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Szám: 2/2016. 

 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

 2016. február 11-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, Boda Anna, Dombay Zsolt, Fekete János, Holló 

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

Judit, Pintér Ádám, Tolonics Gyula és Zakar Ágnes  képviselők 

 

Távol van:                        Fülöp Zsolt képviselő 

        

  

Hivatalból jelen 

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

jegyző,  dr. Dóka Zsolt aljegyző, Solymosi Heléna Kulturális 

Nonprofit Kft. mb. ügyvezető, kommunikációs központ vezető, Kéri 

Mihály gazdasági vezető, Tamás Attiláné számviteli vezető, dr. 

Ligetfalvi Kinga közigazgatási és adó irodavezető, dr. Weszner Judit 

városfejlesztési irodavezető, Kolozs János főmérnök, Márton Andrea 

vagyongazdálkodási irodavezető, Kovacsics Roberta 

vagyonhasznosítási ügyintéző, Bánhidi-Kovács Anikó 

vagyongazdálkodási ügyintéző, dr. Nádudvari Gyöngyi jogtanácsos, 

dr. Rabb Albert György jogtanácsos, Kosztek Imréné pályázati 

koordinátor,  Budai Mónika jegyzői kabinetvezető, Bartha Enikő az 

Önkormányzati és Szervezési Iroda vezetője, Sándorné Vincze 

Viktória szolgáltatási koordinátor 

 

 

Meghívottak:  

 

„A gazdasági társaságok 2016. évi üzleti tervének elfogadása” és a „Szentendrei 

Kulturális Központ Nonprofit Kft. előadó-művészeti ügyvezetői pályázat kiírásáról” c. 

napirendi pontokhoz Solymosi Heléna Kulturális Központ NKft. mb. ügyvezető 

 

„A gazdasági társaságok 2016. évi üzleti tervének elfogadása” c. napirendi ponthoz 

Drégely Miklós Aquapalace Kft. ügyvezető 

 

„A gazdasági társaságok 2016. évi üzleti tervének elfogadása”, „Szentendre Város 

Önkormányzata és a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. között fennálló közétkeztetési 

szolgáltatási szerződésmódosításáról”, „Szentendre Város Önkormányzata és a Városi 

Szolgáltató Nonprofit Zrt. között fennálló köztisztatási feladatok ellátásáról szóló 

közszolgáltatási szerződésmódosításáról” és a „Szentendre Város Önkormányzata és a 

Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. között fennálló gondnoksági feladatok ellátásáról szóló 
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közszolgáltatási szerződésmódosításáról” c. napirendi pontokhoz Mandula Gergely 

vezérigazgató,  Fehér Zoltán divízióvezető, Pálinkás Attila divízióvezető, Répánszky Júlia 

divízióvezető 

 

„A Város 2015. évi költségvetéséről szóló 9/2015. (III. 3.) önkormányzati rendelet 

módosításáról” és „A Város 2016. évi költségvetéséről szóló …/2016. (…) önkormányzati 

rendelet megalkotásáról” c. napirendi pontokhoz Balogh Istvánné az EAST-AUDIT Zrt. 

könyvvizsgálója 

 

 

 

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

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

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

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

Múzeum szerkezeti átalakításával kapcsolatos döntésről” szóló sürgősségi indítvány 

napirendre vételét.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

 

#: 85   Száma: 16.02.11/0/0/A/KT 

Ideje: 2016 február 11 15:03  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 100.00 93.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 14 100.00 93.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   6.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Név Voks Frakció 

Boda Anna Mária Igen - 

Dombay Zsolt Igen - 

Fekete János Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 
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Petricskó Zoltán általános alpolg. Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Fülöp Zsolt Távol - 

 

 

 

 

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

sürgősségi indítványt napirendre vette. 

 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: elmondja, hogy a „Szentendre Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének a háziorvosi körzetek meghatározásáról szóló 18/2002. VI. 30.) Önk. 

sz. rendeletének módosításáról szóló …/2016. (…) önkormányzati rendelet megalkotásáról” 

c. napirendi ponthoz a mai napon észrevételek érkeztek a körzethatárokkal kapcsolatban, ezen 

észrevételek megbeszélése után, a következő képviselő-testületi ülésre terjesztenék be a 

módosítást. Ennek alapján javasolja a 15. napirendi pont levételét. A 19. napirendi pont - „a 

Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft-ben meglévő üzletrész értékesítéséről” - kapcsán 

felhívja a figyelmet, hogy az előterjesztő visszavonta az előterjesztést, így szintén levennék a 

napirendről. A 33. napirendi ponttal kapcsolatosan – „a Jehova Tanúi Szentendre-Kelet 

Gyülekezete fellebbezése közterület használat ügyben”- a Városfejlesztési Bizottság saját 

hatáskörben visszavonta korábbi döntését, így az előterjesztés okafogyottá vált. Javasolja, 

hogy a sürgősségi indítványt a tájékoztatók után, a 8-9. napirendek között tárgyalják. 

Ügyrendben megadja a szót Fekete János képviselőnek. 

 

Fekete János képviselő: kéri, hogy a 30. napirendi pontot – „Állásfoglalás kialakítása az 

Európai Unió által meghatározott kötelező betelepítési kvóta elutasítása tárgyában” – vegyék 

le a napirendről, ugyanis ez nem tartozik a Képviselő-testület hatáskörébe. Úgy gondolja, 

hogy nem praktikus, továbbá tárgytalan ez az előterjesztés, mert kül- és belpolitikai szinten 

határozat született, a Strassbourgi-, illetve a Luxemburgi Bíróságon már jelen van az ügy. 

Úgy gondolja, hogy ez nem helyi téma, ez egy felsőbb kérésre, megfelelésre való határozat 

lenne. Abszolút nem támogatja a napirend Képviselő-testület elé kerülését.  

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: ügyrendben megadja a szót Tolonics Gyula 

képviselőnek. 

 

Tolonics Gyula képviselő: tudja, hogy most hol tart az ügy, és ez az előterjesztés pontosan a 

helybéli megtámogatását célozza, hogy annak ott majd hitelt adjanak. Nem támogatja, hogy 

az előterjesztés lekerüljön a napirendről. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: szavazásra bocsátja az ügyrendi javaslatot. Az „igen” 

szavazat a napirend levételét, a „nem” szavazat az előterjesztés megtárgyalását jelenti. 
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Szavazás eredménye 

 

#: 86   Száma: 16.02.11/0/0/A/KT 

Ideje: 2016 február 11 15:07  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Egyszerű 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 3 21.43 20.00 

Nem 11 78.57 73.33 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 14 100.00 93.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   6.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Név Voks Frakció 

Fekete János Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Boda Anna Mária Nem - 

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 - 

Tolonics Gyula Nem - 

Verseghi-Nagy Miklós Nem - 

Zakar Ágnes Nem - 

Fülöp Zsolt Távol - 

 

     

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

az ügyrendi javaslatot elutasította. 

 

 

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.  
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Szavazás eredménye 

 

 

 

#: 87   Száma: 16.02.11/0/0/A/KT 

Ideje: 2016 február 11 15:08  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 92.86 86.66 

Nem 1 7.14 6.67 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 14 100.00 93.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   6.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Név Voks Frakció 

Boda Anna Mária Igen - 

Dombay Zsolt Igen - 

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 - 

Tolonics Gyula Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Fekete János Nem - 

Fülöp Zsolt Távol - 

 
     

 

 

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

napirendet elfogadta.  
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NAPIREND 

  Cím Típusa Előterjesztő Előkészítő 

1. 
Két testületi ülés között eltelt 

időszak eseményeiről  
Tájékoztató 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

2. 
Lejárt határidejű határozatok 

végrehajtása  
Jelentés 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

Maurerné 

Koncz Tímea 

3. 

A Képviselő-testület által a 

Városfejlesztési Bizottságra 

átruházott hatáskörben tett 

intézkedésekről a 2015. január 01. 

- 2015. december 31. közötti 

időszakban 

Beszámoló 
Kun Csaba 

bizottsági elnök 

Kudett 

Krisztina 

4. 

A Képviselő-testület mellett 

működő bizottságok, 

munkacsoportok 2015. évben 

végzett munkájáról 

Beszámoló Bizottsági elnökök 

Havasi 

Hajnalka   

Máté Szilvia 

5. 
Az adóbevételek és adóhátralékok 

2015. évi alakulásáról 
Beszámoló 

dr. Gerendás Gábor 

jegyző 

dr. Ligetfalvi 

Kinga 

6. 
A CONCERTO program, mint 

nagyprojekt jelenlegi helyzetéről 
Tájékoztató 

dr. Török Balázs 

városfejlesztési 

alpolgármester 

Kosztek 

Gabriella 

7. 

