
 1 

Szám: 18/2016. 

 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

 2016. november 17-én (csütörtökön) 15.00 órai kezdettel  

a Városháza Dísztermében tartott üléséről 

 

 

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

alpolgármester, Sólyomné Gyürk Dorottya kulturális 

alpolgármester, Dombay Zsolt, Fülöp Zsolt, Horváth Győző, 

Kubatovics Áron, Kun Csaba, Magyar Judit, Pintér Ádám, Szegedi 

István és Zakar Ágnes képviselők 

 

Távol van:                        Boda Anna, Holló István képviselők         

 

Hivatalból jelen 

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

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

Kolozs János főmérnök, irodavezető, Aba Lehel főépítész,  dr. 

Klúcsó Anita jogtanácsos, dr. Mészáros Orsolya jogi referens, dr. 

Nádudvari Gyöngyi jogtanácsos, Márton Andrea 

vagyongazdálkodási irodavezető, Kosztek Imréné pályázati 

koordinátor, Solymosi Heléna Szentendrei Kulturális Központ NKft. 

általános ügyvezetője, a kommunikációs központ vezetője, Alföldiné 

Petényi Zsuzsanna vagyongazdálkodási ügyintéző, Budai Mónika 

jegyzői kabinetvezető, Bartha Enikő az Önkormányzati és 

Szervezési Iroda vezetője, Remele Antónia személyügyi referens, 

Kondacsné Nagy Ágnes testületi referens  

 

 

 

Meghívottak:  

 

„A Gondozási Központ Szentendre intézményvezetőjének megválasztásáról” c. napirendi 

ponthoz Kecskésné Sipos Andrea 

 

 „Az NFM által, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás veszteségének kompenzálása 

érdekében kiírt támogatás igénybe vételéről”,  

„A Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. szervezeti átalakulásáról”, 

 „A Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. tulajdonában lévő gázmotor elidegenítéséhez való 

hozzájárulás és az elidegenítés módjának meghatározása”, 

 „A Szentendre Város Önkormányzata és a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. között 

fennálló, köztisztasági feladatok ellátásáról szóló közszolgáltatási szerződés 

módosításáról”, 

 „A Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. téli útüzemeltetés tárgyú közbeszerzési 

eljárásának lezárásáról” és 
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 „A Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. élelmezési nyersanyag közbeszerzési eljárásának 

lezárásáról” c. napirendi pontokhoz Mandula Gergely vezérigazgató, Nagy-Lászka Stella 

gazdasági vezető, dr. Huszár Adrienn jogász 

 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: tisztelettel köszönti a megjelenteket, az ülést 15.02 

órakor megnyitja. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 12 fővel határozatképes. Kéri a 

képviselőket, kapcsolják be szavazógépeiket. Elmondja, hogy a kiküldött napirendhez 2 

sürgősségi indítvány készült, mely kiosztásra került. Ügyrendben megadja a szót Fülöp Zsolt 

képviselőnek. 

 

Fülöp Zsolt képviselő: kéri, hogy az általuk jegyzett „Előterjesztés az önkormányzati 

ingatlangazdálkodás hatásainak vizsgálata a városkép alakulására” c. napirendi pontot vegyék 

előre, mert 16.45 órakor el kell mennie. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: szavazásra bocsátja „a Fürj utca és környéke 

vízelvezetéséről” szóló sürgősségi indítvány napirendre vételét. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

 

#: 441   Száma: 16.11.17/0/0/A/KT 

Ideje: 2016 november 17 15:04  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 11 100.00 78.57 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 11 100.00 78.57 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   21.43 

Összesen 14   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Név Voks Frakció 

Dombay Zsolt Igen - 

Fülöp Zsolt 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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Szegedi István Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Boda Anna Mária Távol - 

Holló István Távol - 

Verseghi-Nagy Miklós      Távol    - 

 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester úr szavazógépe nem volt bekapcsolva. 

 

 

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

sürgősségi indítványt napirendre vette. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: szavazásra bocsátja „az NFM által, a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatás veszteségének kompenzálása érdekében kiírt 

támogatás igénybe vételéről” szóló sürgősségi indítvány napirendre vételét. 

 
 
 
 

Szavazás eredménye 

 

 

#: 442   Száma: 16.11.17/0/0/A/KT 

Ideje: 2016 november 17 15:05  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 12 100.00 85.71 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 12 100.00 85.71 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   14.29 

Összesen 14   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Név Voks Frakció 

Dombay Zsolt Igen - 

Fülöp Zsolt 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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Szegedi István Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Boda Anna Mária Távol - 

Holló István Távol - 

 

 

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

sürgősségi indítványt napirendre vette. 

 

 Verseghi-Nagy Miklós polgármester: a meghívóban szereplő napirendek sorrendjét illetően 

javasolja, hogy a 4. napirendi pont után kerüljön sor a két sürgősségi indítvány, majd Fülöp 

Zsolt képviselő úr kérése alapján a 27. napirendi pont tárgyalására.  

 

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 

 

 

#: 443   Száma: 16.11.17/0/0/A/KT 

Ideje: 2016 november 17 15:06  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 12 100.00 85.71 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 12 100.00 85.71 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   14.29 

Összesen 14   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Név Voks Frakció 

Dombay Zsolt Igen - 

Fülöp Zsolt 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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Szegedi István Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Boda Anna Mária Távol - 

Holló István Távol - 
 

 

 

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

napirendet elfogadta.  

 

 

NAPIREND 

  Cím Típusa Előterjesztő Előkészítő 

1.  Interpelláció, kérdés       

2.  
Két testületi ülés között eltelt 

időszak eseményeiről  
Tájékoztató 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

3.  
Lejárt határidejű határozatok 

végrehajtása  
Jelentés 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

Kondacsné 

Nagy Ágnes 

4.  
Szentendre Város Mecénása Díj 

adományozásáról 
Tájékoztató 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

Havasi Hajnalka 

5. 
A Fürj utca és környéke 

vízelvezetéséről 

Sürgősségi 

indítvány 

dr. Török Balázs 

városfejlesztési 

alpolgármester 

dr. Dóka Zsolt 

Kolozs János 

6. 

Az NFM által, a 

hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatás veszteségének 

kompenzálása érdekében kiírt 

támogatás igénybe vételéről 

Sürgősségi 

indítvány 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

Nagy-Lászka 

Stella 

7. 

Az önkormányzati 

ingatlangazdálkodás hatásainak 

vizsgálata a városkép alakulására 

Előterjesztés 

Fülöp Zsolt 

Kubatovics Áron 

Szegedi István 

Fülöp Zsolt 

Kubatovics Áron 

Szegedi István 
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8.  

A Gondozási Központ 

Szentendre intézményvezetőjének 

megválasztásáról 

Az Mötv. 46. § (2) bekezdés b) 

pontja alapján zárt ülés! 

Előterjesztés 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

Remele Antónia 

9.  

A Város 2016. évi 

költségvetéséről szóló 4/2016. 

(II. 15.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

Előterjesztés 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

Novák Andrea 

Tamás Attiláné 

10.  

Az önkormányzat vagyonáról és 

az önkormányzati vagyon feletti 

tulajdonosi jogok gyakorlásáról 

szóló 34/2003.(VI.18.) Önk. sz. 

rendelet módosításáról 

Előterjesztés 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

dr. Mészáros 

Orsolya 

11.  

Szentendre Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének a város 

forgalmi és parkolási rendjéről és 

a parkolási díjakról, a védett és 

korlátozott övezetekbe történő 

behajtás rendjéről szóló 23/2007. 

(IV.13.) Önk. rendeletének 

módosításáról 

Előterjesztés 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

dr. Ligetfalvi 

Kinga 

12.  A Városi Szolgáltató Nonprofit 

Zrt. szervezeti átalakulásáról 

Előterjesztés 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

dr. Klúcsó Anita 

13.  

A Városi Szolgáltató Nonprofit 

Zrt. tulajdonában lévő gázmotor 

elidegenítéséhez való 

hozzájárulás és az elidegenítés 

módjának meghatározása 

Az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) 

pontja alapján zárt ülés 

rendelhető el! 

Előterjesztés 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

Adamovszky-

Répánszky Júlia 

14.  

Szentendre Város 

Önkormányzata és a Városi 

Szolgáltató Nonprofit Zrt. között 

fennálló, köztisztasági feladatok 

ellátásáról szóló közszolgáltatási 

szerződés módosításáról 

Előterjesztés 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

dr. Mérész 

Katalin 
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15.  

A Duna-Vértes Köze Regionális 

Hulladékgazdálkodási 

Önkormányzati Társulás által 

indított projektek helyzetéről, 

illetve földhasználati szerződés 

módosításáról 

Előterjesztés 

dr. Török Balázs 

városfejlesztési 

alpolgármester 

Kosztek Gabriella 

16.  

A Városi Szolgáltató Nonprofit 

Zrt. téli útüzemeltetés tárgyú 

közbeszerzési eljárásának 

lezárásáról 

Előterjesztés 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

dr. Dóka Zsolt 

Pálinkás Attila 

17.  

 A Városi Szolgáltató Nonprofit 

Zrt. élelmezési nyersanyag 

közbeszerzési eljárásának 

lezárásáról 

Előterjesztés 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

dr. Dóka Zsolt 

Fehér Zoltán 

18.  

A Pro Szentendre 

Városfejlesztési Kft. „v.a.” 

végelszámolást záró 

beszámolójáról és 

vagyonfelosztási javaslatáról 

Az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) 

pontja alapján zárt ülés 

rendelhető el!  

Előterjesztés 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

Légrádi Tibor 

19.  

A Szentendrei Sportcélú Kft. 

’v.a.’ 2016. évi beszámolójáról 

Az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) 

pontja alapján zárt ülés 

rendelhető el! 

Előterjesztés 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

Drégely Miklós 

20.  

Pap-szigeti területhasználati 

szerződésről 

Az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) 

pontja alapján zárt ülés 

rendelhető el! 

Előterjesztés 
Kéri Mihály 

gazdasági vezető 
Bonczó Emese 

21.  

1751/1 hrsz.-ú ingatlan 

(természetben Jobbágy u. 16.) 

értékesítésre kijelölése - 

módosítás 

Az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) 

pontja alapján zárt ülés 

rendelhető el! 

Előterjesztés 
Kéri Mihály 

gazdasági vezető 

Kovacsics 

Roberta 
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22.  

Teátrumnál lévő piacra 

(asztalbérletek) vonatkozó 

hatósági engedély módosításáról 

a piacon árusítható termékkör 

bővülése miatt  

Előterjesztés 
Kéri Mihály 

gazdasági vezető 

Bánhidi-Kovács 

Anikó 

dr. Kocsis 

Krisztina 

23.  

Szynergia 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 

24.  

Szentendre 0153/40 hrsz-ú legelő 

megnevezésű ingatlan egy 

részének szőlőültetvény telepítése 

céljából történő hasznosítására 

kiírt pályázat eredményének 

kihirdetéséről 

Az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) 

pontja alapján zárt ülés 

rendelhető el! 

Előterjesztés 
Kéri Mihály 

gazdasági vezető 
Bonczó Emese 

25.  

Az MNV Zrt-től térítésmentesen 

önkormányzati tulajdonba kapott 

ingatlanokkal kapcsolatos 

nyilatkozattételről 

Az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) 

pontja alapján zárt ülés 

rendelhető el! 

Előterjesztés 
Kéri Mihály 

gazdasági vezető 

Alföldiné Petényi 

Zsuzsanna 

26.  

Szentendre Város 

vállalkozásfejlesztési 

programjának pontosításáról 

Előterjesztés 

dr. Török Balázs 

városfejlesztési 

alpolgármester 

Kosztek Gabriella 

27.  
A közösségi buszközlekedés 

szerződéseinek módosításáról  
Előterjesztés 

dr. Török Balázs 

városfejlesztési 

alpolgármester 

Vincze Viktória 

28.  

A Ferenczy Múzeumi Centrum 

2017. évi Public Art pályázati 

kiírásához fedezet biztosításáról 

Előterjesztés 

Sólyomné Gyürk 

Dorottya 

kulturális 

alpolgármester 

Gulyás Gábor 
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29.  

Az általános iskolák felvételi 

körzethatárai kijelölésének 

véleményezéséről 

Előterjesztés 

Petricskó Zoltán 

általános 

alpolgármester 

Kozma Krisztina 

30.  Egyebek 
   

 

 
 
 

1. Interpelláció, kérdés 
 
 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: elmondja, hogy Magyar Judit képviselőtől érkezett 

írásbeli kérdésre a válasz kiosztásra került. 

 
 
 
 

2. Tájékoztató a két ülés között eltelt időszak eseményekről 

Előadó: Verseghi-Nagy Miklós polgármester 

 

 

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

közötti tájékoztatóval kapcsolatban van-e valakinek kérdése, észrevétele.  

 

Kérdés, észrevétel nem lévén megállapítja, hogy a tájékoztatót a Képviselő-testület tudomásul 

vette.  

 

 

 

3. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

Előadó: Verseghi-Nagy Miklós polgármester 

 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: ismerteti a jelentést. Megadja a szót Kubatovics Áron 

képviselőnek.  

 

Kubatovics Áron képviselő: a jelentés 7. pontjára kérdez rá, amely a Zöld Bicske Nonprofit 

Kft –vel kapcsolatos határozat végrehajtásáról szól. Elmondja, hogy most szó van arról, hogy 

a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt-t különféle cégekre bontják, szó van pályázatról, így lehet, 

hogy a határozat már okafogyott. Érdeklődik, hogy mi az ezzel kapcsolatos terv, felmondják-e 

a Zöld Bicske NKft-vel a kapcsolatot. 

 
 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: elmondja, hogy több, mint valószínű, hogy okafogyott 

dologról van szó, amikor véglegessé válik, akkor törölni fogják a feladatot, egyelőre 

tologatják a határidejét. Egyéb kérdés, észrevétel nem lévén szavazásra bocsátja a lejárt 

határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentés elfogadását 
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Szavazás eredménye 

 

 

#: 444   Száma: 16.11.17/3/0/A/KT 

Ideje: 2016 november 17 15:07  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 12 100.00 85.71 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 12 100.00 85.71 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   14.29 

Összesen 14   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

 

Név Voks Frakció 

Dombay Zsolt Igen - 

Fülöp Zsolt 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 - 

Szegedi István Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Boda Anna Mária Távol - 

Holló István Távol - 

 

 

 

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

lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadta és az alábbi határozatot 

hozza: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

251/2016. (XI.17.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a lejárt határidejű 

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

19/2016. (I.21.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

125/2016. (V.12.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

126/2016. (V.12.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

148/2016. (VI.16.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

158/2016. (VI.16.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

191/2016. (VII.21.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

211/2016. (IX.8.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

212/2016. (IX.8.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

214/2016. (IX.8.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

215/2016. (IX.8.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

220/2016. (IX.8.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

225/2016. (X.13.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

226/2016. (X.13.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

227/2016. (X.13.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

230/2016. (X.13.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

231/2016. (X.13.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

233/2016. (X.13.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

234/2016. (X.13.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

245/2016. (X.13.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

247/2016. (X.13.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

248/2016. (X.13.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

249/2016. (X.13.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

250/2016. (X.13.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

 

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

104/2016. (IV.14.) Kt. sz. határozat  végrehajtása folyamatban van  Új határidő: 2016. december 31. 

