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Szám: 11/2016. 

 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

 2016. július 21-én (csütörtökön) 17.00 órai kezdettel  

a Városháza Dísztermében tartott rendkívüli üléséről 

 

 

 

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

alpolgármester, Sólyomné Gyürk Dorottya kulturális 

alpolgármester, Boda Anna, Dombay Zsolt, Fülöp Zsolt, Holló 

István, Horváth Győző, Kubatovics Áron, Kun Csaba, Magyar 

Judit, Tolonics Gyula és Zakar Ágnes képviselők 

 

 

Távol van:         Fekete János, Pintér Ádám képviselő 

  

  

Hivatalból jelen 

van az ülésen:  dr. Török Balázs városfejlesztési alpolgármester, dr. Dóka Zsolt 

aljegyző, Aba Lehel főépítész, Kolozs János főmérnök, Kosztek 

Imréné pályázati koordinátor, Márton Andrea vagyongazdálkodási 

irodavezető, Budai Mónika a Jegyzői Kabinet vezetője, Bartha Enikő 

az Önkormányzati és Szervezési Iroda vezetője, Kondacsné Nagy 

Ágnes testületi referens 

 

Meghívottak:  

 

 „A Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. és az Aquapalace Kft. között megkötött energia-

szolgáltatási szerződés módosításáról” c. napirendi ponthoz dr. Huszár Adrienn jogász, 

Nagy-Lászka Stella gazdasági vezető, Drégely Miklós ügyvezető 

 

„A Szentendrei Sportcélú Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Kft. „v.a.” tevékenységet 

lezáró beszámolójáról” c. napirendi ponthoz Drégely Miklós végelszámoló, Nagy-Lászka 

Stella VSZ NZrt. gazdasági vezető 

 

„Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. üzletrész vásárlásáról” c. napirendi 

ponthoz Solymosi Heléna Kulturális NKft. általános ügyvezető, Hidegkuti Dorottya TDM 

Nonprofit Kft. ügyvezető 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: tisztelettel köszönti a megjelenteket, a rendkívüli ülést 

17.04 órakor megnyitja. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 13 fővel határozatképes. Kéri 

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

sürgősségi indítvány készült, mely kiosztásra került. Szavazásra bocsátja a „Szentendre, 

belterület 1888/1/E hrsz-ú, műemlék üzletház megjelölésű ingatlanra vonatkozó 

elővásárlási jogról történő rendelkezésről” szóló sürgősségi indítvány napirendre vételét.  
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Szavazás eredménye 

 

 

 

#: 325   Száma: 16.07.21/0/0/A/KT 

Ideje: 2016 július 21 17:05  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 100.00 86.67 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 13 100.00 86.67 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   13.33 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Név Voks Frakció 

Boda Anna Mária Igen - 

Dombay Zsolt Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Fekete János Távol - 

Pintér Ádám Távol - 

  

 

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

sürgősségi indítványt napirendre vette. Ügyrendben megadja a szót Magyar Judit 

képviselőnek. 

 

Magyar Judit képviselő: kéri, hogy legyen „Egyebek” napirendi pont a rendkívüli ülés 

végén, melynek keretében szeretne egy aktuális témára rákérdezni. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: szavazásra bocsátja az ügyrendi javaslatot, jelzi, hogy a 

maga részéről támogatja. 
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Szavazás eredménye 

 

 

 

#: 326   Száma: 16.07.21/0/0/A/KT 

Ideje: 2016 július 21 17:05  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 100.00 86.67 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 13 100.00 86.67 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   13.33 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Név Voks Frakció 

Boda Anna Mária Igen - 

Dombay Zsolt Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Fekete János Távol - 

Pintér Ádám Távol - 

 

     

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

az „Egyebek” napirendi pont napirendre való felvételét megszavazta. A napirendi pontokat a 

meghívóban szereplő sorrendben javasolja megtárgyalni. Javasolja, hogy a sürgősségi 

indítvány a 9. napirendi pontként kerüljön megtárgyalásra és az „Egyebek” a 10. napirendi 

pont legyen. 

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

egyéb kérdése, észrevétele. Kérdés, észrevétel nem lévén szavazásra bocsátja a módosított                                                                                                                                                                                                                                 

napirend elfogadását.  
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Szavazás eredménye 

 

 

 

#: 327   Száma: 16.07.21/0/0/A/KT 

Ideje: 2016 július 21 17:06  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 100.00 86.67 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 13 100.00 86.67 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   13.33 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Név Voks Frakció 

Boda Anna Mária Igen - 

Dombay Zsolt Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Fekete János Távol - 

Pintér Ádám Távol - 

 

 

 

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

napirendet elfogadta.  
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NAPIREND 

  Cím Típusa Előterjesztő Előkészítő 

1. Szentendre Város 

Településszerkezeti Terve 

partnerségi egyeztetésre 

bocsátandó véleményezési 

anyagáról 

 

Előterjesztés 

 

Verseghi-Nagy  

Miklós 

polgármester 

 

Aba Lehel 

2. A Városi Szolgáltató Nonprofit 

Zrt. és az Aquapalace Nonprofit  

Kft. között megkötött energia-

szolgáltatási szerződés 

módosításáról 

A Mötv. 46. § (2) bekezdése c) 

pontja alapján zárt ülés 

rendelhető el! 

 

 

Előterjesztés 

 

 

Verseghi-Nagy  

Miklós 

polgármester 

 

 

dr. Reinhoffer 

Katalin 

3. A Szentendrei Sportcélú 

Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető 

Kft. „v.a.” tevékenységet lezáró 

beszámolójáról 

A Mötv.46.§ (2) bekezdése c) 

pontja alapján zárt ülés 

rendelhető el! 

 

 

Előterjesztés 

 

 

Verseghi-Nagy  

Miklós 

polgármester 

 

 

Drégely Miklós 

4. Szentendrei Kulturális Központ 

Nonprofit Kft. üzletrész 

vásárlásáról 

A Mötv.46.§ (2) bekezdése c) 

pontja alapján zárt ülés 

rendelhető el! 

 

 

Előterjesztés 

 

Sólyomné Gyürk 

Dorottya 

kulturális 

alpolgármester 

 

dr. Mérész 

Katalin 

5. A Közterület-felügyelet által 

használandó gépjármű 

beszerzésről 

 

Előterjesztés 

 

Verseghi-Nagy  

Miklós 

polgármester 

 

dr. Klúcsó Anita 

6. 1+1 program 

maradványösszegének 

felhasználásáról 

 

Előterjesztés 

 

dr. Török Balázs 

városfejlesztési 

alpolgármester 

 

Kosztek 

Gabriella 

7. Szentendre Város 

vállalkozásfejlesztési programjáról 

 

Előterjesztés 

 

dr. Török Balázs 

városfejlesztési 

alpolgármester 

 

Kosztek 

Gabriella 



 6 

 

 

 

8. 

 

Országgyűlési Egyéni 

Választókerületi Választási 

Bizottság tagjainak és 

póttagjainak megválasztásáról 

Az Mötv. 46.§ (2) bekezdés b) 

pontja alapján zárt ülést tart! 

 

 

 

Előterjesztés 

 

 

 

dr. Gerendás Gábor 

jegyző 

 

 

 

Bartha Enikő 

 

 

9.   

A Szentendre, belterület 1888/1/E 

hrsz-ú, műemlék üzletház 

megjelölésű ingatlanra vonatkozó 

elővásárlási jogról történő 

rendelkezésről 

Az Mötv. 46.§ (2) bekezdés c) 

pontja alapján zárt ülés 

rendelkető el! 

 

 

Sürgősségi 

indítvány 

 

 

Kéri Mihály 

gazdasági vezető 

 

 

Alföldiné 

Petényi 

Zsuzsanna 

 

10. 

