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Szám: 10/2016. 

 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

 2016. június 29-én (szerdán) 16.00 órai kezdettel  

a Városháza Dísztermében tartott rendkívüli üléséről 

 

 

 

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

alpolgármester, Dombay Zsolt, Fülöp Zsolt, Holló István, Horváth 

Győző, Kubatovics Áron, Kun Csaba, Pintér Ádám, Tolonics 

Gyula és Zakar Ágnes képviselők 

 

 

Távol van:  Sólyomné Gyürk Dorottya kulturális alpolgármester, Boda Anna, 

Fekete János és Magyar Judit képviselők 

  

Hivatalból jelen 

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

jegyző,  dr. Dóka Zsolt aljegyző, Kéri Mihály gazdasági vezető, Aba 

Lehel főépítész, dr. Ligetfalvi Kinga a Közigazgatási és Adó Iroda 

vezetője, dr. Klúcsó Anita jogtanácsos, Budai Mónika a Jegyzői 

Kabinet vezetője, Bartha Enikő az Önkormányzati és Szervezési 

Iroda vezetője, Kondacsné Nagy Ágnes testületi referens 

 

 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: szeretettel köszönti a Képviselő-testület tagjait, a 

Hivatal dolgozóit, a televízió nézőit és a megjelent vendégeket, az ülést 16.04 órakor 

megnyitja. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 11 fővel határozatképes. Kéri a 

képviselőket, kapcsolják be szavazógépeiket. Ismerteti a napirendi pontokat. Megkérdezi a 

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

észrevétele. Kérdés, észrevétel nem lévén szavazásra bocsátja a napirend elfogadását.  

 

Szavazás eredménye 

 

 

#: 319   Száma: 16.06.29/0/0/A/KT 

Ideje: 2016 június 29 16:05  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 11 100.00 73.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 
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Szavazott 11 100.00 73.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 4   26.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Név Voks Frakció 

Dombay Zsolt Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Boda Anna Mária Távol - 

Fekete János Távol - 

Magyar Judit Távol - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Távol - 

 

 

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

napirendet elfogadta.  

 

 

NAPIREND 

  Cím Típusa Előterjesztő Előkészítő 

1. 

A Szentendrei Turul Szoborért 

Alapítvány kezdeményezésében 

megvalósuló Turul szobor állításáról 

Előterjesztés 

Verseghi-Nagy  

Miklós 

polgármester 

 

Aba Lehel 

2. 

 

A hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatásról 

Az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) 

pontja alapján zárt ülés rendelhető 

el! 

 

Előterjesztés 

Verseghi-Nagy  

Miklós 

polgármester 

dr. Klúcsó Anita 
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1. Előterjesztés a Szentendrei Turul Szoborért Alapítvány kezdeményezésében 

megvalósuló Turul szobor állításáról 

Előadó: Verseghi-Nagy Miklós polgármester 

 

 
 

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

legutóbbi döntés szerint, amikor a Képviselő-testület ezzel a kérdéskörrel foglalkozott, abban 

maradtak, hogy egy rendezési tervet, egy kerttervet kell a Szentendrei Turul Szoborért 

Alapítványnak készítenie és a Tervtanács részére benyújtania. A Tervtanács jóváhagyását 

követően adja ki a Képviselő-testület a végleges hozzájárulását a szobor felállításához. Jelzi, 

hogy a szobor felállítása – sajnálatos módon - hamarabb megkezdődött, mint ahogy ezek a 

lépések megtörténtek volna vagy befejeződtek volna. A Tervtanács a tegnapi napon tárgyalt 

erről, a tervet jóváhagyták. Felkéri Aba Lehel főépítész urat, hogy néhány mondatban a 

tervtanácsi véleményről számoljon be. 