118/2016. (V.12.) Kt. sz. határozat    végrehajtása folyamatban van  Új határidő: 2016. november 30. 

146/2016. (VI.16.) Kt. sz. határozat   végrehajtása folyamatban van  Új határidő: 2017. február 28. 

173/2016. (VI.16.) Kt. sz. határozat   végrehajtása folyamatban van  Új határidő: 2016. december 31. 

180/2016. (VI.16.) Kt. sz. határozat   végrehajtása folyamatban van  Új határidő: 2016. december 31. 

 

 

 

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 

 

 

 

4. Tájékoztató Szentendre Város Mecénása Díj adományozásáról 

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

tájékoztatóval kapcsolatban van-e valakinek kérdése, észrevétele. Kérdés, észrevétel nem 

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

 

 

 

5. Sürgősségi indítvány a Fürj utca és környéke vízelvezetésről 

Előadó: dr. Török Balázs városfejlesztési alpolgármester 

 

 

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

nem lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

Szavazás eredménye 

 

 

#: 445   Száma: 16.11.17/5/0/A/KT 

Ideje: 2016 november 17 15:08  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 12 100.00 85.71 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 12 100.00 85.71 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   14.29 

Összesen 14   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Név Voks Frakció 

Dombay Zsolt Igen - 

Fülöp Zsolt 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 - 

Szegedi István Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Boda Anna Mária Távol - 

Holló István 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 

252/2016. (XI.17.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

 

1. a Fürj utca és környékének útépítés és vízelvezetés építés-kivitelezése I-A. ütemére 

vonatkozóan (Sztaravodai úttól a Fürj utcán felfelé a 11224/3 hrsz-ú ingatlanig tartó 

szakasz útépítése és vízelvezetése; Sztaravodai úti áteresz átalakítása) a kivitelező 

kiválasztására közbeszerzési eljárást indít azzal, hogy a beruházás költségét a 2017. 

évi költségvetésben biztosítja 53.191.567 Ft összegben; 

2. az adott közbeszerzési eljárást az Önkormányzat 2016. évi közbeszerzési tervébe 

felveszi, az eljárás lebonyolítására és az eljárást lezáró döntés meghozatalára a 

Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzat az irányadó. 

 

Felelős:     Polgármester  

Határidő: 2016. december 15. 

A végrehajtásért közvetlenül felelős: Városfejlesztési Iroda, Jogi Iroda  

 

 

6. Sürgősségi indítvány az NFM által, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 

veszteségének kompenzálása érdekében kiírt támogatás igénybe vételéről 

Előadó: Verseghi-Nagy Miklós polgármester 

 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: ismerteti a sürgősségi indítványt. 2 perc olvasási 

szünetet rendel el, hogy minden képviselőnek legyen elég ideje végigolvasni az anyagot. 

 

15.09 órától – 15.12 óráig olvasási szünet. 

 

Holló István képviselő megérkezik az ülésterembe, a jelenlévő képviselők száma 13 fő. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: elmondja, hogy az előterjesztés lényege, hogy 2016. 

április 1-jét megelőző időszakra a veszteségek finanszírozására támogatást lehet kérni a 

Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól. Ehhez szükséges a tulajdonos által jóváhagyott I. 

negyedéves időközi mérleget benyújtani a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt-nek a NFM-hez, 

november 21-i határidővel. Megadja a szót Kubatovics Áron képviselőnek. 

 

Kubatovics Áron képviselő: elmondja, hogy támogatják, de normál esetben tartózkodniuk 

kellene. Ennek oka, hogy jóváhagyják a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. főkönyvi kivonatát 

és ez azt jelenti, hogy a politikai felelősséget is viselik a főkönyvi kivonat tartalmi része iránt, 

közben nem tudják ellenőrizni, hogy valóban minden rendben van-e. Hangsúlyozza, hogy a 

bizalom megvan a Városi Szolgáltató NZrt. felé, megszavazzák, örülnek a pályázatnak, de 

érdemben nem igazán tudnak belemélyedni, hogy a főkönyvi kivonat egyes tételei mit 

tartalmaznak. 
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Verseghi-Nagy Miklós polgármester: köszöni a támogatást. Egyéb kérdés, hozzászólás nem 

lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

 

#: 446   Száma: 16.11.17/6/0/A/KT 

Ideje: 2016 november 17 15:13  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 100.00 92.86 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 13 100.00 92.86 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   7.14 

Összesen 14   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Név Voks Frakció 

Dombay Zsolt Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Szegedi István Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Boda Anna Mária 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 

253/2016. (XI.17.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

1. egyetért azzal, és felkéri a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. Vezérigazgatóját, hogy a 

Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 2015. január 
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01-je és 2016. március 31-e közötti időszak veszteségeinek pótlása céljából a Nemzeti 

Fejlesztési Minisztérium által biztosított támogatásra az igénylését nyújtsa be; 

2. elfogadja a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. által készített hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatási tevékenységét bemutató, 2016. évi I. negyedévi mérleg és eredmény 

kimutatást; 

3. jóváhagyja a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. 2016. 01-03. főkönyvi kivonatát; 

4. felhatalmazza a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. Vezérigazgatóját, hogy amennyiben 

a támogatás megítélésre kerül, úgy a támogatási szerződést aláírja. 

 

Felelős: 1, 4. pont: VSZN Zrt. Vezérigazgatója 

     2-3. pont: Polgármester 

Határidő: 1. pont: 2016. november 21-ig 

 2. pont: azonnal 

       3. pont: azonnal 

       4. pont: a támogatás megítélésekor 

 

 

 

7.  Előterjesztés az önkormányzati ingatlangazdálkodás hatásainak vizsgálata a 

városkép alakulására 

Előadó: Fülöp Zsolt, Kubatovics Áron, Szegedi István képviselők 

 

 

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

képviselőnek. 

 

Fülöp Zsolt képviselő: meglepőnek tartja, hogy nincs kérdés, észrevétel. Elmondja, hogy az 

előterjesztés lényege, hogy az Önkormányzat mennyire méri fel az ingatlangazdálkodási 

döntések jelentőségét. Meg van határozva az önkormányzati törvényben az 

ingatlangazdálkodás, vannak különböző fajta ingatlanok. Vannak, amelyeket nem lehet 

elidegeníteni, vannak, amelyeket igen, és vannak, amelyek részlegesen forgalomképesek. Az 

ingatlanok eladása kapcsán különböző lehetőségek merülnek fel, amelyeket részben szabályoz 

a Helyi Építési Szabályzat, de a HÉSZ sok esetben nem fogalmaz meg konkrét funkciókat. 

Úgy véli, hogy az önkormányzati ingatlangazdálkodás eddig egyirányú utca volt, vagyis az 

Önkormányzat az esetek több, mint 90 %-ában eladott ingatlanokat. Az Önkormányzat 

nagyon kevés esetben vásárolt ingatlant. Ha vásárolt is, akkor sem városképi-, 

városszerkezetileg jelentős tömböket, épületeket. Kiemeli, hogy ezért is lenne jó 

végiggondolni az önkormányzati ingatlangazdálkodást. Jó lenne, ha az 

ingatlangazdálkodásnak lenne egy olyan szegmense, amelyet a Főépítésznek kötelezően 

vizsgálni kellene. Például a Főépítész javaslatot tehetne akár ingatlanok vételére is. Ha az 

Önkormányzat ingatlant ad el, akkor fontos lenne, ha a Főépítész végiggondolná, hogy az 

eladott ingatlannak milyen funkciói lehetnek egy új tulajdonossal. A tulajdonosváltásból 

adódó funkciót az Önkormányzat támogatja, esetleg a HÉSZ-t megváltoztatja azért, hogy még 

inkább meg tudjon felelni az új funkciónak vagy épp ellenkezőleg. Esetleg szűkíteni lehetne 

az adott területnek a használatát a HÉSZ változtatásával. Szerinte ez egy pozitív, transzparens 

folyamat lehetne, figyelembe lehetne venni, ha ez az adott városrész lakóit vagy 

utcaközösséget érinti, és figyelembe lehetne venni a közlekedési vonzatait is. Úgy véli, hogy a 

meglévő rendeletek kiegészítése egy olyan ingatlangazdálkodást feltételezne, ami 

megelőzhetne sok problémát, illetve egy új gondolkodásmódot indíthatna el a város 

szerkezetével, a városképpel kapcsolatosan. Egy aktív és cselekvő önkormányzati 
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ingatlangazdálkodás és ehhez kapcsolódó városkép alakulhatna ki. Megemlíti, hogy az 

előterjesztésben felsoroltak néhány ingatlant (pl. Szülőotthon), ha eladnak egy jelentős 

önkormányzati tulajdont, akkor egy közfunkció megszűnik és lesz belőle egy magánfunkció. 

Aztán ez a magánfunkció hol működik, hol nem. A Radnóti úti társasház esete akár lehetne az 

állatorvosi ló példája is. Ha szisztematikusan végiggondolták volna, valószínű, hogy új 

szempontok is bekerülhettek volna a döntéshozatali folyamatba, esetleg más funkciókat is 

lehetett volna oda hozni. Ezekből szerinte tanulni kellene, ezért is kéri, hogy az előterjesztést 

támogassa a Képviselő-testület többsége. Kitér a még önkormányzati tulajdonban lévő volt 

Egészségházra, melynek az állapota egyre inkább romlik. Úgy gondolja, hogy az 

Önkormányzat nagy valószínűséggel szintén szeretné eladni, és nem tudják, hogy milyen 

funkció lesz ott. Voltak különböző elképzelések (szálloda, ifjúsági központ stb.), de valójában 

nem gondolták végig, hogy funkcióját a HÉSZ-el tudnák-e segíteni, vannak-e más funkciók, 

amelyeket jó lenne odavinni. Jelzi, hogy példák is mutatják, hogy régen milyen döntések 

születtek, és a döntéseknek most milyen kihatásai vannak. Akár most, adott pillanatban 

milyen döntéseket hoznak és azok kihatásait majd most fogják „élvezni”, vagy pedig még 

meg sem hozott döntésekbe potenciális döntési lehetőségek vannak előttük. Ennek kapcsán jó 

lenne, ha elindulna az újfajta gondolkodásmód a vagyongazdálkodásban és a Helyi Építési 

Szabályzat kezelésében is jó lenne bevezetni. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: megadja a szót Kun Csabának, a Városfejlesztési, Jogi 

és Pénzügyi Bizottság elnökének. 

 

Kun Csaba bizottsági elnök: elmondja, hogy a Városfejlesztési, Jogi és Pénzügyi Bizottság 

ülésén hosszasan tárgyalták ezt a témát és úgy határoztak, hogy a Bizottság az 

előterjesztésben foglaltakat nem támogatja. Egyedül a TESZ képviselője szavazott igennel, a 

Bizottság többi tagja nem értett egyet az előterjesztés támogatásával, azért, mert általános 

elemeket fogalmaz meg. Kívánságsorozat, de valójában nem ad semmi konkrét javaslatot, 

hogy mit kellene tenni jobban ahhoz, hogy a városkép szebb, jobb legyen. Kiemeli, hogy az 

előterjesztésben például szerepel, hogy a döntésnek nincs várható pénzügyi kihatása. Szerinte, 

ha ingatlaneladásról beszélnek és bele akarnak szólni, hogy milyen funkcióra lehet használni 

az adott ingatlant, akkor igen is van és nagyon komoly pénzügyi kihatás. Ha csak a városképi 

szempontokat vennék figyelembe az ingatlanértékesítésnél és annak megfelelően minden 

alkalommal módosítanák a Helyi Építési Szabályzatot úgy, hogy az a legszebb városképet 

mutassa akár visszamenőlegesen, esetleg már szerzett jogokat megsértve, akkor ez nagyon 

komoly anyagi hatásokat jelentene. Jelzi, hogy Fülöp Zsolt képviselőtársa hozzászólásából is 

kiderült, hogy abban a folyamatban, amikor bele lehetett szólni, akkor nem történtek meg 

azok a lépések, amiket meg kellett volna tenni, hogy ne lehessen esetleg olyat csinálni, amivel 

ők nem értenek egyet. Részéről a Szülőotthon eladását városképi szempontból nem tartja 

semmilyen mértékben károsnak, hiszen egy felújított, gyönyörű épület van ott, a városképet 

pedig nem különösképpen zavarja, egy park közepén van. A Radnóti úti ingatlan kapcsán 

megemlíti, hogy az eladás önkormányzati érdek. A költségvetésben több száz millió Ft van 

ingatlaneladásra betervezve. E nélkül fejre állna a költségvetés, ha nem lenne rendszeresen 

betervezve az összeg és az ingatlanértékesítés nem történne meg. Továbbá a 

közszolgáltatások színvonalát nem tudnák olyan szinten végrehajtani, melyeket beterveznek a 

költségvetésbe. Mérlegelni kell a szempontokat, mielőtt e kérdésekbe mélyebben bele akarnak 

szólni. Javasolja, hogy a Helyi Építési Szabályzat tárgyalásakor nézzék meg, hogy a 

módosítások hogyan hatnak a városképre. Ott határozzák meg azokat a szempontokat, hogy 

mit lehet építeni, milyen magasat, milyen mértékű épülettömb jelenik meg a környéken. 

Utólag már nem lehet megváltoztatni vagy csak nagyon nagy költséggel, és ezt az 

Önkormányzat nem tudja magára vállalni. Úgy véli, ha az ügyben van további elképzelés, 
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akkor azt az adott időben kell megtenni, és nem utólag, valamilyen főépítészi vélemény 

alapján módosítgatni azt, amelyről a Képviselő-testület már korábban döntött. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: elmondja, hogy az anyag arról árulkodik, mintha az 

előterjesztők nem teljesen lennének tisztában a jelenleg hatályos eljárásrenddel. Úgy 

gondolja, hogy részben félreértésből is adódhatnak bizonyos problémák, amelyeket az 

előterjesztés ellentmondásként tartalmaz. Erre részben utalt már Kun Csaba képviselő úr is, 

hogy a városképi szempontokat alapvetően a Helyi Építési Szabályzat megalkotásakor kell 

figyelembe venni, ami meghatározza, hogy ott milyen funkciójú épület építhető. Eladáskor a 

HÉSZ-hez képest további plusz korlátozások vagy egyéb feltételek nem szabhatók. Jelzi, 

hogy amikor ingatlanértékesítés kijelöléséről döntenek, akkor tudomásul veszik, hogy a 

HÉSZ-nek megfelelő épület épülhet majd. Megjegyzi, hogy szó volt az ingatlanstratégia 

kérdéséről is, hogy ne csak eladjanak, hanem vegyenek is. Az arányok dominánsan az eladás 

irányába tolódnak. Kiemeli, hogy ingatlanstratégia létezik, de mindig az adott költségvetési 

lehetőség is meghatározza, hogy milyen irányba tudnak menni. Alapvetően egyetért azzal, 

hogy eladásnak és vételnek szerepelnie kell a lehetőségek, illetve a döntések között. Jelzi, 

hogy a Tervtanács még az épület építése előtt véleményezni tudja a konkrét ingatlant. 

