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Szám: 13/2016. 

 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

 2016. szeptember 8-án (csütörtökön) 15.00 órai kezdettel  

a Városháza Dísztermében tartott üléséről 

 

 

 

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

alpolgármester, Sólyomné Gyürk Dorottya kulturális alpolgármester, 

Boda Anna, Dombay Zsolt, Fekete János, Fülöp Zsolt, Holló István, 

Horváth Győző, Kubatovics Áron, Kun Csaba, Magyar Judit, Pintér 

Ádám és Zakar Ágnes  képviselők 

 

 

Távol van:        Tolonics Gyula képviselő 

  

Hivatalból jelen 

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

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

Weszner Judit városfejlesztési irodavezető, dr. Klúcsó Anita 

jogtanácsos, dr. Nádudvari Gyöngyi jogtanácsos, Solymosi Heléna 

Szentendrei Kultruális Központ NKft. általános ügyvezetője, a 

kommunikációs központ vezetője, Budai Mónika jegyzői 

kabinetvezető, Bartha Enikő az Önkormányzati és Szervezési Iroda 

vezetője, Kondacsné Nagy Ágnes testületi referens, Alföldiné 

Petényi Zsuzsanna vagyongazdálkodási ügyintéző, dr. Ligetfalvi 

Kinga közigazgatási és adó irodavezető, dr. Mészáros Orsolya Ágnes 

jogi referens, Kolozs János főmérnök, Kosztek Imréné pályázati 

koordinátor, Márton Andrea vagyongazdálkodási irodavezető, 

Szöllősy-Meggyes Ildikó Klára pályázati referens 

 

Meghívottak:  

 

„A Ferenczy múzeumi Centrum részére 25.000 e Ft irányító szervi támogatás 

biztosításáról”,  

„A Ferenczy Múzeumi Centrum tartozásai rendezésére rendkívüli önkormányzati 

támogatás igényléséről” és  

„A Ferenczy Múzeumi Centrum alapító okiratának módosításáról” c. napirendi 

pontokhoz Magyar Erzsébet a Ferenczy Múzeumi Centrum gazdasági igazgatója 

 

 

„Az Aquapalace Kft. részére 50.000 e Ft támogatás biztosításáról” c. napirendi ponthoz 

Drégely Miklós Aquapalace Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ügyvezetője 

 

„A Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordinációs és Vagyonkezelő Zrt. és a Városi 

Szolgáltató Nonprofit Zrt. között megkötendő együttműködési megállapodásról” c. 



 2 

sürgősségi indítványhoz Nagy-Lászka Stella a VSZN Zrt. gazdasági vezetője, dr. Huszár 

Adrienn VSZN Zrt. jogász és Adamovszky-Répánszky Júlia a VSZN Zrt. divízióvezetője 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: köszönti a megjelenteket, az ülést 15.04 órakor 

megnyitja. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 14 fővel határozatképes. Kéri a 

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

sürgősségi indítvány készült, mely kiosztásra került. Szavazásra bocsátja „A Nemzeti 

Hulladékgazdálkodási Koordinációs és Vagyonkezelő Zrt. és a Városi Szolgáltató Nonprofit 

Zrt. között megkötendő együttműködési megállapodásról” szóló sürgősségi indítvány 

napirendre vételét.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 341   Száma: 16.09.08/0/0/A/KT 

Ideje: 2016 szeptember 08 15:05  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 100.00 93.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 14 100.00 93.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   6.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Név Voks Frakció 

Boda Anna Mária Igen - 

Dombay Zsolt Igen - 

Fekete János Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

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

sürgősségi indítványt napirendre vette. A meghívóban szereplő napirendi pontok sorrendjét 

illetően javasolja, hogy a sürgősségi indítványt a 8-9. napirendi pontok között tárgyalják. 

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

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

módosított napirend elfogadását.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 342   Száma: 16.09.08/0/0/A/KT 

Ideje: 2016 szeptember 08 15:05  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 100.00 93.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 14 100.00 93.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   6.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Név Voks Frakció 

Boda Anna Mária Igen - 

Dombay Zsolt Igen - 

Fekete János Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Tolonics Gyula 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. 
Két testületi ülés között eltelt 

időszak eseményeiről  
Tájékoztató 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

 

2. 
Lejárt határidejű határozatok 

végrehajtása  
Jelentés 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

Kondacsné 

Nagy Ágnes 

 

3. 

A Képviselő-testület által a 

Polgármesterre – szociális és 

gyermekvédelmi igazgatás 

területén – átruházott hatáskörben 

tett intézkedésekről a 2016. május 

06 – 2016. augusztus 05. közötti 

időszakban 

Beszámoló 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

 

Horváth Aurélia 

 

4. 

A Képviselő-testület által a 

Polgármesterre átruházott 

hatáskörben tett intézkedésekről 

benyújtott pályázatok tárgyában  

Beszámoló 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

Szöllősy-

Meggyes Ildikó, 

Kosztek Gabriella 

 

5. 

A Duna-Vértes Köze Regionális 

Hulladékgazdálkodási 

Önkormányzati Társulás által 

Szentendrén létesítendő 

regionális hulladékátrakó és 

hulladékudvar helyzetéről 

Tájékoztató 

dr. Török Balázs 

városfejlesztési 

alpolgármester 

Kosztek Gabriella 

 

6. 

A Városi Szolgáltató Nonprofit 

Zrt. 2015. évre szóló számviteli 

törvény szerinti beszámolójának 

eredményét magyarázó tételekről 

Tájékoztató 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

Mandula Gergely 

 



 5 

7. 

A Városi Szolgáltató Nonprofit 

Zrt. távhőszolgáltatási közfeladat 

ellátása auditálásának 

eredményéről 

Tájékoztató 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

Mandula Gergely 

 

8. 

Az Állami Számvevőszék Elnöke 

által tett elnöki 

figyelemfelhívással kapcsolatos 

intézkedések 

Tájékoztató 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

dr. Huszár 

Adrienn 

 

9. 

A Nemzeti Hulladékgazdálkodási 

Koordinációs és Vagyonkezelő 

Zrt. és a Városi Szolgáltató 

Nonprofit Zrt. között megkötendő 

együttműködési megállapodásról 

Sürgősségi 

indítvány 

Verseghi-Nagy 

Miklós  

polgármester 

Nagy-Lászka 

Stella 

 

10. 

Az önkormányzat 2016. évi 

költségvetéséről szóló 4/2016. 

(II.5.) számú önkormányzati 

rendelet I. félévi végrehajtásáról 

Előterjesztés 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

 

Novák Andrea 

Tamás Attiláné 

 

11. 

A Város 2016. évi 

költségvetéséről szóló 4/2016. (II. 

15.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

Előterjesztés 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

 

Novák Andrea 

Tamás Attiláné 
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12. 

Szentendre Város Önkormányzat 

Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló …/2016. 

(…) önkormányzati rendelet 

elfogadásáról 

Előterjesztés 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

Bartha Enikő 

 

13. 

Szentendre Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének a városi 

kitüntető díjak alapításáról és 

adományozásának rendjéről szóló 

10/2008. (II.20.) Önk. sz. 

rendeletének módosításáról 

Előterjesztés 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

Budai Mónika 

 

14. 

A Ferenczy Múzeumi Centrum 

részére 25.000 e Ft irányító szervi 

támogatás biztosításáról 

Előterjesztés 
Kéri Mihály 

gazdasági vezető 
Magyar Erzsébet 

 

15. 

A Ferenczy Múzeumi Centrum 

tartozásai rendezésére rendkívüli 

önkormányzati támogatás 

igényléséről 

Előterjesztés 
Kéri Mihály 

gazdasági vezető 
Magyar Erzsébet 

 

16. 
A Ferenczy Múzeumi Centrum 

alapító okiratának módosításáról 
Előterjesztés 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

dr. Klúcsó Anita 

 

17. 

Az Aquapalace Kft. részére 

50.000 e Ft támogatás 

biztosításáról 

Előterjesztés 
Kéri Mihály 

gazdasági vezető 
Kéri Mihály 

 

18. 

A „Jedlik Ányos Terv” 

elektromos töltőállomás 

alprogram pályázati felhívásról  

Előterjesztés 

dr. Török Balázs 

városfejlesztési 

alpolgármester 

Kosztek Gabriella 
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19. 

VEKOP-4.1.1-15 kódszámú 

„Aktív turisztikai hálózatok 

infrastruktúrájának fejlesztése”, 

"EuroVelo6 Pest megyei 

hálózatának fejlesztése” című 

pályázaton együttműködő 

partnerként történő indulásról 

Előterjesztés 

dr. Török Balázs 

városfejlesztési 

alpolgármester 

Kosztek Gabriella 

 

20. 
A Füzesparki lakótelep 

fejlesztéséről 
Előterjesztés 

 

 

dr. Török Balázs 

Zakar Ágnes 

Szöllősy-

Meggyes Ildikó 

 

21. Benyújtott pályázatok tárgyában Előterjesztés 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

Szöllősy-

Meggyes Ildikó 

 

22. 

A Fény Mix Bt. bérlői tartozásból 

eredő egyezségi ajánlatáról 

Az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) 

pontja alapján zárt ülés 

rendelhető el! 

Előterjesztés 
Kéri Mihály 

gazdasági vezető 

Bánhidi-Kovács 

Anikó 

 

23. 

Bérlői tartozásból eredő 

részletfizetési kérelemről – 

Német Vince és Német Nikoletta 

Az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) 

pontja alapján zárt ülés 

rendelhető el! 

Előterjesztés 
Kéri Mihály 

gazdasági vezető 
Herczeg Mária 

 

24. 

Az Oktán Kft. területhasználati 

szerződéséről 

Az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) 

pontja alapján zárt ülés 

rendelhető el! 

Előterjesztés 
Kéri Mihály 

gazdasági vezető 
Bonczó Emese 

 

25. 

A Dunakanyar Sport és 

Szabadidő Kft. bérleti 

szerződésének módosításáról  

Az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) 

pontja alapján zárt ülés 

rendelhető el! 

Előterjesztés 
Kéri Mihály 

gazdasági vezető 
Bonczó Emese 
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26. 

A Szentendre, belterület 2730/9 

hrsz.-ú, (régi Kocsigyár területén 

található) kivett beépítetlen 

terület megjelölésű ingatlan 

tulajdoni hányadának 

értékesítésére vonatkozó 

elővásárlási joggal történő 

rendelkezésről 

Az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) 

pontja alapján zárt ülés 

rendelhető el! 

Előterjesztés 
Kéri Mihály 

gazdasági vezető 

Kovacsics 

Roberta 

 

27. 

A Panoráma - Pálma utcák 

területhasználatának rendezéséről 

Az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) 

pontja alapján zárt ülés 

rendelhető el! 

Előterjesztés 
Kéri Mihály 

gazdasági vezető 

Alföldiné Petényi 

Zsuzsanna 

 

28. 

A Gondozási Központ Szentendre 

intézményvezetői pályázat 

kiírásáról 

Előterjesztés 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

Remele Antónia 

 

29. 

A BURSA HUNGARICA 

Ösztöndíjpályázat 2017. évi 

fordulójáról 

Előterjesztés 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

Horváth Aurélia 

 

30. 

Szentendre Város 

Önkormányzatának a Települési 

Önkormányzatok Országos 

Szövetségében fennálló 

tagságának megszüntetéséről 

Előterjesztés 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

Budai Mónika 

 

31. 

A kötelező lakossági tájékoztatás 

rendeletben történő 

meghatározásáról 

Előterjesztés 

Fülöp Zsolt, 

Fekete János, 

Kubatovics Áron 

Fülöp Zsolt, 

Fekete János, 

Kubatovics Áron 

 



 9 

32. 

Városi Kitüntető díjak 

adományozásáról 

Az Mötv. 46. § (2) bekezdés a) 

pontjaalapján zárt ülést tart! 
  

Előterjesztés 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

Lantos Anna 

 

33. 

Pest Megyei Kitüntető díjak 

adományozásának 

javaslattételéről 

Az Mötv. 46. § (2) bekezdés a) 

pontja alapján zárt ülés! 

Előterjesztés 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

Lantos Anna 

 34. Interpelláció, kérdés 
   

 35. Egyebek 
   

  
 

1. Tájékoztató a két ülés között eltelt időszak eseményeiről 

Előadó: Verseghi-Nagy Miklós polgármester 

 

 

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

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

Magyar Judit képviselőnek. 

 

Magyar Judit képviselő: a kiemelt ünnepi események utolsó sorára, a szentendreiek 

sportnapjára, illetve a nyílt sportágválasztóra szeretne rákérdezni, hogy miért szeptember 2-án 

került megrendezésre? Úgy hallotta nagyon kevés volt a résztvevő, a gyerekek és a kiállítók is 

kevesen voltak. Szerinte nem volt szerencsés időpont. Lehet, hogy ha hozzá lenne kötve a 

Pilisi Tekerőhöz és mindig akkor kerülne megrendezésre, az jobb lenne. Célszerűbb lett volna 

egy héttel későbbre tenni. 

 

Vereghi-Nagy Miklós polgármester: állítja, hogy minden eddiginél többen vettek részt a 

rendezvényen. Felkéri az alpolgármester urat, hogy válaszoljon a felmerült kérdésre. 

 

Petricskó Zoltán általános alpolgármester: elmondja, hogy leegyeztették az iskolákkal a 

rendezvény kezdetét, hogy mikor legyen és minden iskola jelezte, hogy részt vesznek a 

rendezvényen. Idén meg is újították a rendezvényt és olyan eszközöket is sikerült beszerezni, 

mint a mászófal és minden idők legnagyobb részvételi arányát tudták produkálni. 2200 

regisztrált résztvevő volt a nagy sportágválasztón.  

 

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

 

Kubatovics Áron képviselő: üdvözöl mindenkit. 3 kérdése van ebből a tájékoztatóból. Kéri, 

hogy a DMRV Zrt.-vel való nem megbeszélésekről adjon a Polgármester érdemben 

tájékoztatást, hogy ott mi zajlott. A második kérdés, hogy szálloda/szabadidőközpont ügyében 

hogy állnak a megbeszélések, úgy gondolja, hogy a vállalkozókkal volt tárgyalássorozat. 

Harmadik kérdése, hogy a Híd ügyében mit tárgyalt Szigetmonostor polgármesterével. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: a DMRV Zrt.-vel elsősorban a visszatérő témáikat 

tárgyalták, így különösen az RSZ 1-nek a végleges és hosszútávú megoldásáról. Azt hogyan 
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lehet megoldani, hogy ne zavarja a strandnak az üzemelését. Hogyan lehet a fősodorba 

bevezetni azt a csövet, hogy egyáltalán ne legyen szabadtéri kivezetés. Ez kb 1 éves műszaki 

fejlesztés, amiről tárgyaltak a DMRV Zrt.-vel. Erre tettek vállalást, hogy megvalósítják. Ezen 

kívül a belvárosi csapadék elvezetése, és a szennyvíz- és a csapadékrendszer különválasztása, 

beruházások mielőbbi indítása volt a másik téma. A harmadik pedig a gyakori csőtörések, 

melyek a városban előfordulnak és megkeserítik az emberek életét. Ezzel kapcsolatban azt 

mondták el, hogy nagyon-nagyon forráshiányos ez a terület. Nem csak itt, hanem az egész 

országban a csőcserére gyakorlatilag nincsen forrásuk, így itt nem tudtak előrelépést elérni, 

szemben a másik két témával. 

Szálloda és szabadidőközpont: Van egy konkrét érdeklődő a Danubius Hotel felújítására. 

Azzal a vállalkozóval folynak tárgyalások. A város annak, aki a leghamarabb tud szállodát 

felújítani, a termálvizet tudja biztosítani. Aki leghamarabb jön, igényli és életképes fejlesztést 

tud megvalósítani, annak termálvízzel tudnak hozzájárulni a fejlesztés sikeréhez. 

Szabadidőközpont: itt van egy sportcsarnok, ami szintén teljesen magánegyesület által egy 

magáningatlanon létrejövő magánberuházás lenne, amiről jelenleg szó van. Ha a város 

részéről felmerül, hogy akár az Izbégi Sportpálya, vagy a Városi Szolgáltató telephelye szóba 

jöhetne, mint terület, akkor ebben is tudnak segíteni. Jelenleg erre nincsen igény, tehát aki 

most beruházna, az teljesen magánterületen, magánberuházásban gondolkodik. 

Szigetmonostori híd: elmondja, hogy a Főépítész úrral együtt vettek részt a megbeszélésen, 

ahol jelen voltak az országgyűlési képviselők, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, a környék 

polgármesterei, Duna-Ipoly Nemzeti Park, Katasztrófavédelem és még sokan mások. Csak 

kölcsönös tájékoztatás volt, döntés nem született arról, hogy hol lenne a híd vagy, hogy 

milyen forrásból kerülne megépítésre. Elmondták, hogy Szentendre szempontjából azt 

képviselik, hogy minél délebbre legyen a híd és ne menjen keresztül a városon a forgalom. 

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

tudomásul vette. 

 

 

2. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

Előadó: Verseghi-Nagy Miklós polgármester 

 

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

szavazásra bocsátja a lejárt határidejű határozatok végrehatásáról szóló jelentés elfogadását. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

 

#: 343   Száma: 16.09.08/2/0/A/KT 

Ideje: 2016 szeptember 08 15:11  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 100.00 93.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 14 100.00 93.33 
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Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   6.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Név Voks Frakció 

Boda Anna Mária Igen - 

Dombay Zsolt Igen - 

Fekete János Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Tolonics Gyula Távol - 

 

 

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

lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadta és az alábbi határozatot 

hozza: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

197/2016. (IX.8.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a lejárt határidejű 

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

 

I. 

40/2015. (II.12.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

122/2015. (V.14.) Kt. sz. határozat  végrehajtása megtörtént. 

131/2015. (V.14.) Kt. sz. határozat  végrehajtása megtörtént. 

161/2015. (VI.18.) Kt. sz. határozat  végrehajtása megtörtént. 

162/2015. (VI.18.) Kt. sz. határozat  végrehajtása megtörtént. 

167/2015. (X.8.) Kt. sz. határozat  végrehajtása megtörtént. 

170/2015. (VI.18.) Kt. sz. határozat  végrehajtása megtörtént. 

179/2015. (VI.18.) Kt. sz. határozat  végrehajtása megtörtént. 

252/2015. (IX.10.) Kt. sz. határozat  végrehajtása megtörtént. 

282/2015. (X.8.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

288/2015. (X.8.) Kt. sz. határozat  végrehajtása megtörtént. 

296/2015. (XI.12.) Kt. sz. határozat  végrehajtása megtörtént. 

300/2015. (XI.12.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

309/2015. (XI.12.) Kt. sz. határozat  végrehajtása megtörtént. 

330/2015. (XII.10.) Kt. sz. határozat  végrehajtása megtörtént. 
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338/2015. (XII.10.) Kt. sz. határozat  végrehajtása megtörtént. 

18/2016. (I.21.) Kt. sz. határozat  végrehajtása megtörtént. 

42/2016. (II.11.) Kt. sz. határozat  végrehajtása megtörtént. 

45/2016. (II.11.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

80/2016. (IV.14.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

96/2016. (IV.14.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

97/2016. (IV.14.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

105/2016. (IV.14.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

112/2016. (V.12.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

119/2016. (V.12.) Kt. sz. határozat  végrehajtása megtörtént. 

122/2016. (V.12.) Kt. sz. határozat  végrehajtása megtörtént. 

123/2016. (V.12.) Kt. sz. határozat  végrehajtása megtörtént. 

132/2016. (V.12.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

142/2016. (VI.16.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

143/2016. (VI.16.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

144/2016. (VI.16.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

145/2016. (VI.16.) Kt. sz. határozat  végrehajtása megtörtént. 

154/2016. (VI.16.) Kt. sz. határozat  végrehajtása megtörtént. 

156/2016. (VI.16.) Kt. sz. határozat  végrehajtása megtörtént. 

162/2016. (VI.16.) Kt. sz. határozat  végrehajtása megtörtént. 

163/2016. (VI.16.) Kt. sz. határozat  végrehajtása megtörtént. 

164/2016. (VI.16.) Kt. sz. határozat  végrehajtása megtörtént. 

166/2016. (VI.16.) Kt. sz. határozat  végrehajtása megtörtént. 

170/2016. (VI.16.) Kt. sz. határozat  végrehajtása megtörtént. 

171/2016. (VI.16.) Kt. sz. határozat  végrehajtása megtörtént. 

172/2016. (VI.16.) Kt. sz. határozat  végrehajtása megtörtént. 

175/2016. (VI.16.) Kt. sz. határozat  végrehajtása megtörtént. 

177/2016. (VI.16.) Kt. sz. határozat  végrehajtása megtörtént. 

178/2016. (VI.16.) Kt. sz. határozat  végrehajtása megtörtént. 

179/2016. (VI.16.) Kt. sz. határozat  végrehajtása megtörtént. 

181/2016. (VI.16.) Kt. sz. határozat  végrehajtása megtörtént. 

182/2016. (VI.16.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

183/2016. (VI.16.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

187/2016. (VII.21.) Kt. sz. határozat  végrehajtása megtörtént. 

193/2016. (VII.21.) Kt. sz. határozat  végrehajtása megtörtént. 

194/2016. (VII.21.) Kt. sz. határozat  végrehajtása megtörtént. 

 
II. 

123/2015. (V.14.) Kt. sz. határozat  végrehajtása folyamatban van  Új határidő: 2016. december 31. 

155/2015. (IX.10.) Kt. sz. határozat végrehajtása folyamatban van  Új határidő: 2017. február 28. 

175/2015. (VI.18.) Kt. sz. határozat végrehajtása folyamatban van  Új határidő: 2016. december 31. 

253/2015. (IX.10.) Kt. sz. határozat végrehajtása folyamatban van  Új határidő: 2016. december 31. 

272/2015. (X.8.) Kt. sz. határozat végrehajtása folyamatban van  Új határidő: 2016. szeptember 30. 

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

311/2015. (XI.12.) Kt. sz. határozat végrehajtása folyamatban van  Új határidő: 2016. november 30. 

336/2015. (XII.10.) Kt. sz. határozat végrehajtása folyamatban van Új határidő: 2016. december 31. 

68/2016. (III.10.) Kt. sz. határozat  végrehajtása folyamatban van Új határidő: 2016. szeptember 30. 

74/2016. (III.10.) Kt. sz. határozat  végrehajtása folyamatban van Új határidő: 2016. december 31. 

78/2016. (IV.14.) Kt. sz. határozat    végrehajtása folyamatban van Új határidő: 2017. február 28. 

91/2016. (IV.14.) Kt. sz. határozat    végrehajtása folyamatban van Új határidő: 2016. december 31. 

92/2016. (IV.14.) Kt. sz. határozat    végrehajtása folyamatban van Új határidő: 2017. március 31. 
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93/2016. (IV.14.) Kt. sz. határozat    végrehajtása folyamatban van Új határidő: 2017. március 31. 

118/2016. (V.12.) Kt. sz. határozat    végrehajtása folyamatban van Új határidő: 2016. október 31. 

124/2016.(V.12.) Kt. sz. határozat  végrehajtása folyamatban van Új határidő: 2016. szeptember 30. 

146/2016. (VI.16.) Kt. sz. határozat  végrehajtása folyamatban van Új határidő: 2016. október 31. 

148/2016. (VI.16.) Kt. sz. határozat  végrehajtása folyamatban van Új határidő: 2016. október 31. 

153/2016. (VI.16.) Kt. sz. határozat  végrehajtása folyamatban van Új határidő: 2016. november 29. 

155/2016. (VI.16.) Kt. sz határozat   végrehajtása folyamatban van Új határidő: 2016. december 31. 

158/2016. (VI.16.) Kt. sz. határozat  végrehajtása folyamatban van Új határidő: 2016. október 31. 

160/2016. (VI.16.) Kt. sz. határozat  végrehajtása folyamatban van Új határidő: 2016. december 31. 

161/2016. (VI.16.) Kt. sz. határozat  végrehajtása folyamatban van Új határidő: 2016. december 31. 

165/2016. (VI.16.) Kt.sz. határozat végrehajtása folyamatban van Új határidő: 2016. szeptember 30. 

169/2016. (VI.16.) Kt. sz. határozat  végrehajtása folyamatban van Új határidő: 2016. december 15. 

173/2016. (VI.16.) Kt. sz. határozat  végrehajtása folyamatban van Új határidő: 2016. október 30. 

180/2016. (VI.16.) Kt. sz. határozat  végrehajtása folyamatban van Új határidő: 2016. október 30. 

185/2016. (VI.29.) Kt. sz. határozat  végrehajtása folyamatban van Új határidő: 2016. október 31. 

188/2016.(VII.21.) Kt. sz. határozat  végrehajtása folyamatban van Új határidő: 2016. december 31. 

190/2016.(VII.21.) Kt.sz. határozat végrehajtása folyamatban van Új határidő:2016. szeptember 15. 

 

III. 

164/2015. (VI.18.) Kt. sz. határozatot  hatályon kívül helyezi.  

 

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

Polgármestert, hogy a tett intézkedésekről számoljon be.  

 

Felelős:     Polgármester, Jegyző 

Határidő: azonnal 

A végrehajtásér közvetlenül felelős: Önkormányzati és Szervezési Iroda 

 

 

 

3. Beszámoló a Képviselő-testület által a Polgármesterre – szociális és 

gyermekvédelmi igazgatás területén – átruházott hatáskörben tett 

intézkedésekről a 2016. május 06 – 2016. augusztus 05. közötti időszakban 

Előadó: Verseghi-Nagy Miklós polgármester 

 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: ismerteti a beszámolót. Kérdés, hozzászólás nem lévén 

szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 344   Száma: 16.09.08/3/0/A/KT 

Ideje: 2016 szeptember 08 15:11  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített 
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Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 100.00 93.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 14 100.00 93.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   6.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Név Voks Frakció 

Boda Anna Mária Igen - 

Dombay Zsolt Igen - 

Fekete János Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Tolonics Gyula 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 

198/2016. (IX.8.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szentendre Város Önkormányzatának 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló, többször módosított 27/2008. (IX. 10.) Önk. sz. 

rendelet 17. § (6) bekezdése értelmében a Képviselő-testület által a Polgármesterre – szociális 

és gyermekvédelmi igazgatás területén – átruházott hatáskörben tett intézkedésekről a 2016. 

május 06 – 2016. augusztus 05. közötti időszakra szóló beszámolót elfogadja. 

 

Felelős:      Polgármester 

Határidő:  azonnal 

Végrehajtásért közvetlenül felelős: Közigazgatási és Adó Iroda 
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4. Beszámoló a Képviselő-testület által a Polgármesterre átruházott hatáskörben 

tett intézkedésekről benyújtott pályázatok tárgyában 

Előadó: Verseghi-Nagy Miklós polgármester 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: ismerteti a beszámolót. Kérdés, hozzászólás nem lévén 

szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 345   Száma: 16.09.08/4/0/A/KT 

Ideje: 2016 szeptember 08 15:12  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 100.00 93.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 14 100.00 93.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   6.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Név Voks Frakció 

Boda Anna Mária Igen - 

Dombay Zsolt Igen - 

Fekete János Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Tolonics Gyula 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 

199/2016. (IX.8.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szentendre Város Önkormányzatának 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló, többször módosított 27/2008. (IX. 10.) Önk. sz. 

rendelet 3. sz. melléklet 9. pontja értelmében, a Képviselő-testület által a Polgármesterre 

átruházott hatáskörben tett intézkedésről szóló beszámolót az alábbi benyújtott pályázatokkal 

kapcsolatban elfogadja: 

 a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programban való részvétel, 

 GUL-16-A Elhallgatott történelem pályázat, 

 Virágos Magyarország környezetszépítő pályázat, 

 Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap pályázat. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 

Végrehajtásért közvetlenül felelős: Városfejlesztési Iroda 

 

 

5. Tájékoztató a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási 

Önkormányzati Társulás által Szentendrén létesítendő regionális hulladékátrakó 

és hulladékudvar helyzetéről 

Előadó: dr. Török Balázs városfejlesztési alpolgármester 

 

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

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

 

 

6. Tájékoztató a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. 2015. évre szóló számviteli 

törvény szerinti beszámolójának eredményét magyarázó tételekről 

Előadó: Verseghi-Nagy Miklós polgármester 

 

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

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

 

 

7. Tájékoztató a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. távhőszolgáltatási közfeladat 

ellátása auditálásának eredményéről 

Előadó: Verseghi-Nagy Miklós polgármester 

 

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

Városfejlesztési Bizottság kérte azt, hogy egy intézkedési terv készüljön arról, hogy hogyan 

fogja korrigálni majd a hiányosságokat a Városi Szolgáltató NZrt, melyek az auditban fel 

lettek tárva. A kérést támogatandónak tartja és kéri is ezt a Városi Szolgáltató NZrt.-től. 

Megadja a szót Kubatovics Áron képviselőnek. 

 

Kubatovics Áron képviselő: tudomása szerint tárgyalást folytat a Polgármester úr a Főtáv 

vezérigazgatójával vagy vezetőségével. Kérdezi, hogy ezek a tárgyalások hogyan állnak. 