A Duna-Vértes Köze Regionális 

Hulladékgazdálkodási 

Önkormányzati Társulás által 

Szentendrén létesítendő regionális 

hulladékátrakó és hulladékudvar 

helyzetéről 

Tájékoztató 

dr. Török Balázs 

városfejlesztési 

alpolgármester 

Kosztek 

Gabriella 

8. 

A Képviselő-testület mellett 

működő bizottságok 2016. évi 

munkatervéről 

Tájékoztató Bizottsági elnökök  

Havasi 

Hajnalka 

Máté Szilvia 

9. 

A Ferenczy Múzeum szerkezeti 

átalakításával kapcsolatos 

döntésről 

Sürgősségi 

indítvány 

Sólyomné Gyürk 

Dorottya  

kulturális 

alpolgármester 

Gulyás Gábor 
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10. 

A Város 2015. évi 

költségvetéséről szóló 9/2015. 

(III. 3.) önkormányzati rendelet 

módosításáról  

Előterjesztés 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

Tamás Attiláné 

Novák Andrea 

11. 

A város 2016. évi költségvetéséről 

szóló …/2016. (…) 

önkormányzati rendelet 

megalkotásáról 

Előterjesztés 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

Kéri Mihály 

12. 
A gazdasági társaságok 2016. évi 

üzleti tervének elfogadása 
Előterjesztés 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

gazdasági 

társaságok 

vezetői 

13. 

Szentendre Város Önkormányzata 

és a Városi Szolgáltató Nonprofit 

Zrt. között fennálló közétkeztetési 

szolgáltatási 

szerződésmódosításáról 

Az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) 

pontja 

 alapján zárt ülés rendelhető el! 

Előterjesztés 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

dr. Huszár 

Adrienn 

14. 

Szentendre Város Önkormányzata 

és a Városi Szolgáltató Nonprofit 

Zrt. között fennálló, köztisztasági 

feladatok ellátásáról szóló 

közszolgáltatási szerződés 

módosításáról 

Az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) 

pontja  

 alapján zárt ülés rendelhető el! 

Előterjesztés 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

dr. Huszár 

Adrienn 

15. 

Szentendre Város Önkormányzata 

és a Városi Szolgáltató Nonprofit 

Zrt. között fennálló, gondnoksági 

feladatok ellátásáról szóló 

közszolgáltatási szerződés 

módosításáról 

Az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) 

pontja  

alapján zárt ülés rendelhető el! 

Előterjesztés 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

dr. Huszár 

Adrienn 

16. 

Szentendre Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének az 

állattartásról szóló 12/2010. 

(IV.15.) Önk. sz. rendeletének 

módosításáról szóló …/2016. (…) 

önkormányzati rendelet 

megalkotásáról 

Előterjesztés 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

dr. Ligetfalvi 

Kinga 
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17. 

Szentendre Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének az 

Önkormányzat tulajdonában álló 

lakások és nem lakás céljára 

szolgáló helyiségek bérletéről, 

valamint elidegenítésükről szóló 

2/2011. (I. 20.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

Előterjesztés 
Kéri Mihály 

gazdasági vezető 

Márton Andrea, 

Bánhidi-Kovács 

Anikó,  

dr. Nádudvari 

Gyöngyi 

18. 

Szentendrei Kulturális Központ 

Nonprofit Kft. előadó-művészeti 

ügyvezetői pályázat kiírásáról 

Előterjesztés 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

Remele Antónia 

19. 

Szentendre Város 

Önkormányzatát megillető 

elővásárlási jogról történő 

rendelkezésről (Boldogtanya út 

29., Szentlászlói út 29., 

Szentlászlói út 2730/1 hrsz., 

Szentendre belterület 4432 hrsz-ú 

ingatlan, Budapest belterület 

60003/2 hrsz-ú ingatlan) 

Az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) 

pontja  

alapján zárt ülés rendelhető el! 

Előterjesztés 
Kéri Mihály 

gazdasági vezető 

Kovacsics 

Roberta 

20. 

Ingatlanok értékesítésre 

kijelöléséről 

Az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) 

pontja 

 alapján zárt ülés rendelhető el! 

Előterjesztés 
Kéri Mihály 

gazdasági vezető 
Bonczó Emese 

21. 

Dr. Földi László és Társa Bt. 

Egyezségi ajánlata elmaradt 

bérleti díj megfizetése tárgyábanA 

Mötv. 46. § (2) bekezdés c) 

pontja  alpján zárt ülés 

rendelhető el! 

Előterjesztés 
Kéri Mihály 

gazdasági vezető 

Bánhidi-Kovács 

Anikó 

22. 

Szentendre Város Önkormányzat 

tulajdonában álló 

forgalomképtelen Szilfa utcai 

5950/1 hrsz-ú ingatlan 

túlkerítéséről 

Az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) 

pontja 

 alapján zárt ülés rendelhető el! 

Előterjesztés 
Kéri Mihály 

gazdasági vezető 

Kovacsics 

Roberta 
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23. 

Szentendre Város Önkormányzata 

és a Szentendrei Közös 

Önkormányzati Hivatal 

közbeszerzési és beszerzési 

szabályzatáról 

Előterjesztés 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

dr. Dóka Zsolt 

24. 

Együttműködési megállapodás a 

Magyar Közút Nonprofit Zrt. és az 

Önkormányzat érdekeltségi 

körébe tartozó, országos és helyi 

közúthálózatok csomópontjában, 

valamint az országos 

közúthálózaton az önkormányzat 

kezdeményezésére létesített 

gyalogátkelőhelyeken lévő 

forgalomirányító jelzőlámpák 

üzemeltetési költségeinek 

megosztása tárgyában 

Előterjesztés 

dr. Török Balázs 

városfejlesztési 

alpolgármester 

Vincze Viktória 

25. 
A Duna korzó központi részének 

funkcióbővítéséről  
Előterjesztés 

dr. Török Balázs 

városfejlesztési 

alpolgármester 

Kosztek 

Gabriella 

26. 

A Dumtsa Korzó Barátai 

Egyesület (nyilvántartásba vétel 

alatt) kérelméről 

Előterjesztés 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

dr. Rabb 

György 

27. 
Gondozási Központ Szentendre 

alapító okiratának módosításáról 
Előterjesztés 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

dr. Klúcsó 

Anita 

28. 
Szentendre Város Polgármestere 

szabadságának jóváhagyásáról 
Előterjesztés 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

Remele Antónia 

29. 

Állásfoglalás kialakítása az 

Európai Unió által meghatározott 

kötelező betelepítési kvóta 

elutasítása tárgyában 

Előterjesztés 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

Bartha Enikő 

30. 

A Pro Szentendre Városfejlesztési 

Korlátolt Felelősségű Társaság 

végelszámolója végelszámolói 

megbízásának felmondásáról, új 

végelszámoló választásárólA 

Mötv. 46. § (2) bekezdés b) 

pontja alapján zárt ülést tart az 

érintett kérésére! 

Előterjesztés 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

dr. Mérész 

Katalin 
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31. 

Helyi Választási Bizottság 

póttagjának megválasztása 

Az Mötv. 46.§ (2) bekezdés b) 

pontja 

alapján zárt ülést tart az érintett 

kérésére! 

Előterjesztés 
dr. Gerendás Gábor 

jegyző 
Bartha Enikő 

32.  Interpelláció, kérdés 
   

33.  Egyebek 
   

 

 

 
 

1. 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. Megadja a szót 

Magyar Judit képviselőnek. 

 

Magyar Judit képviselő: szeretne kicsit többet tudni a FŐTÁV és a Miniszterelnökség  

három oldalú egyeztetéséről a távfűtőmű felújításának pályázati lehetőségei kapcsán, valamint 

arra is kíváncsi, hogy a János utca közlekedésével kapcsolatos egyeztetésen mi hangzott el. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: elmondja, hogy a FŐTÁV és a Miniszterelnökség 

részvételével történt megbeszélésen a KEHOP operatív program pályázati forrásairól volt szó. 

A távfűtőművek felújítására napokon belül készül egy kiírás, melyre Szentendre városa is 

tudna pályázni. Korábban szó volt arról, hogy bizonyos feltételek együttállása esetén, és 

amennyiben a város is ezt kívánja, akkor a FŐTÁV átveheti a szentendrei Távfűtőművet. 

Ennek a lehetőségéről is beszéltek a Miniszterelnökségen, de alapvetően a pályázati kiírás 

feltételeinek mikéntjéről volt szó. A János utcával kapcsolatban elmondja, hogy a körzeti 

képviselő és a lakók megkeresték azzal, hogy a nagy forgalmat hogyan lehetne csillapítani. 

