0349 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos telekalakítási adásvétellel vegyes csereszerződés 

megkötésére, jognyilatkozatok megtételére, intézkedések meghozatalára, telekalakítás 

átvezetésére.  

 

Felelős:     Polgármester 

Határidő: 2016. március 31. 

A végrehajtásért közvetlenül felelős: Vagyongazdálkodási Iroda 

 

 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

 

 

 

22. Előterjesztés magánszemély tulajdonában álló 5861 hrsz-ú, valamint az 

Önkormányzat tulajdonában álló 5876 hrsz-ú és 5843 hrsz-ú ingatlanok között 

létrejövő telekalakításról, telekcseréről 

Előadó: Kéri Mihály gazdasági vezető 

 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: ismerteti az előterjesztést. Kérdés, hozzászólás nem 

lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 
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Szavazás eredménye 

 

#: 7383   Száma: 16.01.21/21/0/A/KT 

Ideje: 2016 január 21 16:52  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 15 100.00 100.00 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 15 100.00 100.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 0   0.00 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Boda Anna Mária Igen - 

Dombay Zsolt Igen - 

Fekete János Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 
 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: szavazás után megállapítja, hogy Képviselő-testület a 

határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

19/2016. (I.21.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1. megállapítja, hogy az 5843 hrsz-ú és az 5876 hrsz-ú ingatlanok a forgalomképtelen 

törzsvagyonba tartoznak; 
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2. az 5843 hrsz-ú ingatlannak az 5861 hrsz-ú ingatlannal határos szakaszán a HÉSZ által 

a közterületbe már nem tartozó, hanem az építési övezetbe sorolt területrészt a 

forgalomképtelen törzsvagyonból kivonja, és az 5861 hrsz-ú ingatlan tulajdonosának 

csere útján értékesíti; 

3. az 5861 hrsz-ú ingatlan HÉSZ szerint útlejegyzéssel érintett (Szeles utca szélesítése) 

területrészét csereingatlanként elfogadja és az 5876 hrsz-ú közterülethez (Szeles utca) 

csatolja; 

4. az 5843 hrsz-ú és 5876 hrsz-ú ingatlanok forgalmi értéke az Önkormányzat által 

felkért értékbecslő értékbecslése alapján 9000 Ft/m2, mely értékbecslést a Képviselő-

testület elfogadja; 

5. felhatalmazza a Polgármestert a telekalakítással kapcsolatos dokumentumok és a 

csereszerződés aláírására, és felkéri a Polgármestert, hogy az ingatlanok 

átminősítéséhez szükséges intézkedések megtételéről intézkedjen. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2016. október 31. 

A végrehajtásért közvetlenül felelős: Vagyongazdálkodási Iroda 

 

 

 

23. Előterjesztés a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatának elrendeléséről 

Előadó: Petricskó Zoltán általános alpolgármester 

 

 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: ismerteti az előterjesztést. Kérdés, hozzászólás nem 

lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 7384   Száma: 16.01.21/22/0/A/KT 

Ideje: 2016 január 21 16:52  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 15 100.00 100.00 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 15 100.00 100.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 0   0.00 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 



 66 

Boda Anna Mária Igen - 

Dombay Zsolt Igen - 

Fekete János Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

 

 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: szavazás után megállapítja, hogy Képviselő-testület a 

határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

20/2016. (I.21.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

1. az egyenlő bánásmódról és esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. 

törvény 31. § (4) bekezdése alapján a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatát 

elrendeli, a felülvizsgálat elkészültéig a 2013-ban elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi 

Programot hatályában és érvényében fenntartja;   

2. felkéri az Általános Alpolgármestert, hogy a felülvizsgálat eredményeként a Helyi 

Esélyegyenlőségi Programot terjessze a Képviselő-testület elé. 

 

Felelős:     Általános alpolgármester 

Határidő: 1. pont: azonnal,  

      2. pont: 2016. március 30. 

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet 

 

 

 

24. Előterjesztés a Nemzeti Kulturális Alap Építőművészet és Örökségvédelem 

Kollégiumának pályázati felhívásáról 

Előadó: dr. Török Balázs városfejlesztési alpolgármester 

 

 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: ismerteti az előterjesztést. Kérdés, hozzászólás nem 

lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 
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Szavazás eredménye 

 

 

 

#: 7385   Száma: 16.01.21/23/0/A/KT 

Ideje: 2016 január 21 16:53  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 15 100.00 100.00 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 15 100.00 100.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 0   0.00 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Boda Anna Mária Igen - 

Dombay Zsolt Igen - 

Fekete János Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

 

 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: szavazás után megállapítja, hogy Képviselő-testület a 

határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

21/2016. (I.21.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
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1. indul a Nemzeti Kulturális Alap Építőművészet és Örökségvédelem Szakmai 

Kollégiumának pályázati felhívásán az alábbi témakörben: „Műemlék épületek és 

építmények állagmegóvásának és képzőművészeti alkotások restaurálásának 

támogatása"; 

2. pályázatot nyújt be a „Szentendre, Kossuth Lajos u. 15. sz. alatti lakóingatlan 

felújítása” tárgyban; 

3. a pályázaton való indulás céljából 130.000 Ft nevezési díjat biztosít, valamint az 

elkülönített lakásszámla terhére: 

- biztosítja a pályázathoz szükséges önrész mértékét, a pályázat vonatkozásában 

maximum 13.000.000 Ft összeget, valamint a tervezéshez szükséges 960.000 Ft + áfa 

(bruttó 1.219.200 Ft) összeget; 

- a pályázat utófinanszírozási jellege miatt a pályázat elszámolásáig megelőlegezi a 

pályázaton igényelt 13.000.000 Ft támogatási összeget; 

4. felhatalmazza a Polgármestert a pályázat benyújtására, aláírására, a pályázathoz 

szükséges nyilatkozatok megtételére és a szükséges nevezési díj utalására; 

5. felhatalmazza a Polgármestert, hogy a beruházáshoz kapcsolódó minden kérdésben 

eljárjon, a szükséges szerződéseket megkösse; 

6. felkéri a Polgármestert, hogy a Város 2016. évi költségvetésének tervezésekor a 

határozat költségvetési kihatásait vegye figyelembe. 