 

 

Egyebek 

 

 

1. Előterjesztés Szentendre Város Településszerkezeti Terve partnerségi egyeztetésre 

bocsátandó véleményezési anyagáról 

Előadó: Verseghi-Nagy Miklós polgármester 

 

 

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

részéről a képviselőknek kiosztásra került egy levél, és Főépítész úr ennek 

figyelembevételével már átdolgozta a határozati javaslatot. Megadja a szót Aba Lehel 

főépítésznek, hogy ismertesse a menetrendet. 

 

Aba Lehel főépítész: elmondja, hogy ha szándékaik szerint a településrendezési eszközök 

módosítása teljes eljárásban zajlik, az olyan módon ment volna, hogy a múlt év végén, ez év 

elején lefolytatott előzetes tájékoztatási szakaszt követően már az elkészült, vagy tervezetként 

elkészített szerkezeti tervet szerették volna partnerségi véleményezésre bocsájtani mielőtt 

végleges formájában a szabályozási tervvel együtt megindítanák annak a véleményezési 

szakaszát, azonban a nagy számú egyéb partneri vélemények sokféleségére való tekintettel, 

illetve a Polgármester úr által is említett konkrét megkeresésnek a tükrében azt javasolják, 

hogy a már elkészült TSZT anyagot ne véleményezési szakaszként tárják a partnerek – 

elsősorban a lakosság, szervezetek – elé, hanem visszanyúlva az előzetes tájékoztatási 

szakaszhoz, egy tájékoztatási anyagként kapjanak lehetőséget a partnerek az ismételt, 

partnerségi egyeztetés keretében való véleményezésre vagy javaslattételre. Ebben a formában, 

tulajdonképpen az eljárás első szakaszában tudnak már véleményeket, javaslatokat 

megfogalmazni, és már az első szakaszhoz kapcsolódóan kaphatnak erre szakmai válaszokat. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: megadja a szót Fülöp Zsolt képviselőnek. 
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Fülöp Zsolt képviselő: javasolja, hogy 3 percben szót kapjon Pilis Dániel, aki az Izbég-

Csicserkó lakóközösség nevében írta az összefoglaló anyagot. Röviden elmondaná, hogy ő 

hogyan látja ennek a folyamatát. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: köszöni a felvetést, de úgy gondolja, hogy ez nem az a 

fórum, ahol ezt a kérdést szakmailag megvitathatnák. A településszerkezeti tervről nem 

fognak itt most vitát nyitni, hiszen arról szólt Főépítész úr tájékoztatása, hogy ezt a szakaszt 

megnyitják, és ennek meglesznek a megfelelő fórumai. Megadja a szót Fülöp Zsolt 

képviselőnek. 

 

Fülöp Zsolt képviselő: úgy látja, hogy nem az a probléma, hogy a határidők milyenek, hanem 

az, hogy a tájékoztatás hogyan zajlik. Szerinte ez az alfája és omegája a HÉSZ-tárgyalásnak, 

és ezért lenne jó, ha ezt végig tudnák beszélni, a véleményeket meg tudnák hallgatni, ennek 

alapján kellene továbbvinni a tájékoztatást. Egy lakóközösség véleményét már most 

megismerhetnék, és ezt figyelembe véve tudnának a tájékoztatással továbbhaladni. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: köszöni a javaslatot. Megadja a szót Magyar Judit 

képviselőnek. 

 

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

Ellenőrző Bizottság ülésén és még utána is hosszan beszélgettek az anyagról. 

Hozzászólásában arra kérte az illetékeseket, hogy ha lehetséges, városrészenként tartsanak 

lakossági fórumot, most olvasva a levelet, ugyanez a lakóközösség kérése. Az a tapasztalat, 

hogy nem igazán tudnak erről a városlakók, meglehetősen nehéz anyag a lakosok számára, a 

képviselők jobban rálátnak erre a dologra. A lakosokat általában a közvetlen környezetük 

érinti és érdekli, ezért célszerű lenne városrészenként fórumokat tartani. Ha feltehetnék 

kérdéseiket és átbeszélésre kerülne ez a dolog, megnyugtató lehetne. Főleg az előző 

képviselő-testületi ülések függvényében úgy gondolja, hogy egy picit mindenképp erősíteni 

kellene a tájékoztatást. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: köszöni a lakossági fórumokra vonatkozó javaslatot is. 

Szavazásra bocsátja Fülöp Zsolt képviselő úr ügyrendi javaslatát, jelzi, hogy a maga részéről 

nem támogatja, hogy Pilis Dániel úr a rendkívüli ülésen szót kapjon. 

 

Szavazás eredménye 

 

 

 

#: 328   Száma: 16.07.21/0/0/A/KT 

Ideje: 2016 július 21 17:12  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Egyszerű 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 3 23.08 20.00 

Nem 8 61.54 53.34 

Tartózkodik 2 15.38 13.33 

Szavazott 13 100.00 86.67 
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Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   13.33 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Név Voks Frakció 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Boda Anna Mária Nem - 

Dombay Zsolt Nem - 

Holló István Nem - 

Kun Csaba Nem - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Nem - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Nem - 

Tolonics Gyula Nem - 

Verseghi-Nagy Miklós Nem - 

Horváth Győző Tart. - 

Zakar Ágnes Tart. - 

Fekete János Távol - 

Pintér Ádám Távol - 

 

 

 

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

javaslatot elutasította. Megadja a szót Fülöp Zsolt képviselőnek. 

 

Fülöp Zsolt képviselő: szeretné, ha Polgármester úr elmondaná, hogy a lakossági 

tájékoztatást hogyan képzeli el az újra kinyitott véleményezési szakaszban. Elhangzott, hogy 

városrészenként kellene fórumot tartani. Az előzetes megbeszéléseken felmerült, hogy 

egyszerűbb, viszonylag közérthetőbb formában kellene a változásokról beszélni. Tudja, hogy 

nem egyszerű lefordítani, hogy mi a változás és mi nem, de szerinte ez mégis működőképes 

lehetne. Tájékoztatást kér, hogy hogyan történik majd ez a folyamat. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: úgy gondolja, hogy ezt a folyamatot ki kell dolgozni az 

itt felmerült szempontokat is figyelembe véve. Megadja a szót Aba Lehel főépítésznek. 

 

Aba Lehel főépítész: elmondja, hogy az előzetes tájékoztatási szakaszt azért tartják 

praktikusnak újra kinyitni a partnerek felé - ez nem egy új előzetes tájékoztatási szakasz 

lenne, mert az államigazgatási szerveket nem fogják újfent megkeresni, hiszen ők már első 

körben elmondták a szakmai véleményüket -, mert ennek során kifejezetten a már elkészített 

munkaközi szerkezeti terv anyagát megismerhetik. Úgy gondolja, hogy a nyári időszakban 

arra van lehetőség, hogy saját maguk mellé állított szakmai segítséggel, szakértőkkel ezt 

véleményezhessék. A Jogi, Vagyonnyilatkozat-vizsgáló és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 

tegnapi ülésén elhangzott, hogy esetleg készüljön egy laikusok számára is közérthetőbb 

anyag, amely érthetővé teszi mind a szerkezeti-, mind a szabályozási terv lényegét, és a 

lakosokra való hatásgyakorlását. Ebben a szakaszban ezt nem tudják megtenni, hiszen most 

még csak félkész anyagaik vannak, azt a szabályozási tervvel együtt kell megcsinálni. A 

véleményezési tervhez lehet hozzátenni és majd a véleményezési szakaszban lehet a lakossági 
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fórumokat is megtartani. Tehát az előzetes szakasz nem azt a célt szolgálja, hogy részletes 

tájékoztatást kapjanak, hiszen még nincsen kész az anyag, amit nyilván véleményezni fognak. 

Most további tájékoztatás vehető igénybe partneri megnyitásként az első szakaszhoz 

kapcsolódóan, utólag. 