Végül születtek bizonyos javaslatok, amelyeket a Városfejlesztési Bizottság tárgyalni fog. 

Alapvetően forgalomlassításban egyeztek meg, forgalmi rend változást, egyirányúsítást nem 

terjesztenek elő. Megadja a szót Kubatovics Áron képviselőnek. 

 

Kubatovics Áron képviselő: elmondja, hogy a János utca Fülöp Zsolt körzete, Képviselő úr 

szervezni fog egy lakossági fórumot, kéri, hogy Polgármester úr jöjjön el a fórumra. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: köszöni a figyelemfelhívást. Egyéb kérdés, észrevétel 

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

 

 

 

 

 

 

 



 11 

 

2. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

Előadó: Verseghi-Nagy Miklós polgármester 

 

 

 

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

szavazásra bocsátja a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentés elfogadását. 

 
 
 

Szavazás eredménye 

 

 

#: 88   Száma: 16.02.11/2/0/A/KT 

Ideje: 2016 február 11 15:11  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 100.00 93.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 14 100.00 93.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   6.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Név Voks Frakció 

Boda Anna Mária Igen - 

Dombay Zsolt Igen - 

Fekete János Igen - 

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 - 

Tolonics Gyula Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Fülöp Zsolt Távol - 
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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 

22/2016. (II.11.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a lejárt határidejű 

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

 

I. 

63/2015.  (III.12.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

135/2015. (V.14.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

274/2015. (X. 8.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

321/2015. (XII.10.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

322/2015. (XII.10.) Kt. sz. határozat  végrehajtása megtörtént. 

324/2015. (XII.10.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

343/2015. (XII.10.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

344/2015. (XII.10.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

6/2016. (I.21.) Kt. sz határozat végrehajtása megtörtént.  

11/2016. (I.21.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

 

 
II. 

282/2015. (X.8.) Kt. sz. határozat      végrehajtása folyamatban van Új határidő: 2016. április 30. 

288/2015. (X.8.) Kt. sz. határozat      végrehajtása folyamatban van Új határidő: 2016. március 31. 

330/2015. (XII.10.) Kt. sz. határozat végrehajtása folyamatban van Új határidő: 2016. február 29. 

10/2016. (I.21.) Kt. sz. határozat        végrehajtása folyamatban van Új határidő: 2016. február 29. 

21/2016. (I.21.) Kt. sz. határozat        végrehajtása folyamatban van Új határidő: 2016. február 26. 

 

 

 

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

Polgármestert, hogy a tett intézkedésekről számoljon be.  

 

Felelős:     Polgármester, Jegyző 

Határidő: azonnal 

A végrehajtásér közvetlenül felelős: Önkormányzati és Szervezési Iroda 

 

 

 

3. Beszámoló a Képviselő-testület által a Városfejlesztési Bizottságra átruházott 

hatáskörben tett intézkedésekről a 2015. január 01. – 2015. december 31. közötti 

időszakban 

Előadó: Kun Csaba bizottsági elnök 
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Verseghi-Nagy Miklós polgármester: ismerteti a beszámolót. Megadja a szót Fekete János 

képviselőnek. 

 

Fekete János képviselő: a Püspökmajori közösségi kerttel kapcsolatban nem látott 

kivitelezési munkát, de a beszámolóban szerepel, hogy történtek különböző dolgok – 

termőföldszállítás, faanyagbeszerzés, tereprendezés, kerítésépítés -, tájékoztatást kér ez 

ügyben. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: elmondja, hogy Kudett Krisztina zöld referens nincs 

jelen az ülésteremben, ezért a Képviselő úr kérdésére írásbeli tájékoztatót küldenek. Egyéb 

kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 89   Száma: 16.02.11/3/0/A/KT 

Ideje: 2016 február 11 15:12  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 100.00 93.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 14 100.00 93.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   6.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Név Voks Frakció 

Boda Anna Mária Igen - 

Dombay Zsolt Igen - 

Fekete János Igen - 

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 - 

Tolonics Gyula Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

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

a határozatot elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 

   

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

23/2016. (II.11.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szentendre Város Önkormányzatának 

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

rendelet 2/c. sz. mellékletében a Városfejlesztési Bizottságra átruházott hatáskörök 1. pontja 

alapján meghozott, a Bizottság Környezetvédelmi Alap felhasználásával kapcsolatos 

intézkedéseiről szóló, a 2015. január 01. - 2015. december 31. közötti időszakra vonatkozó 

beszámolót elfogadja. 

 

Felelős:      Polgármester 

Határidő:  azonnal 

Végrehajtásért közvetlenül felelős: Városfejlesztési Iroda 

 

 

 

4. Beszámoló a Képviselő-testület mellett működő bizottságok, munkacsoportok  

2015. évben végzett munkájáról 

Előadó: Bizottsági elnökök 

 

 

 

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

szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 90   Száma: 16.02.11/4/0/A/KT 

Ideje: 2016 február 11 15:12  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 100.00 93.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 14 100.00 93.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   6.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 
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Név Voks Frakció 

Boda Anna Mária Igen - 

Dombay Zsolt Igen - 

Fekete János Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Fülöp Zsolt Távol - 

 

     
 

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

határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

24/2016. (II.11.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Jogi, Vagyonnyilatkozat-vizsgáló és 

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, a Kulturális és Turisztikai Bizottság, a Jóléti Bizottság, a 

Városfejlesztési Bizottság 2015. évben végzett munkájáról szóló, a határozat mellékletét 

képező beszámolókat elfogadja.  

 

Felelős:     Polgármester 

Határidő: azonnal 

Végrehajtásért közvetlenül felelős: Önkormányzati és Szervezési Iroda 

 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

 

 

 

5. Beszámoló az adóbevételek és adóhátralékok 2015. évi  alakulásáról  

Előadó: dr. Gerendás Gábor jegyző 

 

 

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

szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 
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Szavazás eredménye 

 

 

#: 91   Száma: 16.02.11/5/0/A/KT 

Ideje: 2016 február 11 15:13  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 100.00 93.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 14 100.00 93.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   6.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Név Voks Frakció 

Boda Anna Mária Igen - 

Dombay Zsolt Igen - 

Fekete János Igen - 

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 - 

Tolonics Gyula Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Fülöp Zsolt Távol - 

 

 

 
 

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

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

25/2016. (II.11.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az adóbevételek és 

adóhátralékok 2015. évi alakulásáról készült beszámolót a határozat melléklet szerinti 

tartalommal elfogadja. 

 

Felelős:     Jegyző 

Határidő: azonnal 

Végrehajtásért közvetlenül felelős: Közigazgatási és Adó Iroda 

 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

 

 
 

6. Tájékoztató a CONCERTO program, mint nagyprojekt jelenlegi helyzetéről 

Előadó: dr. Török Balázs városfejlesztési alpolgármester 

 

 

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

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

János képviselőnek. 

 

Fekete János képviselő: elmondja, hogy épült egy biomassza erőmű a Városi Szolgáltató 

Nonprofit Zrt. területén, de erről semmiféle beszámoló nem szól, hogy ez működik-e, ha igen, 

akkor milyen hatásfokkal működik, mennyiben segít az energiatermelésben. Ez ügyben is 

szeretne tájékoztatást kapni. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: felhívja a figyelmet, hogy a biomassza erőműről is egy 

írásos tájékoztatót készítenek. Egyéb kérdés, észrevétel nem lévén megállapítja, hogy a 

tájékoztatót a Képviselő-testület tudomásul vette.  

 

 

 

7.    Tájékoztató a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 

Társulás által Szentendrén létesítendő regionális hulladékátrakó és hulladékudvar 

helyzetéről 

Előadó: dr. Török Balázs városfejlesztési alpolgármester 

 

 

 

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

megállapítja, hogy a tájékoztatót a Képviselő-testület tudomásul vette.  
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8.   Tájékoztató a Képviselő-testület mellett működő bizottságok 2016. évi 

munkatervéről 

Előadó: Bizottsági elnökök 

 

 

 

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

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

 

 

 

9. Sürgősségi indítvány a Ferenczy Múzeum szerkezeti átalakításával kapcsolatos 

döntésről 

Előadó: Sólyomné Gyürk Dorottya kulturális alpolgármester 

 

 

 

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

szerkezetátalakítási tervben május 1-i dátum szerepel - amelyet a Képviselő-testület korábban 

elfogadott -, ez a dátum kerül előrehozatalra február 12-re, azaz a holnapi nappal elkezdődne 

a munkakörök megszűntetése. Jelzi, hogy ettől azt várják, hogy a költségmegtakarítás 

hamarabb jelentkezik, és mindezt olyan formában terjesztették elő, hogy az állami támogatás 

igényléséhez is megfelelő adatokat szolgáltasson. Ügyrendben megadja a szót Kubatovics 

Áron képviselőnek. 