Tudja, hogy az auditálásra vártak hivatalosan, de kéri, hogy ami megismerhető ezekből a 

tárgyalásokból, azokról adjon tájékoztatást a Testületnek. 
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Verseghi-Nagy Miklós polgármester: tájékoztat, hogy a tárgyalások augusztus végén 

lezárultak. Végül a Főtáv egy olyan ajánlatot tett, ami a műszaki üzemeltetésnek egy szűkebb 

körére vonatkozott. Ez felelősségi kérdéseket vetett fel, hogy mi a Társaságnak a felelőssége 

és mi a Főtávnak az átvett felelőssége. Ezt a Társaság nem tartotta különösebben 

életképesnek, így abban maradtak, hogy ebben a fűtési szezonban, ebben a formában nem 

tudnak együttműködni. Abban maradtak, hogy legközelebb jövő nyáron fognak tárgyalni. 

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

tudomásul vette. 

 

 

8. Tájékoztató az Állami Számvevőszék Elnöke által tett elnöki figyelemfelhívással 

kapcsolatos intézkedésekről 

Előadó: Verseghi-Nagy Miklós polgármester 

 

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

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

 

 

9. Sürgősségi indítvány a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordinációs és 

Vagyonkezelő Zrt. és a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. között megkötendő 

együttműködési megállapodásról 

Előadó: Verseghi-Nagy Miklós polgármester 

 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: ismerteti a sürgősségi indítványt. A Városi Szolgáltató 

NZrt. mégiscsak végezne bérszámlázást a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordinációs és 

Vagyonkezelő Zrt. számára, tekintettel arra, hogy az adatszolgáltatási igényből már olyan 

formátumban állnak elő az adatok, amelyet már csak borítékba kell tenni és kiküldeni az 

ügyfeleknek. Így akkor jobb, hogy ha pénzt is kap ezért a társaság. Megadja a szót Kubatovics 

Áron képviselőnek. 

 

Kubatovics Áron képviselő: ügyrendi javaslata, hogy 2 perc olvasási szünetet kér. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: szavazásra bocsátja az ügyrendi javaslatot. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

 

#: 346   Száma: 16.09.08/9/0/A/KT 

Ideje: 2016 szeptember 08 15:15  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 100.00 93.33 

Nem 0 0.00 0.00 
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Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 14 100.00 93.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   6.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Név Voks Frakció 

Boda Anna Mária Igen - 

Dombay Zsolt Igen - 

Fekete János Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Tolonics Gyula Távol - 

 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester olvasási szünetet rendel el.  

 

15.15 órától - 15.17 óráig olvasási szünet. 

 

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

 

 

Kubatovics Áron képviselő: ismerteti, hogy tegnap elhangzott a bizottsági ülésen az a 

félelem, hogy ne egyszerre legyen kiszámlázva a teljes tétel, erről megnyugtatták a cég 

képviselői, hogy nem így fog történni, hanem egyszerre küldik ki, de különféle befizetési 

határidőkkel. Az indítványban az szerepel, hogy önkormányzati rendeletben rögzített módon, 

tehát két havi számlák fognak kiküldésre kerülni. Az a javaslatuk, kérésük, hogy (ez így 

támogatott és teljesen rendben van), de valami központi tájékoztatás mindenképpen legyen a 

város részéről is, hogy elindulnak a számlázások, meg fogják kapni a lakosok a csekkeket. Ez 

a folyamat minél inkább gördülékeny legyen. Szerinte a lakosok nagy része nem rakott félre 

pénzt, viszont, hogy ha március 1-jéig be akarják hozni a most 6 hónapi lemaradást, akkor 

nyilván nem 4 hetente, vagy 8 hetente kell meghatározni benne a befizetési határidőt, hanem 

5-6 hetente (ezt nem tudja pontosan). 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: szeretne a Városi Szolgáltató NZrt. részéről kérni egy 

tájékoztatást ebben a kérdésben, mint bérszámlázó. A Nemzeti Hulladékgazdálkodási 

Koordinációs és Vagyonkezelő Zrt.-nek meghosszabbított jobb keze lesznek, és azt fogják 

csinálni, amit az NHKV előír. Nem gondolja, hogy városi hatáskör lenne, akár a fizetési 

ütemezésnek vagy a fizetési határidőnek, vagy a részleteknek a meghatározása. Ez egy 
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országos dolog, innentől kezdve nem szentendrei, helyi döntés az, hogy hogyan mennek ki a 

számlák, de ha netán rosszul mondaná, kéri ezt megerősíteni vagy megcáfolni. Felkéri Nagy-

Lászka Stellát, a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. gazdasági vezetőjét, hogy tájékoztassa a 

Képviselő-testületet. 

 

Nagy-Lászka Stella VSZN Zrt. gazdasági vezető: megerősíti, hogy azt kell tenniük, amit az 

NHKV előír, amivel valójában egyetértenek. Az elmaradt számlák nem egy darab számlán 

lesznek kiszámlázva, vagyis több számlát fognak kapni a lakosok egy borítékban, különböző 

fizetési határidővel. Ez az, amit sikerült elérni, hogy ne egyszerre jelentsen az embereknek 

pénzügyi terhet a befizetés.  

 

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

 

Kubatovics Áron képviselő: nem érti pontosan, mert az önkormányzati rendeletekben foglalt 

ütemezésben kell megtörténnie. Világos neki, hogy az NHKV Zrt. az, akinek a 

meghosszabbított keze lesznek, de nem tudja, akkor hol van az  ellentmondás. 

 

Nagy-Lászka Stella VSZN Zrt. gazdasági vezető: elmondja, hogy továbbra is, ha 2 vagy 3 

havi számlázást ír elő az önkormányzati rendelet, azt továbbra is így fogják kiállítani. Eddig 

elmaradt egy április egy havi számlázás, elmaradt Szentendre lakosság tekintetében egy 

május-június, ezt a két hónapot együtt szokták számlázni, ezt most is így fogják megtenni. 

Tehát a lakos fog kapni egy áprilisi számlát, egy május-júniusi számlát, egy július-augusztusi 

számlát és egy szeptember-októberit, ez 4 darab számla egy borítékban, különböző fizetési 

határidővel és ezt követően ugyanazt a gyakoriságot tartják, ahogy eddig is. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: megállapítja, hogy akkor az NHKV Zrt átveszi azt, ami 

a helyi gyakorlat volt. 

 

Nagy-Lászka Stella VSZN Zrt. gazdasági vezető: elmondja, hogy így van, és erről 2016. 

december 31-ig tud nyilatkozni, hogy 2017-től mi lesz, azt nem tudja, mert onnantól kezdve 

ténylegesen az NHKV Zrt. fogja a számlákat kiállítani, elmondásuk alapján. 

 

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

bocsátja a határozati javaslatot. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

 

#: 347   Száma: 16.09.08/9/0/A/KT 

Ideje: 2016 szeptember 08 15:22  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 100.00 93.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 14 100.00 93.33 

Nem szavazott 0   0.00 



 20 

Távol 1   6.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Név Voks Frakció 

Boda Anna Mária Igen - 

Dombay Zsolt Igen - 

Fekete János Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Tolonics Gyula 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 

200/2016. (IX.8.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  

1. hozzájárul, hogy a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. a Nemzeti Hulladékgazdálkodási 

Koordinációs és Vagyonkezelő Zrt-vel a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj 

beszedésével és azzal összefüggő egyes feladatok ellátásával kapcsolatosan 

együttműködési megállapodást kössön; 

2. felkéri a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatóját, hogy a tárgyalások 

eredményéről, valamint az együttműködési megállapodás létrejötte esetén annak 

tartalmáról a Képviselő-testületnek számoljon be.  

 

Felelős: 1. pont: Polgármester 

              2. pont: VSZN Zrt. vezérigazgatója 

Határidő:1. pont: azonnal 

                 2. pont: a Képviselő-testület 2016. októberi rendes ülése 

A végrehajtásért közvetlenül felelős: VSZN Zrt. vezérigazgató 

 

 

 

 

10. Előterjesztés az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II.5.) 

számú önkormányzati rendelet I. félévi végrehajtásáról 
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Előadó: Verseghi-Nagy Miklós polgármester 

 

 

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

lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 348   Száma: 16.09.08/10/0/A/KT 

Ideje: 2016 szeptember 08 15:23  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 12 85.71 80.00 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 2 14.29 13.33 

Szavazott 14 100.00 93.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   6.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Név Voks Frakció 

Boda Anna Mária Igen - 

Dombay Zsolt Igen - 

Fekete János Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Kubatovics Áron Tart. - 

Magyar Judit Tart. - 

Tolonics Gyula 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 

201/2016. (IX.8.) Kt. sz. határozata: 
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Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat melléklete szerinti 

tartalommal elfogadja a 2016. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről szóló beszámolót. 

 

Felelős:     Polgármester 

Határidő: azonnal 

Végrehajtásért közvetlenül felelős: Közgazdasági Iroda 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

 

 

11. Előterjesztés a Város 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II.15.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

Előadó: Verseghi-Nagy Miklós polgármester 

 

 

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

lévén szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

 

#: 349   Száma: 16.09.08/11/0/A/KT 

Ideje: 2016 szeptember 08 15:23  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 92.86 86.66 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 1 7.14 6.67 

Szavazott 14 100.00 93.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   6.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

  

 

Név Voks Frakció 

Boda Anna Mária Igen - 

Dombay Zsolt Igen - 

Fekete János Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 
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Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Magyar Judit Tart. - 

Tolonics Gyula Távol - 

 

 

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

rendelet-tervezetet elfogadta és az alábbi rendeletet alkotja:  

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

21/2016. (IX.13.) önkormányzati rendelete 

 

 

a Város 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II.15.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. 

cikke (1) bekezdés f) pontjában meghatározott hatáskörben eljárva, a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésében, az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján a következőket rendeli el.  

 

 

1. § A Város 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II.15) önkormányzati rendelet 

(továbbiakban: Rendelet) 4. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 

 

„4. § (1) A Képviselő-testület Szentendre Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének 

 

a) működési bevételeit 5 164 135 Eft-ban 

b) működési kiadásait 5 247 935 Eft-ban 

c)  működési egyenlegét -83 800 Eft-ban 

d) felhalmozási bevételeit 496 916 Eft-ban 

e) felhalmozási kiadásait 856 383 Eft-ban 

f) felhalmozási egyenlegét -359 468 Eft-ban 

g) finanszírozás bevételeit 1 037 406 Eft-ban 

h) finanszírozási kiadásait 594 138 Eft-ban 

i) finanszírozási egyenlegét 443 268 Eft-ban 

j) összes bevételét 6 698 456 Eft-ban 

k) összes kiadását 6 698 456 Eft-ban 
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állapítja meg.” 

 

 

 

2. § A Rendelet 

- 2. sz., valamint 2/a-2/h. sz. mellékleteinek táblázatai helyébe a jelen rendelet 1. sz. 

mellékletét képező táblázatok lépnek, 

- 3. sz. melléklet táblázata helyébe a jelen rendelet 2. sz. mellékletét képező táblázat lép, 

- 4. sz. melléklet táblázata helyébe a jelen rendelet 3. sz. mellékletét képező táblázat lép, 

- 8. sz. melléklet táblázata helyébe a jelen rendelet 4. sz. mellékletét képező táblázat lép. 

 

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

veszti.  

(2) A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik. 

 

Szentendre, 2016. szeptember 8. 

 

 

 

Verseghi-Nagy Miklós dr. Gerendás Gábor 

polgármester jegyző 

 

 

A rendelet melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

 

 

12. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Szervezeti és Működési 

szabályzatáról szóló .../2016. (…) önkormányzati rendelet elfogadásáról 

         Előadó: Verseghi-Nagy Miklós polgármester 

 

 

 

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

Magyar Judit képviselő asszony minden képviselő részére kiosztotta az előterjesztéshez 

kapcsolódó 8 db módosító indítványt. Kéri dr. Gerendás Gábor jegyző urat, hogy a „VII. 

fejezet 19. pont 43. § (12)”bekezdéshez leírt javaslat kapcsán mondja el, hogy ez miért 

magától értetődő. 

 

dr. Gerendás Gábor jegyző: elmondja, hogy erről beszéltek a bizottsági ülésen is. A 

bizottsági ülések nyilvánossága – egyrészt a jogszabály, törvény is utal rá, illetve a rendelet  

43. § (13) bekezdésében szerepel, hogy az Mötv. 60. §-ában meghatározott kérdésekben 

egyebekben a Képviselő-testületre vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. Tehát 

igazából ez a szöveg benne van a rendeletben. A képviselő-testületi ülések nyilvánosak, és 

amiatt, hogy ugyanazokat a szabályokat kell alkalmazni,  a bizottsági ülések is nyilvánosak. 

 

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

 

Magyar Judit képviselő: kéri, hogy ezt a módosító indítványát vegyék ki a többi közül. 

Elmondja, hogy az előterjesztéseket a képviselő-testületi ülés előtt 6 nappal kapják meg, és 
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közben van egy hétvége, így nem biztos, hogy a testületi ülés előtt 3 nappal meg tudják írni a 

kérdéseiket. Ő úgy dolgozik, hogy általában megvárja a képviselő-testületi ülés napirendjeit, 

mert ami belekerül, azt nem fogja kérdésként feltenni, mert valószínű, hogy arról több 

információ van. Úgy tudja elképzelni, hogy vagy 10 nappal előbb kapják meg a testületi ülés 

anyagát és akkor lehet 3 napos határidővel a kérdéseket beadni, vagy a kérdéseket továbbra is 

az ülést megelőző nap 12 óráig fogja tudni felvállalni. Így is rohamtempóban kell dolgozni, és 

hétvégén nem lehet a szakmai hátteret stb. végigolvasni, kevés az idő, hogy mindig rendesen 

fel lehessen készülni, ezért javasolja a 10 napot. Indokoltnak tartja, hogy a napirendi vita 

során három alkalommal szóljanak hozzá, mert sokszor kérik, hogy még egy hozzászólási 

lehetősége legyen a képviselőnek, és ezt mindig meg kell szavaztatni. Vannak olyan viták, 

amikor kevés a két alkalom és harmadszor is hozzá szeretnének szólni. Ezt általában meg 

szokták szavazni, de ha három alkalom áll rendelkezésükre, akkor nem kell megszavaztatni. 

Elmondja azt is, hogy örülne, ha a kérdés és interpelláció a napirendi pontok előtt kerülne a 

Képviselő-testület elé. Kiemeli, hogy a feltett kérdésre vagy interpellációra, melyre a 

képviselő-testületi ülésen nem válaszol Polgármester úr, 30 napos válaszadási határidő van. 

Zömében megkapják a választ hamarabb, de célszerűbbnek tartaná, ha 15 napon belül érkezne 

az írásos választ. Ehhez kapcsolódóan a Szervezeti és Működési Szabályzatban a lakossági 

tájékoztatás, kérdésre az írásbeli válasz - pl. közmeghallgatás – szintén 15 napos határidővel 

szerepel. Úgy gondolja, hogy a képviselők is a lakosokért dolgoznak és zömében lakossági 

kérdéseket tesznek fel. Utal a VII. fejezet 40. § (3) bekezdésére, miszerint ideiglenes bizottság 

hozható létre díjazás ellenében. Nem tartja jónak, hogy a képviselők díjazást kapjanak egy ad 

hoc bizottsági munkáért. Ha szakértői gárdára van szükség, azt el tudja fogadni, de a 

képviselők díjazását nem támogatja. Továbbá úgy tudja, hogy a jelenlegi SZMSZ úgy szól, 

hogy minden olyan pályázatban tud dönteni a Polgármester úr, amely nem igényel önrészt. 

Szeretné, ha ez így maradna. A módosítás ugyanis legfeljebb 10 millió Ft-ig engedné ezt meg 

a Polgármester úrnak. Kéri a képviselőket, hogy támogassák módosító indítványait. 

 

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

 

Kubatovics Áron képviselő: kifogásolja a 9. § (4) bekezdését, miszerint Polgármester úr a 

meghívó összeállításánál utólagos indoklással megtagadhatja az előterjesztés meghívóba 

történő felvételét. Gyakorlatilag vétójogot adnak a Polgármester úrnak a meghívó 

összeállításához, javasolja, hogy ezt a részt vegyék ki. Úgy véli, ha a képviselők vagy 

képviselőcsoportok egyébként szabályszerűen benyújtanak egy előterjesztést, akkor nem látja 

indokoltnak, hogy plusz jogosítványt adjanak a Polgármester úrnak. Másik javaslata, hogy a 

testületi ülés előtt 7 nappal kapják meg az előterjesztéseket, emellett érvelt a Jogi, 

Vagyonnyilatkozat-vizsgáló és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság ülésén is. Szeretné, ha péntek 

este helyett csütörtökön megkaphatnák az anyagot. Elfogadja, amit Jegyző úr a bizottsági 

ülésen mondott, miszerint munkapszichológiai okokból a csütörtök este és a péntek között 

olyan nagy különbség nincs, és szinte maguktól átcsúsznak a határidők péntekre. Ennek 

alapján kéri, hogy a szerdai nap legyen a határidő, tehát ne 6 nap, hanem 8 nap. A szerdáról, 

mint hét közepi időpontról nehezen mondhatja el a hivatali dolgozó – egyébként minden 

tisztelete az övék -, hogy jó, akkor még van egy nap és csütörtökön elkészül. Úgy véli, hogy 

csak az átállás nehéz. Kiemeli, hogyha a Képviselő-testület többsége nem támogatja Magyar 

Judit képviselőtársa 10 napos határidőre vonatkozó módosító indítványát, akkor fenntartja a 8 

napban meghatározott módosító indítványát, miszerint szerda este kapják meg az 

előterjesztéseket. Kifogásolja, hogy péntek este érkezik meg az anyag és hétfőn délután már a 

bizottsági ülésen tárgyalják. Ráadásul a Városfejlesztési Bizottság minden előterjesztést 

tárgyal. Úgy véli, hogy nehezen védhető álláspont, hogy szombat-vasárnap érdemben fel lehet 

készülni. A képviselő elolvassa az anyagot, de nincs idő felhívni olyan barátokat, 
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ismerősöket, szakembereket, egyesületi tagokat, párttagokat stb., akik értenek az adott 

előterjesztés témájához, mert nem lehet őket hétvégén elérni. Ilyen szempontból csak a hétfő 

délelőtt áll rendelkezésükre, szerinte ez így nincs rendben. 

 

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

 

Fülöp Zsolt képviselő: elmondja, hogy látta a mosolyt néhány arcon, amikor Kubatovics 

Áron képviselőtársa 10 nap helyett 8 napot javasolt. Úgy gondolja, hogy komolyabb dologról 

van szó, és sokkal felelősségteljesebben kellene gondolkodni, minthogy mosolyogjanak rajta. 

A demokráciának egyik fontos eleme, hogy a többség hogyan viselkedik. Ennek a 

mérföldköve az, hogy például a Szervezeti és Működési Szabályzat tárgyalása előtt egyeztetni 

kellett volna, nem egy kész anyagot beterjeszteni, mert úgyis megszavazzák. Úgy érzi, 

valójában semmi sem történik, mert a módosító javaslatokat leszavazzák. Úgy gondolja, hogy 

ideje lenne egy kicsit felnőni. Példaként említi, hogy Szentendre városában 1990. évtől kb. 

1998-ig az SZMSZ-ben 10 napos határidő volt arra, hogy a napirendi pontokat a képviselők 

megkapják. Szerinte egyszerű belső munkaszabályzattal át lehet állítani a saját- és a 

városvezetés gondolkodását, a Hivataltól másképp kell elvárni a határidők teljesítését. Ez 

egyszerű technikai átállást igényelne, nem gondolja, hogy erre ne lenne képes bármelyikük is, 

vagy ne lenne képes a Hivatal, csupán szándék kérdése. Sérelmezi, hogy utolsó pillanatban 

kapnak meg mindent, próbálnak az utolsó pillanatokban információkat szerezni és ezek 

alapján véleményt formálni. Ha így marad, tudomásul veszik ezt a működést, de szerinte nem 

elegáns és nem méltó Szentendréhez. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: hozzáfűzi, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat 

módosításáról 2014. év végén informálisan egyeztettek, akkor arról volt szó, hogy mindenki 

írásban megteszi az ezzel kapcsolatos javaslatait. Közel két év telt el azóta, és a TESZ-től nem 

kapott az SZMSZ-re vonatkozó, sem szóbeli-, sem írásbeli javaslatot. Ennek fényében úgy 

gondolja, hogy 6-7-8-9-10 nap felkészülési idő nem oszt, nem szoroz. Kiemeli, hogy 

elkészítettek egy SZMSZ-javaslatot, ennek véleményezésére most ennyi idő volt, egyébként a 

Szervezeti és Működési Szabályzattal kapcsolatos előterjesztés elkészítésére közel kettő év 

állt rendelkezésre ebben a ciklusban, az előbb említett korábbi időszakokat hozzáadva, még 

további évtizedek. Megadja a szót Kun Csaba képviselőnek. 

 

Kun Csaba képviselő: személyes véleménye, hogy gyakorlatilag szombat-vasárnap minden 

alkalommal el tudja olvasni az előterjesztéseket. Nincs is más időpont arra, hiszen ha dolgozik 

az ember, az éjszaka nem elegendő munka után az érdemi felkészülésre. Munkagyakorlata 

szerint az adott hétvégét arra szánja, hogy tüzetesen átolvassa az anyagot, és a következő 

héten vannak a bizottsági-, a képviselő-testületi ülések. Az 1990-1998. közötti időszakot 

illetően elmondja, úgy emlékszik, hogy 10 nap volt a kiküldésre, csakhogy a képviselők nem 

kaptak meg minden előterjesztést. Hiányosan megkaptak egy bizonyos anyagmennyiséget, 

utána egy halom előterjesztés-kiegészítéssel és sürgősségi indítványok tömkelegével 

bombázták a képviselőket. Kiemeli, hogy félórás-órás olvasási szüneteket kellett tartani a 

képviselő-testületi ülés előtt, mert akkoriban tényleg az utolsó pillanatban kaptak meg sok 

mindent. Most ez nem gyakorlat, sürgősségi indítvány alig, illetve egy sincs. Nem érzékeli azt 

a problémát, amit az ellenzék most nagyon hangsúlyoz. Szerinte arra törekszik a Képviselő-

testület többsége, hogy hatékonyan, jól működjön az Önkormányzat. A szakmai részét a 

bizottsági üléseken kellő mélységig ki is fejtik. A Városfejlesztési Bizottság ülései is elég 

hosszúak és részletekbe menő munka folyik minden lényeges kérdés kapcsán. Van rá idő, 

hogy mindenki elmondja a véleményét és a képviselő-testületi ülésen a kialakult álláspontok 

mentén lehet még pontosítani, de gyakorlatilag itt már a végső döntést hozzák meg. Szerinte 
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ez jól működik, és nem ugyanaz, mint korábban volt, lehet, hogy valaki ezt visszasírja, de 

részéről a mostani gyakorlatot jobbnak, praktikusabbnak tartja. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: köszöni Kun Csaba képviselő úrnak, hogy 

emlékeztette. Elmondja, hogy részéről az egy fontos vállalás volt a ciklus elején, hogy a 

sürgősségi indítványok számát drasztikusan lecsökkenti. Kiemeli, hogy nem csupán a 

felkészülési időről van szó, hanem arról is, hogy konkrétan meg kell állítani az életet arra az 

időre, amikor kiküldik az előterjesztést, és amikor szavaznak róla. Ha ez az időtartam 

hosszabb, akkor félő, hogy esetleg több sürgősségi indítvány kerülne be a Képviselő-testület 

elé. Megjegyzi, hogy a mosoly részéről azért volt – nem tudja ki miért mosolygott -, mert a 

10, a 8 és a 7 nap is felvetődött. Tehát konkrétan három különböző módosító indítványról kell 

majd szavazni. Megadja a szót Fekete János képviselőnek. 

 

Fekete János képviselő: Polgármester úrtól kérdezi, ha két évvel ezelőtt javasolják a 10 

napos határidőt, akkor elfogadják? 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: elmondja, hogy Fekete János képviselő úr is tudja, 

hogy két évvel ezelőtt picit még más volt – talán mindkét oldalról - az együttműködési 

szándék, mint most. Megadja a szót Kubatovics Áron képviselőnek. 

 

Kubatovics Áron képviselő: Kun Csaba képviselőtársa által elmondottakra úgy reagál, hogy 

bár nem tud mind az öt fő nevében nyilatkozni, de a Társaság az Élhető Szentendréért 

Egyesület nem ellenzéki képviselőcsoport. Kiemeli, hogy a város szempontjait nézik 

elsődlegesen, és egyébként olyan dolgok is bejönnek, mint a demokrácia, átláthatóság, 

transzparencia, jogállamiság stb. Alapvetően azonban a városért dolgoznak, mint ahogy itt 

mindenki a teremben. Ilyen formában nem tekintik magukat ellenzéknek, jól lehet sok-sok 

kérdésük van általában az előterjesztésekhez. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: kéri, hogy a Képviselő-testület egyenként szavazzon a 

módosító indítványokról. Először arról, hogy a rendes ülést megelőző 10. napon legyenek 

megküldve az előterjesztések és mellékletei. A maga részéről nem támogatja a javaslatot. 

 

Szavazás eredménye 

 

 

 

#: 350   Száma: 16.09.08/12/0/A/KT 

Ideje: 2016 szeptember 08 15:40  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Minősített 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 4 28.57 26.67 

Nem 8 57.14 53.33 

Tartózkodik 2 14.29 13.33 

Szavazott 14 100.00 93.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   6.67 
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Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Név Voks Frakció 

Fekete János Igen - 

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 - 

Pintér Ádám Nem - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Nem - 

Verseghi-Nagy Miklós Nem - 

Horváth Győző Tart. - 

Zakar Ágnes Tart. - 

Tolonics Gyula Távol - 

 

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

módosító indítványt elutasította. Szavazásra bocsátja a hozzászólások darabszámára és 

időtartamára vonatkozó módosító indítványt, melyet szintén nem támogat. 

 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 351   Száma: 16.09.08/12/0/A/KT 

Ideje: 2016 szeptember 08 15:40  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Minősített 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 6 42.85 40.00 

Nem 6 42.86 40.00 

Tartózkodik 2 14.29 13.33 

Szavazott 14 100.00 93.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   6.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

 

Név Voks Frakció 

Fekete János Igen - 
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Fülöp Zsolt Igen - 

Holló István Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Boda Anna Mária Nem - 

Dombay Zsolt Nem - 

Kun Csaba Nem - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Nem - 

Pintér Ádám Nem - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Nem - 

Horváth Győző Tart. - 

Zakar Ágnes Tart. - 

Tolonics Gyula Távol - 

 

 

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

a módosító indítványt elutasította. Szavazásra bocsátja, hogy a kérdésekre és interpellációkra 

a képviselő-testületi ülés elején, a meghirdetett napirendi pontok előtt kerüljön sor. A 

módosító indítványt támogatja. 

 

    

Szavazás eredménye 

 

 

#: 352   Száma: 16.09.08/12/0/A/KT 

Ideje: 2016 szeptember 08 15:41  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 100.00 93.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 14 100.00 93.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   6.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Név Voks Frakció 

Boda Anna Mária Igen - 

Dombay Zsolt Igen - 

Fekete János Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 
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Kubatovics Áron Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Tolonics Gyula Távol - 

 

     

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

módosító indítványt elfogadta. Szavazásra bocsátja az interpelláció és kérdés benyújtásának 

határidejére vonatkozó módosító indítványt. Javasolja, hogy a kérdést az interpellációval 

azonos időben kelljen leadni, tehát nem támogatja az indítványt. 

 

Szavazás eredménye 

 

 

#: 353   Száma: 16.09.08/12/0/A/KT 

Ideje: 2016 szeptember 08 15:41  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Minősített 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 5 35.71 33.33 

Nem 7 50.00 46.67 

Tartózkodik 2 14.29 13.33 

Szavazott 14 100.00 93.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   6.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Név Voks Frakció 

Fekete János Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Holló István Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Boda Anna Mária Nem - 

Dombay Zsolt Nem - 

Kun Csaba Nem - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Nem - 

Pintér Ádám Nem - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Nem - 

Verseghi-Nagy Miklós Nem - 
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Horváth Győző Tart. - 

Zakar Ágnes Tart. - 

Tolonics Gyula Távol - 

 

     

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

módosító indítványt elutasította. Szavazásra bocsátja, hogy az interpellációra, kérdésre 15 

napon belül írásbeli válasz érkezzék, amennyiben a képviselő-testületi ülésen nem 

válaszolható meg. Kéri a módosító indítvány támogatását. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

 

#: 354   Száma: 16.09.08/12/0/A/KT 

Ideje: 2016 szeptember 08 15:42  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 100.00 93.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 14 100.00 93.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   6.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Név Voks Frakció 

Boda Anna Mária Igen - 

Dombay Zsolt Igen - 

Fekete János Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

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

a módosító indítványt elfogadta. Szavazásra bocsátja, hogy az ideiglenes bizottsági képviselő 

tagságért ne járjon külön díjazás. Megjegyzi, hogy erre nemigen szokott sor kerülni, ebben a 

ciklusban nem volt ilyen. Kéri a módosító indítvány támogatását. 