 

Aba Lehel főépítész: elmondja, hogy a Tervtanács megkapta Pirk Ambrus táj- és kertépítész 

mérnök parkrendezésre vonatkozó tervjavaslatát. A látványterv a tényleges, illetve a tervezett 

környezetében ábrázolja a szobor elhelyezését. Ennek kapcsán a terv javaslatot tartalmazott - 

a növénytelepítésen és parkrendezésen túl - a területen megtalálható Szabók keresztje, más 

néven Óvízi kereszt áthelyezésére is. Ezt a tervet véleményezte a Tervtanács. Kiemeli, hogy 

alapvetően a park kialakítását és a környezetrendezést támogatták, a növénytelepítésekkel, a 

Turul Szobor hátterének kialakításával, sétány elrendezésével egyetértett. A kereszt 

áthelyezését azonban alapvetően nem támogatták, mondván, hogy ez a két szimbólum egymás 

mellett, egymás környezetében elég nehezen fér el, és inkább konkurálnak egymással, sem 

mint kedvező kiegészítői egymásnak. Ezért a Tervtanács azt javasolta, hogy a keresztet egy 

másik közterületi járdaszigetre, mégpedig a Sztaravodai út mentén, a Vasvári Pál utca 

becsatlakozásánál meglévő zöld járdaszigetre helyezzék át. Amennyiben ez nem 

megvalósítható forgalomtechnikai- vagy egyéb tulajdonjogi okoknál fogva, akkor egy-két 

korrekciós javaslatot fogalmaztak meg a tervező felé, hogy a keresztet milyen módon lehetne 

a mostani zöld téren egy kis önálló identitást képző szigetben elhelyezni. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: köszöni az összegzést. Felhívja a figyelmet, hogy 

tudomásukra jutott, hogy a szoborállítással kapcsolatban különböző provokáció és antiszemita 

feliratok jelentek meg, illetve zavarkeltés indult el a városban rendkívül sajnálatos módon. 

Ezért javasolja, hogy a határozatot egy további ponttal kiegészítve – az írásban kiosztott 

szövegezésnek megfelelően – fogadják majd el, amelyben elítélik ezt a fajta tevékenységet, 

illetve felszólítják a szobor állítóit, illetve annak ellenzőit, hogy a tolerancia jegyében őrizzék 

és ápolják saját hagyományaikat. Megadja a szót Fülöp Zsolt képviselőnek. 

 

Fülöp Zsolt képviselő: elmondja, hogy örül annak, hogy a határozati javaslatnak lesz 

kiegészítése, feltétlenül szükséges. Eddig is és ezután is támogatja a szoborállítást, de ahogy 

állítják és akik állítják, annak kapcsán reméli, hogy a legutóbbi elhamarkodott döntésük, 

építkezésük, vagy bármilyen szabály felrúgása csak egyszeri kisiklás volt. Szerinte lényeges, 

hogy bármennyire is nehézkes a szabályok betartatása, bármennyire is türelmetlen az ember 

és szeretné már a munkája gyümölcsét látni, bármennyire is jogos vagy jogtalan bizonyos 

hivatalok „packázása”, akkor sem teheti azt senki, önkormányzati képviselő pláne, hogy 

felrúgja a mindenkire kötelező szabályokat. Ilyet nem lehet megtenni, mert hogyan várja el 

utána bárki is, főleg önkormányzati képviselőként, hogy bárki is befizesse a helyi adóját, 

betartsa a szabályokat. Ha nem vonatkoznak szabályok az önkormányzati képviselőkre vagy 
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csak azok a szabályok vonatkoznak rájuk, amelyeket saját maguknak jónak látnak, és 

bármilyen indokkal felmentést tudnak vagy akarnak maguknak szerezni a szabályok alól, az 

nem vezet sehova. Ez a viselkedés nem méltó a szobor eszmeiségéhez sem. Felszólítja a 

Nemzeti Konzervatív Kört, hogy az összes létező szabályt – akár tetszik, akár nem, akár 

elhúzódik a szoboravatás, akár nem - kötelező betartani. Ha nem tartják be, méltatlanná 

válnak arra, hogy szobrot állítsanak. Reméli, hogy az előterjesztés-kiegészítést Holló István 

képviselőtársa is megszavazza, és abban is bízik, hogy a Nemzeti Konzervatív Kör is 

valamilyen úton-módon majd véleményt mond erről az állásfoglalásról. Felhívja a figyelmet, 

hogy azt, amit a méltán híres szentendrei toleranciáról eddig tudtak, azt érdemes lenne 

továbbfolytatni. Érdemes lenne – ezt a karzaton ülőknek is mondja – felülemelkedni az eddigi 

vélt vagy valós történelmi vagy nem történelmi-, akár családi sérelmeken is. Tudni kell 

átlépni a saját árnyékukat, mert ugyanabban a körben fognak szaladgálni körbe-körbe. 