 

Kubatovics Áron képviselő: ügyrendben két perc olvasási szünetet kér. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: elrendeli az olvasási szünetet. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: szünet után megadja a szót Kubatovics Áron 

képviselőnek. 

 

Kubatovics Áron képviselő: elmondja, hogy emlékei szerint 145 főről indult a Ferenczy 

Múzeum létszáma. Az első ütem szerint a be nem töltött álláshelyeket szüntetik meg, második 

ütem, hogy elbocsájtások lesznek és a harmadik ütem a kismúzeumok átadásával járó 

létszámleépítés. A folyamat végén 110 fő lesz a Múzeum létszáma. Sem a 144 fő, sem a 110 

fő nem szerepel az előterjesztésben, hanem a 136 és 127,5 álláshely, pont azért, mert ez a 

második ütemről szól. Ez csak egy biztonsági rákérdezés a részéről, hogy a 127,5-ről 110 fő 

lesz-e a kismúzeumok átadása miatt, ez kb. 17 fő. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: elmondja, hogy ugyanaz a vége, csak a kettes és a 

hármas fázis megcserélődik. Ez a leépítés volt a hármas, és a kettes volt a filiálé átadás, de 

most időben ez történik hamarabb és utána a filiálé, tehát a vége ugyanaz az elérendő 

létszámnak. Egyéb kérdés, észrevétel nem lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 
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Szavazás eredménye 

 

#: 92   Száma: 16.02.11/9/0/A/KT 

Ideje: 2016 február 11 15:21  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 100.00 93.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 14 100.00 93.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   6.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Név Voks Frakció 

Boda Anna Mária Igen - 

Dombay Zsolt Igen - 

Fekete János Igen - 

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 - 

Tolonics Gyula Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Fülöp Zsolt Távol - 

 

 

 

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

határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

26/2016. (II.11.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

 

1. megállapítja, hogy Szentendre Város Önkormányzatának a jelen döntés 

meghozatalakor fennálló, összesített intézményi létszámkerete 545,75 fő, ebből a 
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Ferenczy Múzeum (a Képviselő-testület 6/2016. (I.21.) Kt. sz. határozatával 

elfogadott alapító okirat módosítás törzskönyvi bejegyzését követően Ferenczy 

Múzeumi Centrum – továbbiakban: Ferenczy Múzeumi Centrum) létszámkerete 

136 fő,  

 

2. a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a 

továbbiakban: Kjt.) 30. § (1) bekezdés b) pontja alapján a Ferenczy Múzeumi 

Centrumban – a 3. pontban részletezettek szerint – 8,5 álláshelyet megszüntet, mely 

alapján a Ferenczy Múzeumi Centrum Igazgatója, mint a munkáltatói jogkör 

gyakorlója köteles a szükséges intézkedéseket – beleértve a Kjt. 30/B. § (1) 

bekezdés szerinti intézkedéseket is – 2016. február 12-én – a Kjt. 30/A. § (1) 

bekezdésében foglalt, a Kjt. 30/C. § (1) bekezdése szerinti tartalmú intézkedés 

megtételével – megkezdeni és a lehető legrövidebb időn belül befejezni; 

 

3. úgy dönt, hogy a létszámcsökkentés előtti és utáni álláshelyek száma a Ferenczy 

Múzeumi Centrumnál az alábbiakban kerül meghatározásra: 

Létszámcsökkentés előtti álláshelyek száma az intézménynél: 136 álláshely 

A létszámcsökkentés után kialakult tényleges álláshelyek száma az intézménynél: 

127,5 álláshely 

A megszüntetésre kerülő álláshelyek: 

 

FEOR szám munkakör megnevezése Szervezeti egység létszám 

9119 takarító-teremőr Szervezési Osztály 1 

5259 teremőr Szervezési Osztály 2 

2713 régész-muzeológus Régészeti Osztály 0,5 

3622 üzemeltetési ügyintéző Szervezési Osztály 1 

2714 kulturális szervező Szervezési Osztály 1 

2713 restaurátor Muzeológiai Osztály 1 

3719 gyűjteménykezelő Régészeti Osztály 1 

2713 tárlatvezető, 

gyűjteménykezelő 

Régészeti Osztály 1 

összesen   8,5 

 

   

4. felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 3. pontban írt álláshelyek 

megszüntetésével kapcsolatosan felmerülő többletköltségek részbeni 

finanszírozásához a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. 

évi C. törvény 3. számú mellékletének I. 2. pontja alapján „a helyi szervezési 

intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása” jogcímen nyújtson be 

pályázatot a központi költségvetésből történő támogatás megszerzése érdekében, 

tekintettel arra, hogy  

- saját forrásból a jogszabályban meghatározott juttatásokat nem képes teljesíteni, 

és  

- jelen döntéssel érintett foglalkoztatottak után a települési önkormányzatok és 

társulásaik létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési 

támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának 

részletes feltételeiről szóló jogszabály alapján támogatásban nem részesült; 

 

5. az állami támogatás igénylése érdekében akként nyilatkozik, hogy a 

létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatott - jogviszonyban vagy 



 21 

munkaviszonyban töltött idejének megszakítás nélküli - foglalkoztatására az 

önkormányzat által alapított más költségvetési szervnél, az előreláthatólag 

megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, szervezeti változás, 

feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál 

nincs lehetőség, 

 

6. az állami támogatás igénylése érdekében akként nyilatkozik, hogy a felmentéssel 

vagy rendes felmondással együtt járó létszámcsökkentésről szóló döntését az általa 

alapított költségvetési szervek közötti létszám- és álláshely-átcsoportosítás 

lehetőségének felülvizsgálata függvényében hozta meg. 

 

Felelős:  1., 3-6. pont: Polgármester  

 2. pont: a Ferenczy Múzeumi Centrum Igazgatója 

Határidő:  1., 3-6. pont: a jogviszonyok megszűnését követő következő pályázati 

határidő, legkésőbb 2016. szeptember 23. 

2. pont: azonnal 

 

 

 

10. Előterjesztés a Város 2015. évi költségvetéséről szóló 9/2015. (III. 3.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

Előadó: Verseghi-Nagy Miklós polgármester 

 

 

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

lévén szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 93   Száma: 16.02.11/10/0/A/KT 

Ideje: 2016 február 11 15:22  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 92.86 86.66 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 1 7.14 6.67 

Szavazott 14 100.00 93.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   6.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Név Voks Frakció 

Boda Anna Mária Igen - 

Dombay Zsolt Igen - 
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Fekete János 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 - 

Tolonics Gyula Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Magyar Judit Tart. - 

Fülöp Zsolt 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 

3/2016. (II.15.) önkormányzati rendelete 

 

 

a Város 2015. évi költségvetéséről szóló 9/2015. (III.03.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. 

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

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

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

alapján a következőket rendeli el.  

 

1. § A Város 2015. évi költségvetéséről szóló 9/2015. (III.03.) önkormányzati rendelet 

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

 

„4. § (1) A Képviselő-testület Szentendre Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének 

 

a) működési bevételeit 6 769 913 Eft-ban 

b) működési kiadásait 6 874 938 Eft-ban 

c)  működési egyenlegét -105 025 Eft-ban 

d) felhalmozási bevételeit 1 630 030 Eft-ban 

e) felhalmozási kiadásait 2 163 066 Eft-ban 

f) felhalmozási egyenlegét -533 036 Eft-ban 

g) finanszírozás bevételeit 1 031 047 Eft-ban 

h) finanszírozási kiadásait 392 986 Eft-ban 

i) finanszírozási egyenlegét 638 061 Eft-ban 

j) összes bevételét 9 430 990 Eft-ban 

k) összes kiadását 9 430 990 Eft-ban 
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állapítja meg.” 

 
 

 

2. § A Rendelet 

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

mellékletét képező táblázatok lépnek, 

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

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

 

3. § (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.  

(2) A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik. 

 

Szentendre, 2016. február 11. 

 

 

Verseghi-Nagy Miklós dr. Gerendás Gábor 

polgármester jegyző 

 

 

 

A rendelet melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

 

 

11. Előterjesztés a Város 2016. évi költségvetéséről szóló …/2016. (…) 

önkormányzati rendelet megalkotásáról 

Előadó: Verseghi-Nagy Miklós polgármester 

 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: ismerteti az előterjesztést, melyhez egy könyvvizsgálói 

jelentés és kiegészítés készült. Megadja a szót Magyar Judit képviselőnek. 