Javasolja, hogy amennyiben tényleg az a szándék, ami az előterjesztésben szerepel, és nem 

egyéb politikai motivációja van a dolognak, akkor az értékesítésre történő kijelölésnél – 

amikor ilyen irányú képviselő-testületi döntés születik -, az előterjesztés mellékletében mindig 

bemutatják, hogy a konkrét övezetben a HÉSZ mit tartalmaz annak érdekében, hogy 

értékesítés kijelöléskor a Képviselő-testület pontosan tisztában legyen azzal, hogy annak a 

városképre milyen hatása lehet. Megjegyzi, hogy úgy beszéltek a HÉSZ-ről, mint adottságról, 

amihez már nem lehet hozzányúlni. Emlékeztet, hogy a HÉSZ-ről is a Képviselő-testület dönt, 

de legyen ott az értékesítés kijelölés kapcsán, hogy pontosan mik a HÉSZ szabályozásai, és 

tisztában lesznek azzal, hogy oda adott esetben milyen épület kerülhet majd a jövőben. 

Javasolja azt is, hogy a jelenleg értékesítésre már kijelölt ingatlanokat tekintsék át az 

előterjesztők. Ha bármelyiknél olyat látnak, tapasztalnak, hogy ott a Helyi Építési Szabályzat 

nem megfelelő és a folyamat kedvezőtlen irányba menne, akkor jelzést kér a HÉSZ 

újragondolása, felülvizsgálata tekintetében. Úgy véli, ez jelentené az előterjesztésben 

megfogalmazott cél megvalósítását a jelenleg hatályos rendeletek szerint. Megadja a szót 

Fülöp Zsolt képviselőnek. 

 

Fülöp Zsolt képviselő: úgy gondolja, hogy Polgármester úr kezdi kapizsgálni, hogy mit 

szeretnének, Kun Csaba bizottsági elnök úr még egy lépcsővel lejjebb van, de reméli, hogy ő 

is felzárkózik és támogatja az előterjesztésüket. Szerinte roppant egyszerű megérteni az 

előterjesztést. Megpróbálja még egyszer elmondani, semmiféle utólagos szándék nincs benne. 

Nem akarnak visszamenőleges hatállyal bármit is elindítani. Arról van szó, hogy a meglévő 

önkormányzati ingatlangazdálkodás következményeit gondolták végig. A főépítésszel 

hosszasan beszélgetve arra jutottak, hogy milyen jó lenne, ha lennének ilyen vizsgálatok is 

egy-egy önkormányzati ingatlan eladása kapcsán. Ennek apropóján született meg ez az 

előterjesztés. Kiemeli, hogy semmi mást nem szeretnének, mint amit most Polgármester úr 

javasolt, hogy az ingatlangazdálkodás kapcsán mindig kötelezően legyen bemutatva, hogy 

milyen beépítési százalékokról van szó, és ne a Képviselő-testület foglaljon ebben állást. Ők, 

mint TESZ-es képviselők, laikusként nem tudnak javaslatot tenni, hogy milyen legyen a 

városkép. Jelzi, hogy a Főépítésszel arról beszélgettek, hogy szakmai vélemény alapján 

gondolja tovább a Képviselő-testület, hogy milyen irányba lehetne ezt a szakmai véleményt 

továbbvinni. Az is benne van természetesen, hogy nem kell csinálni semmit, maradhat minden 

úgy, ahogy van. Felhívja a figyelmet, hogy a Polgármester úr által elmondottakat szeretnék 

intézményesíteni. Ennek megfelelően módosítani kell például a főépítészre vonatkozó 
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SZMSZ-t, nyilván majd Jegyző úr elmondja, hogy ezt hogyan lehetne beépíteni. Szeretnék, ha 

lenne főépítészi szakmai vélemény és nem a képviselők „szakmai” véleménye, mert köztük 

nincs szakember. Megjegyzi, hogy a költségvetés tárgyalásakor indítványozzák majd, hogy 

legyen egy olyan alap, amellyel tényleg el tudnak indulni az ingatlangazdálkodás irányába. 

Úgy gondolja, hogy Polgármester úr megértette az előterjesztésük lényegét, azonban 

szeretnék, ha intézményes formában kerülne rögzítésre és megvalósításra. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: javasolja, hogy az értékesítésre történő kijelöléskor 

legyen egy főépítészi záradék, amely kimondja, hogy a HÉSZ alapján a konkrét ingatlan 

eladását támogatja vagy sem. Megadja a szót Kubatovics Áron képviselőnek. 

 

Kubatovics Áron képviselő: reagál Kun Csaba bizottsági elnök úr szavaira. Valóban, 

pénzügyi hatása konkrétan közvetlenül az előterjesztésnek nincsen. A közvetett hatások 

elemzése kapcsán elmondja, hogy az előterjesztések nagy része ugyanilyen. Példaként említi a 

vagyonrendelet módosítását, ott sincs pénzügyi kihatás, holott közvetett módon majd lesz. Ha 

jól érti, az ingatlangazdálkodás pénzügyi része kapcsán Kun Csaba bizottsági elnök úr azzal 

érvelt, hogy felborulna a város költségvetése. Úgy véli, ez tételesen igaz, de ha nem 80-20 % 

arányban lenne ingatlan eladás, vásárlás, hanem ez az olló közelítene egymáshoz, akkor 

innentől kezdve nem lehet a város költségvetését a folyamatos ingatlaneladásokra betervezni. 

Gyakorlatilag az ingatlaneladások nélkül kellene egy egyensúlyozott városi költségvetést 

létrehozni. Jelzi, hogy 26 éve folyamatosan adogatják el az ingatlanokat. Úgy gondolja, hogy 

igaz, amit Kun Csaba bizottsági elnök úr elmondott, de ebből kellene ellépni, hogy ne így 

épüljön fel a város költségvetése. Példaként említi a Tüdőgondozó épületét, úgy tudja, hogy 

műemlék szempontból védett. Ha az Önkormányzat eladja az épületet, a műemlékvédelem 

által meghatározott szabályok szerint lehet felújítani. Tudják, hogy a HÉSZ alapján milyen 

magas lehet az épület, de ki mondja meg, hogy lehet-e ráépíteni egy arany kupolát vagy bármi 

mást. Nem tudja, hogy a Tervtanács véleménye mennyire betartandó, azonban az előterjesztés 

pont arról szól, hogy már a Képviselő-testület előtt legyen egy olyan vélemény, hogy 

egyébként hosszútávon milyen hatása lesz a városképre, ha az adott ingatlant eladják. Jelzi, 

hogy a Tervtanács ülésein nincsenek jelen, nem tudnak érvelni, másrészt a képviselők 

laikusok, érdemben nem tudnak nyilatkozni. Egyetért Polgármester úrral, hogy legyen egy 

klauzula, ez az irány elfogadható. Ha az egész komplett folyamatot áttekintik, olyan hatás 

érhető el, amilyen várost szeretnének. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: jelzi, hogy mindaz, amit Képviselő úr elmondott, a 

HÉSZ-ben kell, hogy megvalósuljon. Megadja a szót Fülöp Zsolt képviselőnek. 

 

Fülöp Zsolt képviselő: úgy gondolja, hogy a Helyi Építési Szabályzat nem csodafegyver és 

nem egy ördögtől való találmány, a kettő között van az igazság, mint általában. Az a lényeg, 

hogy a HÉSZ általánosságban fogalmazza meg a városképi szempontokat egyes területekre, 

hogy mit és hogyan lehet építeni. Míg egy adott ingatlan eladása, ráadásul, ha az 

önkormányzati ingatlan vagy az Önkormányzat szeretné megvenni az ingatlant, mert 

városképileg ott szeretne valamit csinálni, az általánosságokon túl lehetne bővíteni és 

szűkíteni a meglévő szabályozást, amit az adott döntésnél figyelembe vehetnének. Megjegyzi, 

hogy a Posta ’70-es évek elején épült, például szeretnék felújítani vagy átépíteni az épületet, 

ha elindulna ez a folyamat, gondolkodásmód, segítségükre lehetne. A 11-es főút példáját is 

említi, hogyan változna meg a funkciója az út mellett jelenleg még többségében családi házas 

résznek. Természetes folyamat az üzleti-, irodai-, kereskedelmi tevékenységek betelepülése a 

11-es főút mellé, de felvetődik, hogy a HÉSZ, ingatlangazdálkodás kapcsán mit tudnak 

konkrét esetben szabályozni. Kiemeli, hogy amikor az előterjesztés készült és előtte 
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beszélgetett Aba Lehet főépítésszel, az volt az apropója, hogy ezt a folyamatot, 

gondolkodásmódot kellene elindítani. Egyetértett Főépítész úr és most ő is örül, hogy 

mégiscsak lehet egy ilyen is, és beleilleszthető a döntéshozatali folyamatba. Hangsúlyozza, 

hogy annál többet várna el, hogy a Főépítész támogatja, vagy nem támogatja az 

ingatlaneladást. Ha városképileg egy bővített mondat szerepelne a Főépítész részéről, az már 

segítené a képviselők döntéshozatalát. 

 

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

 

Kubatovics Áron képviselő: jelzi, hogy Polgármester úr által elmondottakhoz csatlakoznak, 

miszerint a HÉSZ felülvizsgálata alkalmával, vagy amikor a HÉSZ-ről dönt a Képviselő-

testület, akkor készüljön kataszter vagy lista arról, hogy a Helyi Építési Szabályzat alapján hol 

vannak még önkormányzati tulajdonú ingatlanok. Egy olyan grafika is készüljön, amelyen 

pontosan látszik, hogy hol vannak még eladatlan ingatlanok, melyek vannak kijelölve, melyek 

nem és konkrétan a HÉSZ mit tartalmaz. Úgy gondolja, hogy ez segítené azt a folyamatot, 

amikor a HÉSZ felülvizsgálatáról majd dönteniük kell. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: szeretné, ha szavaznának a határozati javaslatról, 

melyet a maga részéről nem tud támogatni. Úgy gondolja, hogy összekeverednek a hatósági- 

és önkormányzati hatáskörök. Kéri azonban, hogy a Főépítész úr dolgozzon ki erre a 

problémára egy javaslatot és a december havi képviselő-testületi ülésre készítsen 

előterjesztést, ami tudja kezelni ezeket a szándékokat a hatályos jogszabályoknak 

megfelelően. Megadja a szót Fülöp Zsolt képviselőnek. 

 

Fülöp Zsolt képviselő: úgy gondolja, hogy a határozati javaslat is az említett utat járja, hiszen 

az előterjesztők nem mondták meg, hogy konkrétan mit kell csinálnia a Főépítész úrnak. Arról 

volt szó, hogy a megfelelő döntéshozatali folyamatba kerüljön bele, illetve kerüljön 

kidolgozásra. Ezért nem érti, hogy miért nem lehet támogatni a határozati javaslatukat. Ha 

van benne kifogásolt mondat, vegyék ki. A határozati javaslatukban az szerepel, hogy e 

gondolkodásmód alapján induljon el a megfelelő döntéshozatali rendszer átalakítása, az 

SZMSZ-be, rendeletekbe való beépítése. Ez az, amit Polgármester úr is mondott. Ha ez a 

szándék, akár azt is mondhatják, hogy visszavonják az előterjesztésüket és várják a 

Polgármester és a Főépítész által közösen behozott előterjesztést. Kiemeli, hogy nem az a cél, 

hogy az övékét fogadják el, hanem az a szándék, hogy elinduljon ez a gondolkodásmód. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: köszönettel veszi a visszavonási szándékot, mert úgy 

véli, hogy egy átgondoltabb előterjesztés születhet. A jelenleg tárgyalt előterjesztés ebben a 

formában nem alkalmas arra, hogy végrehajtásra kerüljön. Megadja a szót Szegedi István 

képviselőnek. 

 

Szegedi István képviselő: indítványozza, hogy a határozati javaslatot módosítsák úgy, hogy 

ennek alapján készüljön a decemberi képviselő-testületi ülésre előterjesztés. 

 

 

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

bocsátja a módosító indítványt, melyet nem támogat. 
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Szavazás eredménye 

 

 

 

#: 447   Száma: 16.11.17/7/0/A/KT 

Ideje: 2016 november 17 15:44  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Egyszerű 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 3 23.08 21.43 

Nem 8 61.54 57.14 

Tartózkodik 2 15.38 14.29 

Szavazott 13 100.00 92.86 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   7.14 

Összesen 14   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Név Voks Frakció 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Szegedi István Igen - 

Dombay Zsolt Nem - 

Holló István Nem - 

Horváth Győző Nem - 

Kun Csaba Nem - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Nem - 

Pintér Ádám Nem - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Nem - 

Verseghi-Nagy Miklós Nem - 

Magyar Judit Tart. - 

Zakar Ágnes Tart. - 

Boda Anna Mária Távol - 
 
 

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

módosító indítványt elutasította. Szavazásra bocsátja az eredeti határozati javaslatot. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 448   Száma: 16.11.17/7/0/A/KT 

Ideje: 2016 november 17 15:45  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Egyszerű 
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Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 3 23.08 21.43 

Nem 8 61.54 57.14 

Tartózkodik 2 15.38 14.29 

Szavazott 13 100.00 92.86 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   7.14 

Összesen 14   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Név Voks Frakció 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Szegedi István Igen - 

Dombay Zsolt Nem - 

Holló István Nem - 

Horváth Győző Nem - 

Kun Csaba Nem - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Nem - 

Pintér Ádám Nem - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Nem - 

Verseghi-Nagy Miklós Nem - 

Magyar Judit Tart. - 

Zakar Ágnes Tart. - 

Boda Anna Mária Távol - 

 

 

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

határozati javaslatot elutasította. 

 

 

A tanácskozás 15.45 órától 15.48 óráig zárt ülésen folytatódik, melyről külön jegyzőkönyv 

készül.  

 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: 15.49 órakor a nyílt ülést megnyitja, a jelenlévő 

képviselők száma 13 fő. 

 

 

 

9.  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.  
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Szavazás eredménye 

 

 

#: 450   Száma: 16.11.17/8/0/A/KT 

Ideje: 2016 november 17 15:49  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 12 92.31 85.72 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 1 7.69 7.14 

Szavazott 13 100.00 92.86 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   7.14 

Összesen 14   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Név Voks Frakció 

Dombay Zsolt Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Szegedi István Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Magyar Judit Tart. - 

Boda Anna Mária 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 

27/2016. (XI.21.) 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 
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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 5 232 105 Eft-ban 

b) működési kiadásait 5 371 990 Eft-ban 

c)  működési egyenlegét -139 886 Eft-ban 

d) felhalmozási bevételeit 530 543 Eft-ban 

e) felhalmozási kiadásait 833 924 Eft-ban 

f) felhalmozási egyenlegét -303 382 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 6 800 053 Eft-ban 

k) összes kiadását 6 800 053 Eft-ban 

 

 

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. november 17. 

 

 

 

 

Verseghi-Nagy Miklós dr. Gerendás Gábor 

polgármester jegyző 

 

  

A rendelet melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
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10.  Előterjesztés az önkormányzat vagyonáról és az önkormányzati vagyon feletti 

tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 34/2003. (VI.18.) Önk. sz. rendelet 

módosításáról 

Előadó: Verseghi-Nagy Miklós polgármester 

 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: ismerteti az előterjesztést. Kéri, hogy Jegyző úr 

ismertesse – bizottsági észrevétel alapján – a rendelet-tervezet módosítását.  