 

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

Vagyonnyilatkozat-vizsgáló és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnökének. 

 

Kubatovics Áron bizottsági elnök: elmondja, hogy minden egyes alkalommal elhangzik a 

tájékoztatás szükségessége. Valamilyen módon a szentendre.hu oldalra ki fog kerülni a 

mérnökök által készített különféle térképszelvény, de fél attól, hogy ez az egyoldalú 

tájékoztatás a következő alkalommal is kevés lesz. Jelzi, hogy az elmúlt időszak ügyei 

folyamatosan jönnek elő, nem tudják, hogy hány helyszín van még a városban, lehet, hogy 

elsiklanak majd felette, hogy megint kikerül a TSZT anyaga tájékoztatásképpen a városi 

honlapra, és majd októberben jelentkezik egy újabb közösség saját problémájával, amit lehet, 

hogy alátámasztanak szakemberek, mérnökök segítségével. Felhívja a figyelmet, hogy ne 

szimpla, egyszerű tájékoztatás történjen, hanem akár városrészekre lebontva, akár kereshető 

adatbázis formájában ki kell találni valamit. A bizottsági ülésen az is elhangzott a szakértő 

asszony részéről, hogy a városokban ugyanúgy most találják ki ezt a kérdést, hogy hogyan 

kell a lakosokat tájékoztatni, bevonni. Senki nem tudja, hogy ennek mi a jó formája, de 

kísérleteznek különféle technikákkal, ezeket érdemes lenne megfontolás tárgyává tenni. 

Kiemeli, hogy ne egy szimpla tájékoztatásban merüljön ez ki, és ne azzal, hogy felkerülnek a 

mérnöki anyagok a honlapra, mert látható, hogy 2016-ban ez nem elég. 

 

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

 

Holló István képviselő: a fórumok lebonyolítása kapcsán kéri, hogy a Képviselő-testület 

minden tagját hívják meg, legyen lehetőség információszerzésre, állásfoglalásra. Egy adott 

területhez kapcsolódó kérdés tekintetében ne csak a területileg illetékes képviselő, műszaki és 

politikai vonatkozású személyek legyenek jelen, mert így sok kapcsolódó rész kiesik a 

dologból. Nyilvánvaló, hogy az embereket be kell vonni, tájékoztatni kell, mert a legrosszabb 

a bizonytalanság. Azt is el kellene találni, hogy milyen szinten, mert tapasztalata szerint sok 

esetben mindenkinek van „ügyeletes” szakértője, és kialakul a parttalan vita. Jó dolog és kell 

is a kollektív tervezés, a nyilvánosság, csak van egy mérték, ami után parttalanná válik. Divat, 

hogy a fórumokon a politikai vonal nem hagyja a másikat. Lehet kezdeményezni, de szeretné, 

ha a körökbe bevonnák a többi embert is. Most úgy néz ki, hogy van az ott lakó emberek köre 

és van, aki ezt a kört fenntartja, a többiek pedig körön kívül maradnak. Sérelmezi, hogy 

lakossági egyeztetésekre nem kap meghívást, ez ugyanolyan inkorrekt dolog, mint amikor 

kihagynak embereket. Úgy érzi, ha lakossági fórumot kezdeményeznek, az aktuális képviselő 

kimarad a meghívásból, és ez egy politikai torzó. Kéri, hogy hívják meg a döntéshozókat, 

hogy képben legyenek és nyilvánvalóan a lakosságot, és nagy valószínűséggel eldől, hogy az 

arány mennyire fog elbillenni. Nem tartja jónak, hogy mindenkinek megvan a maga 

szakértője, melyből van egy vita, ez nem segíti a megoldást. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: nem tudja, hogy Képviselő úr melyik konkrét esetre 

gondolt, szavait kinek címezte. Jelzi, hogy amikor legutóbb képviselő-testületi ülésen 

felmerült ez a probléma, azóta olyan lakossági fórumot nem tartottak, amire ne hívták volna 

meg a képviselőket. 
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Holló István képviselő: elmondja, hogy arra utalt, hogy az adótoronnyal kapcsolatban volt 

egyeztetés, ami egy körön belül történt, és a képviselők nem voltak meghívva. Említi még a 

Füzesparkkal kapcsolatos közösségi tervezést, melyre szintén nem kaptak meghívót. Az 

ezekhez kapcsolódó dolgokat csak szájhagyomány és az informatikai rendszerek útján tudják 

meg, konkrét döntések, elemzések vonatkozásában pletykaszinten vannak. Szép dolog a 

lakossági fórum összehívása, de kéri, hogy ne elszigetelt legyen, például az utcán értesült 

arról, hogy az antenna kapcsán egyeztetés történt. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: úgy gondolja, hogy érdekes, hogy Képviselő úr az 

utcán értesült róla, hiszen a Képviselő-testület döntött arról, hogy ezt a fórumot létrehozza. 

Kiemeli, hogy egész pontosan meghatározták a résztvevők körét – Nemzeti Média- és 

Hírközlési Hatóság, Sugárbiológiai Intézet, Magyar Telekom, lakosság képviselői -, szó nem 

volt arról, hogy a Képviselő-testület összes tagja jelen legyen. Megadja a szót Magyar Judit 

képviselőnek. 

 

Magyar Judit képviselő: a Főépítész úrtól kérdezi, hogy van-e időkorlát, augusztusban 

tovább kell-e lépni, mert szerinte ez nem túl szerencsés időszak. Ha a lakossági fórumon a 

megalakult civil lakossági csoportok elmondják a véleményeiket, akkor még módosítható-e a 

HÉSZ, vagy a véleményezési szakasz már annyira be van szilárdítva, hogy nem igazán van 

bármilyen rugalmas módosításra lehetőség? 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: megadja a szót Aba Lehel főépítésznek. 

 

Aba Lehel főépítész: elmondja, hogy 2018. év vége az időkorlátja az egész városra kiterjedő 

szerkezeti és szabályozási tervnek. Nem ez jelenti a város számára a legfontosabb időkorlátot, 

hanem az a szerződés, amit a településtervezővel kötöttek. Már meghosszabbított határidőkkel 

dolgoznak, szeretnék a tervezési ütemet tartani, amit előzetesen megcéloztak. Kiemeli, hogy a 

véleményezési szakaszban kell a lakossági fórumszerű tájékoztatásokat megtartani, mert az 

anyag alapján már érdemi válaszokat lehet adni. Felmerült, hogy a lakossági fórumok 

legyenek tájékoztató jelleggel, vagy esetleg a közösségi tervezés metodikája felmerülhet-e a 

városi léptékű szabályozás és szerkezeti terv készítésénél - jelzi, hogy ebben nagyon 

szkeptikus. A közösségi tervezésben ilyen lépték szerint nem hisz, úgy gondolja, hogy sokkal 

kisebb léptékben, sokkal szocializáltabb, a helyi problémákra jobban fókuszáló ügyben tud 

működni, városi léptékben szerinte időben teljesen kezelhetetlen. Megjegyzi, hogy ezt nem 

közösségi tervezésnek, hanem várostervezési programnak, tervezési folyamatnak hívják, erre 

törekszenek, és ehhez hozzátehetők olyan technikák, amelyeket jelenleg még nem vonultattak 

fel, erről a városvezetőkkel együtt fognak gondolkodni. 