   

 

Szavazás eredménye 

 

 

#: 355   Száma: 16.09.08/12/0/A/KT 

Ideje: 2016 szeptember 08 15:42  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 100.00 93.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 14 100.00 93.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   6.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Név Voks Frakció 

Boda Anna Mária Igen - 

Dombay Zsolt Igen - 

Fekete János Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Tolonics Gyula Távol - 

 

 

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

módosító indítványt elfogadta. Felhívja a figyelmet, hogy „A bizottsági ülések nyilvánosak, 

kivéve a zárt ülésű napirendi pontok tárgyalását” tárgyú módosító indítványt Magyar Judit 

képviselő asszony visszavonta. A pályázati önrészre vonatkozó módosító indítvány kapcsán 

kiemeli, hogy arról a 10 millió Ft-ról van szó, amit a polgármester saját hatáskörben 
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egyébként is átcsoportosíthat a költségvetésben. Javasolja az eredeti szövegezés megtartását, 

nem támogatja a módosító indítványt.  

 

Szavazás eredménye 

 

 

#: 356   Száma: 16.09.08/12/0/A/KT 

Ideje: 2016 szeptember 08 15:43  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Minősített 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 2 14.29 13.33 

Nem 7 50.00 46.67 

Tartózkodik 5 35.71 33.33 

Szavazott 14 100.00 93.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   6.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Név Voks Frakció 

Holló István Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Boda Anna Mária Nem - 

Fülöp Zsolt Nem - 

Kun Csaba Nem - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Nem - 

Pintér Ádám Nem - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Nem - 

Verseghi-Nagy Miklós Nem - 

Dombay Zsolt Tart. - 

Fekete János Tart. - 

Horváth Győző Tart. - 

Kubatovics Áron Tart. - 

Zakar Ágnes Tart. - 

Tolonics Gyula Távol - 

 

     

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

módosító indítványt elutasította. Jelzi, hogy Kubatovics Áron képviselő úr módosító 

indítványai következnek. Elsőként, hogy a polgármesternek ne legyen joga mellőzni napirendi 

pontokat. Megjegyzi, hogy ebben a ciklusban egyszer kezdeményezett ilyet egy sportpálya 

elnevezésével kapcsolatban. Természetesen nem kíván élni ilyen hatáskörrel, csak ha nagyon 

indokolt. Akkor is a Képviselő-testületnek lehetősége van arra, hogy ügyrendben 

ragaszkodjon sürgősségi indítványként a napirendre történő felvétel mellett. Ezek alapján a 

módosító indítványt nem támogatja. 



 34 

 

Szavazás eredménye 

 

 

#: 357   Száma: 16.09.08/12/0/A/KT 

Ideje: 2016 szeptember 08 15:44  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Minősített 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 5 35.71 33.33 

Nem 6 42.86 40.00 

Tartózkodik 3 21.43 20.00 

Szavazott 14 100.00 93.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   6.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Név Voks Frakció 

Fekete János Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Holló István Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Boda Anna Mária Nem - 

Kun Csaba Nem - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Nem - 

Pintér Ádám Nem - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Nem - 

Verseghi-Nagy Miklós Nem - 

Dombay Zsolt Tart. - 

Horváth Győző Tart. - 

Zakar Ágnes Tart. - 

Tolonics Gyula Távol - 

 

     

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

módosító indítványt elutasította. Szavazásra bocsátja, hogy a meghívót, az előterjesztéseket és 

mellékleteit legkésőbb a rendes testületi ülést megelőző 8. napon juttassák el a képviselők 

részére. A módosító indítványt nem támogatja. 
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Szavazás eredménye 

 

 

#: 358   Száma: 16.09.08/12/0/A/KT 

Ideje: 2016 szeptember 08 15:44  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Minősített 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 4 28.57 26.67 

Nem 8 57.14 53.33 

Tartózkodik 2 14.29 13.33 

Szavazott 14 100.00 93.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   6.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Név Voks Frakció 

Fekete János Igen - 

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 - 

Pintér Ádám Nem - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Nem - 

Verseghi-Nagy Miklós Nem - 

Horváth Győző Tart. - 

Zakar Ágnes Tart. - 

Tolonics Gyula Távol - 

 

     

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

módosító indítványt elutasította. Egyéb kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja az 

elfogadott módosító indítványokkal együtt a rendelet-tervezetet. 

 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 359   Száma: 16.09.08/12/0/A/KT 

Ideje: 2016 szeptember 08 15:45  

Típusa: Nyílt 
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Határozat; Elfogadva 

Minősített 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 10 71.43 66.66 

Nem 3 21.43 20.00 

Tartózkodik 1 7.14 6.67 

Szavazott 14 100.00 93.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   6.67 

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 - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Fekete János Nem - 

Fülöp Zsolt Nem - 

Magyar Judit Nem - 

Kubatovics Áron Tart. - 

Tolonics Gyula Távol - 
 
   
 

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

rendelet-tervezetet elfogadta és az alábbi rendeletet alkotja:  

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

22/2016. (IX.13.) önkormányzati rendelete 

 

Szentendre Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország alaptörvényének 32. cikk 

(1) bekezdés d) pontja, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi  

CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Szentendre Város 

Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról az alábbi rendeletet alkotja: 
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I. Fejezet 

Az Önkormányzat alapadatai 

 

1. § 

 

(1) Az Önkormányzat hivatalos megnevezése: Szentendre Város Önkormányzat 

(továbbiakban: Önkormányzat). 

(2) Az Önkormányzat székhelye: 2000 Szentendre, Városház tér 3. 

(3) Az Önkormányzat működési területe: Szentendre város közigazgatási területe. 

(4) A képviselő-testület által létrehozott közös önkormányzati hivatal hivatalos elnevezése: 

Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal). 

 

1.  Az Önkormányzat jelképei 

 

2. § 

 

(1) Az Önkormányzat jelképei: a címer és a zászló.  

(2) Az Önkormányzat címere: ovális alakú címerpajzsban, zöld dombon kék háttér előtt 

fehér, balra hátrafelé tekintő bárány áll. Jobb mellső lábával kereszt végződésű 

zászlónyelet tart, melyen vörös színű lobogó függ, középen fehér színű, egyenlő szárú 

kereszttel. A bárány fejét arany (sárga) színű glória övezi, dicsfénykör látható. 

Ugyancsak arany (sárga) színű a címerpajzsot körülvevő barokk keretdísz, melynek 

tetején leveles korona áll. 

(3) A város zászlaja: 1:2 oldalarányú arany (sárga) kék színű, amelyen az arany (sárga) 

szín felül (elöl) látható. A zászló középtengelyében a város címere látható, alatta 

„Szentendre” felirat arany (sárga) színnel. A zászló vége arannyal (sárga) rojtozott.  

(4) A (2)–(3) bekezdésben meghatározott címer és zászló alapítását és használatuk 

rendjét külön önkormányzati rendelet szabályozza. 

(5) A polgármester és a jegyző hivatalos kör alakú pecsétjén középen Magyarország 

címere van, a köríven pedig a következő felirat olvasható: 

a) Szentendre város polgármestere;  

b) Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal Jegyző. 

(6) Jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában a képviselő-testület és szervei 

használhatják a hivatali bélyegzőknél az Önkormányzat címerét. 

 

 

 

2. Az Önkormányzat városi ünnepei, nemzetközi kapcsolatai, kitüntetései, elismerő 

címei 

 

3. § 

 

(1) A polgármester gondoskodik arról, hogy a település lakossága a nemzeti ünnepeket 

és a hagyományos városi ünnepeket
 
méltó módon megünnepelhesse. 

 

Ezen ünnepek a következők: 

- Január első hétvégéje   Újévi koncert 

- Január 22.    Magyar Kultúra Napja  
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- Február 14-ét követő vasárnap  Szentendrei Hagyományőrző Nap (Balassi 

Bálint Emléknap) 

- Március 15.  Nemzeti ünnep - 1848/49-es forradalom és 

szabadságharc  

- Május 1.      Munka ünnepe 

- Május utolsó vasárnapja  Hősök napja 

- Május – Június (változó időpont) Pünkösd 

- Június 4.    Nemzeti Összetartozás Napja 

- Június első vasárnapja  Pedagógus nap 

- Június 24.    Iván nap 

     - Június utolsó szombatja   Szabadság napja 

     - Július harmadik hétvégéje   Ister napok 

     - Augusztus 19.   Szerb búcsú 

     - Augusztus 20.    Nemzeti ünnep  - Szent István ünnepe 

- Augusztus utolsó hétvégéje   Szentendre éjjel-nappal nyitva 

     - Október 6.     Nemzeti gyásznap - Aradi vértanúk ünnepe 

     - Október 23. Nemzeti ünnep - 1956-os forradalom és 

szabadságharc évfordulója, a Köztársaság 

kikiáltásának napja 

     - November 1.     Mindenszentek napja. 

     - November vége – December  Adventi gyertyagyújtás 

     - December 15.   Dumtsa Jenő emléktábla koszorúzás 

     - December 31.    Új év köszöntő 

 

(2) Az Önkormányzat hivatalos (testvérvárosi) kapcsolatot tart fenn a rendelet 1. sz. 

függelékében felsorolt településekkel. 

(3) Az Önkormányzat képviselő-testülete Szentendre Város Díszpolgára Címet, PRO 

URBE Emlékérmet és városi kitüntető díjakat adományoz. A címek, és városi kitüntető 

díjak adományozására vonatkozó szabályokat külön önkormányzati rendeletek 

határozzák meg. 

 

 

 

 

II. Fejezet 

Az Önkormányzat feladatai, a feladatellátás módja 

 

4. § 

 

(1) Az Önkormányzat ellátja a törvényben meghatározott kötelező közfeladatait. Az 

Önkormányzat a Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény (továbbiakban: Mötv.) meghatározott feltételek fennállása esetén önként 

vállalhatja helyi közügyek önálló megoldását (továbbiakban: önként vállalt feladat).   

(2) Az önként vállalt feladat vállalásáról, vagy annak megszüntetéséről szóló javaslatról az 

érintett szakbizottság és a jogi kérdésekkel foglalkozó szakbizottság állást foglal. 

(3) A feladat önkéntes vállalását tartalmazó javaslatnak részletesen tartalmaznia kell a 

javasolt feladatellátás tartalmát, ellátásának számításokkal alátámasztott költségeit és 

ennek költségvetési fedezetét.  

(4) Az Önkormányzat által ellátott feladatok kormányzati funkciók szerinti besorolását a 

rendelet 2. sz. függeléke tartalmazza. 
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(5) Az Önkormányzat önként vállalt feladatait a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. 

(6) Az Önkormányzat közigazgatási területén az alábbi tevékenységek kizárólagos joggal 

felruházott közszolgáltatója az Önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződések 

alapján az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló, Cg.13-10-040159 

cégjegyzékszámú Városi Szolgáltató Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság 

(2000 Szentendre, Szabadkai u 9.): 

a) zöldfelület fenntartás a közterületeken és egyéb önkormányzati területeken; 

b) az Önkormányzat tulajdonát képező vagy közfeladat ellátását szolgáló egyéb 

épületek karbantartása, üzemeltetése; 

c) közétkeztetés az Önkormányzat fenntartásában lévő intézményekben; 

d) az Önkormányzat tulajdonában, fenntartásában álló közutak, közterületek, hidak 

illetőleg műtárgyaik, valamint pincék kezelése, fenntartása, üzemeltetése, 

ellenőrzése és vizsgálata, kivéve az igazgatási jellegű feladatok ellátását és a 

30/1988. (IV. 21.) MT rendelet 27. § (3) bekezdés a) és b) pont szerinti feladatok 

ellátását; 

e) belvízi vizek, felszínvizek és csapadékvizek elvezetési rendszerének 

üzemeltetése és karbantartása; 

f) a külön jogszabályban meghatározott hulladékkezelési közszolgáltatás, a 

köztisztaság és településtisztaság biztosítása; 

g) közutakon, közterületeken közúti járművel történő várakozás (parkolás) 

biztosítása; 

h) ár- és belvízvédelmi feladatok ellátása; 

i) a választások, népszavazások lebonyolításához szükséges portaszolgálati, 

takarítási és szállítási feladatok ellátása. 

 

5. § 
 

(1) A képviselő-testület a feladatkörébe tartozó kötelező és önként vállalt közfeladatok 

ellátására - jogszabályban meghatározottak szerint - költségvetési szervet, gazdálkodó 

szervezetet, nonprofit szervezetet és egyéb szervezetet (a továbbiakban együtt: 

intézmény) alapíthat, továbbá közfeladat ellátási szerződést köthet természetes és jogi 

személlyel vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel. A képviselő-testület - 

amennyiben törvény kivételt nem tesz - kinevezi az intézmény vezetőjét. 

(2) A képviselő-testület az intézmények vezetőinek megbízása során az intézmény 

tevékenységi körére vonatkozó jogszabályi előírások alapján jár el. 

(3) A képviselő-testület a hatáskörébe tartozó kinevezéshez a kinevezés alapjául szolgáló 

képesítési előírásokon túlmenően további feltételeket írhat elő. 

(4) Az önkormányzati intézmények vezetőinek kinevezésére vonatkozó döntési javaslatot 

az érintett szakbizottság véleményezi.  

 

 

III. Fejezet 

A képviselő-testület és működése 

 

6. § 

 

A képviselő-testület a megválasztott önkormányzati képviselőkből és a polgármesterből áll 

(továbbiakban: képviselő-testület tagjai). A képviselő-testület tagjainak száma 15 fő. A 

képviselő-testület ülésrendjét a rendelet 3. sz. függeléke tartalmazza. 
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3. A képviselő-testület munkaterve 

7. § 

 

(1) A képviselő-testület megbízatásának időtartamára szóló gazdasági programot és 

működésére vonatkozó éves munkatervet készít. 

(2) A képviselő-testület működésének alapja az éves munkaterv. A munkaterv-javaslatot a 

polgármester terjeszti a képviselő-testület elé jóváhagyás céljából a képviselő-testület 

tárgyévet megelőző év decemberi rendes ülésére. 

(3) A polgármester biztosítja a képviselő-testület és a bizottságok munkatervei közötti 

összhang megteremtését. 

(4) A munkaterv összeállításához javaslatot kell kérni: 

a) a képviselő-testület tagjaitól; 

b) a képviselő-testület bizottságaitól; 

c) az Önkormányzat fenntartásában álló költségvetési szervek vezetőitől; 

d) az Önkormányzat tulajdonosi részesedésével működő gazdasági társaságok vezetőitől. 

(5) A munkaterv tartalmazza: 

a) a tárgyidőszak fő feladatainak felvázolását és az előző évről áthúzódó napirendeket; 

b) a testületi ülések tervezett időpontját, napirendjét, a napirendek előadóit, az 

előkészítésben részt vevő szervek vagy személyek megjelölését és az előterjesztések 

elkészítésének ütemtervét; 

c) meghatározza azokat a témákat, amelyeket valamely bizottság nyújt be, illetve 

amelyhez bizottsági állásfoglalás kell. 

 

 

4. A képviselő-testület ülése 

8. § 
 

(1) A képviselő-testület alakuló, rendes és rendkívüli ülést tart. 

(2) Az alakuló ülést az Mötv.-ben meghatározottak szerint kell összehívni. 

(3) A képviselő-testület – július és augusztus hónap kivételével – havonta rendes ülést tart a 

munkatervében meghatározott munkanapokon 15.00 órai kezdettel, de azt a 

polgármester indokolt esetben ettől eltérő kezdettel is összehívhatja.  

(4) A polgármester rendkívüli ülést hív össze az Mötv.-ben meghatározott esetekben, 

valamint akkor, ha azt a feladatellátás, hatáskör-gyakorlás megkívánja, vagy más, 

időközben felmerülő ok azt szükségessé teszi. A rendkívüli ülés napját és kezdetét a 

polgármester határozza meg. 

(5) Amennyiben a képviselő-testület az elfogadott napirendi pontok megtárgyalását az ülés 

napján nem tudja befejezni, akkor a képviselő-testület által megállapított későbbi 

időpontban is folytatható az ülés, melyről egyszerű többségi döntés szükséges. 

 

 

5. A képviselő-testület ülésének összehívása 

9. § 

 

(1) A képviselő-testület ülését a polgármester hívja össze. A polgármester akadályoztatása 

esetén a polgármester által kijelölt alpolgármester jogosult az ülés összehívására.  A 

polgármester és a polgármester által kijelölt alpolgármester egyidejű tartós 

akadályoztatása esetén a képviselő-testület ülését a jogi kérdésekkel foglalkozó 

szakbizottság elnöke hívja össze. 
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(2) A képviselő-testület ülésének javasolt napirendi pontjait a meghívó tartalmazza. A 

meghívót – a benyújtott előterjesztések figyelembe vételével – az ülés összehívója 

állítja össze és tesz javaslatot annak tartalmára. 

(3) A meghívó tartalmazza a testületi ülés helyét és idejét, a javasolt napirendi pontok 

tárgyát, típusát, a napirendi pontok előterjesztőinek és előkészítőinek megnevezését. 

(4) Az ülés összehívója indokolt esetben mellőzheti az arra jogosult által benyújtott 

előterjesztés meghívóba történő felvételét. A meghívóval együtt meg kell küldeni azon 

előterjesztések címét is, amelyek napirendre vételét az ülés összehívója mellőzte és a 

mellőzés indokairól is tájékoztatást kell adni.  

(5) A képviselő kérésére a meghívóval együtt meg kell küldeni az Önkormányzat 

működésével kapcsolatban a képviselő által megfogalmazott tájékoztatásra irányuló 

kérdést, levelet, javaslatot is. 

(6) A meghívót, az előterjesztéseket és mellékleteiket legkésőbb a rendes ülést megelőző 

hatodik napon (amennyiben ez a nap szabadnapra vagy munkaszüneti napra esik, akkor 

az azt megelőző munkanapon), rendkívüli ülés esetében a megelőző munkanapon kell 

megküldeni a képviselő-testület tagjainak, valamint a városfejlesztési alpolgármesternek 

(a továbbiakban: postázás). 

(7) A rendes ülés meghívójával, előterjesztéseivel és azok mellékleteivel egyidejűleg az 

önkormányzat, az önkormányzat költségvetési szervei és gazdasági társaságai peres 

ügyeiről szóló, az önkormányzat megbízott ügyvédje által készített tájékoztatót is meg 

kell küldeni a képviselő-testület tagjai, valamint a városfejlesztési alpolgármester 

részére (a meghívó, az előterjesztések, azok mellékletei és a peres jelentés együtt: az 

ülés anyaga).  

(8) Az előterjesztések rendjére vonatkozó határidők betartásáért a jegyző a felelős. 

 

10. § 

(1) A képviselő-testület tagjai, valamint a városfejlesztési alpolgármester az ülés anyagát 

a meghívó elektronikus úton történő kiküldésével egyidejűleg zárt intranetes hálózaton 

keresztül kapják meg.  

(2) A képviselő-testület tagjai és a városfejlesztési alpolgármester az ülés teljes 

anyagának saját tulajdonú elektronikus tárolóeszközre történő feltöltését a postázás 

napját követő munkanaptól munkaidőben a Hivatal Önkormányzati és Szervezési 

Irodáján kérhetik.  

(3) Amennyiben az ülés anyagának megküldését követően, de a képviselő-testület 

ülésének napját megelőzően további dokumentumok kerülnek feltöltésre a zárt, 

intranetes hálózatra, arról a képviselő-testület valamennyi tagja és a városfejlesztési 

alpolgármester elektronikus üzenetet (sms vagy e-mail) kap.  

(4) Azon további dokumentumokat, amelyek a képviselő-testület ülésének napján 

kerülnek átadásra, papír alapon, a képviselő-testület ülésének kezdetét megelőzően, 

vagy a képviselő-testület ülése során, de még az érintett napirendi pont tárgyalását 

megelőzően kell átadni a képviselő-testület tagjai, valamint a városfejlesztési 

alpolgármester részére. 

(5) A képviselő-testület tagjai, valamint a városfejlesztési alpolgármester, amennyiben 

az ülést megelőző napig jelzik, az ülés anyagát térítés ellenében papír alapon 

megkaphatják a Hivatal Önkormányzati és Szervezési Irodáján.  

(6) A képviselő-testület ülésének időpontjáról, helyéről és tervezett napirendjéről a 

jegyző a postázás napján, az Önkormányzat honlapján értesíti a lakosságot. Az 

Önkormányzat honlapján közzé kell tenni valamennyi előterjesztést és azok 

mellékleteit, kivéve azokat, amelyek zárt ülésen tárgyalandók, vagy amelyek esetében 

zárt ülés rendelhető el.  
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6. A képviselő-testület ülésére meghívandók köre 

11. § 

 

(1) A képviselő-testület ülésén a képviselő-testület tagjain kívül az Mötv.-ben, valamint a 

(2) bekezdésben meghatározott személyek vesznek részt tanácskozási joggal.  

(2) A képviselő-testület ülésére a képviselő-testület tagjain, valamint a városfejlesztési 

alpolgármesteren kívül – ahhoz a napirendi ponthoz, amely érinti – tanácskozási joggal 

meg kell hívni: 

a) az országgyűlési egyéni választókerületben megválasztott országgyűlési 

képviselőt; 

b) a járási tiszti főorvost a szolgálatot érintő előterjesztés esetén; 

c) a napirendi pont tárgya szerint illetékes szervezet képviselőjét az őt érintő 

napirendi pont megtárgyalásához; 

d) a nemzetiségi Önkormányzatok elnökeit; 

e) a könyvvizsgálót; 

f) a személyi kérdés esetén az érintettet, illetve csak kivételes esetben egyéb olyan 

személyt, akinek jelenléte az ügy érdemi tárgyalása szempontjából szükséges; 

g) Szentendrei Járásbíróság elnökét; 

h) Szentendrei Járási Ügyészség vezetőjét; 

i) Pest Megyei Kormányhivatal vezetőjét; 

j) önkormányzati részesedéssel működő gazdasági társaságok vezetőit; 

k) akit a polgármester valamely napirendi ponthoz kapcsolódóan megjelöl. 

(3) A (2) bekezdés szerinti tanácskozási joggal meghívottak a napirendi ponthoz a vita 

során két alkalommal szólhatnak hozzá, melynek időtartama mindösszesen három perc. 

Határozati javaslatot nem tehetnek. 

(4) A képviselő-testület ülésére tanácskozási jog nélkül meghívást kapnak: 

a) a helyi média felelős szerkesztői; 

b) azok, akiknek jelenlétét a polgármester szükségesnek tartja.  

 

 

 

7. Az előterjesztések rendje 

12. § 

 

(1) A képviselő-testülethez az előterjesztések kizárólag írásban nyújthatók be. 

(2) A képviselő-testülethez benyújtott előterjesztés formái: 

a) döntést igénylő javaslat, amely rendeletalkotásra vagy határozathozatalra 

irányul,  

b) sürgősségi indítvány 

c) jelentés, beszámoló valamely feladat elvégzéséről, szerv, szervezet, intézmény 

megtett intézkedéséről 

d) tájékoztató a folyamatban lévő ügyről, adott időszakban történt eseményekről, 

tudomásul vétele nem igényel határozathozatalt, 

e) előterjesztés-kiegészítés, amennyiben az előzetesen megküldött előterjesztés, 

határozati javaslat, rendelet-tervezet módosítása szükséges. 

(3) Előterjesztésre jogosult önállóan vagy közösen: 

a) polgármester 

b) általános alpolgármester 
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c) kulturális alpolgármester 

d) városfejlesztési alpolgármester 

e) önkormányzati képviselő 

f) tárgykör szerint illetékes bizottság elnöke 

g) jegyző 

h) aljegyző 

i) gazdasági vezető 

j) városi főmérnök 

(4) A jegyző köteles az előterjesztést ellenőrizni és az előterjesztésben vagy a döntési 

javaslatoknál tapasztalt jogszabálysértés esetén azt a képviselő-testületnek jelezni. 

(5) A rendelet-tervezethez és a határozati javaslathoz a képviselő-testület ülésén szóban, azt 

megelőzően írásban módosító indítvány tehető. A módosító indítványnak 

egyértelműnek és világosnak, vagyis döntésre alkalmasnak kell lennie. 

(6) Formájától függetlenül az előterjesztés főbb elemei:  

a) Első rész: Vezetői összefoglaló: Az előterjesztés tárgyának és a döntési 

javaslatoknak a rövid, lényegre törő bemutatása. Itt be kell mutatni az egyes döntési 

alternatívák költségvetésre gyakorolt, egy összegben megjelenített hatását valamint 

az előkészítő / előterjesztő döntésre vonatkozó javaslatát. 

b) Második rész: Részletes indokolás:  

ba) A tárgyalandó téma helyzetfeltáró, értékelő, tárgyilagos, tényszerű 

bemutatása, amennyiben a téma szerepelt már korábbi képviselő-testületi ülésen, 

milyen döntés született, illetve annak végrehajtása milyen szakaszban van. 

bb) Az előterjesztés mutassa be az egyes döntési alternatívákat, a 

megvalósításukhoz szükséges személyi, tárgyi és anyagi feltételeket, valamint 

vegye számba az egyes megoldások mellett és/vagy ellene szóló érveket, 

indokokat. Ki kell térni az összes felmerült megoldási variáció várható hatásaira 

is. 

bc) Itt kell szerepeltetni az előterjesztésben az egyes a döntési alternatívák 

költségvetésre gyakorolt rövid és hosszú távú hatásainak bemutatását. 

bd) Amennyiben az előterjesztés elfogadásra javasolt szerződés-tervezetre 

hivatkozik, azt az előterjesztéshez csatolni kell. 

be) Rendelet-tervezet esetén általános és részletes indokolást, valamint előzetes 

hatásvizsgálatot kell készíteni, amely tartalmazza: 

- a szabályozás célját és szükségességének indokát, a vonatkozó magasabb 

szintű jogforrásokra történő utalást; 

- a fejezetekhez – szükség szerint az egyes §-okhoz – fűzött elemzést, 

indoklást és a végrehajtás módját; 

bf) Az előterjesztéshez mellékletek csatolhatók.  

c) Harmadik rész: Határozati javaslat vagy rendelet-tervezet. 

A határozati javaslatnak pontokba foglalva és pontonként megjelölve tartalmaznia 

kell: 

- a képviselő-testület döntés-tervezetének világos és egyértelmű megfogalmazását; 

- a végrehajtásért felelős személy vagy szerv megnevezését, melyre megjelölhető a 

polgármester, az általános alpolgármester, a kulturális alpolgármester, a 

városfejlesztési alpolgármester, a jegyző, az aljegyző, a bizottság elnöke, 

önkormányzati intézmény vezetője, az önkormányzati részesedéssel működő 

gazdasági társaság vezetője és felügyelő bizottsága, könyvvizsgálója, a városi 

főmérnök, a gazdasági vezető,  

- a végrehajtás határidejét, mely egyúttal a jelentéstétel határideje is, 
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- a végrehajtásért közvetlenül felelős személy vagy szerv megnevezése, amelyre 

megjelölhető a Hivatal szervezeti egysége (iroda, csoport, referens) illetve az 

önkormányzati részesedéssel működő gazdaság társaság szervezeti egysége, 

ügyintézője. 

d) Negyedik rész: Záradék: 

da) Jegyző törvényességi észrevétele: az előterjesztéseket a törvényesség 

biztosítása érdekében a jegyző ellenőrzi, és kézjegyével látja el az alábbi 

záradékkal: „Az előterjesztés és a határozati javaslat / rendelet-tervezet 

törvényességi szempontból megfelel.” Amennyiben az előterjesztés vagy annak 

valamely része jogszabályba ütközik, akkor a jegyző az észlelt jogszabálysértésről 

indoklással ellátott törvényességi észrevételt tesz.  

db) A gazdasági vezető ellenőrzi az előterjesztést és pénzügyi ellenjegyzőként is 

eljár. Amennyiben az előterjesztésnek pénzügyi vonzata van, az előterjesztésen 

szerepeltetni kell, hogy a költségvetésben – a költségvetési hely pontos 

megjelölésével – a fedezet rendelkezésre áll, melyet a gazdasági vezető aláírásával 

igazol. Az előterjesztésben szerepeltetni kell azt is, ha a döntésnek nincs az 

Önkormányzati költségvetésre hatása, melyet a gazdasági vezető aláírásával 

igazol.
 
 

(7) A képviselő-testület bizottságai a feladatkörüket érintő, képviselő-testületi hatáskörbe 

tartozó döntések esetében a képviselő-testület rendes ülésére beterjesztett 

előterjesztéseket véleményezik, melynek elmaradása azonban nem zárja ki az 

előterjesztés képviselő-testület általi tárgyalását. 

(8) A képviselő-testület ülésének kezdetét megelőzően minden képviselőnek ki kell osztani 

papír alapon a bizottságok napirendi pontokkal kapcsolatos véleményét tartalmazó 

bizottsági határozatokat. 

(9) A jegyző a (10) bekezdésben foglaltak szerint gondoskodik a képviselő-testület által 

elfogadott határozatok végrehajtásáról.  