 

Felelős:   Polgármester 

Határidő: azonnal 

A végrehajtásért közvetlenül felelős: Városfejlesztési Iroda 

 

 

 

25.      Interpelláció, kérdés 

 

 

 

I N T E R P E L L Á C I Ó 

 

 

Tisztelt Polgármester Úr! 

 

Egyesületünk számtalan panaszos bejelentést kapott a Teátrum buszparkoló környékén lakó 

szentendrei polgároktól, akik kifogásolják, hogy a parkolóban megálló buszok rendszeresen, 

hosszú időn keresztül járó motorral várakoznak. Az álló buszok diesel motorjai az egészséget 

és a környezetet károsító égésterméket bocsátanak ki, s az ott lakók számára elviselhetetlen 

zajt okoznak. Az érintett lakosok többször fordultak az Önkormányzathoz, illetve annak 

vezetőihez, de a felvetett probléma érdemi kezelését eddig nem tapasztalták. 

 

- Az Önkormányzat tudomására jutottak-e a Teátrum buszparkolóval kapcsolatos 

lakossági panaszok? 

- Milyen intézkedést tett az Önkormányzat eddig a Teátrum buszparkolóban járó 

motorral várakozó buszok okozta problémák kezelése, illetve megszüntetése 

érdekében? 

- A városi közterület felügyelet munkatársai felkeresik-e, s ha igen, milyen 

rendszerességgel a buszparkolót annak érdekében, hogy érvényt szerezzenek a 

város parkolási rendeletében foglalt szabályoknak? 
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- Ha a KRESZ és a városi parkolási rendelet nem tartalmaz a buszparkolókban 

várakozó buszok motorjainak leállítására vonatkozó előírást, mikor szándékozik a 

városvezetés et a hiány bepótolni? Feltétlenül szükségesnek tűnik, hogy a parkolási 

rendelet módosítását követően a buszparkolókban kihelyezésre kerüljenek a 

tilalmat tartalmazó táblák. 

 

 

Köszönettel: 

 

 

Fülöp Zsolt s.k.   Fekete János s.k.  Kubatovics Áron s.k. 

képviselő    képviselő   képviselő 

 

 

Szentendre, 2016. január 14. 

 

 

 

 

VÁLASZ INTERPELLÁCIÓRA 

a Társaság az Élhető Szentendréért Egyesület Képviselőcsoportjának a Képviselő-

testület 2016. január 21-i ülésére benyújtott interpellációjára  

 

 

Tisztelt Képviselő Urak! 

 

Az interpellációban leírt, a Teátrum buszparkoló környékén tapasztalt, a parkoló buszok járó 

motorral történő várakozásával kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adom. 

 

A parkoló buszok járó motorral történő várakozásának zavaró hatásai ismertek számunkra, 

azonban a jogszabály adta lehetőségek nem biztosítanak megfelelő hatáskört a probléma 

kezelésére. 

Bár a közterület-felügyelet munkatársai rendszeresen végeznek ellenőrzést a Teátrum parkoló 

területén is, tekintettel arra, hogy a KRESZ nem tartalmaz előírást a várakozó buszok 

motorjának leállítására, így jelzésük esetén nincs további intézkedési lehetőségük a 

buszvezetők kötelezésére, szankcionálására, valamint egy tájékoztató/kötelező táblának sincs 

lehetőségünk így érvényt szerezni. Ezt a rendőrséggel folytatott egyeztetésünk is 

megerősítette.  

 

A probléma esetleges kezelhetősége érdekben vizsgáltuk a KRESZ-en kívül más jogszabály 

adta lehetőségeket is, így a szabálysértési törvényben foglaltakat, azonban megítélésünk 

szerint a szabálysértési törvény sem tartalmaz teljesen egyértelmű és minden ilyen esetre 

alkalmazható tényállást. 

 

Vizsgáltuk a probléma parkolási rendeletben és a közösségi együttélés szabályai körében 

történő szabályozásának lehetőségét is (pl. tilalom rögzítése, szankciók kilátásba helyezése), 

azonban azt állapítottuk meg, hogy a szabályalkotás sem lenne alkalmas a helyzet kezelésére. 

Nehéz lenne például szabályozni, hogy mi az a pont, amin túl már zavaró a motor járatása, 

kérdéses, hogyan lehet szabályozni azt, hogy mikor köteles leállítani a motort, és mikor 

indíthatja azt be, különösen egy kifejezetten buszok parkolását hosszú évek óta célzó 
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területen. A dolog természeténél fogva egy esetleges szabályozás kikényszerítésének 

eredményessége is kérdéses, és félő, hogy az ide turistákat fuvarozó vállalkozások – 

amelyeknek nyilvánvalóan nem áll érdekükben, hogy a járművük feleslegesen üzemanyagot 

fogyasszon – is csak indokolatlan zaklatásként tekintenének egy esetleges korlátozásra.  

 

Úgy gondoljuk, elegendő, ha a parkolóőrök olyan esetekben, amikor véleményük szerint 

indokolatlan a motor járatása (vagy esetleg egyszerre túl sok busz van a területen és 

együttesen már túl nagy zajt és szennyezést okoznak), felhívják a sofőrök figyelmét ennek 

zavaró hatására és megkérik őket ennek abbahagyására, illetve meg fogjuk vizsgálni azt is, 

hogy növényzet telepítésével hogyan lehetne a lakóházakat védeni, elválasztani a parkoló 

területétől. 

 

Kérem válaszom elfogadását. 

 

Szentendre, 2016. január 21. 

 

 

Verseghi-Nagy Miklós 

polgármester 

 

 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: felhívja a figyelmet, hogy az interpellációra adott 

válasz a képviselők részére kiosztásra került. Kérdezi az interpellálót, hogy elfogadja-e a 

választ. Megadja a szót Kubatovics Áron képviselőnek. 

