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KIVONAT 
 

Szentendre Város Önkormányzat Képvisel
�
-testületének 

2003. augusztus 22-i rendkívüli ülésér
�
l készült jegyz

�
könyvéb

�
l 

 
 

2.  El � ter jesztés Pest Megye Önkormányzatával oktatási intézmények átadás-
átvételér � l szóló megállapodás tulajdoni kérdéseir � l 
El � adó: Miakich Gábor polgármester 

 
 
 

Szentendre Város Önkormányzat Képvisel � -testületének 
147/2003. (VI I I .22.) Kt. sz. határozata: 

 
 
1.  Szentendre Város Önkormányzat Képvisel

�
-testülete Pest Megye Önkormányzat 

képvisel
�
ivel történt egyeztetés alapján módosítja 69/2003 (IV.08.) Kt. sz. határozatát 

és 
 

a Vuj icsics Tihamér  Zeneiskolához tartozó 
 

- szentendrei belterület 1815 hrsz-ú, 1314 m2 alapterület� , zeneiskola 
megjelölés� , ténylegesen Szentendre, Duna-korzó 16. szám alatti 

 
ingatlant, és a hozzá tartozó ingó vagyont ingyenes használatra adja át mindaddig, amíg 
abban Pest Megye Önkormányzata a jelenlegi feladatot látja el.  

 
A Petzelt József Szakközépiskola és Szakiskolának otthont adó 

 
- szentendrei belterület 1059 hrsz-ú, 3640 m2 alapterület� , középiskola 
megjelölés� , a Pest Megyei Földhivatal javára bejegyzett földmérési 
jelek elhelyezését biztosító használati joggal, valamint a Pest Megyei 
Munkaügyi Központ jelzálogjog bejegyzés iránti kérelmének, az 
Országos M� emléki Felügyel

�
ség védettség bejegyzésére irányuló 

megkeresésének, illetve Átadó védetté nyilvánítás és építési korlátozás 
bejegyzése iránti kérelmének elutasítása tényeivel terhelt, ténylegesen 
Szentendre, Római sánc köz 1. szám alatti, 
- szentendrei belterület 1053 hrsz-ú, 1808 m2 alapterület� , lakóház és 
udvar megnevezés� , régészeti jelent

�
ség�  védett terület megjelölés� , 

az Országos M� emléki Felügyel
�
ség védettség bejegyzésére irányuló 

megkeresésének, valamint Átadó védetté nyilvánítás és építési 
korlátozás bejegyzése iránti kérelmének elutasítása tényeivel terhelt, 
valamint 
- szentendrei belterület 9334/4 hrsz-ú, 1916 m2 alapterület� , 
tanm� hely és udvar megjelölés� , ténylegesen Szentendre, K

�
zúzó köz 

alatti, 
 

a Mór icz Zsigmond Gimnáziumhoz tartozó 
 

- szentendrei belterület 1245/46 hrsz-ú, 11400 m2 alapterület� , 
középiskola megjelölés� , ténylegesen Szentendre, Kálvária út 16. 
szám alatt található, 
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a Bárczi Gusztáv Általános Iskolának otthont adó 

 
- szentendrei belterület 2594 hrsz-ú, 2500 m2 alapterület� , középiskola 
megjelölés� , a szentendrei belterület 2590 és 2591 hrsz-ú ingatlanokat 
illet

�
 gázvezetéki szolgalmi joggal terhelt, ténylegesen Szentendre, 

Kovács László u. 3. szám alatti 
 

ingatlanok és a leltár szerint hozzájuk tartozó ingó vagyon tulajdonjogát átadja Pest 
Megye Önkormányzata részére. 

 
Felel � s:   Polgármester  
Határ id � :  azonnal 

 
 
2.  A Képvisel

�
-testület felkéri a Polgármestert, hogy Pest Megye Önkormányzatával 

kötend
�
, megyei hatáskörbe tartozó közoktatási feladatok átadásáról-átvételér

�
l szóló, 

jelen határozat 1. számú mellékletét képez
�
 tartalmú megállapodást aláírja. A Vujicsics 

Tihamér Zeneiskola tekintetében az ingó és ingatlanvagyon tulajdonjogát is fenntartja, 
és a vagyont csak használatba adja. Jelen határozat 2. számú mellékletét képez

�
 

tartalmú megállapodást a Petzelt József Szakközépiskola és Szakiskola, a Móricz 
Zsigmond Gimnázium és a Bárczi Gusztáv Általános Iskola tekintetében Szentendre 
Város Önkormányzata nevében aláírja. Ezen iskolák tekintetében az ingó és 
ingatlanvagyon tulajdonjogát is átadja. 

 
Felel � s:   Polgármester  
Határ id � :  2003. szeptember 1. 

 
 
 

K. m. f. 
 
 
 

 

Miakich Gábor s. k.      Dr . Drobilisch Erzsébet s. k. 
      polgármester             mb. jegyz

�
 

 
 
Kapja: 

1. Önkormányzati és Szervezési Iroda – irattár 
2. A Képvisel

�
-testület tagjai 

Közzétéve a GroupWise-on és a Weboldalon. 
 

A kiadmány hiteléül: 
Szentendre, 2003. augusztus 25. 
 
Kiss Beatrix 
jegyz

�
könyvvezet

�
 