(10) A jegyző a határozat végrehajtásáért felelős és a végrehajtásért közvetlenül felelős 

részére megküldi a határozat kivonatát. A végrehajtásért felelős gondoskodik arról, 

hogy a határozat végrehajtási határideje lejártának napjáig tájékoztatást adjon a 

jegyzőnek a határozat végrehajtása érdekében tett intézkedéséről, annak eredményéről. 

Amennyiben a határozat nem került végrehajtásra, köteles ennek okát indokolni és 

megfelelő intézkedést kezdeményezni, szükség esetén határidő-hosszabbítást vagy a 

határozat visszavonását indítványozni. A lejárt határidejű határozatokról a határozat 

végrehajtásáért felelős személyek jelentései alapján a polgármester a képviselő-testület 

minden rendes ülésére jelentést készít, melynek elfogadásáról a képviselő-testület 

határozattal dönt. 

 

 

8. A sürgősségi indítvány 

13. §
 

 

(1) Sürgősségi indítvány minden olyan előterjesztés, amely az előzetesen meghirdetett 

(meghívóban szereplő) napirend-tervezetben az előterjesztések között nem szerepelt, de 

legkésőbb a képviselő-testület ülésének napján a polgármesternél benyújtásra került, és 

az előterjesztő írásban kifejtett indoklással támasztja alá az előterjesztés sürgős 

tárgyalásának szükségességét. 

(2) A sürgősségi indítványt kezdeményezheti: 

- 4 képviselő együttesen; 

- a polgármester; 
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- az általános alpolgármester; 

- a kulturális alpolgármester; 

- a városfejlesztési alpolgármester; 

- a bizottságok; 

- a nemzetiségi Önkormányzatok elnökei; 

- a jegyző; 

- az aljegyző; 

- városi főmérnök; 

- gazdasági vezető. 

(3) A sürgősségi indítvány előterjesztője az indítvány sürgősséggel való megtárgyalásának 

indokát az indítványon köteles megjelölni. 

(4) A sürgősségi indítvány előterjesztője a napirend elfogadását megelőzően 3 percben 

indokolhatja a napirendre vétel szükségességét. A sürgősségi indítvány napirendre 

tűzéséről valamint tárgyalási sorrendjéről a képviselő-testület vita nélkül minősített 

többséggel dönt.  

(5) A sürgősségi indítvány megtárgyalásának nem előfeltétele az előterjesztésnek a 

képviselő-testület illetékes bizottságai által történő véleményezése. 

 

 

9. A képviselő-testületi ülés vezetése 

14. § 

 

(1) A Képviselő-testület ülését a polgármester vezeti. A polgármester tartós távolléte vagy 

akadályoztatása esetén a polgármester által kijelölt alpolgármester vezeti az ülést. A 

polgármester és a polgármester által kijelölt alpolgármester egyidejű tartós 

akadályoztatása esetén a képviselő-testület ülését a jogi kérdésekkel foglalkozó 

szakbizottság elnöke vezeti. 

(2) A képviselő-testület zárt ülést tart, illetve – minősített többségű döntéshozatallal – zárt 

ülést rendelhet el az Mötv.-ben meghatározott esetekben.  

(3) A zárt ülésen az Mötv.-ben meghatározott személyek vehetnek részt. 

 

 

 

 

 

15. § 

 

(1) Az ülés megnyitásakor a polgármester számszerűen megállapítja a határozatképességet. 

A határozatképességhez legalább 8 fő jelenléte szükséges. A határozatképesség 

szempontjából a polgármester önkormányzati képviselő. 

(2) A polgármester az ülést az alábbiak szerint vezeti: 

a) Az ülés megnyitását követően a sürgősségi indítványokat kell számba venni és a 

napirendre vételükről külön-külön szavazni. 

b) A sürgősségi indítványok napirendre vételéről szóló szavazást követően a 

polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére, melyről a képviselő-testület 

minősített többséggel vita nélkül határoz. Az ülés napirendi pontjainak sorrendjére 

bármelyik képviselő javaslatot tehet. A napirend elfogadása előtt a napirendi pont 

előterjesztője az előzetesen jelzett napirendi pontot indokolás nélkül visszavonhatja.  
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c) Zárt ülés esetén gondoskodni kell a zárt ülés feltételeinek megteremtéséről. A zárt 

ülésen tárgyalandó napirendi pontokat lehetőség szerint az ülés végén kell 

megtárgyalni.  

d) A képviselő-testület éves munkaterve szerinti rendes ülésein külön napirendi 

pontként szerepel a polgármester írásbeli tájékoztatója a két ülés között történt 

fontosabb városi eseményekről, valamint a lejárt határidejű határozatok 

végrehajtásáról szóló jelentés. 

e) A képviselő-testület éves munkaterve szerinti rendes ülésein megtárgyalja az 

átruházott hatáskörbe tett intézkedésekről szóló tájékoztatókat.  

f) A képviselő-testület éves munkaterve szerinti rendes ülésein „Egyebek” címmel 

olyan napirendi pontot tart, amelynek során megtehető minden olyan képviselői, 

bizottsági, hivatali bejelentés, közlés, amely nem igényel határozati formában hozott 

döntést, továbbá minden olyan egyéb jellegű tájékoztató, mely a következő időszak 

munkáját érinti és amely nem minősül jelen rendelet szerinti interpellációnak, vagy 

kérdésnek. „Egyebek” címszó alatt önálló előterjesztést tárgyalni nem lehet. 

(3) A polgármester az egyes előterjesztések felett az elfogadott napirend sorrendjében nyitja 

meg a vitát, de javasolhatja egyes napirendi pontok összevont tárgyalását is, melyről a 

képviselő-testület ügyrendi javaslatként dönt.  

(4) Indokolt esetben, így különösen a szükséges egyeztetések megtartására, vagy valamely 

előterjesztés részletesebb megismerése érdekében a polgármester a saját vagy a 

képviselő-testület bármely más tagja, vagy a városfejlesztési alpolgármester 

kezdeményezésére legfeljebb 15 perc időtartamra szünetet rendelhet el. Abban az 

esetben, ha a szünet tartására irányuló kezdeményezés ellenére a polgármester nem 

rendeli el a szünetet, akkor a kezdeményezésről ügyrendi javaslatként a Képviselő-

testület dönt. A 15 percnél hosszabb időtartamú szünet elrendelésére irányuló ügyrendi 

javaslatról a képviselő-testület dönt. 

 

 

10. Hozzászólások 

16. § 

 

(1) A két ülés közötti tájékoztatóhoz a képviselő-testület tagjai és a városfejlesztési 

alpolgármester egy alkalommal 1 percben kérdést tehetnek fel, amelyre a polgármester 

megadja a választ. Ha a kérdést feltevő nem elégedett a polgármester által megadott 

válasszal, jogában áll még egyszer ismételten – legfeljebb egy alkalommal egy percben 

– kérdést feltenni. 

(2) A képviselő-testület tagjai és a városfejlesztési alpolgármester a lejárt határidejű 

határozatokról szóló jelentésben foglaltakhoz egy alkalommal egy percben kérdéseket 

tehetnek fel, amelyre a polgármester megadja a választ. 

A testület a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentés elfogadásáról vita 

nélkül, egyszerű többséggel határoz. 

(3) A képviselő-testület tagjai és a városfejlesztési alpolgármester az átruházott hatáskör 

gyakorlóinak tájékoztatójában foglaltakkal kapcsolatban az előterjesztőnek egy 

alkalommal, egy percben kérdéseket tehetnek fel, amelyre az előterjesztő megadja a 

választ. 

(4) Az írásbeli előterjesztést a napirendi pont előterjesztője a vita előtt szóban kiegészítheti. 

Ezt követően a bizottsági elnökök – egy alkalommal legfeljebb 5 perc időtartamban – 

tájékoztatást adhatnak a bizottság állásfoglalásáról abban az esetben, ha a bizottság által 

elfogadott állásfoglalás (bizottsági határozat) az adott előterjesztés határozati 

javaslatához, illetve az előterjesztett rendelet-tervezethez módosító javaslatot tartalmaz. 
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A bizottság elnökeként az jogosult hozzászólni, aki az adott bizottsági ülést elnökként 

levezette és a hozzászólás csak a bizottság állásfoglalásának tartalmáról és annak 

indokairól szólhat.  

(5) A napirendi pont vitája során a képviselő-testület tagjai és a városfejlesztési 

alpolgármester összesen 2 alkalommal tehetnek fel kérdést, vagy hozzászólást (a 

továbbiakban együttesen: hozzászólás), melyek időtartama mindösszesen 5 perc. A 

polgármester, mint az ülés vezetője, valamint az előterjesztő, a vita során időbeli és 

számbeli korlátozás nélkül jogosult kérdést feltenni, hozzászólni, vagy a felmerült 

kérdésekre válaszolni.  

(6) Több előterjesztésre jogosult együttes előterjesztése esetén, az előterjesztők által az 

előterjesztésben megjelölt előterjesztőt illeti meg a korlátozás nélküli hozzászólás 

lehetősége. Az előterjesztésben megjelölt előterjesztő – a képviselő-testület ülésén való 

részvételének akadályoztatása esetén – a távollétéről szóló tájékoztatással egyidejűleg 

tájékoztatja a polgármestert a helyébe lépő, a korlátozás nélküli hozzászólásra jogosult 

előterjesztő-társa személyéről is. 

(7) A napirendi pont előterjesztőjének (többes előterjesztés esetén kijelölt előterjesztőjének)  

joga van a bizottsági javaslatok, illetve a vitában elhangzott módosító, kiegészítő 

határozati javaslatokat befogadni. A befogadott módosító indítványról külön nem kell 

szavazni. 

(8) A vita lezárása után a határozathozatal előtt a jegyzőnek szót kell adni, ha a javaslatok 

törvényességét illetően észrevételt kíván tenni. 

(9) A módosító, vagy kiegészítő javaslatot annak előterjesztője határozathozatalra, illetve 

rendeletalkotásra alkalmas módon köteles megfogalmazni. 

(10) Miután több hozzászóló már nincs, illetve a képviselő-testület ügyrendi döntésével a 

vitát lezárta, a polgármester összefoglalja a vitában elhangzott javaslatokat. Az 

összefoglaló után a polgármester elsőként az előterjesztésben szereplő és a vitában 

elhangzott – az előterjesztő által be nem fogadott – módosító, kiegészítő javaslatokat 

bocsátja szavazásra egyenként, majd az előterjesztésben szereplő – az előterjesztő saját 

módosításaival, vagy az előterjesztő által befogadott módosító indítványokkal 

kiegészített – határozati javaslatról dönt a testület. 

(11) A módosításokat, kiegészítéseket – az előterjesztő által befogadott módosítások 

kivételével – egyenként az elhangzás sorrendjében kell szavazásra bocsátani. 

Elfogadásához az előterjesztésben megjelölt minősítést kell alapul venni. 

(12) Az egymást kizáró határozati javaslatok esetében a szavazás során legtöbb – az 

előterjesztésben megjelölt minősítésnek megfelelő számú – támogató szavazatot kapó 

javaslatot kell a képviselő-testület által elfogadottnak tekinteni. Amennyiben a fentiek 

szerinti szavazáskor kettő, vagy ennél több javaslat is egyenlő számú támogató 

szavazatot kap, úgy ezen javaslatok esetében a szavazást meg kell ismételni és ebben az 

esetben a megismételt szavazás során legtöbb – az előterjesztésben megjelölt 

minősítésnek megfelelő számú - támogató szavazatot kapó javaslatot kell a képviselő-

testület által elfogadottnak tekinteni. 

(13) A képviselő-testület bármely tagja, a városfejlesztési alpolgármester és az előterjesztő a 

szavazás megkezdéséig javasolhatja a napirendi pont napirendről történő levételét. A 

javaslatról a képviselő-testület vita nélkül, minősített többséggel határoz. 

(14) A képviselő-testület a határozati javaslat elfogadásával határozatot hoz, a rendelet 

tervezet elfogadásával önkormányzati rendeletet alkot. 
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11. Ügyrendi javaslat 

17. § 

 

(1) Ügyrendi javaslatnak tekintendő minden olyan észrevétel, megjegyzés, közlés, vagy 

egyéb javaslat, amely a képviselő-testületi ülés – SZMSZ-ben meghatározottaktól eltérő 

vagy azzal ellentétes – vezetésére, rendjére és a szavazás módjára vonatkozik, ebbe 

beleértve különösen a vita lezárására vonatkozó javaslat megtételét is.  

(2) Ügyrendi hozzászólás keretében a napirendi ponthoz érdemi észrevétel, javaslat nem 

tehető. 

(3) Az ügyrendi javaslatról a képviselő-testület az ügyrendi javaslat megtételét követően 

azonnal, egyszerű többséggel dönt.  

(4) A vita lezárásáról szóló ügyrendi döntést követően még valamennyi, hozzászólási 

szándékát az ügyrendi döntésig jelző és az ügyrendi döntésig az adott napirendi ponthoz 

kapcsolódó hozzászólási jogát még ki nem merítő jelentkező elmondhatja a 

hozzászólását, ezt követően a képviselő-testület érdemi döntést hoz. 

 

 

12. Interpelláció, kérdés 

18. § 

 

(1) A képviselő-testület tagjai a képviselő-testület rendes üléseire önkormányzati ügyben a 

polgármesternek, az általános alpolgármesternek, a kulturális alpolgármesternek, a 

városfejlesztési alpolgármesternek, a bizottság elnökének, a jegyzőnek címezve kérdést 

tehetnek fel, valamint a polgármesternek, az általános alpolgármesternek, a kulturális 

alpolgármesternek, a városfejlesztési alpolgármesternek és a jegyzőnek címezve 

interpellációt nyújthatnak be. 

(2) A kérdést és az interpellációt írásban a Hivatal Önkormányzati és Szervezési Irodájának 

vezetője és a polgármesteri titkárság e-mail címére kell eljuttatni. 

(3) A benyújtott interpellációkat és kérdéseket és az arra adott írásbeli válasszal együtt a 

képviselő-testület minden tagja és a városfejlesztési alpolgármester megkapja. Az 

interpelláló vagy kérdező – amennyiben igényli – azt szóban megismételheti, de a 

benyújtott interpellációtól és kérdéstől szóban eltérni nem lehet. 

(4) Az interpellációt és a kérdést a képviselő-testület rendes ülését megelőző harmadik 

napon (amennyiben ez a nap szabadnapra vagy munkaszüneti napra esik, akkor az azt 

megelőző munkanapon) 12.00 óráig kell benyújtani a polgármesternél. Az 

interpellációnak és kérdésnek tartalmaznia kell a vele kapcsolatos tények és 

körülmények közlését. 

(5) Az interpellációra adott válasz elfogadásáról az interpelláló nyilatkozik. Amennyiben az 

interpellációra adott választ az interpelláló nem fogadta el, az interpelláció 

elfogadásáról a képviselő-testület vita nélkül, egyszerű többséggel dönt. 

(6) Amennyiben a képviselő-testület nem fogadja el az interpellációra adott választ, akkor 

azt – az interpelláló javaslata alapján egyszerű többséggel hozott döntéssel – további 

vizsgálat céljából az interpelláció tárgya szerinti illetékes szakbizottság elé utalja. A 

vizsgálatban az interpelláló képviselő részt vehet. A képviselő-testület az interpelláció 

tárgyalását a szakbizottság vizsgálatának eredményéről szóló bizottsági határozat 

elfogadását követő ülésén napirendre tűzi. A bizottsági jelentés alapján az 

interpellációra adott válasz elfogadásáról a képviselő-testület egyszerű többséggel dönt. 

Amennyiben a képviselő-testület megerősíti korábbi elutasító döntését, a bizottságot 

intézkedési javaslat kidolgozására kéri fel. 
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(7) Amennyiben a feltett interpelláció vagy kérdés a címzett részéről a képviselő-testületi 

ülésen nem válaszolható meg, akkor a címzett az ülést követő 15 napon belül írásban 

köteles választ adni az interpellálónak vagy kérdezőnek. A polgármester gondoskodik 

az írásban adott válasznak a képviselő-testület tagjai részére való eljuttatásáról. A válasz 

benyújtását követő ülésen az interpellációt tárgyalni kell. 

(8) Abban az esetben, ha az interpelláló a következő ülésen nincs jelen és magát nem 

mentette ki, a képviselő-testület dönt a válasz elfogadásáról. Igazolt távollét esetén a 

legközelebbi olyan ülésen kell dönteni, amelyen az interpelláló jelen van. 

(9) A kérdések és interpellációk tárgyalására az ülés elején kerül sor a meghirdetett 

napirendi pontok előtt. 

 

 

13. Határozathozatal és a szavazás rendje 

19. § 

 

(1) A képviselő-testület a döntéseit (határozat, rendelet) nyílt vagy titkos szavazással hozza, 

a nyílt szavazás név szerinti szavazás is lehet. 

(2) Szavazni személyesen „igen”-nel, „nem”-mel vagy „tartózkodom”-mal lehet. 

(3) A döntéshozatal főszabályként gépi úton nyílt szavazással történik. A nyílt szavazás 

szavazatszámláló rendszer alkalmazásával, vagy – amennyiben a szavazatszámláló 

rendszer meghibásodott – kézfelemeléssel történik. 

(4) A polgármester a szavazás megkezdése előtt a szavazatszámláló rendszer működésének 

ellenőrzésére próbaszavazást rendelhet el. A képviselő-testület tagja a szavazás 

eredményének kihirdetése előtt jelezni köteles, ha a szavazatát a gép nem vette 

figyelembe. A műszaki hiba miatt vagy a képviselő-testület tagja által kifejezetten 

jelzett téves szavazás esetében a megismételt szavazás elrendeléséről a képviselő-

testület ügyrendi kérdésként dönt. 

(5) A szavazatszámlálást, a szavazatok arányának (igen, nem, tartózkodás) megjelölésével a 

szavazatszámláló rendszer végzi és megjeleníti az elektronikus kijelzőn. A szavazás 

eredményét a polgármester kihirdeti.  

(6) A szavazatszámláló rendszer működésének meghibásodása esetén a kézfeltartással 

történő nyílt szavazás eredményét, a szavazatok arányát (igen, nem, tartózkodás) a 

polgármester állapítja meg. 

(7) Ha nincs meg az egyszerű többségű döntéshozatalnál a jelenlévő, illetve a minősített 

többségű döntéshozatalnál a megválasztott képviselők több mint a felének javaslatot 

támogató szavazata, akkor elutasító döntés születik. 

(8) A gépi szavazás adatai a jegyzőkönyv részét képezik. 

(9) Személyi kérdés, így különösen választás, kinevezés, intézményvezetői megbízás, 

kitüntető díj adományozása esetén a nyílt vagy a titkos szavazás az alábbiak szerint 

történik: 

a) Amennyiben egy jelölt van, a szavazás akkor eredményes, ha a jelölt eléri a 

minősített többséget. 

b) Amennyiben a jelöltek száma 2 vagy több fő, a szavazás az alábbiak szerint 

történik:  

- ha az egyik jelölt eléri a minősített többséget, a szavazás eredményes, 

- ha több jelölt is eléri a minősített többséget és nincs szavazategyenlőség, 

közülük a több szavazatot elért jelölt esetén eredményes a szavazás 

- ha több jelölt is eléri a minősített többséget és közöttük szavazategyenlőség 

van, közöttük ismételt szavazásra kerül sor,  
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- amennyiben egyik jelölt sem éri el a minősített többséget, vagy 

szavazategyenlőség esetén a megismételt szavazás során ismét 

szavazategyenlőség alakul ki, akkor a szavazás eredménytelen. 

(10) Amennyiben az előterjesztés több határozati javaslatot tartalmaz, azokat a polgármester 

külön-külön vagy egyben is szavazásra bocsáthatja. Bármely önkormányzati képviselő 

kezdeményezheti a határozati javaslatokról vagy azok egyes pontjairól való külön 

szavazást. A polgármester a kezdeményezésnek megfelelően köteles a döntési 

javaslatokat szavazásra bocsátani.  

 

 

14. Titkos szavazás 

20. § 

 

(1) A Képviselő-testület az Mötv.-ben meghatározott esetekben titkos szavazást tart, az 

Mötv. 46. § (2) bekezdésében foglalt ügyekben titkos szavazást tarthat.  

(2) A törvényben meghatározott feltételek fennállása esetén a titkos szavazás elrendelését 

bármely képviselő indítványozhatja, melyről a képviselő-testület minősített többséggel 

dönt. 

(3) Nem gépi úton történő titkos szavazás lebonyolításához a képviselő-testület 3 tagú 

szavazatszámláló bizottságot (elnök és 2 tag) hoz létre.  

(4) A nem gépi úton történő titkos szavazás lebonyolításához szavazólapokat, borítékokat 

és urnát kell biztosítani. 

(5) A titkos szavazás szavazólapját a szavazatszámláló bizottság állítja össze, amely 

tartalmazza: 

a) a határozati javaslato(ka)t, 

b) a szavazó döntésének egyértelmű kinyilvánítására szolgáló jelzést, 

c) a Hivatal bélyegzőjének lenyomatát. 

(6) A képviselők a szavazólapot a szavazatszámláló bizottság elnökétől kapják meg, és 

kitöltés után saját kezűleg helyezik az urnába. 

(7) A titkos szavazás eredményéről a szavazatszámláló bizottság jegyzőkönyvet készít. A 

szavazás eredményét a szavazási arány ismertetésével a szavazatszámláló bizottság 

elnöke hirdeti ki. 

 

 

 

15. Név szerinti szavazás 

21. § 

 

(1) Nyílt szavazás esetén a szavazás megkezdése előtt, a képviselő-testület legalább 4 

tagjának erre irányuló indítványára, név szerinti szavazást kell tartani. Név szerinti 

szavazást kell tartani a képviselő-testület – megbízatásának lejárta előtti – 

feloszlatásának kimondásáról is.  

(2) Nem lehet név szerinti szavazást tartani a bizottságok létszáma és összetétele 

tekintetében, valamint ügyrendi javaslatot tartalmazó kérdésekben.  

(3) Név szerinti szavazásnál a jegyző abc sorrendben szólítja fel a testület tagjait, hogy 

nyilvánosan mondják be szavazatukat. A megszólított képviselő „igen”, „nem” vagy 

„tartózkodom” nyilatkozattal szavaz. A jegyző a szavazást a névsoron feltünteti, a 

szavazatokat összeszámolja és a szavazás eredményét – névsorral együtt – átadja a 

polgármesternek. A szavazás eredményét a polgármester hirdeti ki. A külön hitelesített 

névsort a jegyzőkönyvhöz csatolni kell. 
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16. A döntéshozatal 

22. § 

 

(1) Egyszerű többségű döntéshozatal: a javaslat elfogadásához a jelenlévő képviselő-

testületi tagok több mint a felének „igen” szavazata szükséges. 

(2) Minősített többségű döntéshozatal: a javaslat elfogadásához a képviselő-testület 

tagjai több mint a felének „igen” szavazata szükséges (8 szavazat). 

(3) Az Mötv. 50. §-ában és egyéb jogszabályokban meghatározottakon kívül a 

következő ügyek eldöntéséhez szükséges minősített többség: 

1) a képviselő-testület – megbízatásának lejárta előtti – feloszlatásának kimondása;  

2) önkormányzati kitüntetések alapítása; 

3) önkormányzati tulajdonba kerülő vagy a törvény alapján odatartozó 

vagyontárgyak elidegenítése, megterhelése, társaságba történő bevitele, illetve 

forgalomképessé vagy forgalomképtelenné minősítése; 

4) az Önkormányzat vagyonával való egyéb rendelkezés, tulajdonrész vásárlás, 

elidegenítés; 

5) kezességvállalás; 

6) Önkormányzat által kiírt pályázat elbírálása; 

7) a képviselő-testület éves munkatervének meghatározása; 

8) a polgármester, az általános alpolgármester, a kulturális alpolgármester és a  

városfejlesztési alpolgármester elleni fegyelmi eljárással kapcsolatos valamennyi 

döntés;  

9) díszpolgári cím, városi kitüntető címek adományozása; 

10) a gazdasági program, fejlesztési terv, a költségvetés megállapítása, döntés a 

végrehajtásukról szóló beszámoló elfogadásáról, a helyi adó megállapítása, a 

hitelfelvétel, a kötvénykibocsátás, a kölcsönfelvétel, vagy más adósságot 

keletkeztető kötelezettségvállalás, államháztartáson kívüli forrás átvétele, 

átadása, továbbá a közösségi célú alapítvány és alapítványi forrás átvétele és 

átadása;  

11) a képviselő rendreutasítása; 

12) helyi népszavazás elrendelése; 

13) titkos szavazás elrendelése; 

14) állásfoglalás intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási 

körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti; 

15) ismételt szavazás a szavazatszámláló rendszer műszaki hibája esetén; 

16) közterület elnevezés, megváltoztatás, utcanév védetté nyilvánítása; 

17) vélemény-nyilvánítás olyan ügyekben, amelyben törvény az érdekelt 

Önkormányzat álláspontjának kikérését írja elő; 

18) a széksértés tényének, valamint a bírság összegének megállapítása; 

19) köztéri szobor, műalkotás állítása; 

20) a vagyonnyilatkozati eljárással kapcsolatos döntés; 

21) a képviselő-testületi ülés napirendjének elfogadása.  

22) az Önkormányzat pályázatokon való indulása, 

23) közbeszerzés kiírása és eredményének megállapítása, 

24)  a településfejlesztési eszközök és a településszerkezeti terv jóváhagyása, 

25) területszervezési kezdeményezés. 
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17. A képviselő-testület határozatai 

23. § 

 

(1) A képviselő-testület egyedi határozata az önkormányzati hatósági ügyben elsőfokon 

vagy másodfokon hozott hatósági döntés. Minden más határozat normatív határozat. 

(2) A képviselő-testület egyedi határozatának meghozatalára, formájára a közigazgatási 

hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény rendelkezései az 

irányadóak.  

(3) A képviselő-testület normatív határozatainak jelzése: Szentendre Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének sorszám/évszám (hó, nap) Kt. sz. határozata. 

(4) A képviselő-testület normatív határozatainak tartalmi elemei: 

a) a döntés szöveges része; 

b) a végrehajtás határideje; 

c) a végrehajtásért felelős szerv vagy személy megjelölése; 

d) a végrehajtásért közvetlenül felelős megjelölése. 

(5) A képviselő-testület határozatainak nyilvántartásáról a jegyző gondoskodik. 

(6) A normatív határozatokat a város honlapján (www.szentendre.hu) közzé kell tenni és 

meg kell küldeni az ügyben érintett, valamint jogszabályban meghatározott szervnek, 

személynek. 

 

 

18. Önkormányzati rendeletek társadalmi egyeztetése 

24. § 

 

(1) A képviselő-testület ülésére benyújtott önkormányzati rendelet-tervezeteket és azok 

indoklását (továbbiakban: rendelet-tervezet) a szentendrei lakcímmel rendelkező 

természetes személyek, Szentendrén vállalkozási tevékenységet folytató vállalkozók, 

valamint Szentendrén tevékenységet folytató egyéb civil szervezetek véleményezhetik 

(továbbiakban: társadalmi egyeztetés). 

(2) Nem kell társadalmi egyeztetésre bocsátani: 

a) a költségvetésről, a költségvetés végrehajtásáról, az önkormányzat vagyonáról, az 

önkormányzati biztos kirendeléséről, továbbá az Önkormányzat által 

államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról szóló rendeletek tervezeteit; 

b) a helyi adóról, más fizetési kötelezettségekről és az Önkormányzati támogatásokról 

szóló rendeletek tervezeteit; 

c) a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelet tervezeteit; 

d) a hivatal köztisztviselőinek közszolgálati jogviszonyával kapcsolatos rendeletek 

tervezeteit; 

e) az önkormányzati rendeletet módosító rendelet-tervezetet, ha az csak magasabb 

szintű jogszabály módosítása miatt szükséges rendelkezéseket tartalmaz; 

f) polgármester döntése szerint, azt a rendelet-tervezetet, melynek sürgős 

elfogadásához, kiemelkedő közérdek fűződik. 

(3) A társadalmi egyeztetésre bocsátott rendelet-tervezetet legkésőbb az azt tárgyaló 

képviselő-testületi ülés összehívásával egyidejűleg közzé kell tenni a honlapon. 

(4) A társadalmi egyeztetésre bocsátott rendelet-tervezetről az (1) bekezdésben 

meghatározott személyek és szervezetek a honlapon megadott elektronikus levélcímen 

keresztül nyilváníthatnak véleményt. A vélemények elküldésére a képviselő-testületi 

ülést megelőző nap 16.00 óráig van lehetőség. 

http://www.szentendre.hu/
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(5) Nem kell figyelembe venni az elkésett, közerkölcsöt sértő, névtelenül, vagy 

nyilvánvalóan álnéven beérkezett véleményeket, valamint azokat, melyek nem 

kapcsolódnak a rendelet-tervezet szabályozási tárgykörébe. 