 

Kubatovics Áron képviselő: kérdezi dr. Gerendás Gábor jegyző úrtól, hogyha a saját 

kezelésben, saját területen lévő benzinkút azt határozza meg, hogy járó motorba nem lehet 

benzint tölteni, akkor azt milyen jogszabály alapján hozza és tartatja be a tankoló autósokkal. 

Megjegyzi, hogy van saját parkolójuk, így meghatározhatnak saját belső szabályokat. 

Szeretne választ kapni, hogy miért nem tud a város saját hatáskörében, a saját területén 

szabályokat alkotni? 

 

dr. Gerendás Gábor jegyző: felhívja a figyelmet, hogy a járó motorba való tankolásnak van 

némi veszélye, a motor leállítása mindenkinek saját érdeke. A válaszban leírták, hogy a 

rendeletalkotást nem látják alkalmasnak arra, hogy megoldja a konkrét helyzetet. Nehéz lenne 

szabályozni, hogy mi az a pont, amikor már szankcionálni kellene a sofőröket, nehéz lenne 

ennek végrehajtása. Sokkal inkább a meggyőzés a lényeg, az ott lévő parkolóőrnek a 

meggyőző fellépését tartja célra vezetőnek, illetve a zöld felületek bővítését. Megjegyzi, hogy 

hasonló megoldással próbálkoznak a Vasúti villasor mentén a vállalkozások zavaró zajhatása 

miatt. Úgy tűnik, hogy az ott élők gondjait enyhítették, szerinte ez a jó irány a probléma 

kezelésére. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: megadja a szót Fülöp Zsolt képviselőnek. 

 

Fülöp Zsolt képviselő: némi ellenmondást érez, mert a válaszban az szerepel, hogy a jelenlegi 

jogszabályok nem adnak lehetőséget arra, hogy az Önkormányzat saját területén hozhasson 

valamilyen szabályzást. Úgy látja, hogy erre van lehetőség, semmi sem akadályozza meg egy 

ilyen szabályozás elfogadását. Igazából választási lehetőségük van, hogy szeretnének-e 

szabályt alkotni vagy meggyőzzenek. Mindkét álláspont legitim, lehet úgy is, hogy először a 
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meggyőzés lehetőségével élnek és utána szabályt alkotnak. Úgy véli, hogy az nem lehet érv, 

hogy nem szabályozható ez a probléma. Saját területükre meghatározhatják például, hogy 

milyen magasságú-, milyen méretű autóbuszok állhatnak be, stb. Meg lehet határozni azt is, 

hogy járó motorral háromszoros árat fizessen a buszsofőr a parkolóban. Úgy gondolja, hogy a 

városvezetés részéről nem életszerű kifogások merültek fel. Számára is érthető, ha először a 

meggyőzésen van a hangsúly, de az nem érv, hogy egyébként pedig felteszik a kezüket és 

nem lépnek semmit. Kiemeli, hogy ott emberek laknak, az ablakuk alatt járó motorral áll sok 

autóbusz, felhívja a figyelmet a környezetszennyezésre is. Lehet az első lépés a meggyőzés 

meghatározott kifutási idővel, ha azonban ezek után nincs szabályozási lehetőség, akkor a 

Társaság az Élhető Szentendréért Egyesület Képviselőcsoportja nem fogadja el a választ. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: elmondja, hogy nem azt válaszolták, hogy nem lehet 

rendeletet alkotni, hanem azt, hogy a betartatása nehézkes lenne, illetve nem ezt a megoldást 

látják célszerűnek. Megjegyzi, hogy azt hallotta ki Képviselő úr szavaiból, hogy azzal egyet 

ért, hogy az első lépés a meggyőzés eszköze legyen. Megadja a szót Kubatovics Áron 

képviselőnek. 

 

Kubatovics Áron képviselő: csatlakozva Fülöp Zsolt képviselő úrhoz elmondja, hogy 

teljesen legitim, ha a város úgy dönt, hogy rendeletalkotás helyett meggyőzni szeretnének. 

Kiemeli, hogy közösségi együttélési szabályokról éppen most hoztak döntést, ami pontosan az 

ilyen helyzeteket szabályozza, például autómosás közterületen. Ennek kapcsán beszélték át a 

problémakört Irodavezető asszonnyal. Felszólítás után szankcionálható, de a betartatás szintén 

nehézkes. Jelzi, hogy 15 szakaszban írták le, hogy mit nem lehet a városban csinálni, pl. a 

temető csendjét sem lehet zavarni – ezt az előterjesztést a Képviselő-testület megszavazta. Ha 

nem rendeletet akarnak alkotni, hanem a meggyőzéssel próbálkoznak, az ottani parkolóőrre 

bízzák és a belátásra, ez lehet egy válasz, csak a kettő együtt nem összerakható. Kiemeli, hogy 

Fülöp Zsolt képviselőtársa az egyértelmű válaszra és a határidőre kérdezett rá. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: megadja a szót Fekete János képviselőnek. 

 

Fekete János képviselő: szerinte ez az előzetes kérés a város és a közterület felügyelő 

részéről meglehetősen súlytalan, ha beérkezik az autóbusz. Úgy gondolja, hogy a parkoló 

bejáratánál egy három nyelven (magyar, német, angol) figyelmeztető táblával ki lehet fejezni 

azt az igényét a városnak, hogy ne járassák a sofőrök a járművek motorját. Kiemeli, hogy az 

uralkodó szélirány a parkoló felől fúj, a városban lakóknak éppen elég a 11-es főút 

légszennyezettsége is. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: megadja a szót Fülöp Zsolt képviselőnek. 

 

Fülöp Zsolt képviselő: szeretnének egy megerősítést kapni annak érdekében, hogy el tudják 

fogadni a választ. Elképzelésük szerint legyen a türelmi-, felszólító-, meggyőzéses időszaknak 

egy határideje, ami után értékelhető a helyzet. Nem akarják megmondani, hogy ez mettől – 

meddig tartson, ezt a városvezetésre vagy a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt-re bízzák. 