 

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

 

Kubatovics Áron képviselő: szükségesnek érzi, hogy valamifajta participáció történjen, 

egyébként előfordulhat az, hogy sima tájékoztatókkal letudják ezt a folyamatot. Ha a HÉSZ-

ben jönnek konkrét lakossági visszajelzések, akkor a tervező tudja mondani, hogy a TSZT-

ben csak ezt lehet csinálni, innentől kezdve a HÉSZ-ben sem lehet módosítani. Felhívja a 

figyelmet, hogy a folyamatok egymásra épülnek. Ne történjen meg az, hogy a HÉSZ-nél már 

konkrétan ujjal mutogatnak és felteszik a kezüket, hogy a településszerkezeti terv miatt nem 

lehet módosítani. Ezért kell már a szerkezeti terv részében valamifajta bevonást eszközölni. 
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Verseghi-Nagy Miklós polgármester: felhívja a figyelmet, hogy a felvetésnek megfelelően 

nincs kizárva a későbbi véleményezési szakaszban sem, hogy akár a Településszerkezeti 

Tervet érintő kérdéseket is lehessen véleményezni. Egyéb kérdés, hozzászólás nem lévén 

szavazásra bocsátja a módosított előterjesztés szerinti határozati javaslatot. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

 

 

#: 329   Száma: 16.07.21/0/0/A/KT 

Ideje: 2016 július 21 17:27  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 100.00 86.67 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 13 100.00 86.67 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   13.33 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Név Voks Frakció 

Boda Anna Mária Igen - 

Dombay Zsolt Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Fekete János Távol - 

Pintér Ádám Távol - 

 

 

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

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

186/2016. (VII.21.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező, 

Szentendre Város Településszerkezeti Tervének tervezete kapcsán az alábbi döntéseket hozza: 

 

1. megállapítja, hogy a tervezői válaszokkal egybedolgozott Településszerkezeti Terv 

tervezete a határozat melléklete szerinti tartalommal partnerségi tájékoztatásra 

bocsátható, 

 

2. felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Településszerkezeti Terv tervezetéről a 

partnereket a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 37. § szerint előzetesen újra 

tájékoztassa, 

 

3. kéri a Településszerkezeti Terv leírásában szereplő feltételhez kötött 

rendeltetésváltások részletes szabályairól szóló önkormányzati határozat kidolgozását, 

és annak a Képviselő-testület elé terjesztését elfogadás céljából. 

 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő:  
1. pont: azonnal 

2. pont: 2016. december 31. 

3. pont: a Képviselő-testület 2017. márciusi ülése  

A végrehajtásért közvetlenül felelős: Főépítész 

 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

 

 

2.  Előterjesztés a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. és az Aquapalace Kft. között 

megkötött energia-szolgáltatási szerződés módosításáról 

Előadó: Verseghi-Nagy Miklós polgármester 

 
 
 

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

képviselőnek. 

 

Fülöp Zsolt képviselő: kérdezi, hogy az Aquapalace Kft-nél felmerülő plusz költségeket ki 

fogja állni, honnan, melyik zsebből fogják fizetni. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: elmondja, hogy feltehetőleg a tulajdonos fogja állni, de 

azt, hogy melyik zsebéből fog maradványt átcsoportosítani, azt most még nem tudja.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: úgy értelmezi, hogy akkor nem az Aquapalace  Kft-től várják el, hogy 

a plusz költségeket kigazdálkodja, hanem módosítani kell az üzleti tervét, és majd támogatási 

kérelmet kell benyújtson a Képviselő-testületnek. 
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Verseghi-Nagy Miklós polgármester: felhívja a figyelmet, hogy az Aquapalace Kft-től azt 

várják el, hogy a lehető leghatékonyabban működjön, és a legjobb üzleti eredményt 

produkálja, erre Ügyvezető úrnak vannak elképzelései. Nyilván megértik, hogy ez egy olyan 

tétel, amely az üzleti tervben eredetileg nem szerepelt. Amikor majd a cég 

mérlegbeszámolóját, eredményét értékelik, akkor tudomásul veszik, hogy ez egy olyan tétel, 

amellyel nem kalkulálhatott. Jelzi, hogy az Aquapalace Kft-nek egyébként is van valamilyen 

mérleg szerinti eredménye, amely az üzleti terv szerint sem pozitív, tehát mindenképpen 

szükség van tulajdonosi beavatkozásra. Egyéb kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra 

bocsátja a határozati javaslatot. 

 

Szavazás eredménye 

 

 

#: 330   Száma: 16.07.21/1/0/A/KT 

Ideje: 2016 július 21 17:29  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 100.00 86.67 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 13 100.00 86.67 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   13.33 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Név Voks Frakció 

Boda Anna Mária Igen - 

Dombay Zsolt Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Fekete János Távol - 

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

határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozati javaslatot hozza: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

187/2016. (VII.21.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az Aquapalace Kft. és a 

Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. között 2009. február 18-án megkötött energiaszolgáltatási 

szerződésnek a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét a határozat melléklete 

szerinti tartalommal. 

 

Felelős:     Aquapalace Kft. ügyvezetője, VSZN Zrt. vezérigazgatója 

Határidő: azonnal 

Végrehajtásért közvetlenül felelős: Aquapalace Kft. ügyvezetője,  

                                                            VSZN Zrt.  vezérigazgatója 

 

 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

 

 

3.  Előterjesztés a Szentendrei Sportcélú Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Kft. „v.a.” 

tevékenységet lezáró beszámolójáról 

Előadó: Verseghi-Nagy Miklós polgármester 

 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: ismerteti az előterjesztést, jelzi, hogy a Felügyelő 

Bizottság jegyzőkönyve kiegészítésként kiosztásra került. Megadja a szót Kubatovics 

Áronnak, a Jogi, Vagyonnyilatkozat-vizsgáló és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnökének. 

 

Kubatovics Áron bizottsági elnök: elmondja, hogy meglepően hosszan beszélgettek erről a 

tegnapi bizottsági ülésen. Nem kaptak választ arra, hogy ki felel azért, hogy ez a helyzet 

előállt. Drégely Miklós végelszámoló úrnak az elmúlt évekre visszamenőleg kellett rendbe 

raknia a céget. A korábbi ügyvezetőket és a felszámolót említi – Balogh Zoltán, Dombay 

Zsolt, Filó Frigyes – és megállapítja, hogy lényegében az előterjesztésből az olvasható ki, 

hogy komoly mulasztások történtek. Kérdezi, hogy ki a felelős ezért és mit tervez a 

városvezetés ezzel kapcsolatban. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: kéri Nagy-Lászka Stellát, a VSZ NZrt. gazdasági 

vezetőjét, hogy pár szóban adjon tájékoztatást a mérlegbeszámolóról. 

 

Nagy-Lászka Stella gazdasági vezető: a Sportcélú Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Kft. 

kapcsán tényként tudja felsorolni, hogy a képviselő-testületi döntést követően 2015. 

szeptember 29-i fordulónappal a végelszámolás elindult a társaságnál. Ezzel a fordulónappal 

kellett a tevékenységzáró beszámolót elkészíteni, erre törvényileg 30 nap áll rendelkezésre. 

Október 29-ig ezt a beszámolót el kellett volna készíteni, közzé kellett volna tenni. 

Konkrétan, hogy ez milyen okok miatt nem történt meg, azt nem tudja. Jelzi, hogy azért 
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válaszol erre nehezen, mert felelősségi kérdésekben nem tud nyilatkozni és véleménye sincs, 

mert a Városi Szolgáltató NZrt. és az SSC keretén belül  2016. január 1-től végzik csupán a 

könyvelést, innentől kezdve a mai napig maga is arra várt, hogy legyen egy elfogadott 

tevékenységzáró beszámolója a Sportcélú Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Kft-nek, amivel 

meg tudják nyitni az új évet. Feladatuk és személy szerint is feladata és felelőssége, hogy 

2016. szeptember 29-i fordulónappal az éves beszámolót elkészítsék, amelyre 150 napjuk van. 

Természetesen nem kívánnak élni a 150 nappal, az a cél, hogy minél hamarabb elkészítsék, és 

a javasolt korlátozó véleményt korrigálva készüljön el ez a beszámoló. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: elmondja, hogy a beszámoló határidejének 

elmulasztásáról beszélnek, ami azért már mulasztás, de nem olyan súlyú mulasztás, ami 

bárminemű jogkövetkezménnyel járna vagy ezzel kapcsolatban vizsgálatot kellene indítaniuk. 