Valamikor valakinek plusz dolgot kell letenni, többet kell vállalnia, mint a másiknak akár úgy 

is, hogy érzi, hogy saját sérelmét követi el azzal is, hogy most például elenged egy dolgot, 

igenis valakinek itt fel kell nőnie minél hamarabb. Egyik vagy másik oldalnak, de úgy, hogy 

mindkét oldal gyerek marad, az nem vezet sehová. Akkor tényleg mehetnek vissza a 

homokozóba, és akkor megint elkezdhetik, hogy kinek a micsodája ért előbb a Kárpát-

medencébe, hol voltak vagy hol nem voltak adott történelmi helyzetben - ez értelmetlen, se 

füle, se farka. Kiemeli, hogy vannak szimbólumok, értékek, amelyeket el kellene fogadni 

mindenkinek. Nem szabad kirekesztőnek lenni, azok a feliratok, amik voltak a 

szobortalapzaton, az elfogadhatatlan és minősíthetetlen. Ugyanakkor elfogadhatatlan és 

minősíthetetlen, ha valaki a Turul szobrot vagy a Turul jelképet náci ideológiával azonosítja, 

mert ez nem az. Számára ezek az értékek, amiket jó lenne megőrizni, és ezért támogatja 

továbbra is a Turul szobor felállítását, és bízik benne, hogy felnőttként tudnak viselkedni 

Szentendrén. 

 

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

 

Kubatovics Áron képviselő: elmondja, hogy amikor először elé került ez a kérdés, hogy 

Turul szobrot akar a város egy közössége építeni, akkor ez már egy eldöntött tény volt. 

Valamikor tavaly, március-április környékén ki is fejtette, hogy neki a Turul szobor állításával 

mi a gondja, ezt továbbra is fenntartja. Az a problémája a Turul szoborral, hogy olyan dolgok 

rakódtak rá a közelmúlt időszakában (a 1944-es vészkorszakra és az előtte lévő 1930-as 

évekre gondol), amelyek joggal keltenek félelmet más közösségekben. Ott folytatná ezt a 

gondolatot, ahol Fülöp Zsolt képviselőtársa abbahagyta. Kiemeli, hogy az a probléma, hogy 

ugyanazokat a köröket futják ebben a kérdésben az elmúlt 25 évben, és „szekértábor” logika 

van. Számára is teljesen világos, hogy a Turullal, mint jelképpel nincs gond, akkor van gond, 

ha a Turul felállítói egyéb szándékokkal akarják ezt felállítani, vagy fölruházzák egyéb 

tartalmakkal vagy szimbólumokkal. Ezért nagyon fontos, hogy semmilyen szinten ne 

kötődhessenek a Turul szoborhoz egyéb, akár antiszemita felfüggesztések. Szerinte az a 

feladatuk, hogy a társadalomban meglévő feszültségeket tompítsák. Úgy véli, hogy a 

Polgármester úr rosszul kezelte ezt az egész kérdést. A városvezetésnek a Turul szobor ügy 

élére kellett volna állni és egy egészen más szemszögből közelíteni a problémához. Tanítsák a 

gyerekeket a szentendrei iskolákban a régi magyar hagyományokra, tanítsák meg arra, hogy 

hogyan alapították újjá a várost a szerbek, tanítsák meg, hogy a vészkorszakban mi történt 

vagy azt, hogy 1944-45-ben Szentendrén és környékén mi történt. Megjegyzi, hogy Sólyomné 

Gyürk Dorottya kulturális alpolgármester asszonnyal együtt olvasták fel a neveket a 

Holokauszt megemlékezésen. Most már lassan pontosan lehet tudni, hogy mik történtek a 

városban és környezetében. Tanítsák meg a székely rovásírást a szentendrei gyerekeknek, 

meséljék el nekik, hogy Erdélyben 1000 éves köveken találtak rúnaírásokat, és párhuzamosan 
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tanítsák meg a gyerekeket arra is, hogy a XIX. századi kreálmányról van szó, amit valahonnan 

nyúltak és abból csinálták meg. A magyar, a nemzeti, a szentendrei, a szűkebb pátriájuk 

hagyományait egységében kellene kezelni és ilyen formában a városvezetésnek az lett volna a 

dolga, ha el akarják kerülni, hogy a Turul szoborra például ilyen jelképek kerüljenek fel, hogy 

hántsák le a Turul szoborra rárakódott egyéb olyan rákenődéseket, melyeket a történelem 