 

Magyar Judit képviselő: a könyvvizsgáló jelentésben szerepel 210.894 eFt, amely az előző 

év költségvetési maradványának igénybevételével kerül finanszírozásra. Kérdése, hogy van 

még költségvetési maradvány így, hogy kifizették a Ferenczy Múzeumot? Jelzi, hogy 

eredetileg arról volt szó, hogy abból fizetik ki. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: megadja a szót Kéri Mihály gazdasági vezetőnek. 

 

Kéri Mihály gazdasági vezető: elmondja, hogy az Önkormányzat pénzmaradványa várhatóan 

400 millió Ft környékén van. Ennek a pénznek egy része kötelezettségekkel terhelt, a szabad 

pénzmaradvány lesz majd, ami a beszámolókból átkerül a tartalékba. Nyilvánvaló, hogy a 200 

millió Ft, ami a könyvvizsgálói jelentésben is szerepel, annak a maradványnak az 

igénybevétele, ami elkülönített számlákon volt eddig. A 2016-os költségvetésben egyrészt a 

lakásalapból, másrészt a környezetvédelmi alapból, illetve egy pályázati elkülönített 

számlából - aminek a pályázati elszámolása menet közben megtörtént - tudnak felszabadítani 

összegeket, és ezek szerepelnek ezen a soron, erre vonatkozik ez a megállapítás a 

könyvvizsgálói jelentésben. 
 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: megadja a szót Magyar Judit képviselőnek. 
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Magyar Judit képviselő: úgy véli, hogy az ingatlanbevétel kicsit túlzó. Ha 590 millió Ft-tal 

tervezik a felhalmozási bevételt és abban 400 millió Ft körül van az ingatlanbevétel, akkor 

eléggé necces, ha nem úgy alakulnak az ingatlanbevételek. Szerinte ez egy koncepcionális 

kérdés is, hogy ekkora ingatlanállományt kiárulnak-e vagy sem. Nem biztos, hogy ez a helyes 

út, az ingatlanok eladását nem támogatja. A Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. kapcsán 

elmondja, hogy úgy döntenek a cég számairól, hogy igazából nem látják az előző év 

tapasztalatait és üzleti tervét sem. Kitér a tartalék keretre is, ami a tavalyi évben 80 millió Ft 

volt, amit teljesen elköltöttek, és most csak 26 millió Ft-ot állítottak be. Azt hallotta az 

Irodavezető úrtól, hogy ez valószínűleg a pénzmaradvánnyal több lesz, úgy véli, többet kellett 

volna ide tervezni. Elmondja, hogy a Ferenczy Múzeum tartalékkerete 25 millió Ft. A múlt 

ülésen vitatkoztak arról, hogy jó-e ez az anyag, szerettek volna számokat látni. Most azonban 

a városi költségvetésben céltartalékként 25 millió Ft szerepel. Lehet, hogy célszerűbb lett 

volna olyan anyagot készíteni, melyben szerepelnek a számadatok, s akkor most nem kellett 

volna céltartalékot képezni. Nem ért egyet azzal, hogy a Szentendre és Vidéke c. újság hiánya 

vagy az üzemelési vesztesége 12 millió Ft. Úgy gondolja, hogy egy lap pontosan az a tétel - 

még hogyha tájékoztatnak is -, ahol a hirdetésekből, vagy a lap árából lehetne ebből faragni. 

Szerinte végig kellene gondolni, hogy mi legyen a SZEVI-vel. Észrevételezi, hogy a 

polgármesteri keret megnőtt 8,5 millió Ft-ra. Szeretne választ kapni, hogy mi a szociális 

étkeztetés, mert az volt az indok, hogy ettől lett magasabb a polgármesteri keret. Az 

ingyenesen bérbe adott ingatlanokkal kapcsolatban megjegyzi, hogy a Petőfi Kulturális 

Egyesület hosszú évek óta ingyen kapja a helyiséget. Ha a többi egyesületnek nem tudnak 

ingyenesen helyiséget biztosítani, akkor nem kellene kivételt tenni. Összefoglalva úgy véli, 

hogy az a dinamizmus, amit a Polgármester úr a választási kampányában ígért, a 

költségvetésen nem igazán látszik, de a részletek miatt lesz nemleges a szavazata. 

 

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

 

Holló István képviselő: elmondja, hogy a Ferenczy Múzeum tekintetében a központi 

költségvetésből származó források résznél (5. sz. melléklet) a megyei hatókörű városi 

múzeumok feladatainak támogatására 189,3 millió Ft-ot irányoznak elő 2015-ben és ezt 

fenntartják 2016. évben is, holott három múzeum kikerül ebből a körből. Úgy gondolja, hogy 

az átadásra kerülő eladott múzeumok miatt ez az állami támogatás nem fog befolyni. 

Elmondja, hogy kiírta magának, hogy a személyi kiadások csökkenése hogy áll arányban a 

létszámcsökkenéssel. Az elbocsátott emberek számára kíváncsi és arra, hogy az egyhavi 

juttatás hogyan néz ki a megmaradókra a költségvetés szerint. Tehát a létszám hogyan arányul 

a kifizetett bérhez. Számításai szerint kevesebb ember van, és több pénz marad, tehát az egy 

főre jutó pénz kb. 10-12 %-kal több lesz. Ennek a költségvetési tételnek nem érti a logikáját. 

 

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

alpolgármesternek. 

 

Sólyomné Gyürk Dorottya kulturális alpolgármester: elmondja, hogy a három kis múzeum 

az országos múzeumokhoz kerül (Nemzeti Múzeum, Nemzeti Galéria). Ők egy egészen más 

költségvetési keretből kapják a támogatásukat, mint a városi múzeumok. Azt reméli, hogy a 

támogatásuk megmarad, mert a két támogatási keret között nincsen átjárás, erre kaptak 

ígéretet a minisztériumból és ezért tervezték be. 
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Verseghi-Nagy Miklós polgármester: hozzáteszi, hogy jelen pillanatban a törvényben 

meghatározott összeg ez a 189 millió Ft, és ha várakozásaiknak megfelelően alakul a dolog, 

akkor ez nem fog csökkenni. Megadja a szót Kéri Mihály gazdasági vezetőnek. 

 

Kéri Mihály gazdasági vezető: elmondja, hogy alapvetően két dolog befolyásolja az átlagbér 

változását, illetve a költségvetésből számolt átlagbér változását, ami teljes mértékben nem 

fedi a valóságot. Az egyik dolog, hogy tavalyi év során jelentős mértékű üres álláshelye volt 

az intézménynek, ami miatt egy alacsonyabb átlagbért tudott megállapítani. A 2016. évben 

pedig a leépítés folyamatosan valósul meg, ezáltal a 110 fős létszám nem az éves 

engedélyezett létszámkerete, hanem csak a május 1-e után beálló létszámkerete lesz, ezért az 

átlagszámítás nem reális. Havonta kellene megnézni és akkor lehetne pontos számot 

kimutatni, egyébként nem fog változni. Nyilvánvaló, hogy átalakul az átlagbér szerkezet, 

hiszen egy teljesen új struktúrában fog működni az intézmény. Amennyiben több olyan 

területen lesz létszámcsökkenés, ahol alacsonyabb fizetési kategóriájú dolgozók vannak, 

nyilvánvalóan az növelni fogja az átlagbért. Kiemeli, hogy jellemzően nem a szakmai 

területről kívánnak elküldeni embereket, hanem inkább a kiszolgáló-, műszaki személyzet 

csökkentésével lehet a legkönnyebben a racionalizálást elérni. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: megadja a szót Fekete János képviselőnek. 

 

Fekete János képviselő: elmondja, hogy nem látja a költségvetésben a korábbi 

előterjesztésük tartalmát, a logopédusok, illetve a fejlesztő pedagógusok sorát. Úgy gondolja, 

hogy ezt mindenképp be kellene tervezni a költségvetésbe a gyermekek fejlődése érdekében. 

Jelzi, hogy a teljes költségvetés összegét tekintve a 6-7-8 millió Ft nem egy nagy tétel. 

Hiányolja azt is, hogy nem látja a 11-es főút lámpás csomópontjainak kialakítására, 

összehangolására tervezett számokat sem. Korábban szó volt róla, hogy a zöldhullám 

megteremtéséhez lámpás csomópontok kiépítése szükséges, és ezt városi erőből kellene 

megtenni. A jelzőlámpák összehangolása csak ezen csomópontok kialakítása után lehetséges. 

 

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

 

Holló István képviselő: elmondja, hogy csak némiképp nyugtatták meg Sólyomné Gyürk 

Dorottya kulturális alpolgármester által elmondottak. Szintén reméli és figyelemmel kíséri, 

hogy a Kormányzat megtartja-e a szavát. Érdekesnek tartja, hogy a leadott három múzeum 

után is megkapják a 189,3 millió Ft támogatást. 