Továbbá kéri, hogy kerüljön ki egy figyelmeztető tábla legalább 3 nyelven, hogy álló 

helyzetben ne járassák az autóbusz motorját. Negatív tapasztalatok esetén ígéretet szeretnének 

kapni arra, hogy nekilátnak a rendelet megalkotásához. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: elmondja, hogy három nyelvű felirattal kihelyezik a 

figyelmeztető táblát. Megadja a szót Holló István képviselőnek. 
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Holló István képviselő: kísérleti jelleggel egy nagyméretű molinó kifeszítését javasolja a 

parkoló bejáratánál. Három nyelven közölnék az egyik oldalon, hogy ez egy öko-parkoló, és a 

házak közelsége miatt kérik a motorok leállítását, a másik oldalon pedig megköszönnék, hogy 

vigyáztak Szentendre tiszta levegőjére. Amennyiben ennek nincs foganatja, akkor el kell 

gondolkodni, hogy milyen körülmények között, milyen szabályrendszerrel alkossanak 

rendeletet. Megjegyzi, hogy az autóbuszokat azért járatják, mert elviselhetetlenül felhevül az 

utastér. A sofőrök mindenhol a világon járatják a motort, a kérdés az, hogy mekkora ez az 

időintervallum. Ebben is lehet kompromisszumot kötni, 1-2 perc alatt nem dől össze a világ. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: megadja a szót Petricskó Zoltán általános 

alpolgármesternek. 

 

Petricskó Zoltán általános alpolgármester: elmondja, hogy értesült erről a problémáról és 

úgy tudja, hogy a buszsofőrök nem folyamatosan járatják a motorokat. Jelzi, hogy járt ott a 

nyáron, a motorokat indulás előtt 10 perccel szokták beindítani. Lakik ott egy hölgy, aki 

összeférhetetlen a környéken, volt olyan eset, hogy az autójával 60 km/óra sebességgel hajtott 

a turisták közé. Megjegyzi, hogy több évtizede parkolóként üzemel ez a terület. Megkérte a 

parkolóőröket, hogy figyelmeztesse a buszsofőröket, amennyiben túl sokáig járatják a 

motorokat. Ez nem mindennapos probléma, amikor nagyon sok autóbusz érkezik egyszerre és 

teljesen beállnak az ingatlan elé, akkor valóban előfordult kellemetlenség, de ezt is orvosolták 

és leállították a motorokat. Kiemeli, hogy a táblát ki fogják helyezni. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: kéri, hogy legyen ez a végszó, a felvetés a 

későbbiekben újra felülvizsgálható. Kérdezi, hogy a Társaság az Élhető Szentendréért 

Egyesület Képviselőcsoportja elfogadja-e az interpellációra adott választ. 

 

Fülöp Zsolt képviselő: jelzi, hogy elfogadják az interpellációra adott választ. 

 

 

 

Tisztelt Polgármester Úr! 

 

 

Az alábbi kérdésekben várom szíves válaszát. 

 

1./ A média tele van azzal, hogy az agglomerációs közlekedést nem finanszírozza tovább 

a főváros. 

Kérdésem, hogy a városvezetés milyen lobbi tevékenységet végez annak érdekében, hogy a 

Szentendrét érintő közösségi közlekedés továbbra is a megszokott módon folytatódjon. Mi 

várható ebben az ügyben? 

 

2./ A HÉV aluljáró felújítása megkezdődött mindannyiunk örömére. 

Kérdésem, hogy mikorra kellett volna befejezni a munkálatokat? Mikorra várható a munka 

befejezése? A vállalás/kiírás szerinti minőségben és ütemezésben készül-e a beruházás? 

Csúszás esetén érvényesíti-e az Önkormányzat a megfelelő szerződéses szankciókat? 

 

3./ A Görög utca - Főtér sarkán lévő házat elkerítették a homlokzat leomlása miatt. 

Kérdésem, hogy mikorra várható az életveszélyes állapot megszüntetése? Van-e a 

városvezetésnek arra vonatkozólag terve, hogy az érintett épület homlokzata a közeljövőben 

megújuljon? 
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Köszönettel, 

 

Szentendre, 2016. január 20. 

 

 

         Magyar Judit 

            képviselő 

 

 

 

 

VÁLASZ KÉRDÉSRE 

Magyar Judit képviselő asszony által a Képviselő-testület 2016. január 21-i ülésére 

benyújtott kérdésekre  

 

 

Tisztelt Képviselő Asszony! 

 

 

Kérdésében felvetettekkel kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom. 

 

 

1./ A média tele van azzal, hogy az agglomerációs közlekedést nem finanszírozza tovább 

a főváros. 

Kérdésem, hogy a városvezetés milyen lobbi tevékenységet végez annak érdekében, hogy 

a Szentendrét érintő közösségi közlekedés továbbra is a megszokott módon folytatódjon. 

Mi várható ebben az ügyben? 

 

Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter jelentette be, hogy az állam átveszi az 

agglomerációs közlekedés működtetését és kész a HÉV átvételére. Jelenleg folynak a 

közösségi közlekedésre vonatkozó agglomerációs járatok átadásáról szóló tárgyalások a 

Fővárosi Önkormányzat és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium között.   

Jelenleg a BKV Zrt.-vel és a Volánbusz Zrt.-vel is jó kapcsolatban állunk. A szentendrei HÉV 

és Volánbusz pályaudvarok közös, a város működésével, közlekedési rendszerével és 

építészetével összehangolt fejlesztésének előkészítése érdekében már felvettük a kapcsolatot a 

partnerekkel. 

Amennyiben végleges döntés születik az agglomerációs közlekedés várhatóan MÁV csoport 

tagjáról, úgy Polgármesterként azonnal felveszem a kapcsolatot az illetékesekkel. Fő célunk, 

hogy az utasok számára megnyugtató megoldás szülessen, és a szentendreiek érdekét a 

fenntartható közösségi közlekedésben is képviseljük. 

 

 

2./ A HÉV aluljáró felújítása megkezdődött mindannyiunk örömére.  