viharai hoztak ide. Zárójelben elmondja, hogy egy híres szobrászbarátja azt mondta, hogy 

azért nem vesz részt Turul szobrok állításában és nem pályázik Turul szobrok készítésére, 

mert mind a szoborállítók, mind az abban részt vevő szobrászok is ugyanazt az esztétikai 

minőséget, 70 évvel ezelőtti jelentéstartalmakat várják el az adott szobrásztól. Semmifajta ó-

jelentéstartalommal nem akarják sem a szobor állítói, sem a szobrászok felruházni a Turul 

szobrokat. Úgy véli, innentől kezdve konzerválják ugyanazokat a problémákat, amiket a Turul 

szobor közvetít. Ha ebből kiléptek volna – például nemzetközi tervpályázatban hirdetik meg a 

szobor formáját, vagy azt mondják, hogy nemzetközi zsűri hozza – és bátrak, el mernek onnan 

lépni, akkor a problémákból semmi nem lett volna, ami Szentendrén az elmúlt időszakban 

megjelent. Hangsúlyozza, hogy nem magával a Turul szimbólummal van gond, hanem az 

esetleges hátsó vagy mögöttes szándékokkal, második-harmadik jelentéstartalmakkal. Maga 

részéről nem tudja ilyen formában támogatni a Turul szobrot, pontosan látszódik most, hogy 

mi a gond a Turul szobor körül, feszültséget gerjeszt. Csak a helyszínről vitatkoznak, nem 

pedig arról, hogy akarnak-e Turul szobrot. Maga részéről nem állítana Turult, elfogadja, hogy 

a többség így akarja, de ő ebben továbbra sem kíván részt venni, ezt döntse el a többség, ha 

ilyen formában akarják. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: megjegyzi, hogy Képviselő úr szerint rosszul 

közelítette meg a témát, a tolerancia jegyében nem fogja ezt most részletezni, de azon 

csodálkozik, hogy miközben Képviselő úr azt mondja, hogy nem támogatja, és nem kellene 

Turul szobrot állítani, neki mégis azt javasolja, hogy álljon élére ennek a kezdeményezésnek, 

és ennek kapcsán az összes szentendrei diák és felnőtt fejében tegyen rendet. Felhívja a 

figyelmet, hogy erre sajnos nem tud vállalkozni. Azért sem tud a kezdeményezés élére állni, 

mert amikor polgármester lett, már réges-rég nagy sebességgel zajlott ez a kezdeményezés, 

sőt talán már maga a szobor is le volt gyártva, amit először a Cseresznyés út 152. szám alatt 

láthatott a saját szemével. Tehát akkor már a művész is ki volt választva, az alkotás is 

elkészült. Ez a kezdeményezés – mint ahogy ismeretes – már több évre visszamenőleg létezik 

és az előző Képviselő-testület már döntött arról, hogy a szobor felállításra kerüljön 

Szentendrén. Megadja a szót Holló István képviselőnek. 

 

Holló István képviselő: elmondja, hogy a határozat-kiegészítéssel mélységesen egyetért, és ő 

az első, aki ezt aláírja. Megjegyzi, hogy a logika szerint neki a legnehezebb a feladata, mert rá 

hárul a kellemes és a kellemetlen rész is. Kiemeli, hogy más emberek tettéért nem tud felelni, 

és nem is szeretné a felelősséget magára vállalni. Fülöp Zsolt képviselőtársával egyetért 

abban, hogy valóban nem tehet meg egy képviselő akármit és be kell tartani a törvényeket. 

Felhívja a figyelmet, hogy a felszín alatti munkákért vállalja a felelősséget, a továbbiakban 

történtekért nem, nem volt benne része, jelen sem volt. Kérte Filó urat – aki a Konzervatív 

Kör tagja -, hogy Gerendás Gábor jegyző úr levelének szellemében tartsák tiszteletben a 

törvényeket. A videó szerint ez egy polgári engedetlenség, amiért Filó úr vállalja a 

felelősséget. Nem szeretné áttolni a felelősséget, de ehhez a részéhez neki nincs köze. Az 

alépítmény részért, a föld színe alatti munkáért vállalja a felelősséget. Ezt tette azért, mert 

eldöntötték, hogy az építmény ott lesz, viszont az alapozás nem tudott tovább várni. Kiemeli, 

hogy Kubatovics Áron képviselő úr mondataira nem reagál, nem tud vele mit kezdeni. Nincs 

benne logikai rendszer, nem minősíti, így van rendjén, a világ színes. Nemzetközi pályázat 

nagyon jó lenne, de jelzi, hogy ezt a szobor-pályázatot 4 éve írták ki és akkor még egyikük 
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sem volt képviselő. Nem hinné, hogy ez kardinális kérdés lenne a nemzetközi pályázaton. 