 

dr. Gerendás Gábor jegyző: elmondja, hogy a versenyeztetéssel összefüggésben volt 

észrevétel a bizottsági ülésen, ennek kapcsán javasolják, hogy a módosító rendelet 1. §-ában a 

leendő új 26/A.§ (4) bekezdésében, amely a versenyeztetés nélkül köthető vagyonkezelési 

szerződésekről szól, egy olyan pontosítást, amely megfelelő választ ad a felvetettekre, 

miszerint költségvetési szervvel kötött vagyonkezelési szerződés értékhatárra tekintet nélkül 

versenyeztetés nélkül köthető. Ebben az esetben csak a költségvetési szervekre vonatkozna, 

tehát minden más, ha nagyobb vagyontömeget akarna az Önkormányzat vagyonkezelésbe 

adni, akkor az általános szabályok alapján történne a versenyeztetés. A jelenleg hatályos 

szabályok szerint 20 millió Ft hasznosítási ellenérték felett kötelező a pályáztatás. Az alatt 

továbbra sem lenne kötelező vagyonkezelési szerződésnél sem a pályáztatás, afelett viszont - 

külső szervezetek számára tervezett vagyonkezelés esetén – igen.  

 

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

rendelet-tervezetet.  

 

Szavazás eredménye 

 

 

#: 451   Száma: 16.11.17/9/0/A/KT 

Ideje: 2016 november 17 15:50  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 100.00 92.86 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 13 100.00 92.86 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   7.14 

Összesen 14   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Név Voks Frakció 

Dombay Zsolt Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Holló István Igen - 
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Horváth Győző Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Szegedi István Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Boda Anna Mária 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 

28/2016. (XI.21.) önkormányzati rendelete 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról 

és az önkormányzati vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 34/2003. 

(VI.18.) Önk. sz. rendelet módosításáról 
 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. 

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

évi CLXXXIX. törvény 109. § (4) bekezdésében és 143. § (4) bekezdés i) pontjában kapott 

felhatalmazás alapján Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének az 

önkormányzat vagyonáról és az önkormányzati vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról 

szóló 34/2003. (VI.18.) Önk. sz rendeletének módosításáról az alábbiakat rendeli el: 

 

 

1. § Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és 

az önkormányzati vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 34/2003.(VI.18.) Önk. 

sz. rendelete (a továbbiakban: Rendelet) az alábbi 9. címmel és 26/A-26/C §-okkal egészül ki: 

 

„9. cím 

Vagyonkezelői jog 

 

26/A. § 

 

(1) A Képviselő-testület az önkormányzati közfeladatok hatékonyabb ellátása érdekében, a 

közfeladat átadásához kapcsolódóan az önkormányzat tulajdonában lévő 

törzsvagyonra és üzleti vagyonra az átvevő jogi személyt vagy jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezetet megillető vagyonkezelői jogot létesíthet. 

(2) Az önkormányzati vagyon kezelője csak az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 19. pontjában 

meghatározott szervezet lehet. 

(3) Vagyonkezelői jogot az önkormányzati közfeladat átadásához kapcsolódóan ellenérték 

fejében vagy ingyenesen lehet megszerezni és gyakorolni. Az ingyenesség vagy 

visszterhesség megállapítása során az adott vagyontárgy rendeltetését, a közfeladat 
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ellátásához való szükségességét, a működtetés költségeit és a vagyonelem értékét, 

műszaki állapotát figyelembe véve kell eljárni. 

(4) Költségvetési szervvel vagyonkezelési szerződés értékhatárra tekintet nélkül 

versenyeztetés nélkül köthető.  

(5) Törvény alapján kijelöléssel létrejött vagyonkezelői jog részletes szabályait rendező 

vagyonkezelési szerződésre e cím rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell. 

 

26/B. § 

 

(1) Az önkormányzati vagyon kezelője a kezelésbe vett vagyonnal a vonatkozó 

jogszabályok, valamint a vagyonkezelési szerződés keretei között szabadon 

gazdálkodhat. A vagyonkezelőt jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában 

megilletik a tulajdonos jogai és terhelik a tulajdonos kötelezettségei azzal, hogy a 

vagyont nem idegenítheti el, továbbá – törvényben meghatározott kivételekkel – nem 

terhelheti meg, biztosítékul nem adhatja, azon osztott tulajdont nem létesíthet, illetve a 

vagyonkezelői jogot harmadik személyre nem ruházhatja át. 

(2) A vagyonkezelő a jogszabályokban meghatározott kötelezettségein túl köteles: 

a) a rábízott vagyont biztosítani, 

b)  a vagyon fenntartásával, üzemeltetésével, karbantartásával kapcsolatos 

feladatokat ellátni, 

c) az önkormányzati vagyonnal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási 

kötelezettséget teljesíteni. 

(3) A vagyonkezelő a vagyonkezelésbe adott vagyonra vonatkozóan a vagyonkezelési 

szerződése lejáratánál hosszabb időtartamra szóló kötelezettséget csak az 

önkormányzat előzetes, írásbeli hozzájárulásával vállalhat. 

(4) A vagyonkezelési szerződésnek tartalmaznia kell: 

a) a vagyonkezelő által ellátandó önkormányzati közfeladat és az ellátható egyéb 

tevékenységek meghatározását, 

b) a vagyonkezelő által, feladatai ellátásához közreműködők igénybevételére 

vonatkozó szabályokat, 

c) a vagyonkezeléssel érintett vagyon pontos meghatározását és értékét, 

d) a vagyon felújításáról, pótlólagos beruházásról legalább a vagyoni eszközök 

elszámolt értékcsökkenésének megfelelő mértékben történő gondoskodásra, 

illetőleg e célokra az értékcsökkenésnek megfelelő mértékű tartalék képzésére 

vonatkozó rendelkezéseket, 

e) a vagyonkezelői jog megszerzésének ellenértékét, illetve az ingyenesség tényét, 

f) a vagyonkezelésbe vett vagyon tekintetében az önkormányzati vagyonnal 

kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésének módját 

és formáját, 

g) a vagyonkezelési szerződés időtartamát, 

h) a szerződés megszűnésének eseteit, 

i) az ingatlan-nyilvántartási rendelkezéseket, az ezzel kapcsolatos költségek viselését. 

 

26/C. § 

 

(1) Az önkormányzat a vagyonkezelésbe adott önkormányzati vagyonnal való 

gazdálkodást, a közfeladat ellátását évente ellenőrzi. 

(2) Az ellenőrzéshez a vagyonkezelő éves beszámolót köteles készíteni, melynek 

tartalmaznia kell az általa kezelt vagyonra vonatkozó vagyonkimutatást. 
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(3) A vagyonkezelés ellenőrzése során ellenőrizni kell, hogy a vagyonkezelő megfelelően 

gondoskodott 

a) a vagyontárgy értékének megőrzéséről, 

b) a vagyontárgy állagának megóvásáról, üzemképes állapotának fenntartásáról, 

c) egyéb vállalt kötelezettségeiről. 

(4) A vagyonkezelő az éves beszámolót a következő naptári év március 1. napjáig köteles 

elkészíteni, melyet a Képviselő-testület hagy jóvá.” 

 

2. § A Rendelet 24. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„Önkormányzati vagyon értékesítése vagy hasznosítása esetén pályázatot kell kiírni akkor, 

ha a várható értékesítési, illetve hasznosítási ellenértéknek, ingatlancsere esetén az 

értékkülönbözetnek, telek kiegészítés esetén a keletkezett értéktöbbletnek az e rendelet 27. § 

(4) bekezdés szerint számított összege a 20 millió forintot meghaladja.” 

 

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

veszti. 

 (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 

 

Szentendre, 2016. november 17. 

 

 

 

Verseghi-Nagy Miklós      dr. Gerendás Gábor 

     polgármester        jegyző 

 

 

 

11.  Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének a város 

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

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

módosításáról 

Előadó: Verseghi-Nagy Miklós polgármester 

 

 

 

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

lévén szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 452   Száma: 16.11.17/10/0/A/KT 

Ideje: 2016 november 17 15:51  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített 
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Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 100.00 92.86 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 13 100.00 92.86 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   7.14 

Összesen 14   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Név Voks Frakció 

Dombay Zsolt Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Szegedi István Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Boda Anna Mária 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 

29/2016. (XI.21.) önkormányzati rendelete 

 

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

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

módosításáról 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. 

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

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

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

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

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

szabályainak betartásával, figyelembe véve Szentendre Város történelmi hagyományait, 

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

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

szóló 23/2007. (IV. 13.) Önk. rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 
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1. § A város forgalmi és parkolási rendjéről, valamint a parkolási díjakról, a védett és 

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

(továbbiakban: R.) 7/A.§ (2), (3) (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések 

lépnek: 

 

„7/A.§ (2) A díjmentes várakozásra való jogosultságot a szentendrei önkormányzati 

adóhatóság állapítja meg. A jogosultság megállapítása elszámolási félévenként – április 

15-től október 14-ig, valamint október 15-től április 14-ig – történik.” 

„7/A.§ (3) A szentendrei önkormányzati adóhatóság  

a)  az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben, valamint  

b) az (1) bekezdés c) pontja szerinti esetben az adófizetési kötelezettség 

keletkezését követően 

minden év március és szeptember hónapjában tájékoztatja a személygépjármű 

tulajdonosokat illetve üzembentartókat a jogosultság tényéről.” 

„7/A.§ (5) Azok, akik a (3) bekezdésben említett tájékoztató alapján tudomást szereznek 

jogosultságukról, az adott elszámolási félévben – április 15-től október 14-ig, valamint 

október 15-től április 14-ig – díjmentes várakozásra jogosító matrica igénylés nélkül 

ingyenesen várakozhatnak.” 

„7/A.§ (6) Kizárólag díjmentes várakozásra jogosító matrica igénylése mellett szerez 

jogosultságot az,  

a)  akinek az egyenlege április 15-től október 14-ig tartó elszámolási időszak 

esetén szeptember 10-én, október 15-től április 14-ig tartó elszámolási 

időszak esetén március 10-én lejárt köztartozást és/vagy 100 Ft-ot meghaladó 

késedelmi pótlék tartozást mutat, ezen tartozások kiegyenlítését követően;  

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

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

várakozási jogosultsága április 15-től október 14-ig tartó elszámolási időszak 

esetén szeptember 10-én, október 15-től április 14-ig tartó elszámolási időszak 

esetén március 10-én még nem állt fenn.” 

 

2. § A R. 16. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„16. § (2) Várakozási engedélyre jogosult az a magánszemély, jogi személy, jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezet vagy egyéni vállalkozó, aki az I. vagy I/A. 

övezet területén szálláshely-szolgáltatási tevékenységet folytat és szálláshely-

üzemeltetési engedéllyel rendelkezik, az általa fogadott vendégek részére a Tinódi 

közbe, a Gőzhajó utcába, a Bogdányi utca Lázár cár tér és Bem utca közötti 

szakaszára vagy a Bem utcába.” 

 

3. § A R. 23. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a 23. § egy új 

bekezdéssel egészül ki: 

„23.§ (7) A védett övezetbe történő, jelen rendelet alapján engedélyhez kötött, de 

engedély nélküli behajtás esetén a jármű használója a közterület-felügyelő felhívására 

köteles a védett övezetet haladéktalanul elhagyni. A védett övezetbe engedély nélküli 

behajtás esetén a jármű használója az észlelés napjára a 4. sz. melléklet szerint 

irányadó napi díjtétel háromszorosának megfelelő összegű pótdíjat, de legalább 5.000 

Ft pótdíjat köteles megfizetni. Amennyiben az adott behajtásnak a 4. sz. mellékletben 

napi díjtétele nincs vagy a behajtás ingyenes, az engedély nélküli behajtásért 

fizetendő pótdíj 5.000 Ft.” 
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„23.§ (8) A korlátozott övezetbe történő, jelen rendelet alapján engedélyhez kötött, de 

engedély nélküli behajtás esetén a jármű használója a közterület-felügyelő felhívására 

köteles a korlátozott övezetet haladéktalanul elhagyni. A korlátozott övezetbe történő 

engedély nélküli behajtás, vagy az engedélyben foglaltak be nem tartása esetén a 

jármű üzembentartója pótdíjat köteles fizetni, melynek mértéke 

a) 50.000 Ft, amennyiben a gépjármű megengedett legnagyobb össztömege az 

engedélyezett súlykorlátot legfeljebb 5 tonnával haladja meg, 

b) 100 000 Ft, amennyiben a gépjármű megengedett legnagyobb össztömege több 

mint 5 tonnával haladja meg az engedélyezett súlykorlátot.” 

 

4. § A R. 30. §-a az alábbi (2) bekezdéssel egészül ki: 

„30. § (3) A R. 7/A. § (2) bekezdésében szabályozott, 2016. október 1-jén kezdődött 

elszámolási időszak 2017. április 14-ig tart.” 

 

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

veszti. 

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 

(3) Hatályát veszti a R. 13.§-a.  

 

 

Szentendre, 2016. november 17. 

 

 

 

   Verseghi-Nagy Miklós dr. Gerendás Gábor 

           polgármester                 jegyző 

 

 

 

 

12. Előterjesztés a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. szervezeti átalakulásáról 

Előadó: Verseghi-Nagy Miklós polgármester 

 

 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: felhívja a figyelmet, hogy a Városfejlesztési, Jogi és 

Pénzügyi Bizottság észrevétele alapján született egy módosítás. Ismerteti a módosított 

határozati javaslatot: „Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 

Polgármestert, hogy a szükséges szakértők bevonásával gondoskodjon részletes vizsgálati 

anyag elkészítéséről, és a Képviselő-testület elé terjesztéséről, mely pénzügyi, gazdasági, jogi 

és szervezet-átalakítási szempontból bemutatja a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt-ből a 

Hulladékgazdálkodási-, Fűtőmű-, valamint a Közétkeztetési Divíziók három külön gazdasági 

társaságba történő kiválásának előnyeit és hátrányait.” Megadja a szót Kubatovics Áron 

képviselőnek. 

 

Kubatovics Áron képviselő: elmondja, hogy a Városfejlesztési, Jogi és Pénzügyi Bizottság 

több tagja jelezte kérdését, kételyét az előterjesztés kapcsán. A maga részéről az eredeti 

határozati javaslatot is el tudta volna fogadni. Először a vizsgálat, utána a képviselő-testületi 

döntés is támogatható. Érteni véli a szándékokat, némileg kényszerpályán van az 

Önkormányzat. A helyzetek az Önkormányzaton kívül állnak, de reagálni kell rá. 
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Verseghi-Nagy Miklós polgármester: egyéb kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra 

bocsátja a határozati javaslatot. 
 
 

Szavazás eredménye 

 

 

#: 453   Száma: 16.11.17/11/0/A/KT 

Ideje: 2016 november 17 15:53  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 100.00 92.86 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 13 100.00 92.86 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   7.14 

Összesen 14   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Név Voks Frakció 

Dombay Zsolt Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Szegedi István Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Boda Anna Mária 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 

255/2016. (XI.17.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a 

szükséges szakértők bevonásával gondoskodjon részletes vizsgálati anyag elkészítéséről, és a 

Képviselő-testület elé terjesztéséről, mely pénzügyi, gazdasági, jogi és szervezet-átalakítási 

szempontból bemutatja a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt-ből a Hulladékgazdálkodási-, 

Fűtőmű-, valamint a Közétkeztetési Divíziók három külön gazdasági társaságba történő 

kiválásának előnyeit és hátrányait.  