Kérdésem, hogy mikorra kellett volna befejezni a munkálatokat? Mikorra várható a 

munka befejezése? A vállalás/kiírás szerinti minőségben és ütemezésben készül-e a 

beruházás? Csúszás esetén érvényesíti-e az Önkormányzat a megfelelő szerződéses 

szankciókat? 
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A kivitelezővel kötött szerződés szerint a felújítás befejezésének határideje 2016. január 03-a 

volt. A kalkuláltnál nagyobb utasforgalom, annak folyamatos fenntartása és az ezzel járó 

szakaszolt munkafázisok elvégzése sajnos a kivitelezés elhúzódását eredményezték. Az elvárt 

és megkövetelt minőségi munkavégzés, az utasforgalom folyamatossága érdekében a 

szerződés hosszabbítására került sor. A kivitelezés módosult határideje 2016. március 03., 

erre tekintettel nem történt csúszás, így a szankciók alkalmazásával sem kell számolnunk. 

Hetente kerül sor kooperációra a kivitelezővel, a műszaki ellenőrrel, projekt koordinátorral és 

a tervezővel, folyamatos a helyszíni jelenlét, ezzel az ellenőrzés is, így a kiírás szerinti 

minőségben készül el a beruházás. 

 

3./ A Görög utca – Fő tér sarkán lévő házat elkerítették a homlokzat leomlása miatt. 

Kérdésem, hogy mikorra várható az életveszélyes állapot megszüntetése? Van-e a 

városvezetésnek arra vonatkozólag terve, hogy az érintett épület homlokzata a 

közeljövőben megújuljon? 

 

A Városi Szolgáltató N. Zrt.-vel egyeztettünk már, amint az időjárás engedi, kosaras autóval a 

megmaradt vakolat leverésre kerül (-10 fok körüli hőmérséklet között az emelőkosaras autó 

hidraulikája nem minden esetben működik megfelelően).  

A Múzeumigazgató Úr tájékoztatása szerint felkerül majd egy épületháló, amely az esetleges 

hasonló esetekben garantálja a biztonságot, ennek megvalósításához a szükséges hatósági 

engedélyre vár a múzeum.  

Az épület megújulása komplex tervezést igényel, melyről az egyeztetések megkezdődtek már. 

 

 

Szentendre, 2016. január 20.  

 

 

 

 

Verseghi-Nagy Miklós 

polgármester 

 

 

K É R D É S 

 

 

Tisztelt Verseghi-Nagy Miklós Polgármester Úr! 

 

A Szentendrei Hírek közlése alapján 2015.11.05-én a HÉV- aluljáró átépítési munkálatai a 

bontással megkezdődtek. A 2015.11.02-én aláírt szerződés értelmében a teljesítési határidő a 

szerződés aláírásától számított 2 hónap, így a véghatáridő, ahogy azt az aluljárónál kihelyezett 

tábla is hirdeti: 2016. január 3. 

A csúszásról, a várható átadásról semmilyen információ nincs feltüntetve. .A beruházás 

láthatóan nem fejeződött be a szerződésben foglalt határidőre. A véghatáridőhöz képest 30 

napnál nagyobb késedelem kötbérterhes, így a beruházás 2016.02.03-től kötbérezhető. 

Miért nincs feltüntetve az új határidő? 

Mi a befejezés várható határideje? 

Történt-e szerződésmódosítás, illetve Szentendre Városa milyen formában kívánja 

érvényesíteni esetleges kötbérkövetelését? 
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A munkaterület és a gyalogos (gyerekkocsi, kerékpár, kerekesszék, stb.) számára ideiglenesen 

átadott terület elkerítése balesetveszélyes! Az ideiglenes gyalogosközlekedési útvonal nincs 

kitáblázva, jelezve. 

 

Van-e bármilyen megállapodás a kivitelezővel az átmeneti időszakra vonatkozóan? 

Milyen rendszerességgel ellenőrzi a Város a munkálatokat? Milyen lépéseket tervez a 

fenti problémák kiküszöbölésére? 

Kinek a felelőssége lesz, ha az építkezési területen baleset történik? 

 

Az építkezésen keletkező kommunális hulladékot a lekerített munkaterületen kívül a bokrok 

között tárolják. A megkötött szerződés 5.5 pontja szerint naponta köteles a szemét 

elszállítására a Kivitelező. 

 

Milyen rendszerességgel ellenőrzi a Város a hulladék elszállítását? Milyen lépéseket 

tervez a fenti problémák kiküszöbölésére? 

 

Az eddig elvégzett betonozási munkálatok fagyvédelme kétséges. A mellvéd fal egy 

geotextiliával van letakarva, így a fagyvédelem is erősen kétséges. A lépcső az ideiglenes 

gyalogosforgalom számára át van adva, így szintén nincs megvédve a fagytól. Ez azt a 

műszaki problémát veti fel, hogy a fagy kárt tehet a betonban, majd erre a roncsolt felületre 

készül a burkolat, ami a későbbiekben további problémákhoz vezet (jótállási időn túl). 

 

A fenti károk megelőzésére tett-e bármilyen intézkedést a kivitelező? Az intézkedések 

az építési naplóban bejegyzésre kerültek-e (betonadalék, kötésgyorsítás)? 

 

A szerződés 8.2 pontja szerint 30% és 60% készültségi fokon nyújtható be részszámla és 

100% -ról végszámla. 

 

Kapott-e a Város részszámlát és azokat kiegyenlítette-e már? 

A munkálatok átvételét követően a munkadíj 100%-át kifizeti a Város? 

Mi a biztosíték a garanciális javítások elvégzésére? 

Miért nincs a megkötött szerződésben úgynevezett „jóteljesítési garancia”, annak 

ellenére, hogy minden beruházásnál szükséges lenne ilyen klauzulát beleépíteni a 

szerződésbe? (ld. JVPEB 2015. szept. 09., 20. napirendi pont) 

A Város részéről ki fogja átvenni a munkát? 

 

A Társaság az Élhető Szentendréért Egyesület képviselőcsoportja ezúton kéri a Polgármester 

urat a fent szereplő észrevételek érdemben való vizsgálatára és azokra, valamint a feltett 

kérdésekre számunkra és Szentendre lakossága számára megnyugtató válasz adására. 