(6) A beérkezett véleményekről az előterjesztő összefoglaló tájékoztatást ad a rendelet-

tervezet képviselő-testületi tárgyalása során. A beérkezett véleményekkel kapcsolatban 

az előterjesztőnek válaszadási kötelezettsége nincs.  

(7) Az Önkormányzat a beérkezett véleményeket, a véleményező nevét és elektronikus 

levélcímét e rendelet végrehajtása érdekében kezelheti. A véleményező adatainak 

kezeléséhez szükséges hozzájárulást az adatkezelés tekintetében megadottnak kell 

tekinteni. E tényre és a véleményező adatait érintő adatkezelés szabályaira a vélemény 

megadása előtt a véleményező figyelmét fel kell hívni. A beérkezett véleményeket, 

valamint a véleményező nevét és elektronikus levélcímét legkésőbb a rendelet hatályba 

lépésétől számított – amennyiben a rendelet ezen időn belül nem lépett hatályba, úgy a 

vélemény beérkezését követő – három hónapon belül törölni kell. 

 

 

19. Önkormányzati rendeletalkotás 

25. § 

 

(1) A képviselő-testület az Alaptörvényben, valamint egyéb 

törvényben kapott felhatalmazás alapján és szerint önkormányzati rendeletet alkot. 

(2) Az önkormányzati rendelet jelölése: 

a) a rendelet alkotójának teljes megnevezése, 

b) a rendelet sorszáma/évszáma, 

c) kihirdetésének ideje (hónap, nap), 

d) önkormányzati rendelet kifejezés, 

e) a rendelet címe. 

(3) A rendeletalkotás nyilvános ülésen történik. 

(4) A rendelet-tervezet előkészítéséhez a képviselő-testület – szükség esetén – külső 

szakértőt is felkérhet. 

(5) A rendelet szakmai előkészítése minden esetben a jegyző feladata. 

(6) A rendelet hiteles, végleges szövegét a jegyző szerkeszti meg.  

(7) A rendeletek kihirdetéséről a jegyző a Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 

gondoskodik, mely a kihirdetés helyben szokásos módja. A kihirdetés napját a rendelet 

eredeti példányán fel kell tüntetni és a jegyző aláírásával igazolni. A kifüggesztés 

időtartama 30 nap. 

(8) Az önkormányzati rendeletet a Hivatalban ügyfélfogadási időben az azt igénylő 

rendelkezésére kell bocsátani. Az önkormányzati rendeletet, valamint a módosított 

rendeletet egységes szerkezetben az Önkormányzat honlapján legkésőbb a hatályba 

lépése napjától folyamatosan hozzáférhetővé kell tenni. 

(9) Az Önkormányzat rendeleteinek folyamatos felülvizsgálatáról és nyilvántartásáról a 

jegyző gondoskodik. Jogszabályváltozás esetén jelzi a módosítás szükségességét a 

polgármesternek. A rendelet módosítása, hatályon kívül helyezése is rendelettel 

történik. 
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20. Rendfenntartás 

26. § 

 

(1) A tanácskozás rendjének fenntartása a polgármester feladata (a 21. és 22. alcímben 

polgármester alatt az ülés vezetőjét kell érteni).  

(2) A polgármester figyelmezteti azt a hozzászólót, aki eltér a tárgyalt témától vagy a 

tanácskozáshoz nem illő, másokat sértő fogalmazást használ. Ismételt esetben a 

polgármester rendreutasítja azt, aki a képviselő-testülethez méltatlan magatartást tanúsít. 

(3) A rendreutasított önkormányzati képviselő jogosult tiltakozását bejelenteni a 

rendreutasítással szemben a képviselő-testülethez. A rendreutasítás fenntartása vagy 

elvetése kérdésében a képviselő-testület minősített többségű szavazással dönt. 

(4) A képviselő-testület ülésén tanácskozási joggal részt vevő egyéb rendreutasított személy 

ismételt rendzavarása esetén a polgármester a rendzavarót a képviselő-testület ülésének 

elhagyására kötelezheti.  

(5) A nyilvános képviselő-testületi ülésen megjelent állampolgárok kizárólag a karzaton 

foglalhatnak helyet. Az adott napirendi ponthoz meghívott vendég csak a napirend 

tárgyalása során tartózkodhat a képviselő-testület ülésének képviselők számára kijelölt 

helyen, egyéb napirendi pontoknál - nyílt ülés esetén - a többi megjelenthez hasonlóan 

csak a karzaton foglalhat helyet.  

(6) A tanácskozás rendjének hallgatóság részéről történő megzavarása esetén a 

polgármester rendre utasíthatja a rendzavarót, ismétlődő rendzavarás esetén az érintettet 

a képviselő-testület ülésének elhagyására is kötelezheti. A polgármesternek a 

rendfenntartás érdekében tett intézkedései ellen felszólalni, azokat visszautasítani, velük 

vitába szállni nem lehet. 

(7) Amennyiben  

a) a rendreutasított önkormányzati képviselő a rendreutasítás ellenére a rendzavarást 

nem hagyja abba; vagy 

b) a képviselő-testület ülésének elhagyására kötelezett személy a képviselő-testület 

ülését nem hagyja el; vagy 

c) a képviselő-testület ülésén akár a tanácskozási joggal rendelkezők, akár a hallgatóság 

részéről olyan súlyú rendzavarás történik, amely a tanácskozás folytatását lehetetlenné 

teszi 

a polgármester az ülést határozott időre félbeszakíthatja. Amennyiben az ülés a 

rendzavarás miatt nem folytatható, a polgármester az ülést elnapolhatja. 

(8) A képviselő-testület tagjai, valamint a képviselő-testületi ülésen megjelent valamennyi 

résztvevője, beleértve a karzaton helyet foglalókat is, az ülés ideje alatt az ülésteremben 

telefonbeszélgetést nem folytathatnak, ezért kötelesek mobiltelefonjaikat az ülés teljes 

időtartama alatt  kikapcsolt állapotban tartani, vagy elnémítani. 

 

 

21. Széksértés 

27. § 

 

(1) Széksértést követ el az az önkormányzati képviselő, aki  

a) a képviselő-testület ülésén a képviselő-testület bármely tagját sértő kifejezésekkel 

illeti, vagy  

b) a tanácskozás méltóságát a rendreutasítás ellenére magatartásával zavarja, sérti (így 

különösen hangos beszélgetés, telefonálás, közbeszólás), vagy 

c) aki a képviselő-testület ülésén kívül nagy nyilvánosság előtt képviselői tisztségéhez 

méltatlan magatartást tanúsít, vagy  
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d) aki a képviselő-testület üléséről akadályoztatásának előzetes bejelentése nélkül távol 

marad és ily módon a képviselő-testület munkájában nem vesz részt. 

(2) A széksértést a képviselő-testület bármely tagjának indítványa alapján a képviselő-

testület vita nélkül, minősített szótöbbséggel állapítja meg. 

(3) Amennyiben a képviselő-testület megállapítja a széksértés elkövetését, az elkövető 

önkormányzati képviselőt 10.000 Ft bírsággal sújtja.  

(4) Amennyiben a széksértést elkövető önkormányzati képviselő a képviselő-testület ülésén 

a bántó kijelentését rögtön visszavonja, illetve az (1) bekezdésben foglalt magatartását 

megszünteti, továbbá a sértettet, illetőleg a képviselő-testületet megköveti, a képviselő-

testület eltekinthet a bírság kiszabásától. 

(5) A bírság összegét 8 napon belül kell befizetni az Önkormányzat költségvetési 

elszámolási számlájára. 

(6) A bírság befizetésének elmaradása esetén az önkormányzati képviselő tiszteletdíját a 

következő esedékesség után automatikusan a bírság összegével csökkentve kell 

folyósítani. 

 

 

22. A képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 

28. § 

 

(1) A képviselő-testület üléséről hangfelvétel készül, mely alapján a jegyző gondoskodik 

a jegyzőkönyv elkészítéséről.  

(2) A jegyzőkönyvnek az Mötv. 52. § (1) bekezdésében foglaltakon túl tartalmaznia kell:  

a) az ülés jellegét (alakuló, rendes, rendkívüli, közmeghallgatás); 

b) az ülés nyilvános, avagy zárt módját; 

c) név szerinti szavazás esetén a képviselők szavazásának mikéntjét; 

d) megalkotott rendelet és határozat szó szerinti szövegét, a végrehajtás felelősét és a 

végrehajtás határidejét;  

e) a polgármester ügyrendi intézkedéseit; 

f) az elhangzott interpellációkat, kérdéseket, valamint válaszokat; 

g) az ülés bezárásának időpontját; 

h) meghívottak titulusát; 

i) távollévő képviselők nevét; 

j) a képviselők érkezésének és távozásának pontos idejét. 

(3) A képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvét 1 eredeti példányban kell elkészíteni. 

(4) Az ülés jegyzőkönyve eredeti példányához csatolni kell a meghívót, az előterjesztéseket, a 

megalkotott rendeletet, illetve a módosított rendelet szövegét egységes szerkezetben, a 

jelenléti ívet, az írásban benyújtott képviselői hozzászólást, interpellációt, kérdést, és az 

esetleges jogszabálysértésre vonatkozó jegyzői észrevételt, valamint a napirendhez 

kapcsolódó bizottsági határozatokat, az Mötv. 46. § (2) bekezdés b) pontjában 

meghatározott nyilatkozatokat és a titkos szavazás kivételével a szavazás részletes 

eredményét. 

(5) A jegyzőkönyvek eredeti példányait – mellékleteivel együtt – lehetőség szerint évente be 

kell köttetni, melyről a jegyző gondoskodik. 

(6) A jegyzőkönyv egy másolati
 
példányát – a zárt ülés anyagának kivételével – állampolgári 

betekintés céljából a Pest Megyei Könyvtárban kell elhelyezni. 

(7) A jegyzőkönyv egy másolati példányát az előterjesztésekkel együtt – a zárt ülés 

anyagának kivételével – állampolgári betekintés céljából a Hivatalban ügyfélfogadási 

időben rendelkezésre kell bocsátani. 
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(8) A zárt ülésről készített külön jegyzőkönyvbe, valamint a zárt ülés írásos anyagába az 

Mötv. 46. § (3) bekezdésében felsoroltak, valamint arra törvény által felhatalmazott 

szervek tekinthetnek be, illetve hanganyagát csak ezen jogosultak hallgathatják meg 

azzal, hogy a Hivatal ügyintézője, az érintett, a szakértő, a nemzetiségi Önkormányzat 

elnöke kizárólag az őt érintő ügy esetében jogosult a betekintésre, illetve a hanganyag 

meghallgatására. 

(9) A képviselő-testület nyílt üléseinek jegyzőkönyvét és a nyílt és zárt ülésein hozott 

normatív határozatokat az ülést követő 15. naptól az Önkormányzat honlapján 

folyamatosan hozzáférhetővé kell tenni. 

 

29. § 

 

(1) A tanácskozásról készült hangfelvételt meg kell őrizni. Biztonságos őrzéséről és 

nyilvántartásáról a jegyző gondoskodik. 

(2) A képviselők jogosultak az ülésről készült hangfelvételt visszahallgatni, s 

amennyiben a jegyzőkönyv szövege és a módosító indítványuk, kiegészítésre vonatkozó 

javaslatuk között érdemi (lényeges) eltérés van, úgy javaslatot tehetnek a jegyzőkönyv 

kiigazítására. A jegyző a vitatott szövegrész kiigazításáról akként gondoskodik, hogy a 

hanganyag alapján az elhangzottakat szó szerint rögzíti. 

 

 

IV. fejezet  

Lakossággal való kapcsolattartás formái 

 

23. Közmeghallgatás  

30. § 

 

(1) A képviselő-testület évente legalább egyszer, november vagy december hónapban előre 

meghirdetett közmeghallgatást tart, amelyen a helyi lakosság és a helyben érdekelt 

szervezetek képviselői a helyi közügyeket érintő kérdéseket és javaslatot tehetnek. 

(2) A közmeghallgatás időtartama legfeljebb 3 óra. 

(3) A közmeghallgatást a polgármester vezeti és adja meg a szót a kérdések, javaslatok 

elmondására, valamint a válaszadásra. 

(4) A közmeghallgatás a képviselő-testület ülése keretében történik, megtartásához a 

képviselő-testület tagjai több mint felének részvétele szükséges. A közmeghallgatáson a 

képviselő-testület nem hoz határozat és nem fogad el önkormányzati rendeletet.  

(5) A közmeghallgatás időpontját a képviselő-testület ülése előtt legalább 15 nappal közzé 

kell tenni a hivatal
 
hirdetőtábláján, a város honlapján, valamint a helyi sajtóban. A 

felhívásnak tartalmaznia kell, hogy a közmeghallgatás napját megelőző harmadik 

munkanapig írásbeli kérdések tehetők fel.  

(6) A közmeghallgatáson elsőként az írásban feltett közérdekű kérdéseket kell felolvasni, 

és azokra választ adni. Ezt követően a szóban elhangzott közérdekű kérdésekre kell – 

lehetőség szerint helyben – választ adni. 

(7) A közmeghallgatáson minden megjelent egy alkalommal, legfeljebb 5 percben jogosult 

felszólalni.  

(8) Amennyiben a szóban felvetett közérdekű kérdésekre, vagy javaslatokra a 

közmeghallgatáson közvetlenül válaszolni nem lehet, úgy arra 15 napon belül írásban 

köteles válaszolni a polgármester. A lakosság szélesebb körét érintő kérdésekről a helyi 

sajtóban is tájékoztatást kell adni. 
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(9) A közmeghallgatásról hangfelvétel és külön jegyzőkönyv készül, melyet a jegyző 15 

napon belül felterjeszt a Pest Megyei Kormányhivatal vezetőjéhez. 

(10) A közmeghallgatáson a rendfenntartásra vonatkozóan a képviselő-testületi ülésre 

vonatkozó szabályok az irányadók. 

 

 

24. Lakossági fórum 

31. § 

 

A képviselő-testület tagjai a lakosság, a társadalmi és civil szervezetek közvetlen 

tájékoztatása, valamint fontosabb döntések előkészítésébe való bevonása érdekében 

személyes részvétellel vagy online módon megtartott lakossági fórumot szervezhetnek.  

 

 

25. A képviselő lakossági kapcsolattartása 

32. § 

 

Az önkormányzati képviselők rendszeres időközönként az általuk meghirdetett helyen és 

időben fogadóórát tartanak. 

 

 

26. A képviselő-testület ülésének nyilvánossága 

33. § 

 

(1) A Képviselő-testület nyilvános ülésein biztosítja az ülésteremben való részvétel 

lehetőségét. 

(2) A képviselő-testület kivételesen – egyszerű többséggel hozott döntésével – a 

tanácskozási jog nélkül meghívott, vagy megjelent, és a hozzászólást indokoltan igénylő 

állampolgárnak is megengedheti, hogy a tárgyalt témával kapcsolatban 3 percben 

kifejtse véleményét. Egyébként a képviselő-testület működését a hallgatóság 

hozzászólásával, megjegyzésével, kérdésével, vélemény-nyilvánításával nem 

zavarhatja. 

 

 

V. fejezet 

Az önkormányzati képviselő jogai és kötelezettségei 

 

34. § 

 

(1) Az önkormányzati képviselőt az Mötv-ben és jelen rendeletben foglalt jogok illetik meg 

és kötelezettségek terhelik. 

(2) Az önkormányzati képviselő a jelen rendeletben meghatározottak szerint önálló 

előterjesztés alapján kérheti javaslatának napirendre vételét. 

(3) Az önkormányzati képviselő jogosult az ülésről készült jegyzőkönyvbe betekinteni, a 

hangfelvételt meghallgatni.  

(4) Az önkormányzati képviselő önkormányzati ügyben tájékozódhat, tájékoztatást adhat, 

véleményt nyilváníthat, de ha külön megbízást nem kapott akkor nem léphet fel a 

képviselő-testület nevében, csak képviselői minőségében. 

(5) Az önkormányzati képviselő önkormányzati ügyben a jegyző útján szóbeli vagy írásbeli 

tájékoztatást igényelhet a Hivataltól. A jegyző az erre irányuló megkeresés esetén 
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haladéktalanul kijelöli azt a dolgozót, aki a képviselőt előre egyeztetett időpontban 

fogadja és a kért tájékoztatást megadja.  

(6) Az önkormányzati képviselő a jegyzőnél előzetesen előterjesztett kérelmére az iratok 

tárolásának színhelyén betekinthet a képviselő-testület és a bizottságok hatáskörébe 

tartozó önkormányzati ügyek irataiba. A jegyző az erre irányuló megkeresés esetén 

haladéktalanul kijelöli azt a dolgozót, aki a képviselőt előre egyeztetett időpontban 

fogadja és az iratbetekintést biztosítja. 

 

35. § 

 

(1) Az önkormányzati képviselők kötelesek olyan magatartást tanúsítani, amely méltó a 

közéleti tevékenységhez, a választók bizalmára. 

(2) Az önkormányzati képviselő a képviselő-testület erre irányuló döntése alapján, az abban 

meghatározottak szerint köteles részt venni valamely döntés előkészítésében, különböző 

vizsgálatok, ellenőrzések lefolytatásában. 

(3) Az önkormányzati képviselő köteles előzetesen bejelenteni, ha a képviselő-testület 

ülésén nem tud részt venni, vagy egyéb megbízatásának teljesítésében akadályoztatva 

van. Az önkormányzati képviselő a képviselő-testületi ülésről való távol maradást a 

polgármesternek telefonon, faxon vagy e-mailen, legkésőbb a képviselő-testületi ülés 

napján 12 óráig köteles bejelenteni, kivéve, ha elháríthatatlan külső ok (vis maior) miatt 

erre nincs lehetőség. 

(4) Ha az önkormányzati képviselő hat hónapon belül a képviselő-testület üléseinek 

egyharmad részéről igazolatlanul hiányzik (akadályoztatását a polgármesternél előre 

nem jelenti be), a polgármester kezdeményezi a képviselő-testületnél, hogy a mulasztó 

önkormányzati képviselő tiszteletdíja a következő hat hónapra megvonásra kerüljön, 

mely indítványról a képviselő-testület minősített többséggel dönt.  

(5) Amennyiben a jogi kérdésekkel foglalkozó szakbizottság – bizonyítottság esetén – 

megállapítja, hogy az önkormányzati képviselő valamely döntéshozatal során az Mötv. 

49. §-ában foglalt kötelezettségét megszegve nem tett eleget a személyes 

érintettségének bejelentésére irányuló kötelezettségének, akkor a képviselő-testületnél 

kezdeményezi, hogy a képviselő-testület az önkormányzati képviselő kötelezettség-

szegésének tényét állapítsa meg és vonja meg az önkormányzati képviselő egy havi 

tiszteletdíját. A képviselő-testület a kérdésben minősített többséggel dönt.  

(6) Az önkormányzati képviselő egy havi tiszteletdíjának megvonása esetén a döntést az 

önkormányzati képviselők tiszteletdíjának soron következő számfejtése során kell 

végrehajtani. 

(7) Az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségével kapcsolatos 

részletes szabályokat a rendelet 2. sz. melléklete szabályozza. 

 

 

27. A képviselőcsoport 

36. § 

 

(1) A képviselők tevékenységük összehangolására jogosultak képviselőcsoportot 

(frakciót) létrehozni; melynek létszáma legalább 2 fő. 

(2) Egy képviselő azonos időszakban csak egy képviselőcsoportnak lehet tagja. 

(3) A képviselőcsoport szóvivője (vezetője) a csoport megalakulását vagy megszűnését 

az azt követő 15 napon belül írásban, vagy a képviselő-testület ülésén szóban köteles a 

képviselő-testületnek bejelenteni. 

(4) A megalakulásra vonatkozó bejelentésnek tartalmaznia kell: 
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a) a képviselőcsoport elnevezését; 

b) a képviselőcsoport vezetőjének és ha van, helyettesének nevét; 

c) a képviselőcsoport tagjainak névsorát. 

(5) A polgármester és az alpolgármesterek
 
kivételével bármely képviselő tagja lehet 

képviselőcsoportnak. 

(6) A képviselőcsoport a jelen rendeletben meghatározottak szerint kérheti javaslatának 

képviselő-testületi vagy bizottsági napirendre vételét azzal, hogy az előterjesztés több 

önkormányzati képviselő együttes előterjesztésének minősül, ezért azok tárgyalása 

során a hozzászólások rendjét a jelen rendelet 16. § (6) bekezdése határozza meg.  

(7) A létrehozott frakciókat és az azokhoz tartozó képviselők felsorolását az 4. sz. 

függelék tartalmazza. 

 

 

VI. fejezet 

A tanácsnok 

 

37.  § 

 

(1) A képviselő-testület Sporttanácsnokot valamint Fejlesztési és Közlekedési Tanácsnokot 

választ. A tanácsnokok nevét a rendelet 5. számú függeléke, a Sporttanácsnok 

feladatkörét a rendelet 3/e. számú melléklete, a Fejlesztési és Közlekedési Tanácsnok 

feladatkörét a rendelet 3/f. számú melléklete tartalmazza. 

(2) A tanácsnok részére képviselő-testületi hatáskör nem ruházható át. 

(3) A tanácsnokot tevékenységéért külön önkormányzati rendeletben meghatározott 

tiszteletdíj illeti meg. 

(4) A tanácsnokot az általa felügyelt ügykörben a képviselő-testület és a bizottságok elé 

kerülő előterjesztések tárgyalása során külön hozzászólási jog illeti meg 

előterjesztésenként 3 perc időtartamban.  

(5) A tanácsnokok az általuk felügyelt ügykörben tapasztalt, képviselő-testületi intézkedést 

igénylő ügyekről a képviselő-testületet tájékoztatják, illetőleg intézkedési javaslatot 

terjesztenek elő.  

(6) A tanácsnokok által a feladatkörüket érintően benyújtott önálló képviselői indítványt a 

képviselő-testület soron következő ülésének napirendjére fel kell venni. 

(7) A tanácsnokok évente kötelesek beszámolni a képviselő-testületnek a végzett 

munkájukról, melyet a tárgy szerinti szakbizottság véleményez. 

 

 

VII. fejezet 

A képviselő-testület bizottságai 

 

38. § 

 

(1) A képviselő-testület az alábbi állandó bizottságokat (továbbiakban: bizottságok) hozza 

létre: 

a) Jogi, Vagyonnyilatkozat-vizsgáló és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 

b) Kulturális és Turisztikai Bizottság 

c) Városfejlesztési Bizottság 

d) Jóléti Bizottság 

(2) A bizottságok elnökeinek és tagjainak névsorát a rendelet 6. számú függeléke 

tartalmazza. 



 60 

(3) A képviselő-testület a létrehozott bizottságok tagjainak számát legfeljebb tizenegy 

főben határozza meg, de nem lehet kevesebb 3 főnél. 

(4) Egy képviselő egy időben legfeljebb két bizottságnak lehet tagja, de csak egynek lehet 

az elnöke, az ideiglenes bizottság kivételével. 

 

39. §
 

 

(1) A képviselő-testület a Jóléti Bizottság munkájának segítése érdekében a Jóléti 

Munkacsoportot hozza létre. A Jóléti Munkacsoport tagjainak névsorát a rendelet 7. sz. 

függeléke tartalmazza. 

(2) A munkacsoport tagjait a képviselő-testület választja, a munkacsoport munkáját a 

képviselő-testület által választott elnök vezeti. 

(3) A munkacsoport tagjai szakértőként segítik a bizottság munkáját. 

(4) A munkacsoport tagjának, elnökének visszahívását az érintett bizottság 

kezdeményezheti. 

(5) A munkacsoport tagjai a képviselő-testület által meghatározott megbízási díjra 

jogosultak. 

 

40. § 
 

(1) A képviselő-testület egyes önkormányzati feladatok ellátásának időtartamára a 

képviselő-testület tagjai közül ideiglenes bizottságot hozhat létre, amely feladat 

elvégzésével az ideiglenes bizottság automatikusan megszűnik. 

(2) Az ideiglenes bizottság részletes feladatait a képviselő-testület állapítja meg. 

(3) Az ideiglenes bizottság tagjai részére a feladat ellátásáért külön díjazás nem jár. 

(4) Az ideiglenes bizottság – a képviselő-testület által erre a célra biztosított 

költségvetési előirányzat erejéig – szakértőket alkalmazhat. 

 

 

28. Az állandó bizottságok feladatai 

41. § 

 

(1) Az állandó bizottságok feladatkörükben 

a) kezdeményezik, előkészítik a képviselő-testület döntéseit, 

b) véleményezik a képviselő-testületi előterjesztéseket, 

c) véleményt nyilvánítanak olyan ügyben, amelyben törvény az Önkormányzat 

álláspontjának kikérését írja elő, 

d) a képviselő-testület által átruházott hatáskörben döntést hoznak. 

(2)  A bizottságok feladat- és hatásköreit a 3/a, b), c) és d) sz. mellékletek 

tartalmazzák. 

(3) Az állandó bizottságok esetenként – a képviselő-testület által erre a 

célra biztosított költségvetési előirányzat erejéig – szakértőket alkalmazhatnak. 

 

 

42. § 

 

(1) A képviselő-testület bizottságai munkájukat összehangolják. A bizottsági üléseket 

úgy kell szervezni, hogy azokon az érintett képviselők részt tudjanak venni.  

(2) Tevékenységük során egymástól véleményt, javaslatot kérhetnek, illetőleg adhatnak. 
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(3) A bizottság az átruházott hatáskörébe tartozó ügyekben hozott döntéseit, valamint a 

képviselő-testület döntéseinek kezdeményezésével, előkészítésével, véleményezésével 

kapcsolatban elfogadott javaslatairól, állásfoglalásairól határozatot hoz, melyeket a 

bizottság elnöke kiadmányoz.  

(4) A bizottságok közötti hatásköri összeütközés esetén a képviselő-testület dönt. 

(5) A bizottságok évente kötelesek beszámolni a képviselő-testületnek a végzett 

munkájukról. 

 

 

29. A bizottságok működése 

43. § 

 

(1) A bizottságok a képviselő-testület éves munkatervéhez igazodóan saját munkatervük 

szerint tartják ülésüket.  

(2) A bizottságok üléseit az elnök hívja össze. Össze kell hívni a bizottságot a bizottság 

két tagja, a polgármester, az alpolgármesterek napirendet is megjelölő indítványára.  

(3) A bizottságot az elnök akadályoztatása esetén a polgármester hívja össze, az egyéb 

elnöki feladatokat pedig a bizottsági ülés kezdetén a bizottság jelenlévő tagjai által 

egyszerű többséggel megválasztott, önkormányzati képviselő bizottsági tag látja el.  

(4) A bizottsági ülésen tanácskozási joggal részt vehet bármely képviselő, a 

polgármester, az alpolgármesterek, a jegyző, az aljegyző, az adott ügyben felelős 

hivatali dolgozó, valamint akit a bizottság elnöke valamely napirendi ponthoz 

kapcsolódóan megjelöl. 

(5) A képviselő-testület elé kerülő előterjesztések véleményezése során a bizottság 

egyszerű többséggel alakítja ki véleményét. 

(6) Minősített többségű döntés szükséges mindazon ügyekben, amelyek a bizottság 

átruházott hatáskörébe tartoznak és az adott ügyben jogszabály vagy a képviselő-testület 

döntéshozatalával kapcsolatban jelen rendelet minősített többségű szavazást ír elő. 

(7) A bizottság határozatait a naptári év elejétől kezdődően folyamatos sorszámmal és 

évszámmal, valamint a bizottság megnevezésének kezdőbetűiből álló mozaikszóval ( pl. 

JVPEB) kell jelölni. 

(8) Amennyiben a polgármester az Mötv. rendelkezései alapján a határozat végrehajtását 

felfüggeszti, az erre vonatkozó döntéséről a bizottság elnökét haladéktalanul értesíti.  

(9) Ha a polgármester a bizottság döntésének végrehajtását felfüggeszti, akkor az a 

képviselő-testület döntéséig nem hajtható végre. 

(10) A bizottság elnöke a jegyző útján a bizottság feladatkörébe tartozó beszámoló, 

bizottsági előterjesztés előkészítéséhez jogosult a hivatal dolgozóinak közreműködését 

kérni. 

(11) A bizottságok munkáját a jegyző által kijelölt hivatali dolgozók, a bizottsági 

referensek segítik. A bizottságok munkáját az illetékes szakiroda a döntések szakmai 

előkészítésével és a végrehajtás megszervezésével segíti. Amennyiben a bizottság 

elnöke igényt tart a részvételre, az ülésre meg kell hívni a szakiroda munkatársát. 

(12) A bizottság meghívóját, napirendjét, határozatait és jegyzőkönyvét közzé kell tenni a 

város honlapján. 

(13) Az Mötv. 60. §-ában meghatározott kérdésekben egyebekben a képviselő-testületre 

vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni azzal, hogy polgármester alatt a 

bizottság elnökét kell érteni. 
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VIII. fejezet 

Polgármester, alpolgármesterek 

 

30. A polgármester 

44. § 

 

(1) A polgármester biztosítja az Önkormányzat demokratikus működését, széleskörű 

nyilvánosságát, együttműködik a társadalmi szervezetekkel, különösen a lakosság 

önszerveződő közösségeivel, ellátja az Mötv.-ben meghatározott feladatokat. A 

polgármester tevékenysége során pártsemlegesen jár el.  