 

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

 

Zakar Ágnes képviselő: Magyar Judit képviselő szavaira reagálva elmondja, hogy a 

költségvetést rugalmasnak, előremutatónak tartja azért is, mert az oktatási intézményekre idén 

szintén 48 millió Ft jut. Az iskolaigazgatók többször megjegyzik, hogy mennyire jó, hogy itt 

az Önkormányzat a működtető és milyen pozitív a hozzáállás. A Szentendre és Vidéke c. 

újság kapcsán kiemeli, hogy régen úgy volt jóval több előirányzat a SZEVI kiadásaira, jóval 

több dolgozóval, hogy pénzért adták az újságot. Most azonban ez az újság mindenkihez 

ingyenesen eljut. Felhívja a figyelmet a költségvetés 7/a. sz. mellékletére, amelyben listázva 

szerepelnek az igénybevevő egyesületek (Polgárőrség, Ifjúsági ház, Nyugdíjas Egyesület, 

Imaház, Vajda Lajos Stúdió stb.), akik ingyen kapnak az Önkormányzattól helyiséget. Tehát 

nem fedi a valóságot, hogy csak egy egyesület kap ingyenesen ingatlant, illetve termet. 
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Verseghi-Nagy Miklós polgármester: kiemeli, hogy a logopédus határozat nem tartalmazott 

olyan előírást, hogy a költségvetésben kellene erre forrást biztosítani. Természetesen megérti, 

hogy újra felvetődött ez a téma. Jelzi, hogy az Önkormányzat egy szolgálati lakás 

biztosításával próbál segíteni abban, hogy a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ be tudja 

tölteni ezt az álláshelyet. Elmondja azt is, hogy a 11-es főúton a zöldhullám kialakítása 

alapvetően a Magyar Közút Nonprofit Zrt. költsége lesz, ezt így is szeretnék érvényesíteni. Ha 

mégis lenne valamilyen költség, amit az Önkormányzatnak kellene ennek kapcsán 

biztosítania, akkor meg fogják oldani. A dinamizmussal kapcsolatban úgy látja, hogy 

mindhárom stratégiai céljuk – az épített környezet fejlesztése, a szolgáltatás minőségjavítása 

és a kulturális élet fellendítése – kedvező irányba mutat és nagyon pozitív változások, illetve 

erre való források jelennek meg a költségvetésben. Szerinte az idei évben tudják folytatni a 

tavaly elkezdett fejlesztési irányt. Megadja a szót Fekete János képviselőnek. 

 

Fekete János képviselő: elmondja, hogy országos szinten is az látható, hogy a Klebelsberg 

Intézményfenntartó Központra bárki, bármikor, bárhol hiába vár, a logopédia kapcsán a 

KLIK-től semmiféle támogatást nem fog kapni az Önkormányzat és az oktatási intézmények. 

Úgy véli, nagyon kényelmes álláspont, hogy várnak a KLIK-re, hogy megoldja a logopédusi 

ellátást, de felhívja a figyelmet, hogy szentendrei gyermekekről van szó. Jelzi, hogy a 

különböző beszédhibák kötelező felmérése sem történik meg. Azon szülők, akik nem ismerik 

fel a beszédhiba óriási hátrányát az oktatásban, nem tudják, hogy gyermekük beszédhibás. 

Nem arról kell ennek szólni, hogy a beszédhibát kinövi a gyerek, hanem arról, hogy a 

probléma megállapítást nyerjen, amelyet kellőképpen „kezelni” kell. Kiemeli, hogy ha nincs 

logopédus és 1-2 év múlva sem lesz, akkor ezek a beszédhibás gyerekek 8-10 évesen kerülnek 

az iskolába, mert addig az óvodában tartják őket. A beszédhiba önmagától nem fog 

megjavulni, ráadásul, ha a fogváltás elkezdődik, az „s”, „sz” betűket nem fogják tudni 

korrigálni még a logopédusok sem. Javasolja, hogy az idei költségvetésben teremtsenek erre 

forrást, mert nagyon sürgős és súlyos problémáról van szó. 

 

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

 

Kubatovics Áron képviselő: jelzi, hogy részt vett a Móricz Zsigmond Gimnáziumban 

rendezett tankerületi fórumon, és szerinte a KLIK-től ne várjanak semmit. Az 

Önkormányzatnak azt kellene megfontolni, amit Dombóvár megtett két héttel ezelőtt, hogy 

beperelte a KLIK-et. Úgy véli, ha majd 2017-2018-ban odaérnek, vissza kell venni a KLIK-

től az iskolák fenntartását, mert ha ez jelen formában marad, az katasztrófa lesz.  

                                                            

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: elmondja, hogy a KLIK-től nem lehet visszavenni az 

iskolák fenntartását. Kiemeli, hogy az iskolák működtetését lehet önkormányzati hatáskörben 

tartani, ez viszont jelen pillanatban is így van Szentendrén. A város nem is adta át a 

működtetés jogát, de ez az épületekre vonatkozik és nem a szakmai feladatok ellátására. Érti a 

problémát és nem akarja kicsinyíteni, de úgy gondolja, hogy országos intézmények 

hatáskörének súlyos milliókba kerülő átvétele Szentendre város teherbíró képességét 

meghaladja. Egy-egy millió Ft-tal lehet támogatni a tűzoltókat, mentőket, 

katasztrófavédelmet, rendőrséget, de ilyen mértékben átvállalni hatáskört és ekkora összegben 

átvenni költségeket, szerinte túlzás. Megadja a szót Pintér Ádámnak, a Jóléti Bizottság 

elnökének.  

 

Pintér Ádám bizottsági elnök: elmondja, hogy emlékei szerint a logopédiai ellátásról a múlt 

év folyamán a szakbizottságban háromszor tárgyaltak. A korábbi években is mindig 

felvetődött ez a probléma. A Jóléti Bizottságnak is az volt mindig a véleménye, hogy állami 
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feladatot átvenni nem szerencsés, főleg úgy, hogy ez egy egész kistérségre vonatkozó 

intézmény. Tehát ha még az Önkormányzat fizeti is a logopédust, az sem garancia arra, hogy 

csak szentendrei gyerekekkel foglalkozzon. Nem tudja támogatni, hogy külön fizessenek. 

Jelzi, hogy mindent megpróbáltak megtenni többek közt a lakásfelajánlással annak érdekében, 

hogy legyen betöltve ez az álláshely. Nem sikerült és tudva lévő, hogy országosan logopédus-

hiány van, így nem valószínű, hogy mint Önkormányzat egy az egyben meg tudnák oldani ezt 

a problémát. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: megjegyzi, hogy Holló István képviselő már kétszer 

hozzászólt ehhez a témakörhöz, így az SZMSZ szerint már csak a következő napirendhez lesz 

lehetősége hozzászólni. Egyéb kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a rendelet-

tervezetet.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 94   Száma: 16.02.11/11/0/A/KT 

Ideje: 2016 február 11 15:44  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 11 78.57 73.33 

Nem 3 21.43 20.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 14 100.00 93.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   6.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Név Voks Frakció 

Boda Anna Mária Igen - 

Dombay Zsolt Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Fekete János Nem - 

Holló István Nem - 

Magyar Judit Nem - 

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

rendelet-tervezetet elfogadta és az alábbi rendeletet alkotja:  

 

 

Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

4/2016. (II.15.) önkormányzati rendelete 

a Város 2016. évi költségvetéséről 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikke 

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

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

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

felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. 

(XII. 31.) Kormányrendelet III. fejezetében szabályozottak szerint, a Magyar Köztársaság 

2016. évi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvényben megfogalmazott feltételek 

figyelembevételével az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről a következőket rendeli el: 

 

 

1. A rendelet hatálya 

 

1. §  A rendelet hatálya Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületére (a 

továbbiakban: Képviselő-testület), annak bizottságaira, a Szentendrei Közös 

Önkormányzati Hivatalra (a továbbiakban: Hivatal) és Szentendre Város 

Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) által fenntartott költségvetési 

szervekre (intézményekre), valamint az Önkormányzat többségi tulajdonában lévő 

gazdasági társaságokra (gazdasági társaságokra) terjed ki, valamint a támogatások 

tekintetében mindazon természetes és jogi személyekre, valamint jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik támogatásban részesülnek. 

 

2. A rendelet mellékletei 

 

2. § (1) Szentendre Város 2016. évi költségvetésében az Önkormányzat, a Szentendrei 

Közös Önkormányzati Hivatal és az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az 

önállóan működő költségvetési intézmények címeket alkotnak. 