Megjegyzi, hogy a legelső gyalázkodó, mocskolódó feliratot ő vette le, eltette és nem csinált 

belőle Facebook-hírt, sajtóhírt, mert úgy gondolta, hogy tolerálja ezt a dolgot és ezzel 

nyugvópontra jut. Sajnos nem így történt, volt rá válasz, szintén helytelen válasz. Ennek az 

első SS-re hajazó dupla villámnak a tacepaója – ami azt mondja, hogy nagyfeszültség -, az 

megvan és ezt ő nagyon rosszul kezelte. Ez a tett szerinte azt bizonyítja, hogy próbálta 

csillapítani, sarkítani, tompítani azokat a feszültségeket, amit más ember keltett. Akkor lenne 

egy érdemtelen figura, ha az elektronikus szintéren mondta volna, hogy már pedig, ameddig 

lehetett tolerálta. Mindenki ismeri Filó urat, nem kell bemutatni. A maga részéről mindent 

elkövetett, tolerálta, sarkította, tompította a dolgokat, ameddig lehetett és lehetőségei 

engedték. Továbbiakban nem tud felelősséget vállalni, de minden esetre köszöni a toleranciát 

a többiektől, akik ezzel kapcsolatban megnyilvánultak. Felhívja a figyelmet a beláthatatlan 

következményekre, bizonyos csoportok, lakóközösség, vallás vagy hagyománytisztelő 

csoportok hergelése inkorrekt dolog. Az elmúlt időszakban ezt tették, csatlakozik 

Polgármester úr memorandumához, kéri, hogy ezt mindenki tartsa be és akkor valószínűleg 

nem lesz probléma a jövőben. 

 

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

 

Fülöp Zsolt képviselő: elmondja, hogy a határozati javaslatban az olvasható, hogy az összes 

egyéb engedélyt a Nemzeti Konzervatív Kör szerzi be a szoborállításhoz. Kérdezi, hogy ez 

magában foglalja a közmű-engedélyeket is, mert ott van egy magasfeszültségű kábel. 

 

dr. Gerendás Gábor jegyző: elmondja, hogy az eredeti előterjesztés határozati javaslatának 

1. pontjában szerepel ez a mondat. Valóban, ahogy írva van, minden hatályos jogszabályi 

rendelkezésnek és műszaki követelménynek nyilvánvalóan meg kell felelni a szobornak, mint 

építménynek. Ezért az építő, a Szentendrei Turul Szoborért Alapítvány felel. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: felhívja a figyelmet, hogy megkérdezték az ELMŰ-t és 

úgy tudják, hogy 3 méteren kívül nem szükséges engedély és nem jelent veszélyforrást. 

Ahogy Jegyző úr mondta, az építménnyel kapcsolatos felelősség az építtetőt terheli. Megadja 

a szót Kubatovics Áron képviselőnek. 

 

Kubatovics Áron képviselő: ügyrendben további 1 perc hozzászólást kér. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: szavazásra bocsátja a kérést, támogatja, hogy 

Képviselő úrnak ügyrendben adjanak még további 1 perc hozzászólási lehetőséget. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

 

 

#: 320   Száma: 16.06.29/1/0/A/KT 

Ideje: 2016 június 29 16:26  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű 
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Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 8 72.73 53.33 

Nem 1 9.09 6.67 

Tartózkodik 2 18.18 13.33 

Szavazott 11 100.00 73.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 4   26.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Név Voks Frakció 

Fülöp Zsolt Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Holló István Nem - 

Dombay Zsolt Tart. - 

Pintér Ádám Tart. - 

Boda Anna Mária Távol - 

Fekete János Távol - 

Magyar Judit Távol - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Távol - 

 

     

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: ügyrendben megadja a szót Kubatovics Áron 

képviselőnek. 