 

Felelős:     Polgármester 

Határidő: a Képviselő-testület 2016. decemberi ülése 

A végrehajtásért közvetlenül felelős: Jogi Iroda 

 

 

 

13. Előterjesztés a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. tulajdonában lévő gázmotor 

elidegenítéséhez való hozzájárulásról  

Előadó: Verseghi-Nagy Miklós polgármester 

 

 

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

Győző képviselőnek. 

 

Horváth Győző képviselő: elmondja, hogy hálát adhatnak a sorsnak, hogy adva van a 

lehetőség, hogy a Képviselő-testület a régi, 14 évvel ezelőtt elkövetett komoly hibákat 

kijavítsa ezzel a testületi döntéssel. 

 

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

bocsátja a határozati javaslatot. 

 

Szavazás eredménye 

 

 

#: 454   Száma: 16.11.17/12/0/A/KT 

Ideje: 2016 november 17 15:54  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 100.00 92.86 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 13 100.00 92.86 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   7.14 

Összesen 14   100.00 
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Megjegyzés: 

 

 

Név Voks Frakció 

Dombay Zsolt Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Szegedi István Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Boda Anna Mária 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 

256/2016. (XI.17.) Kt. sz. határozata: 

 

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

  

1. egyetért a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. tulajdonában lévő Jenbacher AG gázmotor 

eladásával, a fűtőmű területén történő üzemeltetés kizárásával, és elszállítási 

kötelezettséggel; 

2. felkéri a VSZN Zrt. Vezérigazgatóját, hogy az eladás érdekében a pályázatot írja ki a 

Városfejlesztési, Jogi és Pénzügyi Bizottság által jóváhagyandó feltételekkel; 

3. az adásvételi szerződés jóváhagyásának jogát a Városfejlesztési, Jogi és Pénzügyi 

Bizottság ruházza át. 

 

Felelős: 1., 3. pont: Polgármester 

2. pont: Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. Vezérigazgatója 

Határidő: 1. pont: azonnal 

      2. pont: 2016. december 15. 

3. pont: 2017. január 31. 

A végrehajtásért közvetlenül felelős: VSZ Nonprofit Zrt. Vezérigazgató 
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14. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzata és a Városi Szolgáltató Nonprofit 

Zrt. között fennálló, köztisztasági feladatok ellátásáról szóló közszolgáltatási 

szerződés módosításáról 

Előadó: Verseghi-Nagy Miklós polgármester 

 

 

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

lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

 

#: 455   Száma: 16.11.17/13/0/A/KT 

Ideje: 2016 november 17 15:54  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 100.00 92.86 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 13 100.00 92.86 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   7.14 

Összesen 14   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Név Voks Frakció 

Dombay Zsolt Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Szegedi István Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Boda Anna Mária 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 

257/2016. (XI.17.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  

 

1. elfogadja a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt-vel a Szentendre Város 

Önkormányzatának tulajdonában és fenntartásában álló közutak, közterületek és hidak 

kapcsán felmerülő köztisztasági feladatok, valamint gyepmesteri feladatok ellátására 

kötött közszolgáltatási szerződés módosítását a határozat melléklete szerinti 

tartalommal és azzal, hogy a módosított szerződés 2017.01.01. napján lép hatályba; 

2. felkéri a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. cégjegyzésre jogosultjait, valamint 

felhatalmazza a Polgármestert, hogy a határozat melléklete szerinti tartalommal a 

közszolgáltatási szerződést aláírja. 

 

Felelős:     1. pont: Polgármester 

                  2. pont: Polgármester és VSZN Zrt. Vezérigazgató 

Határidő: 1. pont: azonnal 

      2. pont: 2016. november 30. 

A végrehajtásért közvetlenül felelős: Jogi Iroda, VSZN Zrt. Vezérigazgató 

 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

 

15. Előterjesztés a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási 

Önkormányzati Társulás által indított projektek helyzetéről, illetve földhasználati 

szerződés módosításáról  

Előadó: dr. Török Balázs városfejlesztési alpolgármester 

 

 

 

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

lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

 

#: 456   Száma: 16.11.17/14/0/A/KT 

Ideje: 2016 november 17 15:55  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített 
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Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 100.00 92.86 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 13 100.00 92.86 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   7.14 

Összesen 14   100.00 

Megjegyzés: 

 

Név Voks Frakció 

Dombay Zsolt Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Szegedi István Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Boda Anna Mária 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 

258/2016. (XI.17.) Kt. sz. határozata: 

 
 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  

 

1. jóváhagyja a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 

Társulás és Szentendre Város Önkormányzat között megkötött földhasználati 

szerződések módosítását a földhasználati díj és a használt terület vonatkozásában 

akként, hogy  

- a Használatba Vevő a beépített, burkolt terület (3500 m2) helyett a teljes, bekerített 

terület (5717 m2) után fizet földhasználati díjat; 

- a Használatba Vevő által használt terület nagysága 5470,41 m2-ről 5717 m2-re 

változik; 

2. jóváhagyja a Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. és Szentendre Város Önkormányzat 

között megkötött földhasználati szerződés módosítását a használt terület 

vonatkozásában akként, hogy  

- a Használatba Vevő által használt terület nagysága 2178,92 m2-ről 1871 m2-re 

változik; 

3. felhatalmazza a Polgármestert az 1. és 2. pontokban hivatkozott szerződések 

aláírására. 
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Felelős: Polgármester  

Határidő: 2016. december 31. 

Végrehajtásért közvetlenül felelős: Pályázati koordinátor 

 

 

16. Előterjesztés a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. téli útüzemeltetés tárgyú 

közbeszerzési eljárásának lezárásáról 

Előadó: Verseghi-Nagy Miklós polgármester 

 

 

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

kiegészítés is kiosztásra került. A hiánypótlási eljárás nem zárult még le, ezért a Képviselő-

testület átruházná az eljárás lezárásának döntési jogkörét a Közbeszerzési Bizottságra. Kérdés, 

hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

 

#: 457   Száma: 16.11.17/15/0/A/KT 

Ideje: 2016 november 17 15:56  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 100.00 92.86 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 13 100.00 92.86 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   7.14 

Összesen 14   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Név Voks Frakció 

Dombay Zsolt Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Szegedi István Igen - 
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Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Boda Anna Mária 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 

259/2016. (XI.17.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. 

„Szentendre város közigazgatási területén az önkormányzati kezelésben lévő utak síkosság-

mentesítése és hó eltakarítási munkálatainak elvégzése” tárgyú közbeszerzési eljárásának 

lezárásáról szóló döntést a Közbeszerzési Bizottságra ruházza át. 

 

Felelős:     Polgármester 

Határidő: azonnal 

Végrehajtásért közvetlenül felelős: Jogi Iroda 

 

 

17. Előterjesztés a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. élelmezési nyersanyag 

közbeszerzési eljárásának lezárásáról 

Előadó: Verseghi-Nagy Miklós polgármester 

 

 

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

ugyanaz, mint az imént. A hiánypótlás nem zárult még le, és a kiegészítés alapján a 

Képviselő-testület átruházná az eljárás lezárásának döntési jogkörét a Közbeszerzési 

Bizottságra. Kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 
 

Szavazás eredménye 

 

 

#: 458   Száma: 16.11.17/16/0/A/KT 

Ideje: 2016 november 17 15:57  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 100.00 92.86 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 13 100.00 92.86 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   7.14 

Összesen 14   100.00 
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Megjegyzés: 

 

 

 

Név Voks Frakció 

Dombay Zsolt Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Szegedi István Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Boda Anna Mária 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 

260/2016. (XI.17.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. 

élelmezési nyersanyag közbeszerzési eljárásának lezárásáról szóló döntést a Közbeszerzési 

Bizottságra ruházza át. 

 

Felelős:     Polgármester 

Határidő: azonnal 

Végrehajtásért közvetlenül felelős: Jogi Iroda 

 

 

18. Előterjesztés a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. „v.a.” végelszámolást záró 

beszámolójáról és vagyonfelosztási javaslatáról  

Előadó: Verseghi-Nagy Miklós polgármester 

 

 

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

lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 459   Száma: 16.11.17/17/0/A/KT 

Ideje: 2016 november 17 15:57  
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Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 100.00 92.86 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 13 100.00 92.86 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   7.14 

Összesen 14   100.00 

Megjegyzés: 

 

Név Voks Frakció 

Dombay Zsolt Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Szegedi István Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Boda Anna Mária 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 

261/2016. (XI.17.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

 

1. elfogadja a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. „v.a.” számviteli törvény szerinti, 

2016. 10. 31-i fordulónappal elkészített végelszámolást záró beszámolóját 1 397 ezer 

Ft mérlegfőösszeggel, 844 ezer Ft adózott eredménnyel, valamint elfogadja a 

vagyonfelosztási javaslatot; 

2. felkéri a végelszámolót a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős:  1. pont: Polgármester 

               2. pont: Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. „v.a.” végelszámolója          

Határidő: azonnal 

A végrehajtásért közvetlenül felelős: Pro Szentendre Városfejlesztési Kft.  

„v.a.”végelszámolója 
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19.    Előterjesztés a Szentendrei Sportcélú Kft. ’v.a.’ 2016. évi beszámolójáról  

Előadó: Verseghi-Nagy Miklós polgármester 

 

 

 

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

lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 460   Száma: 16.11.17/18/0/A/KT 

Ideje: 2016 november 17 15:57  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 12 92.31 85.72 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 1 7.69 7.14 

Szavazott 13 100.00 92.86 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   7.14 

Összesen 14   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Név Voks Frakció 

Dombay 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 - 

Szegedi István Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Fülöp Zsolt Tart. - 

Boda Anna Mária 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 

262/2016. (XI.17.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

 

1. elfogadja a Szentendrei Sportcélú Kft. ’v.a.’ számviteli törvény szerinti, 2016. 09. 29-

i fordulónappal elkészített beszámolóját 5 605 ezer Ft mérlegfőösszeggel, -8 192 ezer Ft 

adózott eredménnyel; 

2. felkéri a végelszámolót a szükséges intézkedések megtételére; 

3. biztosítja a Szentendrei Sportcélú Kft. ’v.a.’ részére 300 000 Ft támogatás 

megfizetését a végelszámolás lezárása érdekében a 2016. évi költségvetés általános 

tartaléka terhére. 

 

Felelős:     1. pont: Polgármester 

                  2. pont: Szentendrei Sportcélú Kft. ’v.a.’ végelszámolója 

Határidő: azonnal 

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

 

 

 

20. Előterjesztés a Pap-szigeti területhasználati szerződésről 

Előadó: Kéri Mihály gazdasági vezető 

 

 

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

lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

Szavazás eredménye 

 

 

#: 461   Száma: 16.11.17/19/0/A/KT 

Ideje: 2016 november 17 15:58  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 100.00 92.86 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 13 100.00 92.86 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   7.14 

Összesen 14   100.00 

Megjegyzés: 
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Név Voks Frakció 

Dombay Zsolt Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Szegedi István Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Boda Anna Mária 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 

263/2016. (XI.17.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

 

1. a 4473 hrsz-ú, 639 m2 nagyságú, kivett beépítetlen terület besorolású, Szentendre 

Város Önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonát képező ingatlanra területbérleti 

szerződést kíván kötni a Blood Event Kft-vel; 

2. a szerződés határozatlan időre szól, 3 hónapos felmondási idővel, 55 Ft/m2/hó + ÁFA 

áron; 

3. felkéri a Polgármestert arra, hogy a területbérleti szerződést kösse meg.  

 

Felelős:     Polgármester 

Határidő: 2016. december 31. 

A végrehajtásért közvetlenül felelős: Vagyongazdálkodási Iroda 
 

 

 

21. Előterjesztés az 1751/1 hrsz.-ú ingatlan (természetben Jobbágy u. 16.) értékesítésre 

kijelölése - módosítás 

Előadó: Kéri Mihály gazdasági vezető 

 

 

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

lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 
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Szavazás eredménye 

 

 

#: 462   Száma: 16.11.17/20/0/A/KT 

Ideje: 2016 november 17 15:58  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 100.00 92.86 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 13 100.00 92.86 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   7.14 

Összesen 14   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Név Voks Frakció 

Dombay Zsolt Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Szegedi István Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Boda Anna Mária 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 

264/2016. (XI.17.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete, tekintettel arra, hogy a Szentendre, 

1751/1 helyrajzi szám alatt felvett, természetben Jobbágy u. 16. szám alatt található, kivett 

lakóház és udvar megnevezésű ingatlan területe 255 m2-re változott, úgy dönt, hogy a 

39/2016. (II.11.) Kt. sz. határozat 3. pontját az alábbira módosítja: 
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„3. az 1. pontban megjelölt ingatlan vonatkozásában elfogadja Szenei Ferenc ingatlan 

értékbecslő által készített értékbecslés szerinti 5.125.000 Ft forgalmi értéket, és az ingatlant 

pályázat útján értékesíteni kívánja.” 

 

Felelős:     Polgármester 

Határidő: 2017. január 31. 

A végrehajtásért közvetlenül felelős: Vagyongazdálkodási Iroda 

 

 

 

22. Előterjesztés a Teátrumnál lévő piacra vonatkozó hatósági engedély módosításáról 

a piacon árusítható termékkör bővülése miatt 

Előadó: Kéri Mihály gazdasági vezető 

 

 

 

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

lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

Szavazás eredménye 

 

 

#: 463   Száma: 16.11.17/21/0/A/KT 

Ideje: 2016 november 17 15:59  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 100.00 92.86 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 13 100.00 92.86 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   7.14 

Összesen 14   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Név Voks Frakció 

Dombay Zsolt Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Igen - 

Pintér Ádám Igen - 



 46 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Szegedi István Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Boda Anna Mária 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 

265/2016. (XI.17.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2000 Szentendre, 1919/1 és 1920/2 

hrsz-ú ingatlanokon (Teátrum parkoló) tartott vásárral kapcsolatos, Szentendre Város 

Önkormányzatát, mint fenntartót megillető valamennyi hatáskörét (jogát) a Polgármesterre 

ruházza át.  

 

Felelős:     Polgármester 

Határidő: 2016. december 31. 

A végrehajtásért közvetlenül felelős: Vagyongazdálkodási Iroda 

 

 

 

23. Előterjesztés a Szynergia Bt. bérlői tartozásból eredő egyezségi ajánlatáról 

Előadó: Kéri Mihály gazdasági vezető 

 

 

 

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

lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

 

#: 464   Száma: 16.11.17/22/0/A/KT 

Ideje: 2016 november 17 15:59  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 100.00 92.86 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 13 100.00 92.86 
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Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   7.14 

Összesen 14   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Név Voks Frakció 

Dombay Zsolt Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Szegedi István Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Boda Anna Mária 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 

266/2016. (XI.17.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

 

1. bírósági végzésbe foglalt egyezséget köt a Szynergia Bt.-vel, akként, hogy a Szynergia 

Bt. a tőketartozásából 304.175,- Ft-ot egy összegben 2016. december 31-ig megfizet, 

mely összeg megfizetése esetén az Önkormányzat a Szynergia Bt. tőke tartozásából 

még fennmaradó 800.000.- Ft-ot, valamint a tőketartozás után járó késedelmi kamatot 

elengedi, arról lemond, amennyiben a Szynergia Bt. is véglegesen lemond a teljes 

viszontkereseti követeléséről; 

2. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen az 1. pontban írt egyezségi megállapodást 

megkötéséről és a folyamatban lévő perben szükséges lépések megtételéről.  