 

Köszönettel: 

 

 

Fülöp Zsolt s.k.   Fekete János s.k.          Kubatovics Áron s.k. 

képviselő    képviselő           képviselő 

 

 

Szentendre, 2016. január 15. 
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VÁLASZ KÉRDÉSRE 

 

A Társaság az Élhető Szentendréért Egyesület Képviselőcsoport által a Képviselő-

testület 2016. január 21-i ülésére benyújtott kérdésekre  

 

 

Tisztelt Képviselő Urak! 

 

 

Kérdésükben felvetettekkel kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom Önöket. 

 

 

1./ Miért nincs feltüntetve az új határidő?  

 

A HÉV aluljáró felújítása kapcsán hetente kerül sor kooperációra a kivitelezővel, a műszaki 

ellenőrrel, projekt koordinátorral és a tervezővel. A 2016. január 12-én tartott egyeztetésen a 

kivitelező figyelmét felhívtuk a korrigálásra és az új határidő feltüntetésére a tájékoztató 

táblán, ennek pótlása a kérdés megválaszolásáig megtörtént. 

 

2./ Mi a befejezés várható határideje?  

 

A kalkuláltnál nagyobb utasforgalom, annak folyamatos fenntartása és az ezzel járó 

szakaszolt munkafázisok elvégzése sajnos a kivitelezés elhúzódását eredményezték. Az elvárt 

és megkövetelt minőségi munkavégzés, az utasforgalom folyamatossága érdekében a 

szerződés hosszabbítására került sor. A kivitelezés módosult határideje 2016. március 3. 

 

3./ Történt-e szerződésmódosítás, illetve Szentendre Városa milyen formában kívánja 

érvényesíteni esetleges kötbérkövetelését?  

 

A szerződés módosítására 2015. december végi kezdeményezés alapján, a 2. pontra tekintettel 

került sor, a kivitelezés módosult határideje 2016. március 3. 

 

4./ A munkaterület és a gyalogos (gyerekkocsi, kerékpár, kerekesszék, stb.) számára 

ideiglenesen átadott terület elkerítése balesetveszélyes! Az ideiglenes 

gyalogosközlekedési útvonal nincs kitáblázva, jelezve.  

 

Alaphelyzetben a munkaterület átadásával (2015 11. 02-vel történt meg) a műszaki átadásig 

bekövetkező bármilyen, a felújítással összefüggő személyi vagy anyagi káresemény, 

károkozás a kivitelező felelőssége. Továbbá a kivitelezői vállalás része az aluljáró 

használatának - gyalogos forgalom balesetmentes- biztosítása, az egész kivitelezés ideje alatt. 

Ezektől függetlenül nyomatékosan és folyamatosan kérjük és figyelmeztetjük a kivitelezőt, 

hogy mindig legyen figyelemmel a munkaterület egészének elkerítésére, illetve az 

ideiglenesen kialakított közlekedhető területek biztonságos, táblákkal kijelölt, balesetmentes 

használatának fenntartására. Az ilyen jellegű és az ehhez hasonló, az építkezés helyszínével 

kapcsolatos észrevételeinket a kooperációk alkalmával az építési naplóban rögzítjük. 

Megjegyzés: sajnos éjszakánként rongálás is előfordul.    
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5./ Van-e bármilyen megállapodás a kivitelezővel az átmeneti időszakra vonatkozóan?  

 

A 3./ pontban leírt válaszok alapján átmeneti időszak nem volt. 

 

6./  Milyen rendszerességgel ellenőrzi a Város a munkálatokat? Milyen lépéseket tervez 

a fenti problémák kiküszöbölésére?  

 

A HÉV aluljáró felújításánál hetente kerül sor kooperációra a kivitelezővel, a műszaki 

ellenőrrel, projekt koordinátorral és a tervezővel közösen a helyszínen. A felmerülő műszaki 

problémák, egyéb kérdések ezen alkalmakkor, illetve napi szintű e-mailes és telefonos 

egyeztetéseken kerülnek megválaszolásra, tisztázásra. 

 

7./Kinek a felelőssége lesz, ha az építkezési területen baleset történik?  

 

A munkaterület átadására 2015. november 2-án került sor, így az ezt követően – a műszaki 

átadásig – bekövetkező bármilyen, a felújítással összefüggő személyi vagy anyagi 

káresemény, károkozás a kivitelező felelőssége.  

 

8./ Az építkezésen keletkező kommunális hulladékot a lekerített munkaterületen kívül a 

bokrok között tárolják. A megkötött szerződés 5.5 pontja szerint naponta köteles a 

szemét elszállítására a Kivitelező.  Milyen rendszerességgel ellenőrzi a Város a hulladék 

elszállítását? Milyen lépéseket tervez a fenti problémák kiküszöbölésére?  

 

A hulladék elszállítással kapcsolatos problémákról bejelentések e tárgyban nem érkeztek 

felénk, a helyszíni ellenőrzésekkor sem tapasztaltunk felhalmozódott hulladékot, de 

megköszönve jelzésüket, továbbítottuk azt a kivitelező felé és felhívtuk figyelmét a napi 

hulladékelszállítás szigorú betartására. A kivitelező időközben jelezte, hogy többször 

tapasztaltak illegális hulladéklerakást a környéken és a konténereikben (pl. bútor, 

levélhulladék).   

 

9./ Az eddig elvégzett betonozási munkálatok fagyvédelme kétséges. A mellvéd fal egy 

geotextiliával van letakarva, így a fagyvédelem is erősen kétséges. A lépcső az ideiglenes 

gyalogosforgalom számára át van adva, így szintén nincs megvédve a fagytól. Ez azt a 

műszaki problémát veti fel, hogy a fagy kárt tehet a betonban, majd erre a roncsolt 

felületre készül a burkolat, ami a későbbiekben további problémákhoz vezet (jótállási 

időn túl).  

 

A kérdésben említett felszíni vasbeton mellvédek, illetve a mindkét oldali lejárati vasbeton 

lépcsők magbeton szerkezeteinek betonozási munkái 2015 11.15-én, ill. 2015. 11. 19-én 

(építési naplóban dokumentálva vannak) készültek el. Ebben az időben az átlag éjszakai 

hőmérséklet +5 C fok volt. A betonozást követő két hét hőmérsékleti adatai az említett érték 

körül alakultak. Előbbiekre tekintettel fagykár nem keletkezett.  