 

Kubatovics Áron képviselő: csatlakozik Fülöp Zsolt képviselőtársa által elmondottakhoz, 

miszerint a közműegyeztetésektől kezdve mindent a Konzervatív Körnek kell megtennie a 

július 2-i avatásig, amely már itt van a nyakukon. Nem tudja, hogy amikor például elkezdtek 

ott ásni, biztosan tudatában voltak-e annak, hogy az alapnál van-e valami vagy nincs. Nyilván 

ez a következő napokban is fel fog merülni, kérdezi, hogy ki fogja ellenőrizni, hogy a közmű-

egyeztetés rendben zajlanak-e és annak alapján építkeznek-e. Megjegyzi, hogy saját telkén is 

van ELMŰ vezetékjog, pedig nem is nagyfeszültség megy a házuk mellett. Van olyan 

egyesületi tagjuk, akinek nagyfeszültség megy el a háza mellett, 25 méteres sávban van 

bejegyezve ELMŰ vezetékjog, ahol semmit nem lehet építeni. 

 

dr. Gerendás Gábor jegyző: elmondja, hogy nem tudja pontosan, mi történt az építkezés 

előtt, talán Holló István képviselő úr tudná elmondani. A lényeg az, hogy az Önkormányzat 

Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulást ad a tulajdonában álló ingatlanra az építmény 

felépítéséhez. Az, hogy ez szabályosan történjen, az az építtető – a Szentendrei Turul 

Szoborért Alapítvány – kötelessége. Nyilván be lehet kérni az ezzel kapcsolatos 

dokumentumokat és ebből lehet ellenőrizni, hogy ezek valóban megtörténtek. 
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Verseghi-Nagy Miklós polgármester: egyéb kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra 

bocsátja az eredeti határozati javaslatot, amely kettő pontból áll. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

 

#: 321   Száma: 16.06.29/1/0/A/KT 

Ideje: 2016 június 29 16:29  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 10 100.00 66.67 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 10 100.00 66.67 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 5   33.33 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Név Voks Frakció 

Dombay Zsolt Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Boda Anna Mária Távol - 

Fekete János Távol - 

Kubatovics Áron Távol - 

Magyar Judit Távol - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Távol - 

 

     

 

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

határozati javaslatot elfogadta. Szavazásra bocsátja az írásban kiosztott határozati javaslatot. 

 

 

 



 9 

 

Szavazás eredménye 

 

 

 

#: 322   Száma: 16.06.29/1/0/A/KT 

Ideje: 2016 június 29 16:30  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 10 100.00 66.67 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 10 100.00 66.67 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 5   33.33 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Név Voks Frakció 

Dombay Zsolt Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Boda Anna Mária Távol - 

Fekete János Távol - 

Kubatovics Áron Távol - 

Magyar Judit Távol - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Távol - 

 
     

 

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

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

184/2016. (VI.29.) Kt. sz. határozata: 

 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szentendrei Turul Szoborért 

Alapítvány kezdeményezésében megvalósuló Szentendrei Turul Szobor állításával 

kapcsolatban úgy dönt, hogy  

 

1. az Önkormányzat tulajdonában álló Sztaravodai út és 11-es sz. főút csatlakozásában álló, 

3642 hrsz-ú zöld közterületi teresedésen – a határozat 1. sz. mellékletét képező 43/2016. 

számú Tervtanácsi konzultációs véleményben foglaltak alapján – a Turul Szobor 

felállításához – a Tervtanács által jóváhagyott, a határozat 2. sz. mellékletét képező 

kertépítészeti terv és látványtervek alapján – a tulajdonosi hozzájárulást megadja azzal, 

hogy a Szentendrei Turul Szoborért Alapítvány kizárólagos felelőssége a szobor (mint 

építmény) hatályos jogszabályi rendelkezéseknek és műszaki követelményeknek megfelelő 

felépítése; 

 

2. felkéri a Szentendrei Turul Szoborért Alapítványt, hogy a Tervtanács 43/2016. számú 

konzultációs véleményének valamint a szerb egyházi vezetők állásfoglalásának figyelembe 

vételével gondoskodjon a szerb Ó-vízi kereszt vagy Szabók keresztjének a Képviselő-testület 

169/2016. (VI. 16.) Kt. sz. határozatában foglaltaknak megfelelő áthelyezéséről legkésőbb 

2016. december 15-ig. 