 

Felelős:     Polgármester 

Határidő: 2016. december 15. 

A végrehajtásért közvetlenül felelős: Vagyongazdálkodási Iroda 
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24. Előterjesztés Szentendre 0153/40 hrsz-ú legelő megnevezésű ingatlan egy részének 

szőlőültetvény telepítése céljából történő hasznosítására kiírt pályázat 

eredményének kihirdetéséről 

Előadó: Kéri Mihály gazdasági vezető 

 

 

 

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

kiosztásra került egy haszonbérleti szerződés tervezet, mely a határozati javaslat mellékletét 

képezi. Felkéri dr. Gerendás Gábor jegyző urat, hogy ismertesse a határozati javaslat 5. 

pontjának kiegészítését. 

 

dr. Gerendás Gábor jegyző: elmondja, hogy az 5. pont úgy szólna, hogy „felkéri a 

Polgármester, hogy a jelen határozat melléklete szerinti haszonbérleti szerződést kösse meg.” 

 

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

 

Szegedi István képviselő: elmondja, hogy látja, hogy a kártérítési igény bekerült a 31. pontba. 

A 32. pont kapcsán úgy tudja, hogy elvileg az Önkormányzat visszaveheti bármikor az 

ingatlant, ha ott temetőt létesít. Ám a 32. pontban az szerepel, hogy a haszonbérelt ingatlant 

olyan állapotban kell visszaadni, hogy ott a mezőgazdasági termelés megfelelő módon, 

azonnal folytatható legyen. Úgy gondolja, ha temetőként veszik vissza, akkor ne 

mezőgazdasági tevékenység legyen ott azonnal folytatható. Kérdezi, hogy ez okozhat-e bármi 

problémát. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: megadja a szót Márton Andrea vagyongazdálkodási 

irodavezetőnek. 

 

Márton Andrea irodavezető: elmondja, hogy részükről az volt a fontos, hogy visszaállítsák 

az eredeti, jelenlegi állapotot. 

 

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

bocsátja a határozati javaslatot. 

 

Szavazás eredménye 

 

 

#: 465   Száma: 16.11.17/23/0/A/KT 

Ideje: 2016 november 17 16:01  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 100.00 92.86 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 13 100.00 92.86 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   7.14 
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Összesen 14   100.00 

Megjegyzés: 

 

Név Voks Frakció 

Dombay Zsolt Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Szegedi István Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Boda Anna Mária 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 

267/2016. (XI.17.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

 

1. Szentendre Város Önkormányzat tulajdonában álló, szentendrei 0153/40 hrsz.-ú 

ingatlan 15,24 ha területnagyságának hasznosítására kiírt pályázatot eredményesnek 

nyilvánítja, nyertesének Hidegkuti Gergelyt hirdeti ki; 

2. Hidegkuti Gergellyel a 0153/40 hrsz-ú, 177.583 m
2
 terület 152.383 m

2
 nagyságú 

részének szőlőként történő hasznosítására haszonbérleti szerződést kíván kötni 27.250 

Ft/hó + ÁFA haszonbérleti díjért; 

3. a szerződés időtartama 15 év (amely időtartam további 5 évvel meghosszabbítható), 

azzal a megszüntető feltétellel, hogy amennyiben a város eltérő célra kívánja a 

területet használni, a haszonbérbeadó írásos értesítése alapján a haszonbérleti 

szerződés megszűnik; 

4. az Önkormányzat saját költségén a szőlőültetvények tényleges betelepítését követően 

a művelési ág változásának átvezetése iránti eljárást indítsa el; 

5. felkéri a Polgármestert, hogy a jelen határozat melléklete szerinti haszonbérleti 

szerződést kösse meg, és a szőlőtelepítést követően a művelési ág változásának 

átvezetése iránti eljárást indítsa meg.  

 

Felelős:     Polgármester 

Határidő: 2017. január 31. 

A végrehajtásért közvetlenül felelős: Vagyongazdálkodási Iroda 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
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25. Előterjesztés a térítésmentesen tulajdonba kapott ingatlanokkal kapcsolatos, az 

MNV Zrt.-hez benyújtandó nyilatkozatról 

Előadó: Kéri Mihály gazdasági vezető 

 

 

 

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

lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

Szavazás eredménye 

 

 

#: 466   Száma: 16.11.17/24/0/A/KT 

Ideje: 2016 november 17 16:02  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 100.00 92.86 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 13 100.00 92.86 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   7.14 

Összesen 14   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Név Voks Frakció 

Dombay Zsolt Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Szegedi István Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Boda Anna Mária Távol - 

 

 

 
 



 51 

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 

268/2016. (XI.17.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

1. a Magyar Állam képviseletében eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-vel megkötött 

1.1. 2011. augusztus 26-án hatályba lépett megállapodásban foglalt kötelezettségei 

teljesítésével kapcsolatosan úgy nyilatkozik, hogy a Szentendre, belterületi, 768 hrsz-

ú, kivett közterület megnevezésű, 1423 m2 területű ingatlant, valamint a Szentendre, 

belterületi, 902 hrsz-ú, kivett udvar megnevezésű, 47 m2 területű ingatlant 

- az Önkormányzat a megállapodás aláírásától, 2011. július 29-étől jelen nyilatkozat 

meghozataláig terjedő időben nem idegenítette el (ideértve az ellenérték nélkül történő 

elidegenítést és apportálást is), és a megállapodás alapján, az aláírástól számított 15 

évig nem is kívánja elidegeníteni,  

- továbbá a birtokbavételtől, 2011. szeptember 8-ától jelen nyilatkozat meghozataláig 

terjedő időben a Korm. határozatban megjelölt hasznosítási célnak megfelelően, helyi 

közutak és közterületek fenntartására, céljára hasznosította, és a birtokbavételtől 

számított 15 évig a Korm. határozatnak megfelelően kívánja hasznosítani.  

1.2. 2013. június 27-én hatályba lépett megállapodásban foglalt kötelezettségei 

teljesítésével kapcsolatosan úgy nyilatkozik, hogy a Szentendre, belterületi, 24/1 hrsz-

ú, kivett töltés megnevezésű, 23052 m2 területű ingatlant 

- az Önkormányzat a megállapodás aláírásától, 2013. június 19-étől jelen nyilatkozat 

meghozataláig terjedő időben nem idegenítette el (ideértve az ellenérték nélkül történő 

elidegenítést és apportálást is), és a megállapodás alapján, a tulajdonjog 

megszerzésétől számított 15 évig nem is kívánja elidegeníteni,  

- továbbá a birtokbavételtől, 2013. augusztus 1-étől jelen nyilatkozat meghozataláig 

terjedő időben a Korm. határozatban megjelölt hasznosítási célnak megfelelően, helyi 

közutak és közterületek fenntartására, sport támogatása, közlekedés lehetővé tétele, 

árvízvédelmi feladatok ellátása, tömegsportokkal kapcsolatos tevékenységek 

biztosítása céljára hasznosította, és a tulajdonjog megszerzésétől számított 15 évig a 

Korm. határozatnak megfelelően kívánja hasznosítani, valamint  

- állagát megóvja. 

1.3. 2014. április 22-én hatályba lépett megállapodásban foglalt kötelezettségei 

teljesítésével kapcsolatosan úgy nyilatkozik, hogy a Szentendre, belterületi, 2794/17 

hrsz-ú, kivett közterület megnevezésű, 15828 m2 területű ingatlant 

- az Önkormányzat a megállapodás aláírásától, 2014. április 17-étől jelen nyilatkozat 

meghozataláig terjedő időben nem idegenítette el (ideértve az ellenérték nélkül történő 

elidegenítést és apportálást is), és a megállapodás alapján, a tulajdonjog 

megszerzésétől számított 15 évig nem is kívánja elidegeníteni,  

- továbbá a birtokbavételtől, 2014. június 2-ától jelen nyilatkozat meghozataláig 

terjedő időben a Korm. határozatban megjelölt hasznosítási célnak megfelelően, 

közutak, közterületek, parkoló fenntartása, karbantartása, zöldfelület gondozása, 

játszótér karbantartása, korszerűsítése céljára hasznosította, és a tulajdonjog 

megszerzésétől számított 15 évig a Korm. határozatnak megfelelően kívánja 

hasznosítani, valamint  

- állagát megóvja. 
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1.4. 2014. október 7-én hatályba lépett megállapodásban foglalt kötelezettségei 

teljesítésével kapcsolatosan úgy nyilatkozik, hogy a Szentendre, belterületi, 

1245/12/A/6 hrsz-ú, természetben 2000 Szentendre, Hamvas Béla u. 2-10. 2. ép. 

I.em.1.szám alatt elhelyezkedő „öröklakást”  

- az Önkormányzat a megállapodás aláírásától, 2014. szeptember 8-ától jelen 

nyilatkozat meghozataláig terjedő időben nem idegenítette el (ideértve az ellenérték 

nélkül történő elidegenítést és apportálást is), és a megállapodás alapján, a tulajdonjog 

megszerzésétől számított 15 évig nem is kívánja elidegeníteni,  

- továbbá a birtokbavételtől, 2014. október 17-étől jelen nyilatkozat meghozataláig 

terjedő időben a Korm. határozatban megjelölt hasznosítási célnak megfelelően, 

bérlakás céljára hasznosítja, és a tulajdonjog megszerzésétől számított 15 évig a Korm. 

határozatnak megfelelően kívánja hasznosítani, valamint  

- állagát megóvja. 

1.5. 2014. október 10-én hatályba lépett megállapodásban foglalt kötelezettségei 

teljesítésével kapcsolatosan úgy nyilatkozik, hogy a Szentendre, belterületi, 1147/1 

hrsz-ú, kivett közterület megnevezésű, 4289 m2 területű ingatlant 

- az Önkormányzat a megállapodás aláírásától, 2014. szeptember 24-étől jelen 

nyilatkozat meghozataláig terjedő időben nem idegenítette el (ideértve az ellenérték 

nélkül történő elidegenítést és apportálást is), és a megállapodás alapján, a tulajdonjog 

megszerzésétől számított 15 évig nem is kívánja elidegeníteni,  

- továbbá a birtokbavételtől, 2014. november 11-étől jelen nyilatkozat meghozataláig 

terjedő időben a Korm. határozatban megjelölt hasznosítási célnak megfelelően, helyi 

közlekedés biztosítása céljára hasznosította, és a tulajdonjog megszerzésétől számított 

15 évig a Korm. határozatnak megfelelően kívánja hasznosítani, valamint  

- állagát megóvja. 

 

2. Felkéri a Polgármestert, hogy a nyilatkozatot a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-hez 

juttassa el.  

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2016. december 30.   

A végrehajtásért közvetlenül felelős: Vagyongazdálkodási Iroda 

 

 

 

26. Előterjesztés Szentendre Város Vállalkozásfejlesztési Programjának pontosításáról 

Előadó: dr. Török Balázs városfejlesztési alpolgármester 

 

 

 

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

lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 467   Száma: 16.11.17/25/0/A/KT 

Ideje: 2016 november 17 16:02  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített 
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Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 100.00 92.86 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 13 100.00 92.86 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   7.14 

Összesen 14   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Név Voks Frakció 

Dombay Zsolt Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Szegedi István Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Boda Anna Mária 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 

269/2016. (XI.17.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

 

1. Vállalkozásfejlesztési Programját a Miniszterelnökség Támogatásokat Vizsgáló 

Irodájának észrevételeivel a határozat mellékletét képező tartalommal pontosítja; 

2. felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Programban rögzített feltételeknek megfelelő, 

vállalkozásfejlesztési támogatást igénylő kérelmezőkkel a Programban rögzítettek 

szerint támogatási szerződést kössön.  

   

Felelős:    Városfejlesztési alpolgármester  

Határidő: folyamatos 

A végrehajtásért közvetlenül felelős: Pályázati koordinátor 

 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
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dr. Török Balázs városfejlesztési alpolgármester elhagyja az üléstermet. 

 

 

 

27. Előterjesztés a közösségi buszközlekedés szerződéseinek módosításáról  

Előadó: dr. Török Balázs városfejlesztési alpolgármester 

 

 

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

István képviselőnek. 

 

Szegedi István képviselő: elmondja, hogy az előterjesztés szerint kb. bruttó 30 millió Ft-ról 

beszélnek. Kifogásolja, hogy a mellékletekben csak a megváltozott részek szerepelnek, így 

kvázi értelmetlen, hogy egyáltalán vannak mellékletek. Jelzi, jobb lenne, ha a teljes szerződést 

is olvashatnák, valamint egyetlen mellékletben szerepel számszerű adat. Kéri az 

„Önkormányzat helyközi menetrend szerinti díjbevétel” rész értelmezését. Kérdezi, hogy az 

Önkormányzatnak van bármiféle bevétele a helyközi autóbusz közlekedésből? Ha igen, ennek 

címén kifizet havi bruttó 1,5 millió Ft összeget, ezt beszorozva 12-vel, a kapott összeg nem 

éri el a 30 millió Ft-ot. Kiemeli, hogy valószínűleg 12 millió Ft-nak valahol még kell lenni, 

amit kifizetnek erre. Érdekelné, hogy igazából mit takar ez a szerződés. Ismeretei szerint a 

helyi közlekedést kiadták, Szentendrén csak helyközi közlekedésről beszélhetnek. További 

buszjáratokat az Önkormányzat nem rendel a Volánbusz Zrt-től. A Nemzeti Fejlesztési 

Minisztérium által finanszírozott autóbuszjáratok közlekednek a városban. Kérdezi, hogy 

akkor mire fizetnek még 30 millió Ft-ot. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: megadja a szót Kun Csabának, a Városfejlesztési, Jogi 

és Pénzügyi Bizottság elnökének. 

 

Kun Csaba bizottsági elnök: elmondja, hogy ez a kérdés a bizottsági ülésen is elhangzott és 

Alpolgármester úr részletesen válaszolt. A lényeg az, hogy korábban 80, illetve 60 millió Ft-

ot fizettek különböző vállalkozóknak a közszolgáltatásért, utána került át állami 

finanszírozásba ez a tevékenység és ekkor vonták be a Volánbusz Zrt-t, mint szolgáltatót. 

Felhívja a figyelmet, hogy az nem igaz, hogy nincs helyi szolgáltatás, alapvetően helyközi 

szolgáltatás is van, most összefonódik egy szolgáltatásba. Éppen Szentendre kitettségéből 

adódóan nagyon magas színvonalú helyi szolgáltatás szerepel a Volánbusz-szerződésben, és 

ennek a finanszírozásáról van szó. Ha megnézik, hogy hol, milyen célpontok között 

közlekednek az autóbuszok, akkor igenis egy jelentős helyi szolgáltatást nyújt a Volánbusz 

Zrt. e szerződés keretében, és ennek ellentételezésére szükséges ezt az összeget kifizetni, ami 

jóval kevesebb, mint a korábbi időszakban. 

 

dr. Török Balázs városfejlesztési alpolgármester megérkezik az ülésterembe. 

 

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

alpolgármesternek, előtte kéri Szegedi István képviselőt, hogy röviden ismételje meg a 

kérdését. 

 

Szegedi István képviselő: kérdezi, hogy miért fizetik ki a kb. bruttó 30 millió Ft-ot. 