 (2) Az Önkormányzat címrendjét az 1. melléklet tartalmazza.  

  

3. § (1) A Képviselő-testület a 2016. évre vonatkozó költségvetés részletes előirányzatait a 

rendelet 2-11. mellékleteiben meghatározottak szerint hagyja jóvá. 

 (2) Az Önkormányzat összevont költségvetési bevételeit és kiadásait, mérlegszerűen, - 

a működési és felhalmozási egyenleg meghatározásával - a finanszírozási célú 

műveleteket is figyelembe véve együttesen, egyensúlyban, kötelező, nem kötelező 

feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza. 

 (3) A költségvetési bevételi és kiadási előirányzatokat címenként, mérlegszerűen, 

kötelező és nem kötelező feladatok szerinti bontásban a 2/a, 2/b, 2/c, 2/d, 2/e, 2/f, 

2/g, 2/h. mellékletek tartalmazzák az 1. mellékletben meghatározott címrend 

szerint. 
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 (4) A beruházási kiadási előirányzatokat feladatonként a 3/a melléklet, a felújítási 

kiadási előirányzatokat célonként összesítve a 3/b melléklet tartalmazza.  

(5) A Képviselő-testület a gazdálkodás biztonsága érdekében a 4. melléklet szerinti 

általános tartalékot és céltartalékokat képzi. 

 (6) Az Önkormányzat 2016. évi központi költségvetési kapcsolatokból származó 

forrásainak előirányzatait az 5. melléklet tartalmazza.  

 (7) Az Ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzatait a 6. számú melléklet tartalmazza. 

 (8) A közvetett támogatások kimutatását a 7. számú (7/a, 7/b, 7/c) mellékletek 

tartalmazzák. (7/a melléklet: Ingyenes és kedvezményes bérleti díjon használatba 

adott ingatlanok, 7/b melléklet: Ellátottak térítési díjának törvényi és méltányossági 

alapon történő elengedése, 7/c melléklet: Helyi adónál, gépjárműadónál, egyéb 

adójellegű bevételnél biztosított kedvezmény, mentesség). 

 (9) Az Önkormányzat pénzeszköz átadási, támogatási kiadási előirányzatait a 8. számú 

melléklet tartalmazza 

 (10) Az Adósságot keletkeztető ügyleteket a 9. számú melléklet tartalmazza. 

 (11) Az Önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 10. számú melléklet 

tartalmazza. 

 (12) Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseit a 11. számú melléklet 

tartalmazza. 

 

3. Az Önkormányzat bevételei és kiadásai 

 

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

 

a) működési bevételeit 5 121 846 eFt-ban

b) működési kiadásait 5 102 166 eFt-ban

c) működési egyenlegét 19 679 eFt-ban

d) felhalmozási bevételeit 475 795 eFt-ban

e) felhalmozási kiadásait 706 368 eFt-ban

f) felhalmozási egyenlegét -230 573 eFt-ban

g) finanszírozás bevételeit 360 894 eFt-ban

h) finanszírozási kiadásait 150 000 eFt-ban

i) finanszírozási egyenlegét 210 894 eFt-ban

j) összes bevételét 5 958 534 eFt-ban

k) összes kiadását 5 958 534 eFt-ban  
 

 (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi működési költségvetési 

egyenlegét (többletét)  19.679 eFt-ban, a finanszírozás egyenlegét 210 894 eFt-ban 

állapítja meg, mely a -230 573 eFt felhalmozási egyenleg fedezetét biztosítja. 

 

4. A költségvetés egyensúlyának megteremtése, hitel(keretekből) igénybevétel, 

hitelfelvétel 

 

5. § (1) A Képviselő-testület a költségvetés pénzügyi mérlege átmeneti finanszírozási 

problémáinak megoldására 100 000 EFt likvid folyószámla-hitelkeret és 50 000 

EFt munkabérhitel megnyitásáról intézkedik a jogszabályi előírásoknak 

megfelelően.  
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  A folyószámla-hitelkeret esetenkénti igénybevételének fedezete az igénybevétel 

időpontját követően befolyó önkormányzati bevétel.  

 (2) Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a felvett beruházási és 

működési hitelek tőke- és kamatterheit a mindenkori költségvetésébe beépíti, és 

prioritást biztosít e tartozásállománynak.   

 

5. A Környezetvédelmi Alap felhasználása 

 

6. § (1) A Környezetvédelmi Alap (a továbbiakban: Alap) felhasználásáról a 

Városfejlesztési Bizottság dönt. 

 (2) Az Alapból csak azon szerveknek lehet pénzügyi támogatást nyújtani, amelyek az 

Önkormányzattal kötött támogatási szerződésben vállalják, hogy az 

Önkormányzattól kapott támogatás szerződés szerinti felhasználásáról pénzügyi 

beszámolót készítenek, továbbá nyilatkozatot tesznek, hogy köztartozásuk nincs. A 

beszámolási kötelezettség elmulasztása a támogatási összeg kiutalásának 

visszatartását eredményezi.  

 (3)  Az Alap bevételeit és kiadásait elkülönített bankszámlán kell kezelni. 

 

6. A költségvetés végrehajtásának általános szabályai 

 

 7. §  A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás 

szabályszerűségéért a Polgármester felelős.  

 

 8. §  A Polgármester az év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely 

költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap által biztosított 

pótelőirányzatról tájékoztatja a Képviselő-testületet. A Képviselő-testület – az első 

negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv 

számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön 

jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a 

költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról.  

 

 9. §  Az önkormányzati gazdálkodás minden területén érvényesíteni kell a takarékos, 

szigorú gazdálkodás követelményét. 

 

10. § (1) Az Önkormányzat gazdálkodása a bevételi előirányzatok teljesítésének 

kötelezettségét és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja 

magába. A költségvetési bevételek a bevételi előirányzatokon felül is teljesíthetőek. 

A költségvetési kiadások a költségvetésben megállapított, vagy az évközben 

módosított kiadási előirányzatok mértékéig teljesíthetőek, a kiadási előirányzat 

nem jár felhasználási kötelezettséggel. 

 (2) Az Önkormányzat nevében pénzügyi fedezet hiányában kötelezettség nem 

vállalható, feladat végrehajtása nem kezdhető meg. 

 (3) Pénzügyi fedezet, előirányzat hiányában a költségvetési szerv, gazdasági társaság 

vezetője az Önkormányzatot pénzügyileg érintő kötelezettséget nem vállalhat. 

 (4) A bevételi előirányzatok kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, a 

költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni 

kell a soron következő Képviselő-testületi ülésen. 

 (5) Amennyiben év közben a gazdálkodás feltételeiben olyan kedvezőtlen változások 

következnek be, amelyek a költségvetés végrehajtását alapvetően veszélyeztetik, a 

Polgármester a Város költségvetési gazdálkodásának stabilizálása, a likviditás 
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megőrzése érdekében – a Képviselő-testület utólagos jóváhagyása mellett – 

valamennyi előirányzat tekintetében – a kötelezettségvállalási pénzgazdálkodási 

jogköröket felfüggesztheti vagy korlátozhatja, az elfogadott költségvetés keretein 

belül a szükséges átmeneti, pénzügyi folyamatokat szigorító intézkedéseket 

megteheti. 

 

11. § (1) Az Önkormányzat év közben keletkező többletbevételei az általános tartalék 

előirányzatát növelik, kivéve a (2) bekezdésben foglaltakat, vagy ha a 

többletbevétel felhasználásáról a Képviselő-testület másképpen rendelkezik.  

 (2) Amennyiben a többletbevétel céljellegű, akkor kizárólag a meghatározott célhoz 

kapcsolódó kiadás előirányzatának növelésére használható fel. 

 

12. § (1) A Képviselő-testület elrendeli, hogy az általa elfogadott államháztartáson kívülre 

átadott pénzeszközök kizárólag szerződések, megállapodások alapján folyósíthatók, 

melyekben beszámolási és elszámolási kötelezettséget kell előírni. 

 (2) Az (1) bekezdés szerinti szerződéseknek tartalmaznia kell, hogy a kedvezményezett 

a támogatást milyen célra használhatja fel. Több cél megjelölése esetén külön kell 

rendelkezni az egyes feladatokra vonatkozó támogatás összegéről. A 

szerződéseknek továbbá tartalmazniuk kell a finanszírozás ütemezését és az 

elszámolási határidőket. Amennyiben a támogatott előírt számadási 

kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, az elszámolási kötelezettség 

teljesítéséig támogatásban nem részesülhet. 