(2) A polgármester a megbízatását főállásban látja el.  

(3) A polgármester az Önkormányzat és a képviselő-testület esetenkénti képviseletével a 

képviselő-testület más tagját is megbízhatja. 

(4) A polgármester az önkormányzati tevékenységét a képviselő-testület irányítása és 

ellenőrzése mellett látja el. 

(5) A képviselő-testület irányítási jogköre nem terjed ki a polgármester azon 

tevékenységére, amikor saját államigazgatási feladatkörében illetve hatáskörében jár 

el. 

(6) A polgármester az önkormányzati érdekek képviselete érdekében kapcsolatot tart az 

állami szervekkel, a városi, nem önkormányzati szervezetek vezetőivel, valamint 

egyéb önkormányzatok polgármestereivel. 

(7) A polgármester minden hónap első csütörtökén 13.00-16.00 óráig fogadóórát tart. 

(8) A polgármester gyakorolja a képviselő-testület által rá átruházott hatásköröket. A 

képviselő-testület által a polgármesterre átruházott hatásköröket az 4. számú 

melléklet tartalmazza.  

(9) A polgármester vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségére az önkormányzati 

képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségére vonatkozó részletes szabályokat 

kell alkalmazni.  

 

 

31. Az alpolgármesterek 

45. § 

 

(1) A képviselő-testület egy főállású általános alpolgármestert, és egy főállású kulturális 

alpolgármestert választ saját tagjai közül, továbbá egy olyan főállású városfejlesztési 

alpolgármestert
 
választ, aki nem tagja a képviselő-testületnek.  

(2) A polgármester határozza meg az alpolgármesterek közötti feladatmegosztást, a 

polgármester helyettesítésének rendjét, valamint azokat a hatásköreit, amelyek 

gyakorlását az alpolgármesterekre ruházza.  

(3) Az alpolgármesterek részletes feladatait a polgármester munkaköri leírásban határozza 

meg, a jegyző és a képviselő-testület egyidejű tájékoztatása mellett. 

(4) Az alpolgármesterek vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségére az önkormányzati 

képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségére vonatkozó részletes szabályokat 

kell alkalmazni. 

 

 

IX. fejezet 

Jegyző, aljegyző 
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32. A jegyző  

46. § 

 

(1) A jegyző az Mötv-ben meghatározottakon kívül az Önkormányzat és a Hivatal 

működésével kapcsolatban ellátja különösen az alábbi feladatokat: 

a) a polgármester feladat meghatározásait figyelembe véve a képviselő-testületi és 

bizottsági ülések adminisztratív előkészítésének megszervezése; 

b) a képviselő-testület döntéseinek szakmai megalapozása, biztosítja az előterjesztések 

igazgatási, szakmai színvonalát és törvényességét, különös figyelemmel a rendelet-

tervezetekre és a határozati javaslatokra; 

c) a képviselő-testület és a bizottságok ülései vezetésének figyelemmel kísérése és 

jelzés, ha az eltér a jelen rendeletben foglaltak vagy más jogszabályok előírásaitól; 

d) a képviselő-testület és a bizottságok szervezési és ügyviteli tevékenységével 

kapcsolatos feladatok ellátásának biztosítása; 

e) a képviselő-testület és a bizottságok üléseiről a hiteles jegyzőkönyv elkészíttetése;  

f) önkormányzati rendelet alkotására és képviselő-testületi határozat meghozatalára 

vonatkozó kezdeményezés; 

g) az önkormányzati rendeletek és a képviselő-testületi határozatok nyilvántartásának 

előírásszerű vezetéséről történő gondoskodás, hatályosulásuk, végrehajtásuk 

megszervezése és folyamatos figyelemmel kísérése; 

h) a polgármester, az alpolgármesterek és a bizottságok rendszeres tájékoztatása a 

munkájukat érintő jogszabályokról, a hivatal munkájáról és az ügyintézésről; 

i) javaslatot tesz a polgármesternek az Önkormányzat munkájának szervezésében, a 

döntések előkészítésében és végrehajtásában a hivatal feladatainak meghatározására; 

j) gondoskodik a hivatal működéséhez szükséges dologi és technikai feltételekről; 

k) biztosítja a hivatal dolgozóinak rendszeres szakmai képzését, továbbképzését; 

l) biztosítja a hivatal és az Önkormányzat, mint költségvetési szervek operatív 

gazdálkodási feladatainak irányítását; 

m) gondoskodik a hivatal és egyéb szervek, valamint a hivatal belső szervei és az 

önkormányzati intézmények közötti kölcsönös információszerzésről és áramlásról; 

n) biztosítja a hivatal informatikai rendszerének folyamatos fejlesztését; 

o) gondoskodik a hivatal szervezeti és működési szabályzatának elkészítéséről, 

folyamatos karbantartásáról és végrehajtásáról. 

(2) A jegyző felelős a hivatal jogszerű és szakszerű működéséért. A jegyző alapvető 

feladata az állampolgárok államigazgatási ügyei szakszerű intézésének biztosítása, 

megszervezése. 

(3) A hatósági munka irányításában a jegyző kiemelt figyelmet fordít a lakosság 

ügyeinek határidőben történő hatékony intézésére, az ügyintézés színvonalának 

emelésére, törvényességére. 

(4) A jegyző kiemelt figyelmet fordít a hivatali apparátus ügyfélfogadási munkájára, az 

ügyfélbarát ügyintézés követelményeinek betartására. 

(5) A jegyző meghatározza a munkavégzéssel kapcsolatos elvárásokat, folyamatosan 

ellenőrzi a munkaköri leírások, a köztisztviselőkkel szemben támasztott etikai normák 

betartását. 

(6) A jegyző köteles munkáját pártsemlegesen, kizárólag a jogszabályok előírásainak és 

a törvényesség követelményének alárendelve végezni. 

(7) A jegyző minden hónap 3. szerdáján 13.00-16.00 óráig fogadóórát tart. 

(8) A jegyző a hivatal tevékenységéről szóló éves beszámolójában tájékoztatást ad a 

képviselő-testületnek a hivatali ügyintézés, a törvényesség helyzetéről, az ügyfélfogadás 

tapasztalatairól. 
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33. Az aljegyző 

47. § 

 

(1) A jegyzőt távolléte esetén az aljegyző helyettesíti, melynek tartalmát, valamint az 

aljegyző számára megállapított önálló feladatokat a jegyző a Hivatal szervezeti és 

működési szabályzatában, valamint az aljegyző munkaköri leírásában határozza meg.  

(2) A jegyzői és az aljegyzői tisztség egyidejű betöltetlensége, vagy tartós akadályoztatásuk 

esetére – legfeljebb hat hónap időtartamra – a jegyzői feladatok ellátására a 

polgármester ideiglenes hatállyal a Hivatal vezető besorolású, a jegyzőre vonatkozó 

képesítési előírásoknak megfelelő köztisztviselőjét bízza meg. A jegyzői feladatok 

ellátására szóló megbízás a jegyző kinevezéséig tart. 

 

 

X. fejezet 

Egyéb rendelkezések 

 

34. Az Önkormányzat hivatala 

48. § 

 

(1) A képviselő-testület hivatalának elnevezése: Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal. 

(2) A Hivatal egységes, de az Önkormányzat feladataihoz igazodó szervezeti tagozódással 

működik. 

(3) A Hivatal szervezetének tagozódása: iroda / kabinet, csoport, önálló referens. A Hivatal 

az alábbi egységekből épül fel: 

- Jegyző 

- Aljegyző 

- Jogi Iroda 

- Polgármesteri kabinet 

- Főépítészi Kabinet 

- Jegyzői Kabinet 

- Építéshatósági Iroda 

- Ügyfélszolgálati Iroda 

- Önkormányzati és Szervezési Iroda  

- Közigazgatási és Adó Iroda  

- Hatósági csoport 

- Közterület-felügyelet 

- Adócsoport 

- Gazdasági vezető  

- Közgazdasági Iroda 

- Vagyongazdálkodási Iroda 

- Informatikai Iroda 

- Városi Főmérnök 

- Városfejlesztési Iroda 

(4) A Hivatal működésének szabályait, részletes feladatait, eljárási rendjét, és működésének 

szabályait a Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza, amelyet a 

polgármester átruházott hatáskörben hagy jóvá. 

(5) A hivatal munkarendjét, valamint ügyfélfogadási rendjét a rendelet 5. sz. melléklete 

tartalmazza. 
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35. Helyi népszavazás 

49. § 
 

(1) A helyi népszavazást a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári 

kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló törvényben 

meghatározottakon túl a szentendrei választópolgárok legalább 10%-a 

kezdeményezheti.  
(2) A képviselő-testület köteles kitűzni a helyi népszavazást, ha azt a szentendrei 

választópolgárok 15%-a kezdeményezte. 

 

 

 

36. Érdekképviselet 

50. § 

 

Az Önkormányzatot az érdekképviseleti szövetségekben a polgármester képviseli. 

 

 

 

37. Helyi nemzetiségi Önkormányzatok 

51. § 

 

Az Önkormányzat az illetékességi területén a nemzetiségek jogairól szóló törvény előírásai 

alapján megalakult helyi nemzetiségi önkormányzatok részére külön megállapodásban 

meghatározott módon és eljárási rend szerint 

a) biztosítja a helyi nemzetiségi önkormányzat működéséhez szükséges személyi és 

tárgyi feltételeket, köztük a feladatellátáshoz szükséges ingyenes 

helyiséghasználatot; 

b) gondoskodik a helyi nemzetiségi önkormányzat működésével kapcsolatos 

végrehajtási feladatok ellátásáról; 

c) gondoskodik a helyi nemzetiségi Önkormányzat bevételeivel és kiadásaival 

kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási 

és beszámolási feladatok ellátásáról. 

 

 

XI. fejezet 

Záró rendelkezések 

52. § 

 

 

(1) Jelen rendelet 2016. október 1. napján lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti 

- Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Szentendre Város 

Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2008. (IX.10.) 

önkormányzati rendelete (továbbiakban: R.); 

- Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének a R. módosításáról szóló 

7/2009. (II.18.) önkormányzati rendelete, 16/2009. (IV.20.) önkormányzati rendelete, 

24/2009. (VI.15.) önkormányzati rendelete, 35/2009. (X.15.) önkormányzati rendelete, 

37/2009. (XI. 17.) önkormányzati rendelete, 14/2010. (IV.16.) önkormányzati rendelete, 
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27/2010. (X. 22.) önkormányzati rendelete, 3/2011. (I. 28.) önkormányzati rendelete, 

8/2011. (II.17.) önkormányzati rendelete, 43/2011. (XI. 22.) önkormányzati rendelete, 

2/2012. (I. 20.) önkormányzati rendelete, 3/2012. (I. 25.) önkormányzati rendelete, 

11/2012. (II.10.) önkormányzati rendelete, 12/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete, 

15/2012. (III. 26.) önkormányzati rendelete, 26/2012. (V. 24.) önkormányzati rendelete, 

29/2012. (VI.1.) önkormányzati rendelete, 31/2012. (VI. 26.) önkormányzati rendelete, 

33/2012. (VIII.3.) önkormányzati rendelete, 35/2012. (IX.28.) önkormányzati rendelete, 

38/2012. (XI.09.) önkormányzati rendelete, 46/2012. (XII.14.) önkormányzati rendelete, 

2/2013. (I.29.) önkormányzati rendelete, 5/2013. (III.28.) önkormányzati rendelete, 

37/2013. (IX.13.) önkormányzati rendelete, 45/2013. (XI.20.) önkormányzati rendelete, 

51/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelete, 9/2014. (II.4.) önkormányzati rendelete, 

15/2014. (IV.22.) önkormányzati rendelete, 24/2014. (X.22.) önkormányzati rendelete, 

valamint az R. és az azzal összefüggő egyes önkormányzati rendeletek módosításáról 

szóló 30/2014. (XII.12.) önkormányzati rendelete. 

(2) Hatályát veszti Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi 

rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről szóló 40/2011. X.24.) 

önkormányzati rendelete.  

(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 

 

 

Szentendre, 2016. szeptember 8. 

 

 

 

 

Verseghi-Nagy Miklós dr. Gerendás Gábor 

polgármester  jegyző 

 

 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

 

 

13. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének a városi 

kitüntető díjak alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 10/2008. (II.20.) 

Önk. sz. rendeletének módosításáról 

         Előadó: Verseghi-Nagy Miklós polgármester 

 

 

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

rugalmas lehetőséget biztosít, hogy több díjat is kiosszanak akár egy kategóriában. Megadja a 

szót Kubatovics Áronnak, a Jogi, Vagyonnyilatkozat-vizsgáló és Pénzügyi Ellenőrző 

Bizottság elnökének. 

 

Kubatovics Áron bizottsági elnök: elmondja, hogy Jegyző úrral tegnap nem tudtak erről 

beszélgetni. Jelzi, hogy jogtechnikai-, jogdogmatikai szempontból nem érthető számára a 

rendelet-módosítás. Úgy véli, hogy hozhatnak olyan rendeletet, hogy egy vagy több díjat 

adnak ki, de miért nem azt mondják jogilag, hogy többet. Nincs ezzel problémája, adjanak ki 

több díjat, ha a Képviselő-testület úgy ítéli meg. 
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Verseghi-Nagy Miklós polgármester: megadja a szót dr. Gerendás Gábor jegyzőnek. 

 

dr. Gerendás Gábor jegyző: elmondja, hogy azért látták célszerűnek megjelölni azt, hogy 

hány darab díjat ítéljenek oda, mert ha attól eltér a Képviselő-testület, akkor egy külön 

szavazás kell. Így meglenne a főszabály, hogy egy darab díjat adományoz, de hogyha adott 

esetben a Képviselő-testület többet szeretne kiosztani, akkor úgyis az adott napirend 

tárgyalásakor szavazni kell külön arról, hogy x díjról y darabot fognak kiosztani. Úgy véli, 

hogy ha nem lenne meghatározva a darabszám, akkor gyakorlatilag minden esetben először 

szavazni kellene arról, hogy hány darab díjat osztanak ki. Például lesz most olyan napirendi 

pont, hogy 7-8 db különböző díjat fog kiosztani a Képviselő-testület, úgy érzi, hogy ha nem 

határozzák meg, hogy hány darabot, akkor minden egyes ilyen szavazáskor először arról kell 

külön-külön szavazni, hogy ebből ennyit, abból annyit, abból amannyit. Jelzi, hogy Pest 

Megye Önkormányzatának rendeletében is ez hasonlóan van szabályozva. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: elmondja, hogy az alapértelmezés szerint egy darab díj 

kerül kiosztásra. Megadja a szót Magyar Judit képviselőnek. 

 

Magyar Judit képviselő: szeretné, ha az eddigi gyakorlat maradna. Úgy gondolja, hogy ez a 

dolog eddig is működött, a kiosztott díjaik így értékesek, mert nem hiszi, hogy sok olyan 

városi polgár van, aki érdemes lehet a különböző díjakra. Úgy főleg nem szeretné a több díj 

kadományozását, hogy valószínűleg konkrét esetekben kerülne rá sor, ne történhessen meg az, 

hogy például 12 db tisztes iparos vagy 12 db díszpolgári díjat szavaznak meg. 

 

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

 

Fekete János képviselő: e kérdésben csatlakozik Magyar Judit képviselőtársához, véleménye 

szerint is ezek a díjak egyre inkább degradálódnak. Gyakorlatilag már nem lesz Szentendrén 

olyan polgár, aki ne kapott volna valamilyen díjat. Több díj kiosztását komolytalannak érzi, a 

maga részéről is egy díj kiosztását javasolja. 

 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: reméli, hogy Szentendrén mindig lesznek olyanok, akik 

méltók az adott díj elnyerésére, és nem fognak elfogyni e tekintetben. Egyéb kérdés, 

hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

 

#: 360   Száma: 16.09.08/13/0/A/KT 

Ideje: 2016 szeptember 08 15:49  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 11 78.57 73.33 

Nem 1 7.14 6.67 
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Tartózkodik 2 14.29 13.33 

Szavazott 14 100.00 93.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   6.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Név Voks Frakció 

Boda Anna Mária Igen - 

Dombay Zsolt Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Magyar Judit Nem - 

Fekete János Tart. - 

Kubatovics Áron Tart. - 

Tolonics Gyula Távol - 

 
 
 

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

rendelet-tervezetet elfogadta és az alábbi rendeletet alkotja:  

 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

23/2016. (IX.13.) önkormányzati rendelete 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének a városi kitüntető díjak 

alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 10/2008. (II.20.) Önk. sz. rendelet 

módosításáról 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

 

Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdésében, valamint a Magyarország 

címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. 

törvény 22. § (1) bekezdés d) pontjának, valamint a 24. § (9) bekezdésének felhatalmazása 

alapján a Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének a városi kitüntető díjak 

alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 10/2008. (II.20) Önk. rendeletét  

 

az alábbiak szerint módosítja: 

 

1. § Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének a városi kitüntető díjak 

alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 10/2008. (II.20) Önk. rendelet 10. § (2a) 
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bekezdés szövege helyébe az alábbi szöveg lép: 

„10. § (2a) Az elismerésekből díjanként évente 1-1 – kivéve a Szentendre Város Pedagógiai 

Díjat, melyből évente 3 – adományozható. Kivételesen indokolt esetben a Képviselő-testület 

kategóriánként több díj odaítéléséről is dönthet.” 

 

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

veszti. 

 (2) A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik. 

 

 

Szentendre, 2016. szeptember 8. 

 

 

Verseghi-Nagy Miklós dr. Gerendás Gábor 

   polgármester                 jegyző 
 

 

 

14. Előterjesztés a Ferenczy Múzeumi Centrum részére 25.000 e Ft irányító szervi 

támogatás biztosításáról 

Előadó: Kéri Mihály gazdasági vezető 

 

 

 

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

képviselőnek. 
 
 
 

Fülöp Zsolt képviselő: kérdezi, hogy mikor készül olyan költségvetés, amihez nem kell 

többlettámogatás. Érdeklődik arról is, hogy a Ferenczy Múzeumi Centrum igazgatója mikor 

lesz hajlandó megjelenni a szakbizottság ülésén. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: elmondja, hogy a 25 millió Ft a költségvetésben 

szereplő címzett céltartalék, így ez nem egy költségvetésen kívüli tétel. Jelzi, hogy Gulyás 

Gábor igazgató úr külföldön tartózkodik, azonban Magyar Erzsébet gazdasági vezető asszony 

jelen van az ülésen, akár most is tud válaszolni a kérdésekre. Megjegyzi, hogy az Igazgató úr 

a Kulturális és Turisztikai Bizottság ülésén jelen volt. Ígéri, hogy gondoskodni fognak arról, 

hogy az intézményt mindig képviselje az intézményvezető vagy a gazdasági vezető. Megadja 

a szót Magyar Judit képviselőnek. 

 

Magyar Judit képviselő: felhívja a figyelmet, hogy a céltartalékot már elköltötték a Ferenczy 

Múzeumi Centrumra, és a határozati javaslatban is az szerepel, hogy a Város 

költségvetésének általános tartaléka terhére nyújtják ezt a 25 millió Ft támogatást. Nem ért 

egyet azzal, hogy folyamatosan támogatják az intézményeiket ahelyett, hogy megkövetelnék a 

normális gazdálkodást. Egy későbbi előterjesztésben látható, hogy milyen iszonyatos hiányok 

vannak. Tegnap beszéltek Kéri Mihály gazdasági vezetővel is arról, hogy ezek miért alakultak 

ki és hogyan próbálják megoldani. Kiemeli, hogy ha fél év alatt 330 millió Ft veszteséget fel 

lehet halmozni, akkor az első-második hónapban látszik, hogy valami nem stimmel, és nem 

biztos, hogy 6 hónapig ugyanazt kellene csinálni. Tegnap is jelezte, hogy a városban sok 
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olyan feladat van, amire az adófizetők pénzét el tudnák költeni. A kultúra is lehet egy ilyen 

terület, de ekkora mértékű támogatást – az önkormányzati támogatáson kívül, amit egyébként 

megkap a Ferenczy Múzeumi Centrum és az Önkormányzat költségvetésében szerepel – ne 

adjanak. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: kiegészítésként elmondja, hogy valószínűleg Magyar 

Judit képviselő asszony figyelmét elkerülte a tegnapi bizottsági ülésen az, hogy nem fél év 

alatt 330 millió Ft veszteség felhalmozásáról beszélnek, hanem a központi költségvetéstől 

igényelt támogatásról, amelyben a tavalyi többlet kompenzáció is benne van. Tehát szó nincs 

arról, hogy fél év alatt 300 millió Ft veszteséget termelt volna a Ferenczy Múzeumi Centrum, 

a tavalyi veszteség kompenzációja van ebben a kérelemben. Egyéb kérdés, hozzászólás nem 

lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 
 

Szavazás eredménye 

 

 

#: 361   Száma: 16.09.08/14/0/A/KT 

Ideje: 2016 szeptember 08 15:52  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 9 64.28 60.00 

Nem 3 21.43 20.00 

Tartózkodik 2 14.29 13.33 

Szavazott 14 100.00 93.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   6.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Név Voks Frakció 

Boda Anna Mária Igen - 

Dombay Zsolt Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Holló István Nem - 

Kubatovics Áron Nem - 

Magyar Judit Nem - 

Fekete János Tart. - 

Fülöp Zsolt Tart. - 

Tolonics Gyula Távol - 
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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 

202/2016. (IX.8.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 

 

1. 25.000.000 Ft-tal növeli a Város 2016. évi költségvetésének Általános tartaléka 

terhére a Ferenczy Múzeumi Centrum önkormányzati támogatását; 

2. felkéri a Polgármestert, hogy a Város 2016. évi költségvetésének soron következő 

módosításakor a határozat költségvetési kihatásait vegye figyelembe. 

 

Felelős:   Polgármester 

Határidő: azonnal 

A végrehajtásért közvetlenül felelős: Gazdasági vezető 

 

     

15. Előterjesztés a Ferenczy Múzeumi Centrum tartozásai rendezésére rendkívüli 

önkormányzati támogatás igényléséről 

Előadó: Kéri Mihály gazdasági vezető 

 

 

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: úgy gondolja, hogy nem mindenki érti a teremben, hogy 

miről van szó. Számolt és az látszik, hogy 147 millió Ft-ot ad az Önkormányzat, 190 millió 

Ft-ot kapnak a minisztériumtól, eddig 3 millió Ft-ot nyert a Ferenczy Múzeumi Centrum. 

Megjegyzi, hogy augusztusban volt egy pályázati döntés, és a megyében mindenki kapott, de 

Szentendre kimaradt belőle. Úgy látja, 168 millió Ft saját bevétel, jegy árbevétel, egyéb 

bevételek, ez összességében 508 millió Ft, amivel számol a Ferenczy Múzeumi Centrum. 

Ezzel szemben az áll a táblázatban, hogy 558 millió Ft a kiadási rész. Egyrészt hiányzik 50 

millió Ft. Kéri Mihály irodavezető úr tegnap elmondta, hogy 0 Ft idáig a bevétel a régészetből 

és most zajlanak azok a tárgyalások, miszerint szeptemberben régészeti megbízást kap a 

múzeum. Nem nagyon hallott autópálya építésekről, és mint tudják, az autópálya építések a 

legfőbb régészeti tevékenységek az országban. Úgy tudja, hogy nem dr. Kálnoki-Gyöngyössy 

Márton úr idejében volt, amikor a múzeum úgy döntött, hogy csak megyei akkreditációt ad 

be, ahol más múzeumnak is van megyei akkreditációja. Jelzi, hogy a pályázat összességében 

25 milliárd Ft-ról szól, és abból szeretnének 319 millió Ft-ot elnyerni. Ezt úgy rakta össze, 

hogy egyrészt van egy decemberi döntés, ami a 230 millió Ft-os döntésből egy nagy 

hányadot, van egy idei hiány 119 millió Ft, és van egy 42 millió Ft-os kifizetetlen számla. 

Tegnap a bizottsági ülésen elhangzott, hogy az Önkormányzat nem tudja, hogy mennyibe 

kerül az Art Capital, nyilván nincs benne még ezekben a tételekben. Elhangzott a bizottsági 

ülésen, hogy kb. 80 millió Ft az Art Capital költsége, és szóbeli megállapodás van arra, hogy 

a Ferenczy Múzeumi Centrum megkapja a támogatást. Ezek a költségek mindenképp 

jelentkezni fognak és vagy megkapják, vagy nem. Kiemeli, hogyha ezeket a tételeket 

összeadja, azt látja, hogy felelőtlen a múzeum működtetése, hogy lehet szóbeli ígéretekre 

alapozott nagyszabású és támogatható rendezvénysorozatba belefogni úgy, hogy az előbbiek 
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alapján csak idén 119 millió Ft és 42 millió Ft hiány keletkezett. A most beadandó pályázat 

főleg a tavalyi hiányt pótolja ki, de a 119 millió Ft + 42 millió Ft mindenképpen az idei 

költségvetésükből lesz, és ott vannak még a kérdőjelek az Art Capital vonatkozásában. Jelzi, 

hogy erősen felelőtlennek tartja a gazdálkodást. Sérelmezi, hogy Gulyás Gábor igazgató úr 

általában nincs jelen a bizottsági üléseken, másfél év alatt egyszer találkozott vele bizottsági 

ülésen. Felhívja a figyelmet, hogy városi pletykák alapján két teherautót eladott a Ferenczy 

Múzeumi Centrum, amelyek nem a múzeum tulajdonában vannak. Nem tudja, hogy ezek 

önkormányzati vagy állami tulajdonban vannak-e, ennek kapcsán közérdekű adatigényléseket 

adott be a Ferenczy Múzeumi Centrumnak, hogy kiderüljön az igazság. Megjegyzi, hogyha 

állami tulajdonról van szó, egyrészt nem adható el, ez hűtlen kezelés. Ha az eladásba 

beleegyezett a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., akkor vissza kellett volna hozzájuk 

folyatni a pénzt, ha nem, akkor sikkasztás. Úgy látja, továbbra is vannak kérdőjelek, és az 

elmondottak alapján erősen kaotikus a Ferenczy Múzeumi Centrum vezetése, pénzügyi 

helyzete. Likvidhelyzetéért az Önkormányzat felel. Nincs likvidhitele a Ferenczy Múzeumi 

Centrumnak. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: megadja a szót Kéri Mihály gazdasági vezetőnek. 

 

Kéri Mihály gazdasági vezető: úgy érzi, hogy elhangzott néhány csúsztatás ahhoz képest, 

mint amit tegnap a Jogi, Vagyonnyilatkozat-vizsgáló és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság ülésén 

elmondott. Nem ért egyet azzal, hogy felelőtlen gazdálkodás folyna az intézményben. Jelzi, 

hogy csak arra tudnak kötelezettséget vállalni, amelyre a megfelelő bevétel rendelkezésre áll. 

Ezt folyamatosan ellenőrzi az intézmény gazdasági vezetője, aki felelős ezért. Az, hogy az 

intézménynél túlfinanszírozás történt az első félévben, ez arról szól, hogy az intézményt a 

város finanszírozza, mivel likvidhitele nincs. A költségek és a bevételek más ütemben 

jelentkeznek. Likviditási terv alapján gazdálkodnak, és a likviditási terv alapján finanszírozza 

az Önkormányzat. Ennek oka az, hogy az első félévben nagyobb volt a likvid igénye, mint 

amennyit a költségvetés elbír. Ez nem csak erre az intézményre jellemző, hanem az 

önkormányzati gazdálkodásra is, hiszen tudják, hogy vannak időszakok, amikor 

likvidhiteleket kell felvenni ahhoz, hogy az Önkormányzat finanszírozni tudja működését, 

hiszen a kiadásaik teljesen más ütemben jelentkeznek, mint bevételeik. Úgy gondolja, hogy a 

megfogalmazott vád nem érheti az intézményt, nyilvánvaló, hogy vannak olyan második 

félévet érintő tervek, amelyekről tegnap is szót ejtett. Szerződésben ténylegesen nem 

rendezettek, viszont ezek a szerződések ennek ellenére előkészítés alatt vannak. Nyilvánvaló, 

hogy ezek a bevételek még szerződéssel nem kötöttek, de ettől függetlenül az intézmény csak 

azokra a kiadásaira tud kötelezettséget vállalni, amire már biztosított a bevétele. Így 

semmiképpen nem termelődhet újabb hiány az éves költségvetésben. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: a megyei akkreditáció kapcsán elmondja, hogy dr. 

Kálnoki-Gyöngyössy Márton úr indította ezt el, Gulyás Gábor igazgató úr ezt ki fogja 

terjeszteni az idei év decemberében, amikor erre lehetőség van, kezdeményezni fogja az 

országos akkreditáció elindítását. Megadja a szót Magyar Erzsébet gazdasági igazgatónak. 