Elmondja, hogy a Kun Csaba elnök úr által elhangzottakat részben tudja elfogadni. Jelzi, hogy 

a megállapodásban nem ez van leírva, hanem az, hogy a Szentendre Közlekedési Kártyával 

történő, kizárólag a településen belüli utazásra való igénybevételért fizetik ezt a 1,5 millió Ft-
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ot összeget. Lehet, hogy ezen kívül fizetnek valamit, de mint említette, a szerződések teljes 

terjedelmükben nincsenek mellékelve az előterjesztéshez. Jelzi, hogy a szerződéseket lett 

volna lehetősége megismerni különböző úton-módon, de elmulasztotta. Belátható azonban, 

hogy ha a 1,5 millió Ft-ot 12-vel megszorozza, akkor az eredmény nem 30 millió Ft. A 

megállapodásnak ez a pontja nem arról szól, amit Kun Csaba bizottsági elnök úr elmondott. 

 

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

 

Kubatovics Áron képviselő: elmondja, hogy úgy tudja, hogy nincs helyi autóbuszjárat. 

Helyközi járatok vannak, de nincs olyan autóbusz, amelyik az állomásról indulva – állomásra 

érkezve közlekedne, hanem helyközi járatokkal van összevonva. Dicséretes és senki sem 

vitatja, hogy a korábbiakhoz képest most csak 30 millió Ft éves összegről beszélnek, viszont 

megváltozott az egész szolgáltatás finanszírozása és struktúrája. Úgy véli, hogy az almát a 

körtével nem nagyon lehet összehasonlítani. Kiemeli, hogy korábban a 60 millió Ft-ot és a 80 

millió Ft-ot nem a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium finanszírozta, most elvileg igen. A 

megrendelő és a szolgáltató viszonyában Szentendre, mint harmadik fél van csak jelen. 

Innentől kezdve nem látható, hogy egyáltalán miért kell szerződést kötni a Volánbusz Zrt-vel. 

Ha nem kötnének szerződést, megspórolhatnának 30 millió Ft-ot. Kérdezi, hogy ebben az 

esetben mely vonalak állnának le. Megjegyzi, hogy utána már lehet számolni, hogy a 30 

millió Ft elég vagy nem elég, illetve mire megy el ez az összeg. Most 18 millió Ft-ot tudnak 

kiszámolni, ha a 1,5 millió Ft-ot beszorozzák 12 hónappal. Jelzi, hogy így, ilyen formában 

nincsenek benne az előterjesztésben az előzőekkel elmondottakkal együtt. 

 

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

alpolgármesternek. 

 

dr. Török Balázs városfejlesztési alpolgármester: elmondja, hogy bonyolult és hosszadalmas 

evolúciója van ezeknek a szerződéseknek az elmúlt évekre visszatekintve. Jelzi, hogy két 

szerződés van, ami az összeget illeti, tehát a két szerződés együttes összege szorozva 12-vel 

jelenti a 30 millió Ft-ot. Egyik szerződés a Szentendre Közlekedési Kártya ellentételezéséről, 

a másik szerződés pedig a közszolgáltatás egyfajta támogatásáról, működtetéséről szól. „Helyi 

közszolgáltatás” definíció jelenleg már nincsen a városban, hiszen a helyi közszolgáltatást a 

helyközi közszolgáltató átvette. Tehát de facto van helyi közszolgáltatás Szentendrén, 

autóbuszok indulnak az állomásról és oda érkeznek. Ezért az Önkormányzatnak térítést kell 

fizetnie, ahogy korábban is fizetett érte, csak most már a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a 

megrendelő. A különbség az, hogy színvonalában és mennyiségében a szolgáltatás változatlan 

maradt, addig az Önkormányzat által fizetendő összeg megfeleződött a négy évvel ezelőttihez 

képest. Közben volt egy drágább összeg is, sőt volt egy olyan időszak, amikor 

megversenyeztette a Volánbusz Zrt. ezt a szolgáltatást és az Önkormányzat egy piaci árat 

kapott erre, ami kb. 42 millió Ft-ra jött ki. Úgy gondolja, hogyha a múltbéli éveket ideálisnak 

tekintik, akkor a közszolgáltatás mennyisége és minősége nem változott, míg a fizetendő 

összeg jelentősen csökkent, ami dukál is a kapott teljesítményért. 

 

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

 

Szegedi István képviselő: úgy értelmezi a hallottakat, hogy a Szentendre Közlekedési Kártya 

ellentételezéséért fizetik a 18 millió Ft-ot évente, és ahhoz, hogy a Nemzeti Fejlesztési 

Minisztériumon keresztül a Volánbusz Zrt-től plusz szolgáltatásokat rendeljenek meg, erre 

évente 12 millió Ft-ot fizetnek. Jelzi, hogy a kb. bruttó 30 millió Ft-ot nem érti, tehát le lehet 
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írni, hogy 35.412 ezer Ft, mert valószínűleg erre élő szerződések vannak. Ezért jött zavarba, 

hogy kb. bruttó 30 millió Ft, amikor ő 18 millió Ft-ot látott, ami igen erősen „körülbelül”. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: megadja a szót Horváth Győző képviselőnek. 

 

Horváth Győző képviselő: elmondja, hogy az emberek igazából arra kíváncsiak, hogy 

megmaradnak-e a járatok december 1-től vagy sem. A Városfejlesztési, Jogi és Pénzügyi 

Bizottság ülésén kérdezte Alpolgármester urat, és úgy tájékoztatott, hogy igen, megmaradnak. 

 

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

 

Fülöp Zsolt képviselő: szeretné, ha megkapnák azokat a számadatokat, hogy a plusz 

szolgáltatás milyen járatokat érint, milyen járatokért fizetnek, a Volánbusz Zrt. a 

szolgáltatásért milyen díjat számol el. Ezt a helyi adókból fizetik, és akkor lenne világos 

mindenki számára, ha tételesen látnák, hogy a Szentendre Közlekedési Kártyán kívül fizetett 

12 millió Ft (pl. kilométerben, teljesítménydíjban) mit takar és mely járatokat. Kifogásolja, 

hogy körülbelül bruttó 30 millió Ft van leírva. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: elmondja, hogy a szerződéseket, mellékleteket a 

Képviselő-testület rendelkezésére tudják bocsájtani. Megadja a szót Kubatovics Áron 

képviselőnek. 

 

Kubatovics Áron képviselő: kiemeli, hogy azért fontos Fülöp Zsolt képviselőtársa által 

említett kimutatás, mert havonta megkeresik szentendrei lakosok azzal a kéréssel, hogy 

lehetne-e különböző irányokba autóbuszjárat. Nem tud mit mondani, mert nem tudja, hogy 

mennyibe kerül, technikailag megvalósítható-e. Ha legalább azt látnák, hogy egy-egy vonal 

mennyibe kerül, akkor tudnának kalkulálni. Példaként említi, hogy a tegnapi bizottsági ülésen 

az egyik napirendi pontnál elhangzott, hogy a város demográfiai helyzete átalakulóban van, 

Pismányban is sok idős ember él. Megjegyzi, hogy egyes városrészekben kevesebb buszjárat 

van, úgy érzi, egyre inkább szükség lesz a járatok bővítésére. A Szentendre Közlekedési 

Kártya kapcsán kérdezi, hogy hány darab nyugdíjas-, illetve diák használóra számítanak. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: elmondja, hogy kártyavásárlásra vonatkozólag konkrét 

adatokkal tudnak szolgálni. Ezt a kimutatást is bele teszik majd az információs csomagba. 

Megadja a szót Fülöp Zsolt képviselőnek. 

 

Fülöp Zsolt képviselő: kérdezi, hogy Szentendre Közlekedési Kártyát csak szentendrei 

lakcímkártyával rendelkezők vásárolhatnak, vagy bárki más is. 

 

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

alpolgármesternek. 

 

dr. Török Balázs városfejlesztési alpolgármester: elmondja, hogy közlekedési kártyát csak 

szentendrei lakcímmel lehet vásárolni. Az átnevezés alapján a jogi konstrukció más, azonban 

de facto ugyanaz, mint a korábbi szentendrei helyi autóbuszbérlet. Ugyanazon körre 

vonatkozik és ugyanazt a kedvezményt biztosítja, mint korábban. Felhívja a figyelmet, hogy 

információs csomagként működik a www.szentendre.hu / letöltések internetes oldal, ahol 

megtalálható az összes megkötött szerződés, menetrendek. Az előterjesztés kapcsán nem egy 

új dologról van szó, hanem élő szerződések meghosszabbításáról. Egyébként ezt a vitát 

lefolytatták, amikor a szerződéseket megkötötték. Jelzi, hogy konkrét kérdések kapcsán is 
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szívesen válaszol. Kiemeli, hogy kérés alapján Helyes Imre elnök úrral és Tóth Sándor TESZ-

es szakértővel ez ügyben fog találkozni. Megjegyzi, hogy Tóth Sándor korábban az 

Önkormányzat szakértője volt, akit egy bizonyosfajta érdek motivál ez ügyben. Úgy látja, 

hogy most ennek a Társaság az Élhető Szentendréért Egyesület teret enged. Ez az Egyesület 

döntése, de nem biztos, hogy ez a kifizetődő út, a lényeg azonban az, hogy részéről minden 

információt megadjon. A találkozóra szeretettel meghívja TESZ-es önkormányzati 

képviselőtársait is, és megbeszélhetnek mindent ez ügyben. 

 

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

bocsátja a határozati javaslatot. 

 

Szavazás eredménye 

 

 

#: 468   Száma: 16.11.17/26/0/A/KT 

Ideje: 2016 november 17 16:18  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 10 76.92 71.43 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 3 23.08 21.43 

Szavazott 13 100.00 92.86 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   7.14 

Összesen 14   100.00 

Megjegyzés: 

 

Név Voks Frakció 

Dombay Zsolt Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Fülöp Zsolt Tart. - 

Kubatovics Áron Tart. - 

Szegedi István Tart. - 

Boda Anna Mária Távol - 

 

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

határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 

 



 58 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

270/2016. (XI.17.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  

 

1. felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium jóváhagyását 

követően a közösségi buszközlekedés színvonalának megőrzése mellett, a határozati 

javaslat mellékletében szereplő szerződéseket a Volánbusz Közlekedési Zrt.-vel 

aláírja; 

2. felhatalmazza a Polgármestert, hogy a többlet pénzügyi kötelezettségvállalást nem 

igénylő, a Volánbusz Közlekedési Zrt. részéről felmerülő esetleges további 

pontosításokkal az 1. pontban hivatkozott szerződéseket írja alá. 

 

Felelős:     Polgármester  

Határidő: 2016. december 31. 

Végrehajtásért közvetlenül felelős: Szolgáltatási koordinátor 

 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

 

 

28. Előterjesztés a Ferenczy Múzeumi Centrum 2017. évi Public Art pályázati 

kiírásához fedezet biztosításáról 

Előadó: Sólyomné Gyürk Dorottya kulturális alpolgármester 

 

 

 

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

Áron képviselőnek. 

 

Kubatovics Áron képviselő: elmondja, hogy amikor megváltoztatták a Posta előtti szobrok 

koncepcióját, és visszatért az eredeti koncepció, hogy Public Art helyszín legyen, akkor azt 

hitte, hogy egy évig kint lesznek a szobrok. Meglepődött, hogy novemberben a szobrok 

elkerültek onnan. Javasolja, hogy egész évben legyenek kint a pályázat alapján kiválasztott 

szobrok. Ez azt jelenti, hogy több pénzbe kerülnek majd a szobrok, hiszen szobrokat elvileg 

nem fél évre gyártanak, mert az nem szobor, az egy térinstalláció. A szobor az, amely 20-50 

év múlva is szobor lesz. Szeretné, ha a város költ szobrokra, akkor a város tulajdonába 

kerüljön és ne 5 hónapig, hanem egy évig legyen látható. Támogatja a szoborkoncepciót, csak 

bátrabbak legyenek. Lehet, hogy a véleményével senki nem ért egyet, de 3 millió Ft-ból 3 

szobor létrehozása térinstalláció, és nem bír ki valóban fél évnél többet napon, esőben. Nincs 

módosító indítványa, elfogadja az előterjesztést, de javasolja Kulturális Alpolgármester 

asszonynak, hogy ez irányba lépjenek tovább. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: megadja a szót Sólyomné Gyürk Dorottya kulturális 

alpolgármesternek. 
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Sólyomné Gyürk Dorottya kulturális alpolgármester: elmondja, hogy a lakosság nem örült 

annak, hogy ez a projekt sikertelen volt, és bizonyos szobrok hosszútávon ott maradtak. 

Vállalásuk – az eredeti koncepció szerint - egy állandóan változó szoborkiállítás volt, ezt ma 

már úgy nevezik, hogy egy Public Art projektet valósítanak meg. A Public Art művek nem 

igazán bírják ki a telet. Ha maradandó szobrokra kívánnak költeni, akkor az szobronként 10 

millió Ft-os nagyságrend. Utána felvetődik, hogy hová zúzzák be, hová viszik, mit csinálnak 

vele. Jelzi, hogy a koncepció mentén haladnak. Ez egy vizuális Public Art projekt, amely 

maximum három művet enged meg. Az eredeti, 1996. évi szándéknak megfelelően változnak 

a művek. Azért is jó, mert nem fog megtelni sem a város, sem a tér, viszont minden évben 

nagyon sok művész kap lehetőséget, hogy alkosson, és az alkotás megvalósuljon. Ennek a 

művészek nagyon örültek, az 1956-os Public Art projekt is jól sikerült, hét Public Art mű 

valósult meg. Nem panaszkodtak a művészek, hogy az ünnepi körben - október 23-tól 

november 4-ig – valósult meg ez a projekt. Kiemeli, hogy egy turisztikai célú pályázatot is ki 

szeretnének írni a Duna-partra, melyet a Tourinform Iroda és a Kulturális Alpolgármesteri 

Hivatal fogja megvalósítani. Ha figyelik a pályázatokat, akkor az itt élők művészek közül 

sokakat be tudnak vonni. Úgy látta, hogy pozitív fogadtatás volt, ami azonban nem zárja ki, 

hogy időnként ne emeljenek 10 millió Ft-ért maradandó műalkotást. 

 

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

 

Holló István képviselő: felajánlja Kubatovics Áron képviselőtársának, hogy lefotózza a 

műalkotásokat és albumba fűzi, hogy egész évben nézegethesse, mert szerinte bőven 

elégséges volt a kiállított időtartam, nem is beszélve arról, hogy mennyibe került. 

Hangsúlyozza, hogy nem művészetellenes, de volt néhány alkotás, amit nem állított volna ki. 

Lehet, hogy maradi, de szerinte nincs egyedül ezzel a véleményével. Lakossági fórumon 

szívesen meghallgatná, hogy milyen visszhangja volt a lakosság körében a Posta előtti 

projektnek. Szerinte tegyenek oda maradandó alkotást. Megjegyzi, hogy a Turul-szoborra 

megszavaztak 1 millió Ft-ot, amit nem kaptak meg. Ha Kubatovics Áron képviselőtársának 

oly kedves a térinstalláció, akkor csináljon magának egyet. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: köszöni a szórakoztató elemeket sem nélkülöző 

hozzászólást. Megadja a szót Fülöp Zsolt képviselőnek. 