Egyéb anomáliákról nem tudnak, kéri, hogy amennyiben Képviselő úr még másra is gondolt, 

tárja a Képviselő-testület elé. Megadja a szót Kubatovics Áronnak, a Jogi, 

Vagyonnyilatkozat-vizsgáló és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnökének. 

 

Kubatovics Áron bizottsági elnök: felhívja a figyelmet, hogy a Sportcélú Ingatlanfejlesztő és 

Üzemeltető Kft. könyvelését és egyebeket éveken keresztül nem kezelték, leltár nem készült, 

nem foglalkozott vele senki. Jelzi, hogy nem az október 29-ről beszélnek, a kérdése nem erről 

szólt. Annak idején az október 29-i határidőről lecsúszott az akkori ügyvezető, úgy látja, hogy 

a mostani felelősök helyre fogják hozni. Kiemeli, hogy ő a 2014-2015. évről beszél, nem 

tudják, hogy a korábbiakban mi történt, úgy véli, hogy első körben érdemes lenne a 

városvezetésnek körülnéznie ott. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: kéri Képviselő urat, hogyha konkrét anomáliákra 

gondol, arról írásban tájékoztassa. Jelzi, hogy minden időszakért az a vezető tartozik 

felelősséggel, aki akkor a cég ügyvezetője volt. Ha ezzel kapcsolatban bármilyen dolog, akár 

adómulasztás vagy egyéb felmerül, akkor a jogszabály szerint az adott időszak ügyvezetője 

felelős. Megadja a szót Fülöp Zsolt képviselőnek. 

 

Fülöp Zsolt képviselő: elmondja, hogy a Jogi, Vagyonnyilatkozat-vizsgáló és Pénzügyi 

Ellenőrző Bizottság tegnapi ülésén elhangzott, hogy konkrétan kockás füzetben és ceruzával 

történt a könyvelés. Ez más rendszerben sem elfogadható, nemhogy egy önkormányzati 

cégnél. Nem voltak leltárak, effektíve a cég gazdálkodása enyhén szólva sem volt megfelelő. 

Úgy gondolja, hogy a tulajdonosnak nem kellene szó nélkül elmenni emellett. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: megadja a szót Nagy-Lászka Stellának, a VSZ NZrt. 

gazdasági vezetőjének. 

 

Nagy-Lászka Stella gazdasági vezető: elmondja, hogy voltak hibák. Valójában ez a 

könyvvizsgálói jelentés és beszámoló is azt mutatja, hogy nincs minden pontosan rendben, de 

ennek ellenére a könyvvizsgáló is elfogadó jelentést tett le az asztalra. Korlátozó vélemény 

van, szabályzatok nem készültek el, de ezeket helyre fogják tenni. Jelzi, hogy minden évben 

készült beszámoló és önmagáért beszél, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal is elfogadta. 

Abban a fázisban vannak jelenleg, hogy a NAV-nak jegyzőkönyve van arról, hogy befogadta 

ezt a beszámolót, a tulajdonosi elfogadó testületi határozat hiányzik a NAV részére. 

Hangsúlyozza, hogy a hibákat fogják korrigálni, de ezek nem olyanok, amitől ne lehetne a 

beszámolót elfogadni. 
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Verseghi-Nagy Miklós polgármester: elmondja, hogy amennyiben a korábbi időszakok 

mérlegbeszámolója hiányos vagy kockás füzetben volt, vagy az akkori tulajdonos ez ellen 

nem emelt szót, nem hozott határozatot, akkor azt ki fogják vizsgálni. Azt is, hogy akik ebben 

az időszakban képviselők voltak, mikor emeltek ezzel kapcsolatban kifogást és hogyan 

szavaztak. A képviselő urak javaslatára ennek mindenképpen utána fog nézni. Egyéb kérdés, 

hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

 

 

Szavazás eredménye 

 

 

 

#: 331   Száma: 16.07.21/2/0/A/KT 

Ideje: 2016 július 21 17:37  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 100.00 86.67 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 13 100.00 86.67 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   13.33 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Név Voks Frakció 

Boda Anna Mária Igen - 

Dombay Zsolt Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Fekete János Távol - 

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

határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozati javaslatot hozza: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

188/2016. (VII.21.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

 

1. elfogadja a Szentendrei Sportcélú Kft. „v.a.” számviteli törvény szerinti 

tevékenységet záró mérleg- és eredmény beszámolóját 12 954 ezer Ft 

mérlegfőösszeggel, 179 ezer Ft mérleg szerinti eredménnyel 2015. 09. 29-i 

mérlegfordulónappal. 

2. felkéri a végelszámolót a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős:  1. Polgármester 

               2. Szentendrei Sportcélú Kft. „v.a.” végelszámolója 

Határidő: 1-2. pont: azonnal 

A végrehajtásért közvetlenül felelős: Szentendrei Sportcélú Kft. „v.a.”végelszámolója 

 

 

4.  Előterjesztés a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. üzletrész 

vásárlásáról 

Előadó: Sólyomné Gyürk Dorottya kulturális alpolgármester 

 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: ismerteti az előterjesztést. 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 az előterjesztést csak megtárgyalásra küldte tovább a testület 

elé. Nem tudtak érdemben választ kapni, hogy a vonatkozó törvények, rendeletek alapján az 

önkormányzatnak lehet-e többségi tulajdona TDM típusú szervezetben. Nem arról van szó, 

hogy egyben tulajdonol 50 %-nál többet az Önkormányzat, de az általa tulajdonolt cégeken 

keresztül és saját maga összességében meghaladja már ezt a százalékot. Az volt a kérdésük, 

hogy dacára annak, hogy ez lehet, hogy törvényes, de úgy néz ki, mintha megkerülnék ezt a 

korlátozó szabályt. Nem kaptak tegnap választ, hogy ez törvényes-e, rendben van-e, a 

bizottsági ülésen ezért nem tudták az előterjesztést elfogadni. Szeretne erről egy tisztázó 

választ kapni. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: elmondja, hogy az 50 % fölötti tulajdonrész eddig is 

fennállt és ezután is fenn fog állni, ez a tranzakció nem ennek a problémának a megoldását 

célozza. Megadja a szót Hidegkuti Dorottyának, a TDM Nonprofit Kft. ügyvezetőjének. 

 

Hidegkuti Dorottya ügyvezető: elmondja, hogy kis félreértés van, mert gyakorlatilag 

semmilyen törvényi kötelezettség vagy előírás nincs arra az államháztartási törvény, se más 

törvények alapján, ami azt határozza meg, hogy az önkormányzatnak nem lehet 50 %-nál több 

szavazati joga a TDM-ek esetében. A Nemzetgazdasági Minisztériumnál kell regisztrációs 

számot igényelni minden TDM-nek ahhoz, hogy gyakorlatilag pályázatokon elindulhasson. 
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Szó szerint úgy hangzik az előírás, hogy a döntéshozatali folyamat bemutatása során elvárás, 

hogy az önkormányzat önállóan nem kerülhet többségébe. Gyakorlatilag a regisztrációt 6 

éven keresztül minden évben elfogadta a Nemzetgazdasági Minisztérium, így teljesen 

jogszerűen működnek. Az „önállóan nem kerülhet többségbe” azt jelenti, hogy a saját 50 %-

os tulajdonát nem haladhatja meg, de saját maga által fenntartott egyéb szervezetek esetén 

tehát másodlagos tulajdonos, ott a döntési folyamatban tökéletesen elfogadható. Az 

államháztartási törvény szerint az az előírás, hogy ahol elsődleges, illetve másodlagos 

tulajdonosként meghaladja az 50 %-ot, ott viszont kötelező könyvvizsgálatot lefolytatni. 