 

Magyar Erzsébet gazdasági igazgató: elmondja, hogy pontosítja az összegeket. A 2015. évi 

finanszírozási eredeti előirányzat, valamint a módosított előirányzaton kívül a teljesítést 

vették figyelembe. Az alapján jött ki egy összeg, amit csökkentettek az egyéb kapott 

támogatásokkal, amit az Önkormányzat megkapott, és úgy jött ki a 158 millió Ft. A 2016. 

évre pedig az időarányos összeghez vették azt a hiányt, amit szeretnének úgymond a 

minisztériumtól megkapni többletfinanszírozásként. Amiből szintén csökkentették az egyéb 

pályázatok bevételét, ami nem terheli ilyenkor az Önkormányzatot és úgy jött ki a 118 millió 
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Ft, tehát ez a két összeg, a túlfinanszírozás ebből tevődött. Jelzi, hogy a két járműértékesítés 

megtörtént, olyan eszközöket értékesített a múzeum, amelyek eleve feleslegesek voltak a 

múzeumnak, mivel bérbeadásra hasznosította ezeket évek óta. Ez nem egy új keletű, egy-két 

éves dolog volt, hanem egy régebbi hasznosítási forma. Olyan eszközt tudnak értékesíteni, 

ami a Ferenczy Múzeumi Centrum tulajdonában van, törzskönyv alapján a Ferenczy 

Múzeumi Centrum van tulajdonosként bejegyezve, melyet jogász ellenőrzött. 

 

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

 

Holló István képviselő: elmondja, hogy elegáns lett volna, ha Gulyás Gábor igazgató úr 

megjelenik és bemutatja az új gazdasági vezetőjét, akit augusztus 1-től neveztek ki.  Úgy érzi, 

hogy a képviselőkkel való párbeszéd elmaradt. Jobban örült volna, ha Kéri Mihály gazdasági 

vezető helyett Gulyás Gábor igazgató vagy Magyar Erzsébet gazdasági igazgató mondja el 

ezeket a dolgokat. Nyilvánvaló számára, hogy a kulturális élet fellendülése pénzbe kerül. 

Megelőlegezi a bizalmat, mindaddig, amíg nem az adófizetők zsebébe kell belenyúlni. 

Reméli, hogy az állam a pályázatot vagy ezt a kérdést akceptálni fogja, és az igényelt pénzt 

meg fogják kapni. 
 

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

bocsátja a határozati javaslatot. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

 

#: 362   Száma: 16.09.08/15/0/A/KT 

Ideje: 2016 szeptember 08 16:06  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 10 71.43 66.66 

Nem 1 7.14 6.67 

Tartózkodik 3 21.43 20.00 

Szavazott 14 100.00 93.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   6.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Név Voks Frakció 

Boda Anna Mária Igen - 

Dombay Zsolt Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Igen - 
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Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Holló István Nem - 

Fekete János Tart. - 

Fülöp Zsolt Tart. - 

Kubatovics Áron Tart. - 

Tolonics Gyula        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 

203/2016. (IX.8.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 

1. a belügyminiszter és a nemzetgazdasági miniszter által, a Magyarország 2016. évi 

központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet I. 7. pont szerint a 

megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására és a települési önkormányzatok 

rendkívüli önkormányzati támogatására kiírt pályázatra igényt nyújt be a Ferenczy 

Múzeumi Centrum 2016. évi lejárt 42,034 millió Ft tartozásainak megfizetésére, 

valamint az előző év és az idei év júliusáig teljesített fenntartói 277,087 millió Ft  

többlettámogatás megtérítésére, összesen 319,121  millió  Ft  vissza  nem 

térítendő  rendkívüli önkormányzati támogatásra annak érdekében, hogy 

Szentendre Város Önkormányzata és az általa fenntartott Ferenczy Múzeumi 

Centrum is megőrizze működőképességét; 

2. felhatalmazza a Polgármestert a kérelem beadására és az egyéb jognyilatkozatok    

megtételére. 

 

Felelős:     Polgármester 

Határidő: azonnal 

A végrehajtásért közvetlenül felelős: Közgazdasági Iroda 

 

 

16. Előterjesztés a Ferenczy Múzeumi Centrum alapító okiratának módosításáról 

Előadó: Verseghi-Nagy Miklós polgármester 

 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: ismerteti az előterjesztést, amelyhez egy kiegészítés 

került kiosztásra. Kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

Szavazás eredménye 

 

 

#: 363   Száma: 16.09.08/16/0/A/KT 

Ideje: 2016 szeptember 08 16:06  

Típusa: Nyílt 
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Határozat; Elfogadva 

Minősített 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 100.00 93.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 14 100.00 93.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   6.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Név Voks Frakció 

Boda Anna Mária Igen - 

Dombay Zsolt Igen - 

Fekete János Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Tolonics Gyula 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 

204/2016. (IX.8.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

 

1. elfogadja a Ferenczy Múzeumi Centrum alapító okiratot módosító okiratát, valamint a 

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

melléklete szerinti tartalommal. 

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

Magyar Államkincstár részére történő benyújtására. 

 

Felelős:  Polgármester 
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Határidő:  1. pont: azonnal 

2. pont: 2016. szeptember 16. 

A végrehajtásért közvetlenül felelős: Jogi Iroda 

 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

 

17. Előterjesztés az Aquapalace Kft. részére 50.000 e Ft támogatás biztosításáról 

Előadó: Kéri Mihály gazdasági vezető 

 
 

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

képviselőnek. 

 

Magyar Judit képviselő: elmondja, hogy azokat az előterjesztéseket nem nagyon tudja 

elfogadni, amelyek forrásként az iskolák felújítása költségvetési soráról vesz el pénzt. 48 

millió Ft-ot állítottak be a költségvetésbe, és erre szüksége lenne az iskoláknak. 

 

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

Vagyonnyilatkozat-vizsgáló és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnökének. 

 

Kubatovics Áron bizottsági elnök: tolmácsolja a Polgármester Úr Jogi, Vagyonnyilatkozat-

vizsgáló és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság ülésén elhangzott mondatait, miszerint vagy az idén, 

vagy a jövő év elején nagy pályázatot ad be a város, hogy többek között nem négy, hanem 8-9 

iskolának a nyílászáró felújítási munkálatai megtörténhessenek. Polgármester úr indoklása 

szerint ott majd vissza lesz pótolva, amit innen elvesznek. Ezt az érvelést bár nehezen, de el 

tudja fogadni. Egy dolgot kért a Polgármester úrtól bizottsági ülésen, hogy a korrektség 

jegyében kommunikálják azt is, hogy 48 millió Ft-ot nem tudnak az idén az iskolákra szánni, 

de beadják a pályázatot. Értik, látják a dilemmát, hogy a különféle intézményeket 

működésben kell tartani, de kérik a tisztességes kommunikációt ennek kapcsán. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: elmondja, hogy ha máskor igény van rá, akkor nagyon 

szívesen összefoglalja saját szavait annak érdekében, hogy pontosan legyen idézve. Felhívja a 

figyelmet, hogy ezt a bizonyos KEHOP-pályázatot már beadták az Izbégi Általános Iskola, a 

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium és a Gyermekorvosi Rendelő nyílászáró- 

és hőszigetelés felújítására. Ez lényegesen nagyobb összeg, mint a 48 millió Ft. A javaslat 

szerint fogják kommunikálni, hogy nem 48 millió Ft-ot, hanem ennél sokkal többet tudnak 

majd az iskolák felújítására fordítani, ha elnyerik a pályázatot. Egyéb kérdés, hozzászólás 

nem lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

 

#: 364   Száma: 16.09.08/17/0/A/KT 

Ideje: 2016 szeptember 08 16:09  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített 
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Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 12 85.71 80.00 

Nem 2 14.29 13.33 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 14 100.00 93.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   6.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

 

Név Voks Frakció 

Boda Anna Mária Igen - 

Dombay Zsolt Igen - 

Fekete János Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Holló István Nem - 

Magyar Judit Nem - 

Tolonics Gyula 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 

205/2016. (IX.8.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 

 

1.  50.000.000 Ft működési támogatást nyújt az Aquapalace Kft részére a VSZ NZrt. felé 

fennálló tartozásának rendezésére, melynek forrása a Város 2016. évi költségvetéséről 

szóló 4/2016. (II.15.) önkormányzati rendeletnek 3b. sz. Beruházás/Felújítás 

mellékletének IKP (Intézmény Korszerűsítési Program) és Iskolák felújítása sorai; 

2. felkéri a Polgármestert a határozat mellékletét képező támogatási szerződés aláírására; 

3. felkéri a Polgármestert, hogy a Város 2016. évi költségvetésének soron következő 

módosításakor a határozat költségvetési kihatásait vegye figyelembe. 
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Felelős:  Polgármester 

Határidő: azonnal 

A végrehajtásért közvetlenül felelős: Gazdasági vezető 

 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 

 

18. Előterjesztés a „Jedlik Ányos Terv” elektromos töltőállomás alprogram pályázati 

felhívásról 

Előadó: dr. Török Balázs városfejlesztési alpolgármester 

 

 

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

lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 365   Száma: 16.09.08/18/0/A/KT 

Ideje: 2016 szeptember 08 16:10  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 100.00 93.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 14 100.00 93.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   6.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Név Voks Frakció 

Boda Anna Mária Igen - 

Dombay Zsolt Igen - 

Fekete János Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 
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Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Tolonics Gyula 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 

206/2016. (IX.8.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 

 

3. indul a GZR-T-Ö-2016 kódszámú, „Jedlik Ányos Terv, elektromos töltőállomás 

alprogram helyi önkormányzatok részére" című pályázati felhíváson, és biztosítja az 

elektromos töltőállomás kialakításának pályázati támogatás által nem fedezett 

költségeit; 

4. felhatalmazza a Polgármestert a pályázat benyújtására, a pályázathoz szükséges 

nyilatkozatok megtételére, a Támogatási Szerződés aláírására; 

5. felkéri a Polgármestert, hogy a Város 2017. évi költségvetésének tervezésekor a 

beruházás költségvetési kihatásait vegye figyelembe. 

 

Felelős:    Polgármester 

Határidő: azonnal 

A végrehajtásért közvetlenül felelős: Pályázati koordinátor 

 

 

19. Előterjesztés a VEKOP-4.1.1-15 kódszámú „Aktív turisztikai hálózatok 

infrastruktúrájának fejlesztése”, "EuroVelo6 Pest megyei hálózatának fejlesztése” 

című pályázaton együttműködő partnerként történő indulásról 

Előadó: dr. Török Balázs városfejlesztési alpolgármester 

 

 

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

lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 366   Száma: 16.09.08/19/0/A/KT 

Ideje: 2016 szeptember 08 16:10  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 100.00 93.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 14 100.00 93.33 
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Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   6.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Név Voks Frakció 

Boda Anna Mária Igen - 

Dombay Zsolt Igen - 

Fekete János Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Tolonics Gyula 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 

207/2016. (IX.8.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

1. a Kerékpáros Magyarország Szövetség együttműködő partnereként részt vesz a 

VEKOP-4.1.1-15 kódszámú, „Aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának 

fejlesztése”c. kiírás, "EuroVelo6 Pest megyei hálózatának fejlesztése” c. pályázaton; 

2. a pályázat útján létesülő építmények karbantartási, fenntartási költségeit vállalja, azzal 

hogy az 5 éves fenntartási időszakot követően az építmények az Önkormányzat 

tulajdonába kerülnek át; 

3. felhatalmazza a Polgármestert a „tulajdonosi hozzájárulás” c. dokumentum aláírására, 

a pályázathoz szükséges nyilatkozatok megtételére, támogatott pályázat esetén a 

szükséges szerződések, nyilatkozatok aláírására. 

 

Felelős: Polgármester, Városfejlesztési Alpolgármester 

Határidő: folyamatos 

A végrehajtásért közvetlenül felelős: Pályázati koordinátor 
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20. Előterjesztés a Füzesparki lakótelep fejlesztéséről 

Előadó: dr. Török Balázs városfejlesztési alpolgármester 

              Zakar Ágnes önkormányzati képviselő 

 

 

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

képviselőnek. 

 

Zakar Ágnes képviselő: Nem kérdés, észrevétellel kapcsolatban, hanem közösségi 

tervezésről, meg a lakossági fórumról szeretne beszélni. Főleg a közösségi tervezésnél 

elkészült anyagból állította össze az előterjesztést. Köszöni a Városvezetésnek, hogy mellé 

állt és Szöllőssy-Meggyes Ildikó pályázati referensnek, hogy a kezdeményezést formába 

öntötte. A lakók is nagyon örülnek, mivel a tervezésben részt vettek. Mindez azért készült el, 

hogy ez a tervezés meg is valósuljon. Örül, hogy az ütemezés így fog haladni. Köszöni, hogy 

a tervezés, és a megvalósulás mögé álltak. 

 

Verseghi Nagy Miklós polgármester: Egyéb kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra 

bocsátja a határozati javaslatot. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 367   Száma: 16.09.08/20/0/A/KT 

Ideje: 2016 szeptember 08 16:12  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 100.00 93.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 14 100.00 93.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   6.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Név Voks Frakció 

Boda Anna Mária Igen - 

Dombay Zsolt Igen - 

Fekete János Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 
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Petricskó Zoltán általános alpolg. Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Tolonics Gyula 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 

208/2016. (IX.8.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Füzesparki lakótelep környezetének 

fejlesztése érdekében, a lakossággal közösen, közösségi tervezés keretében kidolgozott terv 

megvalósítása érdekében úgy dönt, hogy  

 

1. a Füzespark fejlesztését az alábbiak szerint kívánja megvalósítani: 

 

a) A Füzespark utca felújításának 4. ütemét a Füzes köztől a Nyár utcáig megvalósítja a 

2016. évi költségvetésben rendelkezésre álló 4.000.000 Ft erejéig. 

b) 112 parkolót kijelöli és felfesti a közösségi tervezés során elkészült terv alapján, a 

közutak, közterületek és hidak üzemeltetése tárgyában kötött közszolgáltatási 

szerződés keretének terhére. 

c) A Füzespark lakó-pihenő övezetté alakításának lehetőségét megvizsgálja műszaki 

szakértő segítségével. 

d) Maximum 5 db szemetes edényt helyez ki az egyeztetett, kijelölt helyekre a 2016. évi 

Környezetvédelmi Alap terhére. 

e) Sas utcai patikánál tükröt helyez ki a közutak, közterületek és hidak üzemeltetése 

tárgyában kötött közszolgáltatási szerződés keretének terhére. 

f) Padokat, asztalt helyez ki a Füzespark park részébe, a 2016. évi „Miniberuházások” 

keret terhére. 

g) Szelektív hulladéktárolókat helyez ki a tervben kijelölt helyen a 2016. évi 

Környezetvédelmi Alap terhére. 

h) A füzesparki játszóteret felújítja, és felkéri a Polgármestert, hogy a felújításra 

4.000.000 Ft-ot tervezzen be a 2017. évi költségvetésbe.  

i) A Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Program keretében beadott pályázat 

alapján a Füzesparki sportparkot a Kormány döntése alapján kijelölt építtető valósítja 

meg. 

 

2. Az 1.b.); 1.d.-e.) és 1.g.) pontok esetében Szentendre Város Önkormányzatának Szervezeti 

és Működési Szabályzatáról szóló, többször módosított 27/2008. ( IX. 10.) Önk. sz. 

rendelet 38. §-a alapján az ügyeket és a döntést magához vonta. 

 

Felelős:    Városfejlesztési Alpolgármester 

Határidő: 2017. december 31. 

Végrehajtásért közvetlenül felelős: Városfejlesztési Iroda, Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt.  
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21. Előterjesztés benyújtott pályázatok tárgyában 

Előadó: Verseghi-Nagy Miklós polgármester 

 

 

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

Áron képviselőnek. 

 

Kubatovics Áron képviselő: a pályázat beadásának nagyon örülnek, de nem tudja, hogy 

világos-e vagy tudja-e mindenki, hogy egyébként a Dunaparti Művelődési Háznak az épülete 

nem csak ilyen gondokkal küszködik, hanem az épület több helyen meg van dőlve és csúszik 

a Duna felé minden évben néhány centimétert. A lakosság elmondása szerint nem csak ez az 

egy épület ilyen, hanem a belváros rekonstrukciója óta több dunaparti ingatlan is ugyanígy 

csúszik befelé. Tehát ez a pályázat nagyon jó lesz ahhoz, hogy a legszükségesebb teendőket 

elvégezze a város. Örülnek neki, hogy beadják a pályázatot, de szerinte ezzel a problémával 

majd kell kezdeni valamit. Tudomása szerint több ilyen ingatlan van, felkéri Kolozs Jánost, 

hogy erről megerősítse, vagy cáfolja, de szerinte ez a probléma még szembe fog jönni velünk. 

 

Verseghi-Nagy Miklós képviselő: megállapítja, hogy ha ez így van, akkor ez egy nagyon 

nagy probléma és a főmérnök úr majd ki fogja vizsgálni ezt a kérdéskört és meg is kéri, hogy 

majd tájékoztassa a Képviselő-testületet. Itt a benyújtott pályázatok tárgyában az 

előterjesztéshez kettő darab határozati javaslat kapcsolódik. Az első a „KEHOP-5.2.9 

Pályázatos épületenergetikai felhívás a közép-magyarországi régió települési önkormányzatai 

számára” című felhívásra benyújtott pályázat-, melyről szavazásra bocsátja az I. határozati 

javaslatot. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 368   Száma: 16.09.08/21/0/A/KT 

Ideje: 2016 szeptember 08 16:13  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 92.86 86.66 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 1 7.14 6.67 

Szavazott 14 100.00 93.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   6.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Név Voks Frakció 

Boda Anna Mária Igen - 

Dombay Zsolt Igen - 

Fekete János Igen - 
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Fülöp Zsolt Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Magyar Judit Tart. - 

Tolonics Gyula 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 

209/2016. (IX.8.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

1. a ”KEHOP-5.2.9 Pályázatos épületenergetikai felhívás a közép-magyarországi régió 

települési önkormányzatai számára” című felhívásra benyújtott pályázatot jóváhagyja; 

2. jóváhagyja, hogy az Önkormányzat a maximum 7.862.000 Ft önrészt a 2016. évi 

költségvetés 3/b. melléklet „Iskolák felújítása” soron előirányzott összeg terhére 

biztosítsa; 

3. felkéri a Polgármestert, hogy a Város 2016. évi költségvetésének soron következő 

módosításakor a határozat költségvetési kihatásait vegye figyelembe. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 1-2. pont: azonnal 

                  3. pont: Város 2016. évi költségvetésének soron következő módosítása 

Végrehajtásért közvetlenül felelős: Városfejlesztési Iroda; Közgazdasági Iroda 

 

 

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

„Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 2016. évi felhívása” című benyújtott pályázat. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 369   Száma: 16.09.08/21/0/A/KT 

Ideje: 2016 szeptember 08 16:14  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített 
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Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 100.00 93.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 14 100.00 93.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   6.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Név Voks Frakció 

Boda Anna Mária Igen - 

Dombay Zsolt Igen - 

Fekete János Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Tolonics Gyula 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 

210/2016. (IX.8.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

1. a „Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 2016. évi felhívása” című felhívásra 

benyújtott pályázatot jóváhagyja; 

2. jóváhagyja, hogy az Önkormányzat a maximum 5.000.000 Ft önrészt a 2016. évi 

költségvetés 8. sz. melléklet „I/b Társaságok működési támogatása” soron előirányzott 

összeg terhére biztosítsa; 

3. felkéri a Polgármestert, hogy a Város 2016. évi költségvetésének soron következő 

módosításakor a határozat költségvetési kihatásait vegye figyelembe. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 1-2. pont: azonnal 

                     3. pont: Város 2016. évi költségvetésének soron következő módosítása 

Végrehajtásért közvetlenül felelős: Városfejlesztési Iroda; Közgazdasági Iroda 
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Fülöp Zsolt képviselő elhagyja az üléstermet, a jelenlévő képviselők száma 13 fő. 

 

 

22. Előterjesztés a Fény Mix Bt. bérlői tartozásból eredő egyezségi ajánlatáról 

Előadó: Kéri Mihály gazdasági vezető 

 

 

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

Városfejlesztési Bizottságnak volt egy kiegészítése, mellyel kapcsolatban már az előzetes 

egyeztetés meg is történt a Fény Mix Bt.-vel, aki erre hajlandóságot mutatott. Így tehát a 

módosított határozati javaslatról fognak szavazni. Mivel készült egy előterjesztés-kiegészítés 

nem kell az előterjesztőt megkérdezni, hanem automatikusan a kiegészítéssel együtt 

szavaznak az egyezségi ajánlatról, ami a változtatás értelmében kedvezőbb az 

Önkormányzatra nézve. Kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a határozati 

javaslatot. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 370   Száma: 16.09.08/22/0/A/KT 

Ideje: 2016 szeptember 08 16:15  

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 - 

Fekete János Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 
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Zakar Ágnes Igen - 

Fülöp Zsolt Távol - 

Tolonics Gyula 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 

211/2016. (IX.8.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

 

1. egyezséget köt a FÉNY-MIX Bt.-vel, valamint Tóth Istvánnal, a FÉNY-MIX Bt. 

mögöttes felelősségű beltagjával akként, hogy a FÉNY-MIX Bt. tartozásából a 

mögöttes felelősségére tekintettel Tóth István 1.000.000,- Ft-ot egy összegben 2016. 

szeptember 30-ig megfizet, a tőke tartozásából még fennmaradó 556.235,- Ft-ot pedig 

24 havi részletben fizeti meg, mely összegek megfizetése esetén az önkormányzat a 

tőke tartozás kamatait elengedi, arról lemond, valamint az Önkormányzat viseli a 

végrehajtással, behajtással kapcsolatos valamennyi költséget (végrehajtó munkadíja, 

végrehajtási költségek, behajtási jutalék, stb.); 

2. az 1. pontban írtak megvalósulása esetén a FÉNY-MIX Bt. tartozása kiegyenlítésre 

kerül, így a végrehajtási eljárás folytatását az önkormányzat nem kéri a végrehajtónál; 

3.  felkéri a Polgármestert, hogy a fentiek szerint a FÉNY-MIX Bt-vel és Tóth Istvánnal 

kösse meg az egyezségi megállapodást és a szükséges intézkedéseket tegye meg, az 

egyezségi megállapodás elmaradása esetén pedig intézkedjen a teljes követelés 

behajtásának folytatása iránt.  

 

Felelős:     Polgármester 

Határidő: 2016. október 31. 

A végrehajtásért közvetlenül felelős: Vagyongazdálkodási Iroda 

 

 

23. Előterjesztés bérlői tartozásból eredő részletfizetési kérelemről – Német Vince és 

Német Nikoletta 

Előadó: Kéri Mihály gazdasági vezető 

 

 

 

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

lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.  

 

Szavazás eredménye 
 

#: 371   Száma: 16.09.08/23/0/A/KT 

Ideje: 2016 szeptember 08 16:15  

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 - 

Fekete János Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Fülöp Zsolt Távol - 

Tolonics Gyula 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 

212/2016. (IX.8.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat vagyonáról és az 

önkormányzati vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 34/2003. (VI.18.) Önk. 

sz. rendeletének 26. § (2) bekezdése alapján úgy dönt, hogy 

 

1. engedélyezi Német Vince és Német Nikoletta részére az Önkormányzat felé fennálló 

tartozás, 1.313.379,- Ft összegnek, 36 hónapos részletfizetési megállapodás mellett 

havi 36.483.- Ft részletekben történő megfizetését; 

2. felkéri a Polgármestert, hogy a fentiek szerint Német Vince és Német Nikoletta 

adósokkal kösse meg a részletfizetési megállapodást azzal, hogy amennyiben, az 

abban foglaltakat nem teljesítik, akkor a tartozás behajtására végrehajtás útján kerül 

sor; 
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3. felkéri a Polgármestert, hogy amennyiben a részletfizetési megállapodás aláírására 

2016. október 31-ig nem kerül sor, úgy intézkedjen a tartozás végrehajtás útján történő 

behajtása iránt. 

 

Felelős:     Polgármester 

Határidő: 2016. október 31. 

A végrehajtásért közvetlenül felelős: Vagyongazdálkodási Iroda 

 

 

 

24. Előterjesztés az OKTÁN Kft. – területhasználati szerződéséről 

Előadó: Kéri Mihály gazdasági vezető 

 

 

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

lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 372   Száma: 16.09.08/24/0/A/KT 

Ideje: 2016 szeptember 08 16:16  

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 - 

Fekete János Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 
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Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Fülöp Zsolt Távol - 

Tolonics Gyula 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 

213/2016. (IX.8.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

 

1. a Szentendre, belterület 2954/2 hrsz. alatt felvett, 2631 m
2
 alapterületű, 

természetben a Dunakanyar körút és a Martinovics utca kereszteződésében, az 

Áprily Lajos téren található, közterület megjelölésű ingatlan 133 m
2
-es részének 

hasznosítására az Önkormányzat kössön határozott idejű területhasználati 

szerződést 5 évre, de legfeljebb a Szentlászlói út - Dunakanyar krt – Martinovics 

utca kereszteződésénél lévő csomópont átalakítási munkálatainak megkezdéséig; 

2. felkéri a Polgármestert a területhasználati szerződés megkötésére. 

 

Felelős:     Polgármester 

Határidő: folyamatos 

A végrehajtásért  közvetlenül felelős: Vagyongazdálkodási Iroda 

 

 

 

Fülöp Zsolt képviselő megérkezik az ülésterembe, a jelenlévő képviselők száma 14 fő. 

 

 

 

25. Előterjesztés a Dunakanyar Sport és Szabadidő Kft. bérleti szerződésének 

módosításáról 

Előadó: Kéri Mihály gazdasági vezető 

 

 

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

kérésére kiegészítésül egy tájékoztató került kiosztásra. Kérdés, hozzászólás nem lévén 

szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 373   Száma: 16.09.08/25/0/A/KT 

Ideje: 2016 szeptember 08 16:16  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített 
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Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 12 85.72 79.99 

Nem 1 7.14 6.67 

Tartózkodik 1 7.14 6.67 

Szavazott 14 100.00 93.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   6.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Név Voks Frakció 

Boda Anna Mária Igen - 

Dombay Zsolt Igen - 

Fekete János Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Magyar Judit Nem - 

Kubatovics Áron Tart. - 

Tolonics Gyula 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 

214/2016. (IX.8.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

 

1. a Dunakanyar Sport és Szabadidő Kft. között létrejött, legutóbb a 08-113-4/2013 

hivatkozási számú szerződéssel módosított bérleti szerződést az alábbi tartalommal 

módosítja: 

a. a bérleti szerződés 5.14.g, valamint 5.15.a-c pontjaiban szereplő színpad 

megvalósításának kötelezettségét törli; 

b. a bérleti szerződés 5.14.h pontjában szereplő homokos sportpálya építésével és 

fenntartásával kapcsolatos bérlői kötelezettséget akként módosítja, hogy a 

bérlő a jelenlegi területen lévő, általa épített homokos sportpályát köteles 

fenntartani; 
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c. a bérleti szerződés 5.16. pontjában írt bérlői kötelezettséget módosítja úgy, 

hogy bérlő a bérlemény területén (teniszpályák és bérleményen álló 

felépítmény közvetlen környezete) köteles a füvet rendszeresen nyírni, 

kaszálni, a szemetet eltakarítani, a területet rendben tartani, azzal, hogy bérlő 

évente két alkalommal – április végén (május 1-re) és az éves Sportágválasztó 

esemény előtt – köteles az Önkormányzat tulajdonában álló Szentendre, 

belterületi 25/3, 25/4, 25/5 hrsz-ú ingatlanokat (Postás Strand) lekaszálni, az 

ingatlanokon található szemetet eltakarítani, az ingatlanokat rendbe tenni, az 

ezen felüli alkalmakkor pedig ezeket a munkákat igény szerint a Városi 

Szolgáltató Nonprofit Zrt. munkatársai végzik el. 

2. felkéri a Polgármestert arra, hogy a bérleti szerződés módosítását kösse meg.  

 

Felelős:     Polgármester 

Határidő: 2016. október 30. 

A végrehajtásért közvetlenül felelős: Vagyongazdálkodási Iroda 

 

 

26. Előterjesztés a Szentendre, belterület 2730/9 hrsz.-ú, (régi Kocsigyár területén 

található) kivett beépítetlen terület megjelölésű ingatlan tulajdoni hányadának 

értékesítésére vonatkozó elővásárlási joggal történő rendelkezésről 

Előadó: Kéri Mihály gazdasági vezető 

 

 

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

lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 374   Száma: 16.09.08/26/0/A/KT 

Ideje: 2016 szeptember 08 16:17  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 100.00 93.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 14 100.00 93.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   6.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Név Voks Frakció 

Boda Anna Mária Igen - 

Dombay Zsolt Igen - 
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Fekete János Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Tolonics Gyula 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 

215/2016. (IX.8.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 

 

1. a Szentendre, 2730/9 hrsz.-ú 948 m2 nagyságú belterület, kivett beépítetlen terület 

megnevezésű ingatlan 842/1896 tulajdoni hányadára vonatkozó elővásárlási jogával, 

Bódogh Attila tulajdonos által benyújtott, 2016. augusztus 11-én kelt ingatlan adásvételi 

szerződésben szereplő feltételek szerint élni nem kíván; 

2. felkéri a Polgármestert, hogy a határozatról az eladót értesítse. 