 

Fülöp Zsolt képviselő: nagyon sajnálja, hogy idáig jutott a Képviselő-testület, hogy 

színvonaltalan megjegyzések születnek. Nem gondolja, hogy bárki véleménye kevesebb vagy 

több lenne, mint a másiké. Szerinte hozzátartozik a városképhez a művészet megjelenése, 

méghozzá az a művészet is megjelenhet, amit adott esetben személy szerint nem szeret vagy 

nem ért. Ettől még ennek a létjogosultságát kétségbe vonni nem szabad. Jelzi, hogy azért 

támogatta a Turul-szobrot is, mert szintén van létjogosultsága. Úgy véli, ha nincs egy pozitív 

szimbiózis a Képviselő-testületben, és megpróbálják kihasználni a nagyon könnyen 

felkorbácsolható egyéb véleményeket, akkor nagyon rossz lóra tett a Képviselő-testület egy 

része. Nem szeretné, ha ehhez bárki is asszisztálna, nekik nem ez a céljuk. Tisztelettel kér 

mindenkit, hogy az ízlésekről és pofonokról a jó értelembe vett toleranciával beszélgessenek. 

Ne próbálják meg kihasználni a vélt vagy valós ízlésbeli fölényt, különbségeket. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: megadja a szót Sólyomné Gyürk Dorottya kulturális 

alpolgármesternek. 
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Sólyomné Gyürk Dorottya kulturális alpolgármester: hozzáfűzi, hogy évek óta nem volt 

ilyen intenzív és pozitív a város sajtómegjelenése, mint az idei évben, ami elsősorban az 

ArtCapital fesztiválnak és az ezzel összefüggésben lévő Public Art, illetve kültéri 

megjelenéseknek köszönhető. Kiemeli, hogy az 1956-os Emlékbizottságtól kaptak egy 

levelet, melyben úgy tájékoztatnak, hogy a Szentendre Város 1956. Public Art Projektjét 

kiemelt projektként kezelik, ez egyedülálló az országban és szeretnék jó példaként több 

helyen bemutatni. 

 

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

 

Holló István képviselő: elmondja, hogy Fülöp Zsolt képviselőtársával nem szeretne nyílt vitát 

folytatni, azonban nyilvánvaló, hogy nem egyforma az ízlésük. Nem is erre helyezi a 

hangsúlyt, hanem arra, hogy aki a városba érkezik és megnézi ezeket az alkotásokat, egy 

bizonyos szintet feltételeznek. Az a legnagyobb baj, hogy csak ezt látják, hogy nincs figuratív 

szobor, emlékművek, hanem kizárólag non-figuratív dolgok, amit a Társaság az Élhető 

Szentendréért Egyesület is támogatott, példaként említi Szántó Piroska szobrát. Kifogásolja, 

hogy alig van olyan köztéri szobor városban, ami hagyományos figurális megjelenés, illetve 

Szentendre hagyományát tisztelve, annak emléket állítva jelenne meg. Úgy véli, hogy a 

rengeteg lehetőségből kizárólag ezeket látják. Kifogásolja, hogy aránytalanság, túlsúly 

jellemzi ezeket a műveket. Egy bizonyos világnézetet, szemléletet, ízlést elégítenek ki, ami 

irritálja a közönséget. Sajnos nem merik megmondani az emberek, hogy nem szép, példaként 

említi a piros vasszerkezetet. Biztos benne, hogy nagyon sok ember szeretne látni 

hagyományos szobrokat, és ezt az igényt is tiszteletben kellene tartani. 

 

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

 

Kubatovics Áron képviselő: úgy gondolja, hogy ízlésekről nem lehet vitatkozni, arányokról 

már igen, azonban a figuratív és non-figuratív megjelenés esztétikai kategória. Szerinte 

rengeteg figurális szobor van Szentendrén, pl. az ivókút, Czóbel Béla, Barcsay Jenő stb. Úgy 

véli, hogy sokaknak tetszett, sokaknak nem, de a művészet szándékosan hozza létre azt, hogy 

valahogyan viszonyuljanak hozzá az emberek. Kiemeli, hogy a művészetére büszke városnak 

fontos, hogy ilyen alkotásai legyenek. Egyetért, hogy az arányokat tartani kell, ami szerinte 

tartva van. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: biztos benne, hogy sokáig lehetne folytatni az 

ízlésekről, kulturális irányzatokról a beszélgetést, azonban kéri, hogy tegyék meg ezt egy 

másik fórumon. Egyéb kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a határozati 

javaslatot. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 469   Száma: 16.11.17/27/0/A/KT 

Ideje: 2016 november 17 16:31  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített 
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Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 12 92.31 85.72 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 1 7.69 7.14 

Szavazott 13 100.00 92.86 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   7.14 

Összesen 14   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Név Voks Frakció 

Dombay Zsolt Igen - 

Fülöp Zsolt 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 - 

Szegedi István Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Holló István Tart. - 

Boda Anna Mária 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 

271/2016. (XI.17.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

 

1. egyetért a Public Art projekt 2017. évi megvalósításával, melyhez a Ferenczy 

Múzeumi Centrum 2017. évi költségvetésében 3.500 eFt-ot biztosít; 

2. felkéri a Polgármestert, hogy a Város 2017. évi költségvetésének tervezésekor az 1. 

pontban meghatározott döntés költségvetési kihatásait vegye figyelembe. 

 

 

Felelős:     Polgármester 

Határidő: 2017. évi költségvetés előkészítése 

A végrehajtásért közvetlenül felelős: Közgazdasági Iroda 
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29. Előterjesztés az általános iskolák felvételi körzethatárai kijelölésének 

véleményezéséről 

Előadó: Petricskó Zoltán általános alpolgármester 

 

 

 

 

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

lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

Szavazás eredménye 

 

 

#: 470   Száma: 16.11.17/28/0/A/KT 

Ideje: 2016 november 17 16:32  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 100.00 92.86 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 13 100.00 92.86 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   7.14 

Összesen 14   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Név Voks Frakció 

Dombay Zsolt Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Szegedi István Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Boda Anna Mária 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 

272/2016. (XI.17.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szentendrei általános iskolák 

2017/2018. tanévre vonatkozó körzethatáraival kapcsolatban az alábbi állásfoglalást alakítja 

ki:  

 

1. a szentendrei és pilisszentlászlói körzetbesorolással egyetért, azokat a 2017/2018. tanévre 

vonatkozóan elfogadja; 

2. Csobánka közigazgatási területének szentendrei iskolákhoz sorolásával nem ért egyet, és 

az alábbi indokok alapján kifejezetten ellenzi: 

- A szentendrei iskolák túlzsúfoltak, az előző tanévhez képest plusz egy osztályt kellett 

indítani és nem ritkák a 30 fő feletti osztálylétszámok sem. Félő, hogy a zsúfoltság 

növekedése rontaná az oktatás színvonalát, és a szentendrei szülők, lakosok ellenállásába is 

ütközhet.  

- Ésszerűtlen, hogy a csobánkai gyermekeknek Szentendrére kell utazniuk, mikor három 

olyan város (Pilisvörösvár, Pomáz és Budakalász) is van, amely Csobánkához közelebb 

fekszik.  

- Az Izbégi Általános Iskola kötelező ellátási területe Pilisszentlászló Község teljes 

közigazgatási területe, míg például a Csobánkához közelebb lévő városok (pl. Pomáz és 

Budakalász) általános iskolái nem látnak el más települést, így emiatt is indokolatlan 

szentendrei általános iskola kijelölése.  

- Ha a szentendrei iskolák körzetében marad Csobánka, akkor a 2017/2018. tanév felvételi 

eljárása során minden olyan gyermeket, aki Csobánkán lakik, a kijelölt iskola köteles 

felvenni. A szentendrei iskolák nagyon népszerűek, magas színvonalú a nevelés. Közismert, 

hogy jelenleg is gyakran előfordul az, hogy csak azért létesítenek Szentendrén lakcímet, 

hogy a szentendrei iskolába felvegyék a gyermeket. Előfordulhat, hogy ezen oknál fogva a 

kijelölt csobánkai körzetekben meg fog nőni a tanköteles gyermekek létszáma és a kijelölés 

miatt ezen gyermekek felvételét nem lehetne elutasítani, akár a szentendrei gyermekek 

felvétele is veszélybe kerülhet.  

- Nem áll a szentendrei Képviselő-testület rendelkezésére pontos információ a csobánkai 

hátrányos helyzetű gyermekek számáról, de ennek számosságától függően félő, hogy fel fog 

borulni a hátrányos helyzetű tanulók aránya az egyes osztályokban, ami szintén az oktatás 

színvonalát veszélyeztetné. 

- A legcélszerűbb az lenne, ha a csobánkai gyermekek ellátása továbbra is Csobánkán 

történne meg, ezért javasoljuk, hogy a KLIK gondoskodjon a helyben történő oktatásról; 

3. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a Képviselő-testület döntéséről szóló tájékoztatás 

Pest Megyei Kormányhivatal felé történő továbbításáról. 

Felelős:     Polgármester 

Határidő: azonnal 

Végrehajtásért közvetlenül felelős: Kulturális és köznevelési referens 
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30.      Egyebek 

 

 

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

 

Magyar Judit képviselő: három egyebekről szeretne beszélni. A múlt héten a csatorna fedlap 

miatt állt a város két napig. Nem tudni, mi történt pontosan, mert nagyon hosszú ideig állt a 

sor 11-es főúton, nem lehetett közlekedni. Jó lenne úgy időzíteni azokat a munkálatokat, 

amiket nem szükséges télen végezni, kivéve, ha veszélyelhárításról van szó, szeretné, ha a 

Polgármester úr tudna egyeztetni a cégekkel. 

Második pontban az ELMŰ áramszünetével kapcsolatban elmondja, hogy nem tudja, mi az a 

halaszthatatlan ok, hogy áramszünetnek kell lennie november 22-én és december 2-án egész 

nap. Sok az idős ember, nem tudnak ételt melegíteni, hideg van a lakásokban, miért éppen 

télen és nem nyáron végzi el ezeket a munkálatokat. 

A Kaiser’s parkolójával kapcsolatban tarthatatlannak tartja azt az állapotot, hogy napközben 

nem lehet ott parkolni. A környéken többféle ügyet lehet intézni, de nem lehet parkolót 

találni, mert akik HÉV-vel utaznak, ott parkolják le az autóikat. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: a csatorna fedlappal kapcsolatban elmondja, hogy az a   

11-es főúton, a Magyar Közút NZrt. megbízásából történt. A Magyar Közút NZrt. üzemelteti 

a 11-es főutat, ezekben a kérdésekben nem a város hoz döntéseket. Az ELMŰ áramszünettel 

kapcsolatban, írásban fognak tájékoztatást adni, hogy mi az, ami ezeket az áramszünetet 

indokolja. A Kaiser’s parkolójával kapcsolatban elmondja, hogy elindult egy tervezési 

folyamat, tervezés, kivitelezés több időt vesz igénybe. Meg fogják oldani, hogy a 

gyorsparkoló és a P+R parkoló különválasztásra kerüljenek.    

 

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

 

Kubatovics Áron képviselő: nem tudja, hogy a bizottság vagy a város vezetés döntött-e, mert 

le lett zárva a Duna-korzó a nyár folyamán és úgy tudta, hogy fel lesz oldva októbertől, 

azonban ez nem történt meg.  Ez ügyben már elkezdődtek az engedély kiadások stb. Javaslata, 

hogy egyeztessen a Városvezetés a Duna-korzó végleges lezárásával kapcsolatban az 

iskolákkal, vállalkozókkal, szülőkkel, éttermekkel, lakókkal, Ipartestülettel. Hozzájuk hetente 

több megkeresés érkezik.  

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: megadja a szót Petricskó Zoltán általános 

alpolgármesternek. 

 

Petricskó Zoltán általános alpolgármester: elmondja, hogy a belvárosban lakók kaptak 

engedélyt, oda „kivéve engedéllyel és kivéve célforgalommal” lehetett behajtani, aki pedig ott 

áthaladt, az megszegte a közlekedési szabályt. Nem értik, milyen panasz érkezett be a 

lakóktól, mert a belvárosi lakók meg voltak elégedve a mostani fogalmi renddel. 

 

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

 

dr.Török Balázs alpolgármester: elmondja, hogy szerintük nagyon jó hangulatú Képviselő-

testület van, egyre konstruktívabban dolgoznak azért, hogy ez a város jobb legyen, de 

rombolja a hangulatot az, amikor egyes képviselő, egyes testületi tag kioktató hangnemben 

kezeli pl. Kun Csabát, akinek elmondja, hogy eggyel lejjebb van az értelmi megértésben. Ha 
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ettől a stílustól elvonatkoztatva tudnák megfogalmazni a véleményt, akkor az egész testület 

eredményesebben tudna dolgozni. 

 

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

 

Fülöp Zsolt képviselő: elmondja, hogy dr. Török Balázs alpolgármester többször 

megfogalmazott, olyan mondatokat, amitől egymásra néztek és azt mondták, hogy hát igen, 

van miért továbblépni ebben a dologban, amiről most konkrétan beszéltek. Azt mondta, hogy 

Kun Csaba még egy lépcsőfokkal lejjebb tart a testületi előterjesztésnek a megértésében, mert 

Polgármester úr már a következő etapnál tartott, amikor saját javaslatot mondott és végül nem 

értik, hogy miért nem szavazta meg saját javaslatát. A Polgármester úrnak beszélt, miközben 

a Polgármester úr olvasott, ezért megvárta, amíg elolvassa és utána tud figyelni arra, hogy mit 

mond, ez nem tiszteletlenség volt. Holló Istvánnal kapcsolatban pedig egyetért azzal, hogy 

ízlésekről nem szabad vitatkozni, az ízlésbeli különbségeket ne próbálják meg úgy beállítani, 

mintha ennek vagy annak akkora tábora lenne. Ezt a hangnemet szeretné, ha a Képviselő- 

testület mellőzné, ezért hívta fel Holló István figyelmét. Úgy gondolja, ha hosszú távon együtt 

tudnának működni, annak mindenki nagyon örülne és egységesnek kell lenniük, hogy a 

másikban a jó szándékot lássák, és ne próbálják félremagyarázni a saját mondataikat sem. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: megadja a szó Szegedi István képviselőnek. 

 

Szegedi István képviselő: örömmel tapasztalja mindenki, hogy a gyermekorvosi rendelő 

felújítása zajlik, viszont többen kérdezték, hogy a rendelés zavartalanul folyik –e. Javasolja a 

honlapon feltüntetni a változásokat. 

 

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

 

Holló István képviselő: a Bercsényi u. sarkán lévő épület beruházásával, annak elhúzódásával 

kapcsolatban elmondja, hogy 2017. év márciusában van az átadás, de nem úgy néz ki, hogy ez 

bekövetkezik. Kérdése, hogy mikor lesz az átadás. A választ írásban is elfogadja. 

 

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

 

Magyar Judit képviselő: a múlt hónapban tette fel a kérdést a kátyúzással kapcsolatban. Azt 

mondták, hogy a listát kiküldik, hogy hol és mikor történnek a javítások, ha ez a lista elkészült 

szívesen megnézné. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: egyéb kérdés, észrevétel nem lévén megköszöni a 

részvételt, az ülést 16.46 órakor bezárja. 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 

Verseghi-Nagy Miklós                                                            dr. Gerendás Gábor 

                   polgármester                                                                       jegyző 