Záráskor a taggyűléssel ezt megszavaztatják és így fognak a végelszámolásnál is eljárni. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: köszöni a kiegészítő tájékoztatást. Egyéb kérdés, 

hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

 

 

Szavazás eredménye 

 

 

 

#: 332   Száma: 16.07.21/3/0/A/KT 

Ideje: 2016 július 21 17:40  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 100.00 86.67 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 13 100.00 86.67 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   13.33 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Név Voks Frakció 

Boda Anna Mária Igen - 

Dombay Zsolt Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 
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Zakar Ágnes Igen - 

Fekete János Távol - 

Pintér Ádám Távol - 

 

 

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

határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozati javaslatot hozza: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

189/2016. (VII.21.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Szentendre És Térsége TDM 

Nonprofit Kft. tagja, és mint a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. egyedüli 

alapítója 

 

1. támogatja, hogy a Szentendre És Térsége TDM Nonprofit Kft-ben a Szentendrei 

Városfejlesztő Közhasznú Egyesület eladásra szánt üzletrészét, amelynek 

névértéke 100.000.-Ft, a Kulturális Központ Nonprofit Kft. vásárolja meg 

névértéken; 

2. jóváhagyja a Polgármesternek a Szentendre És Térsége TDM Nonprofit Kft. 2016. 

07. 14-i taggyűlésén a fenti javaslatot támogató szavazatát. 

 

 

Felelős:     Polgármester 

Határidő: 1-2. pont azonnal 

A végrehajtásért közvetlenül felelős: Jogi Iroda 

 

 

 

5.  Előterjesztés a Közterület-felügyelet által használandó gépjármű beszerzésről 

Előadó: Verseghi-Nagy Miklós polgármester 

 

 

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

lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

 

 

#: 333   Száma: 16.07.21/4/0/A/KT 

Ideje: 2016 július 21 17:41  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített 
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Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 100.00 86.67 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 13 100.00 86.67 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   13.33 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Név Voks Frakció 

Boda Anna Mária Igen - 

Dombay Zsolt Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Fekete János Távol - 

Pintér Ádám Távol - 

 

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

határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozati javaslatot hozza: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

190/2016. (VII.21.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

 

1. úgy dönt, hogy a Békési-Fót Kft-től (2100 Gödöllő Dózsa György út 164.) szerzi be a 

Közterület-felügyelet által használandó új Dacia Duster gépjárművet a határozat 1-2. 

sz. melléklete szerinti ajánlatnak megfelelően; 

2. felkéri a Polgármestert a lízing szerződés megkötésére. 

 

Felelős:     Polgármester 

Határidő: azonnal 

A végrehajtásért közvetlenül felelős: Jogi Iroda 
 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
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6. Előterjesztés az 1+1 program maradványösszegének felhasználásáról 

Előadó: dr. Török Balázs városfejlesztési alpolgármester 

 

 

 

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

Áronnak, a Jogi, Vagyonnyilatkozat-vizsgáló és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnökének. 

 

Kubatovics Áron bizottsági elnök: javasolják, hogy a maradványösszeg felhasználását ne 

kelljen minden egyes alkalommal a Képviselő-testület elé tárni, hanem ugyanezzel a 

szövegezéssel mehessen ki egy újabb pályázati kiírás. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: elmondja, hogy a bizottsági véleménynek megfelelően 

alakították ki a határozati javaslatot. Ez egyelőre az idei évet oldaná meg, tehát gyakorlatilag 

az év végéig vagy a keretösszeg felhasználásáig lenne nyitva a pályázat. Jelzi, hogy a 

maradványösszeg felhasználása nem automatikus, mindig a következő évi költségvetési 

döntésnek része, hogy mit csinálnak a maradvánnyal. Kéri dr. Dóka Zsolt aljegyző urat, hogy 

ismertesse a határozati javaslatot. 

 

dr. Dóka Zsolt aljegyző: elmondja, hogy maradhat a határozati javaslat, egy mondat törlésre 

kerülne, „a pályázatok beadási határideje 2016. augusztus 30., 16 óra” szövegrész, ezt a 

pályázati kiírás egyébként tartalmazza. Hogyha kikerülne a határozat szövegéből, akkor 

gyakorlatilag marad az, hogy a 2016. évi költségvetés terhére, és a rendelkezésre álló 

fedezetet is rögzíti, tehát igazából elérik azt a célt, ami a bizottsági ülésen elhangzott, ha ez a 

bizonyos beadási határidő szövegrész törlésre kerül. 

 

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

bocsátja a módosított határozati javaslatot. 

 

Szavazás eredménye 

 

 

 

#: 334   Száma: 16.07.21/5/0/A/KT 

Ideje: 2016 július 21 17:43  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 100.00 86.67 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 13 100.00 86.67 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   13.33 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 
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Név Voks Frakció 

Boda Anna Mária Igen - 

Dombay Zsolt Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Fekete János Távol - 

Pintér Ádám Távol - 

 

 

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

határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozati javaslatot hozza: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

191/2016. (VII.21.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 

 

1. a határozat mellékletét képező Pályázati felhívás közzétételét írja ki a szentendrei 

lakóközösségek, vállalkozások számára az önkormányzati támogatások elnyerése 

érdekében, a Város 2016. évi költségvetésében rendelkezésre álló 6.855.539 Ft 

keretösszeg erejéig. 

 

2. Felkéri a Városfejlesztési Alpolgármestert, hogy a Pályázati felhívásnak a helyi 

sajtóban való megjelentetéséről gondoskodjon, valamint a beadott pályázatok alapján 

készítsen a Városfejlesztési Bizottság számára előterjesztést a támogatási 

javaslatokról.    

 

Felelős:    Városfejlesztési Alpolgármester 

Határidő: 2016. szeptember 30. 

A végrehajtásért közvetlenül felelős: Pályázati koordinátor 

 

 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
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7.  Előterjesztés Szentendre Város városfejlesztési programjáról 

Előadó: dr. Török Balázs városfejlesztési alpolgármester 

 

 

 

 

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

Áronnak, a Jogi, Vagyonnyilatkozat-vizsgáló és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnökének. 

 

Kubatovics Áron bizottsági elnök: elmondja, hogy a bizottság az előterjesztés céljaival 

egyetértett, de nem látják, hogy hány ilyen telek van, nem tudják, előzetesen készültek-e 

számítások valamilyen formában, hogy hány ilyen vállalkozás, befektető, magánszemély, akár 

közület van, akik az üresen álló telkekre hoznának beruházást. Ha vakon mennek előre egy 

ilyen előterjesztés megszavazása után, akkor előállhat az a helyzet, hogy kontrollálatlanul 

fejlődik a város, mert nem lesz semmi kontrollmunka a meglévő HÉSZ-szabályokon kívül. 

Ezt fontos kérdésnek tartja, úgy véli, hogy minden szempontból meg kellene vizsgálni, és egy 

komoly tanulmánynak kellene ezt megelőznie. Ha ilyenek nincsenek, akkor nem támogatható 

a javaslat, dacára annak, hogy nagyon jó az ötlet, támogatandó maga a felvetés, de egyelőre 

egy sötét csőben való előremenésnek tűnik számukra. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: megadja a szót dr. Török Balázs városfejlesztési 

alpolgármesternek. 

 

dr. Török Balázs városfejlesztési alpolgármester: az észrevételekre úgy reagál, hogyha nem 

akarják, akkor ne támogassák az előterjesztést. Kiegészítésként elmondja, hogy az a céljuk, 

hogy a gazdasági területeken minél több gazdasági vállalkozás induljon el főleg a beépítetlen 

területeken, ez a meglévő ipari-, gazdasági kapacitáson felül jelentene pluszt a város számára. 