 

10./ A fenti károk megelőzésére tett-e bármilyen intézkedést a kivitelező? Az 

intézkedések az építési naplóban bejegyzésre kerültek-e (betonadalék, kötésgyorsítás) 

 

Téli időszakban a minősített betonüzemek csak és kizárólag adalékkal (kötésgyorsítóval és 

plasztifikáló-szer adalékolásával, ami a szükséges víz mennyiségét csökkenti a 

bedolgozhatóság megtartása mellett) adnak ki betont felhasználásra. A kiszállított beton 
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szállítólevelein ez ellenőrizhető. Ezek a szállítólevelek mellékletét képezik majd az átadási 

dokumentációnak. 

 

11./ A szerződés 8.2 pontja szerint 30% és 60% készültségi fokon nyújtható be 

részszámla és 100% -ról végszámla.  

- Kapott-e a Város részszámlát és azokat kiegyenlítette-e már?  

 

A kivitelező által benyújtott jelentés és a helyszíni szemle alapján 2016. január 07-én a 

teljesítés igazolására sor került a 30%-os készültségi fokra, a számla január 13-án kelt, a 

kiegyenlítése még nem történt meg.  

 

- A munkálatok átvételét követően a munkadíj 100%-át kifizeti a Város?  

 

Igen, amennyiben a kivitelezés 100%-os készültséget ér el.  

Az építés kivitelezési vállalkozási szerződés 8.2. pontja szerint: 

„(…) Mind a részszámlák, mind a végszámla esetében csak a műszaki ellenőr által igazoltan 

megvalósult kivitelezői teljesítmény ellenértéke számlázható le.  

A részszámla és a végszámla összegét a Megrendelő által teljesítésigazolással elismert 

szerződés szerinti teljesítés mértékének megfelelően kell meghatározni, úgy, hogy a 

részszámla és a végszámla szerinti nettó ellenszolgáltatás a szerződés addig megvalósult 

értékét (az addig 100%-ban teljesített munka) nem haladhatja meg.” 

 

- Mi a biztosíték a garanciális javítások elvégzésére?  

 

Az építés kivitelezési vállalkozási szerződés a jótállásról az alábbiak szerint rendelkezik: 

„15.3.1.  Vállalkozó a beépített anyagokért, az építési-szerelési munkák hibátlan elvégzéséért 

jótállást vállal. A jótállási idő mértéke az eredményes műszaki átadás-átvételi eljárás 

lefolytatásától számított 4 év. 

15.3.2. Jótállási és szavatossági kötelezettségeket a Felek a hatályos jogszabályok 

figyelembevételével kezelik. 

15.3.3. A Vállalkozó köteles a jótállási időn belül keletkezett hibát haladéktalanul kijavítani. 

A kijavított, kicserélt berendezésekre a Vállalkozó jótállását kiterjeszti. 

15.3.4. A Vállalkozó jótállási kötelezettsége megszűnik, ha a hiba rendeltetésellenes vagy 

szakszerűtlen használat, illetve tárolás, szándékos rongálás, vagy erőszakos behatás, elemi kár 

miatt következett be. 

15.3.5. A Vállalkozó köteles a Megrendelő részéről írásban bejelentett, jótállási körbe eső 

meghibásodásokat a bejelentést követő 3 munkanapon belül a Megrendelő kapcsolattartójának 

jelenlétében felülvizsgálni, a Megrendelő igényei alapján a javítási munkákat, a 

felülvizsgálatot követő öt munkanapon belül megkezdeni, és a kölcsönösen megállapodott 

határidőre befejezni. A kivitelezés során beépítésre kerülő gépészeti berendezések 

tekintetében a Vállalkozó az írásbeli bejelentést követő 24 órán belül felülvizsgálja a 

garanciális meghibásodást, a javítási munkákat haladéktalanul köteles megkezdeni. 

15.3.6. Ha a Vállalkozó a hiba kijavítását a bejelentés hatályosulásától számított 8 

munkanapon belül nem kezdi meg és azt folyamatosan nem végzi el, a Megrendelő jogosult a 

kijavítás érdekében a szükséges intézkedéseket a Vállalkozó kockázatára és költségére 

megtenni anélkül, hogy ezzel a szerződés szerinti bármely jogát a Vállalkozóval szemben 

elvesztené. 
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15.3.7. A Felek a teljes körű műszaki átadás-átvételtől számított 1 év eltelte előtt egy 

hónappal utó-felülvizsgálati eljárást tartanak, amelyet a Megrendelő képviselője készít elő, és 

arra meghívja a Vállalkozót. Az ott készített jegyzőkönyvben feltüntetett hibák kijavítása, 

illetve a hiányosságok megszüntetése a Vállalkozó 30 napos határidőn belüli kötelezettségét 

képezi.” 

 

- Miért nincs a megkötött szerződésben úgynevezett „jóteljesítési garancia”, annak 

ellenére, hogy minden beruházásnál szükséges lenne ilyen klauzulát beleépíteni a 

szerződésbe? (ld. JVPEB 2015. szept. 09., 20. napirendi pont)  

 

A jelenlegi partner kiválasztását célzó közbeszerzési eljárást egy sikertelen pályázat előzte 

meg, ahol az árak túl magasak voltak a rendelkezésre álló pénzügyi fedezethez képest. A 

beruházás költségeinek csökkentése érdekében igyekeztünk minden árfelhajtó tényezőt 

kiküszöbölni. A biztosítékot a cégek költségként kezelik, és mint ilyet, beárazzák. Az 

előkészítésnél az a döntés született, hogy a munka volumene és jellege nélkülözhetővé teszi a 

kötbéren és jótálláson felüli egyéb biztosíték előírását. 

 

12./ A Város részéről ki fogja átvenni a munkát? 