 

3. Szentendre Város Önkormányzata kéri az emlékműállítás támogatóit és ellenzőit, hogy a 

törvényesség és a tolerancia elvét szem előtt tartva, a másik fél tiszteletben tartása mellett 

ápolják saját hagyományaikat. A városvezetés és a Képviselő-testület ugyanakkor felszólítja 

a provokátorokat, hogy haladéktalanul fejezzék be az önös politikai érdekből folytatott 

zavarkeltést. 

 

Felelős:     Polgármester 

Határidő: 1. pont: azonnal 

     2. pont: 2016. december 15. 

      3. pont: folyamatos 

A végrehajtásért közvetlenül felelős: Főépítész a Szentendrei Turul Szoborért Alapítvány 

tájékoztatásáért 

 

 

 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
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2. Előterjesztés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 

Előadó: Verseghi-Nagy Miklós polgármester 

 

 

 

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

Pilisszentlászló szerződésének felmondását felfüggesztik, amíg tisztázódik a helyzet. Jó 

hírként említi, hogy 50 millió Ft érkezett előlegként a Városi Szolgáltató NZrt. számlájára.  A 

finanszírozás tekintetében így lényegesen előbbre jutottak, és még további előlegre van 

ígéretük. Megadja a szót Kubatovics Áron képviselőnek. 

 

Kubatovics Áron képviselő: átfogó tájékoztatást kér, hogy a Polgármester által folytatott 

tárgyalások jelenleg hogyan állnak, akár a Duna-Vértes Köze Regionális 

Hulladékgazdálkodási Társulás, akár Zöld Bicske NKft, akár a többi cég vonatkozásában. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: elmondja, hogy a bicskei tárgyalások ott tartanak, hogy 

a Képviselő-testület megszavazta, hogy vegyenek 100 ezer Ft névértékben tulajdonrészt. 

Ahhoz, hogy közbeszerzés nélküli inhouse beszerzést lehessen lefolytatni, a tulajdonosok 

részére nyújtott szolgáltatásnak el kell érnie a 80%-ot. Kérték a bicskeiektől, hogy küldjék 

meg azokat a képviselő-testületi határozatokat, amelyből látszik, hogy ez a 80% összejöhet. 

Ugyanis a testületi határozat szerint az egy hatályba léptető feltétel – tehát, ha nincsen meg a 

80%, akkor nem vásárolnak 100 ezer Ft névértékben üzletrészt. Nem kaptak meg még annyi 

képviselő-testületi határozatot (17 településen szolgáltatnak), amelyből látszana, hogy 

összejön a 80%, egyelőre várni kell, elég hosszas folyamat ezek beszerzése. A Duna-Vértes 

Társulással Tatabányán lesz holnap egy tárgyalás, áttekintik, hogy a Társulás hogyan tudja a 

lehető leghamarabb elindítani a Duna-Vértes létesítményt, és hogyan tudja optimalizálni azt a 

pontszámot, ami a finanszírozás alapja. Tekintettel arra, hogy maga ez a korszerű létesítmény 

már magasabb pontszámot eredményez és onnantól kezdve más a finanszírozás, ami a 

Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt-től érkezhet. Akár veszteség 

nélkül is üzemelhetne tovább ez a szolgáltatás. Megadja a szót Fülöp Zsolt képviselőnek. 

 

Fülöp Zsolt képviselő: úgy értelmezi, hogy akár az az opció is előfordulhat, hogy marad a 

Városi Szolgáltató NZrt., mint szállító és szolgáltató. Ettől függetlenül javasolja, hogy 

szeptember hónap folyamán üljön össze a Képviselő-testület - akár informális ülésen is -, és 

csak a Városi Szolgáltató NZrt-vel foglalkozzon. Addig nagy valószínűséggel tisztázódik, 

hogy mi lesz a szemétszállítási divízióval, a fűtőmű divízióval, mert ha akár egyik, akár 

másik, akár mindkettő kiszerveződik, akkor újra kellene gondolni magának a cégnek a 

működését, telephelyét, a telephely kihasználtságot stb. Kéri, hogy egy informális testületi 

ülés keretében áldozzanak időt a városi vagyon megbeszélésére. 

 

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

bocsátja a határozati javaslatot. 