 

 

Felelős:     Polgármester 

Határidő: 2016. október 30. 

A végrehajtásért közvetlenül felelős: Vagyongazdálkodási Iroda 

 

 

27. Előterjesztés a Panoráma - Pálma utcák területhasználatának rendezéséről 

Előadó: Kéri Mihály gazdasági vezető 

 

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

lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 375   Száma: 16.09.08/27/0/A/KT 

Ideje: 2016 szeptember 08 16:17  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített 
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Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 100.00 93.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 14 100.00 93.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   6.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

 

Név Voks Frakció 

Boda Anna Mária Igen - 

Dombay Zsolt Igen - 

Fekete János Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Tolonics Gyula 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 

216/2016. (IX.8.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy:  

 

1. az 1. sz mellékletben szereplő (3. sz melléklet figyelembe vételével pontosítandó) 

vázrajz szerinti 7016/4 hrsz-ú ingatlanrészre útlejegyzést megelőző vételi 

ajánlatot tesz és annak elfogadása esetén adásvételi szerződés köt az értékbecslő 

által megállapított 8.647,- Ft/m2 vételáron, amennyiben Dr. Baracska Józseffel a 

6975/10 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan kötött, polgármesteri hatáskörbe tartozó 

adásvételi szerződés vételára az Önkormányzat részére kiegyenlítésre kerül; 
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2. dr. Baracska Józseffel előszerződést, majd végleges adásvétellel vegyes 

csereszerződést köt, mely szerint a hatályos HÉSZ-ben jelenleg közterület 

besorolású 6981 és 6975/7 hrsz-ú ingatlanokból az új HÉSZ szerint nem 

közterület besorolásúvá váló területrészekre vonatkozó önkormányzati értékesítés 

esetén, az 1.sz mellékletben szereplő vázrajz szerinti (3. sz melléklet figyelembe 

vételével pontosítandó) 7016/2 hrsz-ú ingatlanrészt az Önkormányzat vásárolja 

meg csereingatlanként, amennyiben az 1. pontban írtak megvalósulnak, valamint 

dr. Baracska József a 7016/2 hrsz-ú ingatlan tulajdonjogát megszerzi és az az új 

HÉSZ-ben közterület besorolást kap; 

 

3. felkéri a Főépítészt, hogy a szabályozási terv módosítása során az 1. sz 

mellékletben szereplő telekalakításra legyen figyelemmel és a határozat 

mellékletében szereplő szabályozási javaslatot építse be; 

 

4. felhatalmazza a Polgármestert az 1. és a 2. pontban írt ajánlathoz, szerződésekhez 

szükséges intézkedések, nyilatkozatok megtételére, az előszerződés és a végleges 

szerződések megkötésére; 

 

5. a határozat végrehajtásával kapcsolatos 2016. évi költségeket a 

Vagyongazdálkodási költséghely dologi kiadások sorának terhére biztosítja és 

felkéri a Polgármestert, hogy a határozat végrehajtásához szükséges jövő évi 

költségeket a Vagyongazdálkodási költséghely dologi kiadások sorának terhére 

tervezze be.  

 

 

 

Felelős:     Polgármester 

Határidő: 2018. december 31. 

A végrehajtásért közvetlenül felelős: 1, 2, 4. és 5. pont:  Vagyongazdálkodási Iroda 

                    3. pont:  Főépítész 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

 

28. Előterjesztés a Gondozási Központ Szentendre intézményvezetői pályázat 

kiírásáról 

Előadó: Verseghi-Nagy Miklós polgármester 

 

 

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

lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 376   Száma: 16.09.08/28/0/A/KT 

Ideje: 2016 szeptember 08 16:18  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített 
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Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 100.00 93.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 14 100.00 93.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   6.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Név Voks Frakció 

Boda Anna Mária Igen - 

Dombay Zsolt Igen - 

Fekete János Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Tolonics Gyula 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 

217/2016. (IX.8.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  

 

1. a Gondozási Központ Szentendre intézményvezetői feladatok ellátására pályázatot ír ki a 

határozat mellékletét képező tartalommal; 

2. felkéri a Jegyzőt, hogy gondoskodjon a pályázati felhívás Nemzeti Közigazgatási Intézet 

honlapján és az Egészségügyi Közlönyben való megjelentetésről; 

3. felkéri a Polgármestert, hogy a beérkezett pályázatokat elbírálásra terjessze be a 

Képviselő-testület 2016. novemberi ülésére; 

4. a pályázatok véleményezésére szakmai bizottságot kér fel, melynek tagjai: 

 

 Általános Alpolgármester 

 Szociális kérdésekkel foglalkozó bizottság elnöke 

 Jegyző 
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 Közalkalmazotti Tanács tagja 

 Szakma szerint illetékes szervezet képviselője 

 

Felelős:     Jegyző 

Határidő: 1.-2. és 4. pont: azonnal 

3. pont: 2016. novemberi képviselő-testületi ülés 

A végrehajtásért közvetlenül felelős: Jegyzői kabinet, Személyügyi referens 

 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

 

 

29. Előterjesztés a BURSA HUNGARICA Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójáról 

Előadó: Verseghi-Nagy Miklós polgármester 

 

 

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

lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 377   Száma: 16.09.08/29/0/A/KT 

Ideje: 2016 szeptember 08 16:18  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 100.00 93.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 14 100.00 93.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   6.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Név Voks Frakció 

Boda Anna Mária Igen - 

Dombay Zsolt Igen - 

Fekete János Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Kun Csaba Igen - 
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Magyar Judit Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Tolonics Gyula 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 

218/2016. (IX.8.) Kt. sz. határozata: 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

 

1. a határozat 1. és 2. számú mellékleteiben foglaltaknak megfelelően 2017. évre kiírja a 

Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatot, azzal, hogy a rendelkezésre álló pénzügyi keret 

400.000,- forint; 

2. felkéri a Polgármestert a pályázati felhívások közzétételére, a Csatlakozási Nyilatkozat 

aláírására és a szükséges dokumentumok Támogatáskezelő részére történő 

eljuttatására; 

3. felkéri a Polgármestert, hogy a Város 2017. évi költségvetésének tervezésekor az 1. 

pontban meghatározott döntés költségvetési kihatásait vegye figyelembe.  

 

Felelős:     Polgármester 

Határidő: azonnal 

Végrehajtásért közvetlenül felelős: Közigazgatási és Adó Iroda, Közgazdasági Iroda 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

 

30. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatának a Települési Önkormányzatok 

Országos Szövetségében fennálló tagságának megszüntetéséről 

Előadó: Verseghi-Nagy Miklós polgármester 

 

 

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

Áron képviselőnek. 

 

Kubatovics Áron képviselő: kérdezi, hogy ki szabad-e lépni ebből a szövetségből. 

Tájékozódott az előterjesztésből, hogy 500 ezer forintba kerül a tagság fenntartása. 

Véleménye szerint minden egyes közösségből úgy és annyit lehet kivenni, amennyit az ember 

belerak a közösség munkájába. Ha többet dolgozna a Polgármester, a városvezetés és a 

hivatali dolgozók is a TÖOSZ-ban, akkor sem lehetne mennyiségi mérőszámokkal mérni, 

hogy megéri e tagnak lenni vagy sem. Kíváncsi rá, hogy az elmúlt 1-2 évben a Polgármester 

úr mennyi TÖOSZ találkozón vett részt, mennyi anyag jött a TÖOSZ-tól, amit aztán lehetett 

véleményezni és ment tovább a Minisztérium felé. Mennyi olyan egyéb informális találkozón 
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vett részt Polgármester úr, ahol a többi polgármesterrel lehet egyeztetni, megyei 

önkormányzatok vezetőivel lehet egyeztetni stb. Javasolja, nem hogy ne lépjen ki az 

Önkormányzat a TÖOSZ-ból, hanem lépjen be a Magyar Önkormányzatok Szövetségébe. 

Minden létező fórumon lobbiznak annak érdekében, hogy a Város egyről a kettőre, és kettőről 

a háromra tudjon lépni. Nem értik, hogy miért akarnak kilépni a TÖOSZ-ból. Nem 

támogatják! 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: köszöni, hogy rávilágított, hogy nem politikai döntésről 

van szó. A Magyar Önkormányzatok Szövetségének egyébként tagja Szentendre Város 

Önkormányzata, tehát be sem kell lépni, máris teljesül a képviselő úr javaslata. Egyetért azzal 

is, hogy minden érdekképviselet annyit ér, amennyit beletesznek. Bevallja, egyetlenegy 

gyűlésén sem volt a TÖOSZ-nak, nem látja a hozzáadott értékét, azt, hogy az 

érdekképviseletet hatékonyan el tudná látni. A gödöllői polgármester úr által vezetett 

szövetség esetében ezt sokkal inkább megvalósulni látja. Kérdésre válaszolva, ki szabad lépni, 

nincs semmi szankciója, vagy negatív következménye. Az 500 ezer forint, meg mégis 500 

ezer forint. Megadja a szót Zakar Ágnes képviselőnek. 

 

Zakar Ágnes képviselő: elárulja, hogy tartózkodni fog. Nem politikai alapon dől el, 

ciklusoktól függ. Volt egy hozadéka, de az eléggé személyes (a Magyar Judit képviselőtársa 

és még páran tudják), amiben benne voltak a TÖOSZ által. Ha most a Polgármester úr úgy 

látja, hogy nem annyira hasznos, vagy erre sajnálja azt az összeget, megérti, de tartózkodni 

fog ebben a kérdésben az előzmények miatt. 

 

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

bocsátja a határozati javaslatot.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 378   Száma: 16.09.08/30/0/A/KT 

Ideje: 2016 szeptember 08 16:22  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 8 57.14 53.33 

Nem 4 28.57 26.67 

Tartózkodik 2 14.29 13.33 

Szavazott 14 100.00 93.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   6.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Név Voks Frakció 

Boda Anna Mária Igen - 

Dombay Zsolt Igen - 

Horváth Győző Igen - 
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Kun Csaba Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Fekete János Nem - 

Fülöp Zsolt Nem - 

Holló István Nem - 

Kubatovics Áron Nem - 

Magyar Judit Tart. - 

Zakar Ágnes Tart. - 

Tolonics Gyula 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 

219/2016. (IX.8.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szentendre Város Önkormányzatának a 

Települési Önkormányzatok Országos Szövetségében fennálló tagságával kapcsolatban úgy 

dönt, hogy  

 

1.   Szentendre Város Önkormányzatának tagságát 2016. december 31. napjával 

megszünteti; 

 

2. felkéri a Polgármestert, hogy a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége 

Alapszabályának 10. pontjában foglaltaknak megfelelően a Települési Önkormányzatok 

Országos Szövetségének elnökségéhez írásban jelentse be az Önkormányzat kilépési 

szándékát. 

 

Felelős:     Polgármester 

Határidő: 2016. szeptember 30. 

A végrehajtásért közvetlenül felelős: Jegyzői Kabinet 

 

 

 

31. Előterjesztés a kötelező lakossági tájékoztatás rendeletben történő 

meghatározásáról 

Előadó: Fekete János, Fülöp Zsolt és Kubatovics Áron képviselők 

 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: ismerteti az előterjesztést. Kiegészítésként tájékoztató 

készült a Városfejlesztési Bizottság kérésére, melyet a Jegyző Úr készített el a kötelező 

jogszabályi előírásokról. Ezen kívül a Bizottság kérte, hogy a kommunikációról készüljön 

majd egy beszámoló, ezt a Polgármester támogatja. Ígéri, hogy az év végén összefoglalja a 

kommunikációs feladatok megvalósulását. Kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra 

bocsátja a határozati javaslatot.  
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Szavazás eredménye 

 

#: 379   Száma: 16.09.08/31/0/A/KT 

Ideje: 2016 szeptember 08 16:23  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Minősített 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 7 50.00 46.67 

Nem 5 35.71 33.33 

Tartózkodik 2 14.29 13.33 

Szavazott 14 100.00 93.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   6.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Név Voks Frakció 

Dombay Zsolt Igen - 

Fekete János Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Boda Anna Mária Nem - 

Kun Csaba Nem - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Nem - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Nem - 

Verseghi-Nagy Miklós Nem - 

Holló István Tart. - 

Horváth Győző Tart. - 

Tolonics Gyula Távol - 

 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: megállapítja, hogy szűk szavazás volt, de minősített 

többség miatt a Képviselő-testület nem fogadta el a határozati javaslatot. 

 

 

 

A tanácskozás 16.24 órától 16.34 óráig zárt ülésen folytatódik, melyről külön jegyzőkönyv 

készül. 

 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: 16.35 órakor a nyílt ülést megnyitja, a jelenlévő 

képviselők száma 14 fő. 
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Egyebek 

 

 

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

 

Fekete János képviselő: bejelenti, hogy a mai nappal lemond képviselői mandátumáról, ezt  

azzal magyarázza, hogy a civil munkája és a képviselői munkája időben nem lesz 

összeegyeztethető. Úgy gondolja, hogy a képviselői munkához felkészültség, odaadás, 

felelősség szükséges mind a város, mind a lakosság irányában, amelyet a továbbiakban nem 

fog tudni produkálni. Nem szeretne „gombnyomkodó” képviselő lenni, ezért úgy döntött, 

hogy lemond képviselői mandátumáról, köszöni szépen az eddigi munkát. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: rendkívüli sajnálatát fejezi ki. Úgy gondolja, hogy a 

felsorolt kompetenciákkal Képviselő úr mind rendelkezik. Köszöni az eddigi munkát és 

tudomásul veszik a döntést. Megadja a szót Fülöp Zsolt képviselőnek. 

 

Fülöp Zsolt képviselő: információt kér a Radnóti úton lévő társasházi építkezés kapcsán. A 

környéken lakók érdeklődnek, hogy s mint lesz megoldva az új társasház parkolása. A 

Radnóti úton egyébként is probléma a parkolás, az autóbusz is nehezen tud közlekedni. A 

szemközti házakból eddig volt valamennyi kilátás, tisztában vannak azzal, hogy ez nem egy 

„örök panoráma”, azonban a tervezett gerincmagasságot szeretné továbbítani az érintetteknek. 

Megjegyzi, hogy a kialakított parkolókat napközben nem igazán használják a garázzsal 

rendelkezők, csak estére állnak be. Ha a társasháznak belső garázsa lesz, akkor sem valószínű, 

hogy a gépkocsik óránként ki-be fognak állni. Elmondja még, hogy megkeresték a 

szarvashegyi lakosok, miszerint több hónapja leveleznek az Önkormányzattal, 

képviselőjükkel és különböző igényeket nyújtottak be vízelvezetés és parlagfű kapcsán, 

azonban szerintük nem kaptak kielégítő választ. Javasolja, hogy lehetőség szerint 

szervezzenek lakossági fórumot Szarvashegyen, ehhez felajánlja segítségét. A SZE-FI SE 

kapcsán kiemeli, hogy mindenki kapott a postaládájába egy több oldalas levelet. A leírtak 

alapján az döbbentette meg leginkább, hogy az Önkormányzat nem várta meg a jogi 

procedúra végét, hanem kvázi önhatalmúlag birtokon belülre került. Úgy véli, hogy nem az a 

kérdés, hogy az Önkormányzat a saját birtokába bement, hanem a jogi procedúrát végig 

kellett volna várni. Az Önkormányzat a jogerős végzés ellenére is kipakolta az egyesület 

mindenféle ingóságait, és ezzel igencsak kellemetlen helyzetbe hozta a sportolni vágyó 

gyerekeket. Hiányzik a mez, a sportszár, a kis focikapu, hiányoznak az edzéshez szükséges 

kiegészítők, kupák, egyéb felszerelés. Kiemeli, hogy jó lenne ezeket minél hamarabb 

visszaszolgáltatni az egyesület részére. Tudomásul veszi, hogy az Önkormányzat többsége 

úgy gondolja, hogy más hasznosítással akarják a pályát üzemeltetni, másnak akarják odaadni, 

de a jogi utat nem lehet átugrálni. Az Önkormányzatnak tartani kellene magát ehhez, akkor is, 

ha türelmetlenek vagy fárasztó. Végig kell menni ezen az úton, és nem őrző-védő céggel 

belülre kerülni, ezt nagyon szomorúan olvasta. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: köszöni a három felvetést. A Radnóti úti telek 

parkolásával és a gerincmagassággal kapcsolatban javasolja, hogy Főmérnök úr készítsen 

írásos tájékoztatást a lakosság precíz tájékoztatása érdekében. A szarvashegyi lakossági fórum 

kapcsán megadja a szót Sólyomné Gyürk Dorottya kulturális alpolgármesternek. 

 

Sólyomné Gyürk Dorottya kulturális alpolgármester: elmondja, hogy szarvashegyiekkel 

állandó kapcsolatban áll, gyakran felhívják telefonon, a Városi Szolgáltató NZrt-től három 

oldalas levél ment ki a Muflon és Galóca utcák tárgyában, többször voltak bejáráson, nincs 
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olyan, amire ne reagálna. Facebook-on is válaszol, vagy az irodájában fogadja a lakosokat. 

Nem hiszi, hogy el vannak hanyagolva, mindenki megkeresésére válaszolnak és 

megpróbálnak optimális megoldást találni. Kiemeli, hogy a Muflon utcát jövőre szilárd 

burkolattal szeretnék ellátni, idén pedig - egyeztetve a lakosokkal – karbantartják. A lyukak 

feltöltésére használt anyag nem felelt meg, de elmondták, hogy mit szeretnének. Egyeztettek a 

Városi Szolgáltató NZrt-vel, kicserélték és olyan zúzalékot használtak, ami egyelőre bevált, 

amíg a jövő évben a tervek alapján a szilárd burkolat elkészül. Ha valaki mégsem találná meg, 

kéri Fülöp Zsolt képviselő urat, hogy segítsen telefonszáma megadásával. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: a SZE-FI SE kapcsán elmondja, hogy a Képviselő úr 

kérdezte az egyik napirendi pontnál, hogy mi a helyzet az együttműködéssel, ami a többség és 

a nem ellenzéki TESZ között kialakult. Részéről rendkívül zavarónak tartja azt, hogy nem 

számít, hogy egy ügy mennyire hiteltelen és mennyire rosszhiszemű. Nem számít abból a 

szempontból, hogy a TESZ mögé áll vagy nem áll mögé, hogyha valahol elégedetlenséget 

érez a városvezetéssel szemben, akkor gondolkodás nélkül az ügy mellé áll. Ezt érzi ki ebből 

a hozzászólásból és borzasztónak tartja. Felhívja a figyelmet, hogy az Önkormányzat teljesen 

jogszerűen járt el. A SZE-FI SE rosszhiszeműen, szerződés nélkül használta azt a bérleményt, 

mivel a testület úgy döntött, hogy nem hosszabbította meg a bérleti szerződést. Kiemeli, hogy 

nem adták át az ingatlant, így a tulajdonosnak joga van ahhoz, hogy birtokon belülre kerüljön, 

ehhez nem kell megvárni a bírósági végzést – segítheti a procedúrát, de nem szükséges. 

Betartották a jogot minden lépésben, az, hogy az egyesület nem tudja, hogy hol vannak a 

mezek, a focilabdák, az vicc, hiszen megírták mindenkinek, hogy jogos tulajdonáért 

jelentkezhet, egyébként többszöri felszólítás ellenére sem vitték el a dolgokat. Elképesztőnek 

találja, hogy Fülöp Zsolt képviselő úr az ügy mögé képes odaállni. Megadja a szót Magyar 

Judit képviselőnek. 

 

Magyar Judit képviselő: köszöni a nyár során írt kérdéseire a válaszokat, utoljára a 

Szélkerék utca kapcsán. Úgy érzi, hogy a tájékoztatás még mindig nem elégséges, a Szélkerék 

utcai lakosok sem érzik ezt elégségesnek. Úgy gondolja, hogy más módszereket is kell 

alkalmazni, hogy tényleg mindenki tájékozott legyen. Ha a Szélkerék utcában a forgalom-

átalakítás megszűnik, mikor kerülnek le a táblák? Azért, mert még kinn vannak. 

Egyirányúsítás következik, kérdezi, hogy ez egy végleges állapot, nem csak az Egres úti híd 

felújításáig tart, hanem véglegesen vonták vissza? Az Izbégi Sportpálya kapcsán jó lenne, ha a 

Hivatal is elmondaná, hogy mi történik. Kéri Sporttanácsnok úr tájékoztatását, mert szeretnék 

mindkét oldal véleményét hallani. Biztos, hogy ahogy Polgármester úr is elmondta, minden 

szabályosan történt, de jelen pillanatban csak az egyik oldal álláspontját ismerik. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: felkéri dr. Weszner Judit városfejlesztési irodavezetőt, 

hogy válaszoljon a Szélkerék utcai felvetésre. A SZE-FI SE kapcsán pedig dr. Dóka Zsolt 

aljegyző ismerteti, hogyan áll a procedúra. 

 

dr. Weszner Judit városfejlesztési irodavezető: elmondja, hogy a Szélkerék utcai táblákat 

rövidesen leszerelik a hétfői döntés alapján. A forgalmi rend egyelőre a híd kivitelezése alatt 

fog fennállni, a továbbiakat a gyakorlat fogja eldönteni. Ha bevált, akkor valamennyi része 

maradhat, amennyiben nem, újbóli felülvizsgálatra kerül sor. 

 

dr. Dóka Zsolt aljegyző: elmondja, hogy többször személyesen próbálták átvenni a pályát. A 

szerződésben nem volt kizárólagos használat. Három alkalommal megpróbálták átvenni a 

pályát úgy, hogy előzetesen bejelentették, ennek során odamentek, megkérték őket, hogy 

szíveskedjenek átadni, ez nem történt meg. Ezt követően megfelelő bírósági beadványt 
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készítettek, a bíróság nem megfelelő indokkal utasította el. Ez ellen fellebbezést nyújtottak be. 

Ez nem peres beadvány volt, amit peres beadványként iktattak és ennek megfelelően úgy 

gondolták, hogy elektronikusan kellett volna beadni. Ezt megfellebbezték, ennek tart a 

folyamata. Aztán megtörtént az átadás-átvétel. Hangsúlyozza, hogy nem kizárólagos 

használati joga volt a SZE-FI SE-nek ezen a pályán. Nekik a nap bizonyos időszakában volt 

használati joguk. Odamentek, ellenőrzött módon, tehát a megfelelő feltételek mellett onnan 

elvitték azokat a dolgokat, amik ott voltak, és gyakorlatilag üres épületet adtak át a 

Szentendre Városi Sportegyesületnek. A telek kaszálását megrendelték a VSZ NZrt-től, mert 

a területen kb. 30-40 cm-es gaz volt, sportolásra hónapok óta nem volt már alkalmas. Még az 

átadás-átvétel napján elkezdték a kaszálást, úgy gondolja, hogy azóta befejezték.  

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: megadja a szót Petricskó Zoltán általános 

alpolgármesternek. 

 

Petricskó Zoltán általános alpolgármester: hozzáteszi, hogy miután megtörtént a 

birtokbavétel, az Önkormányzat kirakott egy tájékoztatót, miszerint cím és telefonszám 

megadása esetén felveszik a kapcsolatot a szülőkkel, hogy hol tudják átvenni a sportszereket. 

Továbbá eljuttattak egy tájékoztatást a SZE-FI SE elnökének, hogy vegye át a sportszereket, 

kapukat stb. Ő ezt nem tette meg, hanem a szekrényükbe került a már említett levél. 

 

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

 

Zakar Ágnes képviselő: elmondja, hogy a nyár Szentendrén a kultúráról szólt, aminek idén is 

tanúi lehettek. Itthon nyaralt Szentendrén és nagyon tartalmas volt az összes rendezvény. 

Megköszöni a színvonalas kulturális eseményeket. Kéri a kulturális vezetőt, hogy a DMH 

dolgozóinak is fejezze ki mindannyijuk köszönetét. Rengeteg külföldi, budapesti turista 

látogatott Szentendrére. Mint régóta képviselő hangsúlyozza, hogy a tájékoztatás és az 

ügyfélszolgálat működik. Napi szinten szokott jelezni és nagyon aktív, jó a visszajelzés. Ha 

valaki ír levelet, kérést fogalmaz meg Polgármester úr felé, Polgármester úr is mindig reagál 

rá. Köszöni a Bükkös parton a padokat. Felhívja a figyelmet, hogy új elnöke van a Bükkös 

Partiak Baráti Köre Egyesületnek, tolmácsolja észrevételüket, miszerint kár, hogy a két pad 

fordítva áll. Elmondja azt is, hogy a Csobánkai Általános Iskolában egy átalakulás van 

folyamatban. Szentendre város iskolái szép magatartásról tettek tanúbizonyságot azzal, hogy 

befogadták a csobánkai gyermekeket. Megemlíti, hogy ő is iskolaigazgató lett, csak egy más 

településen. Kiemeli, hogy a tanévnyitón Pölöskei Gáborné ennek kapcsán köszönetét fejezte 

ki és azt hallotta az igazgatókollégáktól, hogy Polgármester úr hozzáállása is nagyon pozitív 

volt. Elmondja, hogy szereti a pozitív dolgokat és így fogja az iskolát is irányítani, bármilyen 

szokatlan mód is, a jó dolgokat is el kell mondani, nemcsak a rosszakat. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: elmondja, hogy nem a mászófa felé néz a Bükkös parti 

pad, valószínűleg arra felé kellene néznie, a későbbiekben orvosolható a probléma. Megadja a 

szót Fekete János képviselőnek. 

 

Fekete János képviselő: elmondja, hogy szinte minden képviselő-testületi ülésen megjegyzi, 

hogy a Külső Pomázi út burkolata rettentő állapotban van. A padka nagyjából rendeződött, a 

Városi Szolgáltató NZrt. részben megcsinálta. A mély kátyúk azonban életveszélyesek. 

Felhívja a figyelmet arra is, hogy parlagfűvel erősen fertőzött a terület. Kérte a Városi 

Szolgáltató NZrt. vezetését, hogy parlagfű mentesítsék az út két szélét. A lépcsős házak alatti 

részen megtörtént, de Szentendréről kifelé haladva még mindig jelentős mennyiségű a 

parlagfű. Az Önkormányzatnak példát kellene mutatni a lakosság felé. Kiemeli a Skanzen 
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alatti Vadőr utca rossz állapotát is. Egyszer már szépen felújították ezt az utat, az esők 

azonban megint elmosták. Az ott élők kifogásolják, hogy az út nem alkalmas közlekedésre. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: köszöni az észrevételeket. Megadja a szót Kubatovics 

Áron képviselőnek. 

 

Kubatovics Áron képviselő: elmondja, hogy a nyár folyamán a szuper kulturális események 

mellett szinte minden szervezet egyszerre kezdett el foglalkozni Holló István képviselőtársa 

ominózus „dombjaival”. Augusztus végén jelent meg a szentendre.hu internetes oldalon, hogy 

a Polgármester úr lépéseket tett és milyen eredményre jutott az ügyben. Maximálisan 

támogatják Polgármester urat, jelzi, hogy a TESZ elnöke augusztus elején fordult a Pest 

Megyei Kormányhivatalhoz. Erre ugyanazt a választ kapták a Hivataltól, amit Polgármester úr 

is, miszerint Holló István képviselőnek nincs engedélye a „dombokra”. Tisztelettel kérdezi 

Holló István képviselőt, hogy a szentendrei lakosok mit várhatnak ez ügyben. 

 

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

 

Holló István képviselő: elmondja, hogy várta ezt a kérdést, és a Hatóságot ő hívta oda 

engedélykérés céljából. Az anyagot ő hordta oda és az ő felelőssége onnan elvinni. Erre egy 

ütemtervet készítenek és ennek alapján - a Hatósággal együttműködve - elszállításra kerül. 

Hangsúlyozza, hogy többször adott be engedélykérelmet, kifizette az eljárási díjat. A Hatóság 

azt mondta, hogy ebben a formában nem tud engedélyt adni, ezért jött létre ez a helyzet. 

Előzőleg, az engedélyes időszakban került oda ez a kupac vagy hegy. Abban van egy 

csúsztatás, hogy igen, nem adtak engedélyt, viszont abban megegyezés született, hogy el kell 

szállítani. Megjegyzi azt is, hogy az anyag belső magja eléggé értékes, újrahasznosítható. 

Mint hatékony, együttműködő partner erről tárgyalásokat szeretne folytatni, ugyanis az anyag 

belsejében rengeteg betonszármazék van, ami hasznára lehet a városnak útépítés céljából. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: nem gondolja, hogy ez a kérdés a képviselő-testületi 

ülésen megoldható lenne, ez egy hatósági ügy. Ennek kapcsán a Város kérvényezte az ügyféli 

jogállásának megállapítását. Mindent megtesznek azért, hogy ez a jogellenes állapot 

megszűnjön. Egyéb kérdés, észrevétel nem lévén megköszöni a részvételt, további szép napot 

kíván, az ülést 17 órakor bezárja. 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

Verseghi-Nagy Miklós                                                            dr. Gerendás Gábor 

                   polgármester                                                                       jegyző 

 

 