 

A HÉV aluljáró felújítás műszaki ellenőre a városi főmérnök, így a műszaki átadás-átvételt is 

ő fogja jóváhagyni. 

 

 

Szentendre, 2016. január 21. 

 

 

Verseghi-Nagy Miklós 

polgármester 

 

 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: felhívja a figyelmet, hogy a képviselők részére az 

írásbeli kérdésekre a válaszok kiosztásra kerültek. Megadja a szót Magyar Judit képviselőnek. 

 

Magyar Judit képviselő: köszöni a gyors választ. Elmondja, hogy a HÉV aluljáró felújítása 

kapcsán felvetett kérdésére adott választ nem tudja értelmezni, miszerint: „A kalkuláltnál 

nagyobb utasforgalom, annak folyamatos fenntartása és az ezzel járó szakaszolt munkafázisok 

elvégzése sajnos a kivitelezés elhúzódását eredményezték.” Úgy gondolja, hogy a beruházás 

előtt felmérték, hogy milyen ütemezésben tudják a munkát elvégezni. Nem érti, hogy most 

mindenki a hév-aluljárón át közlekedik? Nem gondolja, hogy az aluljáró forgalma megnőtt 

volna azáltal, hogy a felújítások elkezdődtek. Szerinte az előzetes felmérés volt rossz, vagy 

más indok áll a munka csúszásának hátterében.  Nem tudja elfogadni a választ. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: megadja a szót Kubatovics Áron képviselőnek. 

 

Kubatovics Áron képviselő: jelzi Holló István képviselő úrnak, hogy ha öko-parkoló a 

Teátrum, akkor legyen majd az Ipar utca is öko-utca. Elmondja, hogy a HÉV aluljáróval 

kapcsolatban a Társaság az Élhető Szentendréért Egyesület Képviselőcsoportja is kérdéssel élt 

a Polgármester úr felé. Úgy látja, hogy december végén módosították a kivitelezővel a 

szerződést. Kérdezi, hogy miért került erre sor? Konkrét válaszra kíváncsi, hogy mi az az 
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indok, ami miatt a városvezetés akceptálta a vállalkozó kérését, hogy legyen szerződés 

módosítás. Azt nem tudja elfogadni, hogy tél van, mert ezt előre is tudták, és mégis úgy 

vállalták, hogy 2015. novemberében elkezdik, két hónap alatt befejezik. Emlékei szerint kb. 

december 27-ig 6-8-10 celsius fok volt. Úgy érzi, hogy azt a szentendrei hagyományt 

folytatják, hogy minden beruházás csúszik, de kötbérezés nincs. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: elmondja, hogy a másik kérdésre adott válaszban 

szerepel, hogy mi a szerződés határidő módosításának az indoka. Ügyrendben megadja a szót 

Kun Csaba képviselőnek. 

 

Kun Csaba képviselő: kéri, hogy tartsák be az ügyrendet. Jelzi, hogy csak az interpellálók 

szólhatnak hozzá, de sajnos megtörtént az, hogy más képviselők is elmondhatták 

véleményüket. Felhívja a figyelmet arra is, hogy a kérdések kapcsán nem lehet belemenni a 

részletek tárgyalásába, és „egyebek”-ben sem lehet érdemi témákról beszélgetni, például 

nincs mód egy szerződés részleteiről tárgyalni. Javasolja Kubatovics Áron képviselő úrnak, 

hogy a Jogi, Vagyonnyilatkozat-vizsgáló és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság ülésén vegye 

napirendre ezt a kérdést, tisztázzák a felmerült kérdéseket és tegyék meg a szükséges 

lépéseket. Kiemeli, hogy ez a fórum nem alkalmas arra, hogy az „egyebek” napirend 

keretében érdemi kérdéseket tisztázzanak. 

 

 

 

26.    Egyebek 

 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: megadja a szót Holló István képviselőnek. 

 

Holló István képviselő: elmondja, hogy ő volt az, aki megszegte ezt a szabályt - a molinóval 

megoldást szeretett volna kínálni -, elnézést kér Képviselő-testülettől és a Polgármester úrtól. 

Kubatovics Áron képviselőtársának az Ipar utca kapcsán jelzi, hogy van mit tenni, neki is 

megvan benne a maga felelőssége, dolgozik rajta. Kérdezi, hogy a QualiTeam Kft. bírósági 

határozata alapján hol tart az 540 millió Ft behajtása. Elmondja, hogy a 2015. december 9-én 

büntető feljelentés történt ismeretlen tettessel szemben a Ferenczy Múzeumot illető 

visszaélésekkel kapcsolatban. Az ügyiratot átolvastatta egy jogásszal, azonban érdeklődik, 

hogy mi az Önkormányzat álláspontja, az ügy milyen stádiumban van. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: elmondja, hogy ha a QualiTeam Kft. a februári 

képviselő-testületi ülésig befizeti a pénzt, akkor a költségvetés készítésénél figyelembe tudják 

venni. Jelzi, hogy a végrehajtási eljárásnak utánanéznek és Holló István képviselő úr mindkét 

kérdésére írásban válaszolnak és megküldik a képviselők részére is. Megadja a szót 

Kubatovics Áron képviselőnek. 

 

Kubatovics Áron képviselő: megfogadja Kun Csaba képviselő úr javaslatát, hogy csak az 

egyebek napirendi pont keretébe illő dolgokat hoz fel. Úgy tudja, hogy jövő héten jár le a 

TDM Nonprofit Kft. igazgatójának próbaideje. Kérdezi, hogy meg lesz-e hosszabbítva vagy 

véglegesítve lesz-e az ügyvezető? 
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Verseghi-Nagy Miklós polgármester: megadja a szót Sólyomné Gyürk Dorottya kulturális 

alpolgármesternek. 

 

Sólyomné Gyürk Dorottya kulturális alpolgármester: elmondja, hogy meg lesz hosszabbítva. 

 

 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: egyéb kérdés, észrevétel nem lévén megköszöni a 

részvételt, az ülést 17.16 órakor bezárja. 

 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 

Verseghi-Nagy Miklós                                                            dr. Gerendás Gábor 

                   polgármester                                                                       jegyző 