Jelzi, hogy a folyamat illeszkedik abba, amit már 4 évvel ezelőtt elkezdett a város, amikor 

bevezette a telekadót az üresen álló ipari ingatlanokra vonatkozóan. Elindított egy kisebb 

mozgást, és ezzel próbálnának segíteni. Megjegyzi, hogy a szentendrei üresen álló ingatlanok 

forgása azért is nehezebb, mert a környéken vannak olcsóbb ingatlanok – Pomázon, 

Budakalászon. Ezzel remélik, hogy több befektető is ide fog jönni, mert Szentendrét viszont 

jobban kedvelik. 

 

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

 

Fülöp Zsolt képviselő: kérdezi, hogy hány telekről van szó. Ha van ilyen felmérés, akkor bele 

kellett volna írni az előterjesztésbe, hogy hány telekről beszélnek, kb. milyen kihatása van, 

mennyi pluszt remélnek. Ha nincs ilyen felmérés, akkor le kell írni, hogy jelenleg még nem 

tartanak itt, de remélik, hogy eljutnak ebbe a fázisba is. 

 

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

 

Magyar Judit képviselőnek: elmondja, hogy ez a program nem most indult, csak 

módosítanak rajta, de szeretné tudni, hogy most hol tartanak. Hány új vállalkozás került ide, 

hány cégnek adnak 50 %-os adókedvezményt stb. Javasolja a bizottsági Elnök úrnak, hogy 

szeptemberre ennek kapcsán kérjenek tájékoztatást. 
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Verseghi-Nagy Miklós polgármester: elmondja, hogy Kosztek Gabriella pályázati 

koordinátor tájékoztatása szerint 2015. júniusában indult a program, jelen időpontig 7 db cég 

jelentkezett be, a cégek által 2015. évre befizetett iparűzési adó időarányosan 2,8 millió Ft, 

2016. évi adóbevételük teljes évre számolva 8 millió Ft körül várható. Fülöp Zsolt képviselő 

úr kérdésére válaszolja, hogy belterületi részen 2.750 beépítetlen ingatlan található, melynek 

kb. 5-10 %-a alkalmas elhelyezkedése, mérete alapján vállalkozásra, üzleti célú hasznosításra. 

Ez azt jelenti, hogy 130-270 között van azoknak a telkeknek a száma, amely érintve lehet a 

programban. Megadja a szót Kubatovics Áronnak, a Jogi, Vagyonnyilatkozat-vizsgáló és 

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnökének. 

 

Kubatovics Áron bizottsági elnök: ennek kapcsán írásos tájékoztatást kér. Dr. Török Balázs 

városfejlesztési alpolgármester úr cinikus válaszára reagálva elmondja, hogy úgy látszik, a 

városvezetés drukkol és támogatólag nevet. Felhívja a figyelmet, hogy Alpolgármester úr 

csúsztatott, amikor azt mondta, hogy gazdasági területekről van szó. Az előterjesztésben nem 

szerepel és Kosztek Gabriella pályázati koordinátor tájékoztatásában sem gazdasági területek 

szerepelnek, hanem 2.750 üres ingatlan. A kettő nem ugyanaz, mert ebből az következik, 

hogy a városvezetés örülne, ha sok helyen hasonló típusú vállalkozás is megjelenhetne, mint a 

11-es számú főút melletti sírköves, akivel küzd a városvezetés hónapok óta. Úgy véli, nem ez 

a cél. Több szempont is felmerül egy városfejlesztési program kapcsán, amit 3 oldalon nem 

lehet letudni, plusz cinikus a válasz, a nevetgélés, amit felelőtlenségnek tart. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: elmondja, hogy a 11-es főút mellett elhelyezkedő 

sírkövessel éppen az a probléma, hogy nincs beépítve. Úgy véli, hogy a nevetgélésen és a 

stíluson túllépve teljesen szakszerű válaszokat adtak, nincs csúsztatás. Megjegyzi, hogy 2.750 

beépítetlen telek van, de 5-10 %-a alkalmas elhelyezkedése, mérete alapján tényleges 

vállalkozásra, üzleti célú hasznosításra. Kiemeli, hogy a tájékoztató anyagot meg fogják 

küldeni. Megadja a szót dr. Török Balázs városfejlesztési alpolgármesternek. 

 

dr. Török Balázs városfejlesztési alpolgármester: elmondja, hogy  nem a programon, hanem 

az adott szabályozáson múlik, hogy milyen épület épülhet. Ha valaki egy családi házas 

övezetben akar egy fodrászatot létrehozni, ahhoz is megfelelő házat kell építeni, ha az most 

egy beépítetlen telek. Ipari területen pedig ipari terület beépítésének megfelelő házat vagy 

létesítményt kell létesíteni. Ha valaki egy tyúkkopasztó vállalkozást indít, az nyilván egészen 

más iparűzési adót fog produkálni, mintha egy mesterséges intelligenciafejlesztő központot. A 

hozzáadott értéken múlik, ami megbecsülhetetlen. Megjegyzi, hogy a gazdasági területek ára 

nagyjából mindenhol – Szentendrén egészen biztosan – alacsonyabb, mint a családi házak 

beépítésére szánt telkek ára. Családi házas telekárak 16-20-22 ezer Ft/m2 áron (afölött extrák 

vannak), az ipari területek azonban 12-14-16 ezer Ft/m2 értéken kelnek el. Ha valaki 

valamilyen gazdasági tevékenységet szeretne indítani, akkor nyilván az olcsóbb telket fogja 

választani, de ha valaki a Pismány tetején szeretne egy tervezőirodát építeni, arra is 

igényelheti a vállalkozás-fejlesztési támogatást. 

 

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

 

Fülöp Zsolt képviselő: árnyalva a képet elmondja, hogy ipari területek lakóterülettel 

határosak, konkrét példaként említi a Vasúti villasort, ahol probléma van az ott élő lakosok és 

a szemben kialakult bizonyos tevékenységek között. Figyelembe kellene venni, hogy a 

jelenleg beépített ipari területeken milyen tevékenységi körökre adnak ki engedélyeket. A 

példaként említett pismányi tervezőirodának nem mindegy mekkora a mérete, hány ember fog 

tervezni, csak személyautók vonatkozásában mekkora forgalmat generál. Jó lenne mindent 
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végiggondolni, mielőtt a lovak közé dobják a gyeplőt. Jelzi, hogy megvan a HÉSZ 

természetes szabályozása, csak jó lenne nem utólag egyeztetni egy-egy kiadott 

tevékenységgel kapcsolatban a vállalkozó és a környék lakossága között. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: úgy véli, hogy két teljesen különböző dolog, amiről 

Képviselő úr beszél. Az, hogy ösztönözzék a vállalkozások megtelepedését, ez attól, hogy 

milyen szabályozási övezetekben mit lehet telepíteni, teljesen független kérdés. Javasolja, 

hogy Képviselő úr picit ássa bele magát, hogy milyen engedélyeket ad ki az Önkormányzat. 

Kiemeli, hogy éppen az a probléma, hogy sok vállalkozási tevékenységhez egyáltalán nem 

szükséges az Önkormányzat hatósági engedélye, ilyen szempontból nem is hatóság az 

Önkormányzat. Mindenképpen tisztában kell lenni azzal, hogy miről beszélnek, amikor azt 

mondják, hogy különböző típusú vállalkozások gazdasági tevékenységét engedik, illetve nem 

engedik a városban. Egyéb kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a határozati 

javaslatot. 