 

Szavazás eredménye 

 

 

#: 323   Száma: 16.06.29/2/0/A/KT 

Ideje: 2016 június 29 16:34  

Típusa: Nyílt 

http://www.dunavertes.hu/
http://www.dunavertes.hu/


 12 

Határozat; Elfogadva 

Minősített 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 11 100.00 73.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 11 100.00 73.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 4   26.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Név Voks Frakció 

Dombay Zsolt Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Boda Anna Mária Távol - 

Fekete János Távol - 

Magyar Judit Távol - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Távol - 

 

    
 

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

határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

185/2016. (VI.29.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 146/2016. (VI.16.) Kt. sz. határozat 6. 

pontjának végrehajtását – a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. hulladékgazdálkodási likviditási 

problémájának megoldása érdekében folytatott tárgyalások lezárultáig – felfüggeszti. 

 

Felelős:     Polgármester 

Határidő: azonnal 

Végrehajtásért közvetlenül felelős: Városi Szolgáltató NZrt. Vezérigazgató 
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Verseghi-Nagy Miklós polgármester: képviselői kérésre ügyrendi szavazást kér az 

„Egyebek” napirendi pont felvételéhez. 

 

 

 

Szavazás eredménye 

 

 

#: 324   Száma: 16.06.29/2/0/A/KT 

Ideje: 2016 június 29 16:35  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 11 100.00 73.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 11 100.00 73.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 4   26.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Név Voks Frakció 

Dombay Zsolt Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Boda Anna Mária Távol - 

Fekete János Távol - 

Magyar Judit Távol - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Távol - 

 

     

 

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

az „Egyebek” napirendi pontot megszavazta. 
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Egyebek 

 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: megadja a szót Zakar Ágnes képviselőnek. 

 

Zakar Ágnes képviselő: tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy pontosan egy héttel ezelőtt 

rágalomhadjárat áldozata lett. Érzelmi- és egyéb dolgokról nem kíván beszélni, azonban körbe 

szeretné adni azt a levelet, amelyet az iskolaigazgatóknak írt - csatolva más szerveket is - 

arról, hogy a Bükkös-parti játszótér rossz állapotban van, és kéri, hogy kíméljék. Némelyik 

igazgató kitörölte, némelyik igazgató elküldte a pedagógusoknak. Egyébként köszöni a Városi 

Szolgáltató NZrt-nek, hogy a játszótér javításra kerül. Kiemeli, hogy naivul azt hitte, hogy aki 

tisztességes, fedhetetlen, azt rágalom nem érheti, ez nem így van. Az a tanulság, hogy 

bármelyiküket érheti hasonló eset, nem kell rászolgálni. Szomorúan vette tudomásul – három 

fiatal Anyukája és több fiatal kollégája van -, hogy a kollégái és a gyerekei is úgy reagáltak, 

hogy a XXI. században ez mindennapi dolog. Most kívánt volna a Facebook-ra felmenni, de 

azt nem tudta, hogy mindennapi, hogy valaki leír egy ártatlan dolgot, és megvádolják, 

ismeretlen emberek elmondják mindennek, és ezt büntetlenül lehet csinálni. Közben a 

szentendreiek kifejezték szolidaritásukat, de nem értette, hogy minek ezek a felesleges körök. 

Megjegyzi azt is, hogy ügyvédhez fordult és helyreigazítást kért az összes fórumtól, ajánlva 

feladta a Reflektor, a Népszava, a Hoppá és a Nol.hu részére, hogy bocsánatot kérjenek, vagy 

legalább levegyék a fórumaikról. Kérte, a helyreigazítást és legalább az igazi levelet közöljék, 

amit most körbeadott. Nem azt állítja, hogy ki lett forgatva a levél tartalma, de így lett 

interpretálva teljesen érthetetlen módon. Úgy tájékoztatta ezen fórumokat, hogyha ez nem 

történik meg, akkor ellenük jogi úton, jó hírnév megsértése miatt kíván pert indítani. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: köszöni a tájékoztatást, elmondja, hogy a Képviselő 

asszony mellett állnak ebben az ügyben. A rágalom teljesen alaptalan és sajnálatosnak tartja, 

hogy a jelek szerint megtörténhet. Egyéb kérdés, észrevétel nem lévén megköszöni a 

részvételt, további szép nyarat kíván, az ülést 16.38 órakor bezárja. 

 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 

 

Verseghi-Nagy Miklós                                                            dr. Gerendás Gábor 

                   polgármester                                                                       jegyző 