 

Szavazás eredménye 

 

 

 

#: 335   Száma: 16.07.21/6/0/A/KT 

Ideje: 2016 július 21 17:55  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 10 76.92 66.67 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 3 23.08 20.00 

Szavazott 13 100.00 86.67 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   13.33 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Név Voks Frakció 

Boda Anna Mária Igen - 

Dombay Zsolt Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Fülöp Zsolt Tart. - 

Kubatovics Áron Tart. - 
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Magyar Judit Tart. - 

Fekete János Távol - 

Pintér Ádám Távol - 

 

    

 

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

határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozati javaslatot hozza: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

192/2016. (VII.21.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

vállalkozásfejlesztési programját bővíti. A program további elemei az alábbiak: 

 

1. A 2015. június 1. - 2017. december 31. között induló, illetve Szentendrére települő 

vállalkozások részére vállalkozásfejlesztési támogatást nyújt a határozat mellékletét 

képező felhívás szerint. 

2. A 2016. augusztus 1. – 2018. július 31. között Szentendre város közigazgatási területén 

lévő beépítetlen ingatlanon új, vállalkozási célú épületet, építményt létesítő és azon 

ipari, kereskedelmi, illetve szolgáltató tevékenységet végző vállalkozások számára 

vállalkozásfejlesztési támogatást nyújt a határozat mellékletét képező felhívás szerint. 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a vállalkozásfejlesztési 

támogatást igénylőkkel támogatási szerződést kössön.  

   

Felelős:    Városfejlesztési alpolgármester  

Határidő: folyamatos 

A végrehajtásért közvetlenül felelős: Pályázati koordinátor 

 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

 

 

8.  Előterjesztés az Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 

tagjainak és póttagjainak megválasztásáról 

Előadó: dr. Gerendás Gábor jegyző, OEVI vezető 

 

 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: ismerteti az előterjesztést, jelzi, hogy az érintettek nem 

kértek zárt ülést. Kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

Szavazás eredménye 

 

 

#: 336   Száma: 16.07.21/7/0/A/KT 

Ideje: 2016 július 21 17:56  
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Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 10 76.92 66.67 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 3 23.08 20.00 

Szavazott 13 100.00 86.67 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   13.33 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Név Voks Frakció 

Boda Anna Mária Igen - 

Dombay Zsolt Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Fülöp Zsolt Tart. - 

Kubatovics Áron Tart. - 

Magyar Judit Tart. - 

Fekete János Távol - 

Pintér Ádám Távol - 

 

     

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

határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozati javaslatot hozza: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

193/2016. (VII.21.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

1. a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban Ve.) 22. §-ában 

biztosított hatáskörében eljárva a következő általános választásra megválasztott választási 

bizottság alakuló üléséig működő Pest megye 03. sz. országgyűlési egyéni 

választókerületi választási bizottsági tagjának és póttagjának az alábbi személyeket 

választja meg: 
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Tagok: 

Jolsvai Arisztidné (2000 Szentendre, József u. 3.) 

Horváth Ákos (2000 Szentendre, Sztaravodai út 7/a) 

Stáry Kálmán (2000 Szentendre, Károly u. 20.) 

 

Póttagok: 

Csapóné dr. Baráth Katalin (2000 Szentendre, Szentlászlói út 12/B) 

Barna Attiláné (2000 Szentendre, Tómellék u. 13.) 

 

2. felkéri a Jegyzőt, hogy a megválasztott bizottsági tagokat a testület határozatának egyidejű 

megküldése mellett a Képviselő-testület döntéséről értesítse, valamint a Ve. 37. § (1) 

bekezdésében előírt eskütétel megszervezéséről gondoskodjon. 

 

Felelős:     Jegyző 

Határidő: azonnal  

Végrehajtásért közvetlenül felelős: Önkormányzati és Szervezési Iroda 

 

 

 

Petricskó Zoltán általános alpolgármester elhagyja az üléstermet, a jelenlévő képviselők 

száma 12 fő. 

 

 

9.  Sürgősségi indítvány a Szentendre, belterület 1888/1/E hrsz.-ú, műemlék üzletház 

megjelölésű ingatlanra vonatkozó elővásárlási jogról történő rendelkezésről 

Előadó: Kéri Mihály gazdasági vezető 

 

 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: ismerteti a sürgősségi indítványt. Elmondja, hogy a 

tegnapi napon kaptak egy megkeresést ingatlan elővásárlási joggal kapcsolatban, miszerint 30 

napon belül nyilatkozzon erről a Képviselő-testület. Némi vita volt a Jogi Irodán arról, hogy 

egyáltalán fennáll-e ez az elővásárlási jog. Műemlékre való tekintettel úgy tűnik, hogy 

fennáll, ezért szükséges a Képviselő-testület határozata. Megadja a szót Fülöp Zsolt 

képviselőnek. 

 

Fülöp Zsolt képviselő: kérdezi, hogy a közelében van-e valahol önkormányzati tulajdon. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: megadja a szót Márton Andreának, a 

Vagyongazdálkodási Iroda vezetőjének. 

 

Márton Andrea irodavezető: elmondja, hogy a Bogdányi u. 21. szám alatti ingatlanról van 

szó, a Bogdányi u. 17, 15, 13. szám alatt vannak önkormányzati lakások és helyiségek, a 

közvetlen szomszédos ingatlanok nem az Önkormányzat tulajdonában vannak. 

 

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

bocsátja a határozati javaslatot. 
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Szavazás eredménye 

 

 

 

#: 337   Száma: 16.07.21/8/0/A/KT 

Ideje: 2016 július 21 17:57  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 12 100.00 80.00 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 12 100.00 80.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   20.00 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Név Voks Frakció 

Boda Anna Mária Igen - 

Dombay Zsolt Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Fekete János Távol - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Távol - 

Pintér Ádám Távol - 

 

 

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

határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozati javaslatot hozza: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

194/2016. (VII.21.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 
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1. a Szentendre, 1888/1/E hrsz.-ú, 25 m2 alapterületű, üzletház megnevezésű, műemlék 

ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának értékesítése kapcsán fennálló elővásárlási jogával, a 

Dr. Polonkai Anna ügyvéd (Spang Gyula tulajdonos képviselője) által benyújtott 2016. 

július 14-én kelt ingatlan adásvételi szerződésben szereplő feltételek szerint élni nem 

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

 

Felelős:     Polgármester 

Határidő: 2016. augusztus 31. 

A végrehajtásért közvetlenül felelős: Vagyongazdálkodási Iroda 

 

 

Egyebek 

 

 

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

 

Magyar Judit képviselő: érdeklődik, hogy a Posta előtti tér mikor készül el, a lakosság 

naponta kérdezi. Elmondja, hogy hivatalosan nem tudja, de valahol azt olvasta, hogy július 

közepe a határidő. Napok óta senkit sem látni ott, viszont minden fel van túrva. Úgy gondolja, 

hogy a nyári időszakban nem biztos, hogy ez a látvány kellene, hogy fogadja a turistákat. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: megadja a szót Kolozs János főmérnök úrnak. 

 

Kolozs János főmérnök: elmondja, hogy túlzásnak érzi, hogy nem dolgoznak ott emberek, 

nagyon sokan dolgoznak. Július 22-e a határidő, a mai nappal a tér elkészült. Gyakorlatilag 

kész állapotok vannak, locsolják a füvet, a növények telepítése megtörtént, tehát az első ütem 

holnap átadásra kerül. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: megjegyzi, hogy 24 óra alatt csodák történnek. 

Megadja a szót Fülöp Zsolt képviselőnek. 

 

Fülöp Zsolt képviselő: kéri, hogy a János utcában a felső virágládát egy méterrel tegyék 

feljebb, mert az ott lakó kicsit nehezen tud kifordulni a kocsibejárójáról. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: ígéri, hogy a Városi Szolgáltató NZrt-nek ír egy e-

mailt, hogy a virágládát tegyék egy méterrel feljebb. Egyéb kérdés, észrevétel nem lévén 

megköszöni a részvételt, további szép nyarat kíván, az ülést 18.00 órakor bezárja. 

 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 

Verseghi-Nagy Miklós                                                            dr. Gerendás Gábor 

                   polgármester                                                                       jegyző 