  

13. § (1) A 2016. évi költségvetési gazdálkodás során az e rendeletben foglaltakon 

túlmenően további előzetes kötelezettséget vállalni csak a Jogi, Vagyonnyilatkozat-

vizsgáló és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság véleményezését követően lehet.  

 (2) Pénzügyi tartalmú, a költségvetés évében, illetve az azt követő években pénzügyi 

kiadással, elkötelezettséggel járó, valamint a bevételi oldalt csökkentő javaslatot 

tartalmazó előterjesztések csak a Jogi, Vagyonnyilatkozat-vizsgáló és Pénzügyi 

Ellenőrző Bizottság véleményezésével terjeszthetők a Képviselő-testület elé. 

 (3) Az előterjesztésekhez kapcsolódó határozati javaslatoknak tartalmazniuk kell, hogy 

az előirányzat-módosítás egyszeri vagy folyamatos elkötelezettséget jelent-e, 

valamint meg kell jelölni a többletkiadást ellentételező bevételi forrást is.  

 (4) Minden új feladat, beruházás végrehajtására vonatkozó előterjesztést csak 

finanszírozási tervvel és részletes költségvetéssel lehet elindítani, határidő és 

felelős megjelölésével, a hosszú távú fenntartás költségeit is figyelembe véve. 

 

7. A költségvetésben tervezett tartalék előirányzatok igénybevétele, átruházott 

hatáskörök 

 

14. § (1) Az Általános tartalék felhasználásáról a Képviselő-testület dönt. 

 (2) Ferenczy Múzeumi Centrum szerkezeti átalakítás rendkívüli költségeire képzett 

céltartalék felhasználásáról a Képviselő-testület dönt. 

  

 

15. §  A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy két Képviselő-testületi 

ülés között 10 000 eFt egyedi értékhatárig kötelezettséget vállaljon. A 

kötelezettségvállalásról és a kapcsolódó saját hatáskörű előirányzat módosításról a 

Képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatja. 
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8. A költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó részletes szabályok 

 

16. § (1) A költségvetési szerv vezetője felelős  

  a) az alapító okiratában előírt tevékenységeinek jogszabályban, költségvetésben 

foglaltaknak, és az irányító szerv által közvetlenül meghatározott 

követelményeknek és feltételeknek megfelelő ellátásáért,  

  b) a költségvetési szerv működésében és gazdálkodásában a gazdaságosság, a 

hatékonyság és az eredményesség követelményeinek érvényesítéséért,  

  c) a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségvállalások összhangjáért,  

  d) a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott, és a tulajdonában 

lévő vagyonnal kapcsolatosan a vagyonkezelői, tulajdonosi jogok 

rendeltetésszerű gyakorlásáért,  

  e) a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének és az annak részét képező 

belső ellenőrzésben való hatékony együttműködésért, és  

  f) a szakmai és pénzügyi monitoring rendszer folyamatos működtetéséért, a 

tervezési, beszámolási, valamint a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok 

szolgáltatására vonatkozó kötelezettség teljesítéséért, annak teljességéért és 

hitelességéért, továbbá a számviteli rendért. 

 (2) A költségvetési szerv vezetője a feladatváltozás miatt megüresedett álláshelyeket 

nem töltheti be, az ebből eredő megtakarításokat még átmenetileg sem használhatja 

fel. 

 (3) Az intézményi költségvetés végrehajtása során az önállóan működő és gazdálkodó, 

valamint az önállóan működő költségvetési szerv vezetője fizetési kötelezettséget a 

jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalhat és kifizetéseket is ezen 

összeghatárig rendelhet el. A saját bevételből tervezett kiadás teljesítésére bevételi 

elmaradás esetén, annak mértékében nem vállalható kötelezettség. 

  Az előirányzatok túllépése esetén a Képviselő-testület az intézményvezető 

beszámoltatását és felelősségre vonását kezdeményezi. 

 

17. §  Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény a hozzá tartozó önállóan működő 

intézmények költségvetését, időszaki- és éves beszámolóját az önálló intézménnyel 

azonos szerkezetben, azzal egy időben köteles a Szentendrei Közös Önkormányzati 

Hivatal Közgazdasági Irodájának megküldeni. 

 

18. § (1) A költségvetési szerv a Képviselő-testület által jóváhagyott előző évi 

pénzmaradványát a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal Közgazdasági 

Irodájának egyidejű tájékoztatásával, a bevételi- és kiadási oldal azonos összegű 

saját hatáskörű előirányzat-módosítása után használhatja fel. 

 (2) A személyi juttatás előirányzat tervezése során az intézmény köteles a rendszeres 

személyi juttatásokat a szükséges mértékben megtervezni. A rendszeres személyi 

juttatásokból átcsoportosítani csak abban az esetben lehet, ha a megmaradó 

előirányzat elegendő a rendszeres juttatások kifizetésének fedezetére. 

 

19. § (1) Pénzügyi fedezet, előirányzat hiányában a költségvetési szerv, intézmény vezetője 

kötelezettséget nem vállalhat, feladat végrehajtását nem kezdheti el. 

 (2) Több év kiadási előirányzatait terhelő kötelezettséget vállalni - kivéve a 

költségvetési szerv alapvető közszolgáltatásokkal történő ellátásához kapcsolódó 

szerződések megkötését - csak a Képviselő-testület előzetes engedélyével lehet. A 

kötelezettségvállalás fedezetét a várható teljesítési időpontokhoz igazodóan kell a 

költségvetési szerv költségvetésében előirányozni.  
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 (3) Utófinanszírozással megvalósuló pályázatok kizárólag a Polgármester előzetes 

írásbeli hozzájárulásával nyújthatók be, amennyiben számításokkal alátámasztható 

adatok alapján nem okoznak likviditási problémát sem az Önkormányzatnak, sem a 

költségvetési szervnek. A pályázati forrásból finanszírozott kiadásokat a 

költségvetési szerv köteles elkülöníteni a könyvelésében, a bizonylatokon 

egyértelműen megjelölni a pályázathoz kapcsolódó azonosítót.  

 (4) Pályázati önrész csak a költségvetési szerv tárgyévi költségvetésében rendelkezésre 

álló szabad előirányzat mértékéig vállalható. A pályázat benyújtásához a 

Képviselő-testület jóváhagyása szükséges, amennyiben tartós, éven túli pénzügyi 

kihatása van. Az elkülönített pályázati támogatások kizárólag az adott cél szerint 

használhatók fel, a pályázathoz kapcsolódó valamennyi kiadást a támogatásból kell 

finanszírozni. 

 (5) Elszámolási kötelezettség terheli az intézményeket a részben már az eredeti 

költségvetésben szereplő, részben a később leosztásra kerülő központi támogatások 

esetében.  

 (6) A központi támogatások 2015. évi elszámolásához kapcsolódó visszafizetési 

kötelezettség teljesítése érdekében az érintett intézmények részére befizetési 

kötelezettség írható elő. 

 

20. § (1) A költségvetési szerv vezetője köteles a jogszabály által előírt, saját hatáskörben 

végrehajtott előirányzat-módosításokat a Szentendrei Közös Önkormányzati 

Hivatal Közgazdasági Irodája részére eljuttatni legalább negyedévente, a hónap 20. 

napjáig.  

 (2) A Képviselő-testület az intézményi saját hatáskörű előirányzat-módosítások 

figyelembevételével dönt a költségvetési rendelet szükséges módosításáról. 

 (3) A saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások többlet-támogatási igényt 

sem a folyó költségvetési évben, sem az azt követő években nem 

eredményezhetnek. 

 (4) Az Áht. által meghatározott előirányzat-csoportok (működési, felhalmozási, 

valamint a kölcsönök) között átcsoportosítást a költségvetési szervek saját 

hatáskörben nem hajthatnak végre. 

 (5) Az előirányzat-csoportokon belül (működési, felhalmozási, valamint a kölcsönök) 

az Áht. által meghatározott kiemelt előirányzatok között a költségvetési szerv saját 

hatáskörben hajthat végre átcsoportosítást, a költségvetési főösszeg 

megváltoztatása nélkül. 

 (6) Az előirányzat csoportokon belül végrehajtott átcsoportosítás nem irányulhat a 

személyi juttatások előirányzatainak növelésére, kivéve, ha a Képviselő-testület azt 

engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás 

miatt. 

 (7) Előirányzat módosítás, átcsoportosítás esetében mindig meg kell jelölni a 

költségvetési előirányzatokba véglegesen beépülő (tartós) előirányzat 

módosításokat. 

 

21. § (1) A költségvetési szerv a közhatalmi bevételek, az intézményi működési bevételek és 

a felhalmozási bevételek eredeti, vagy – ha a bevételek tervezettől történő 

elmaradása miatt csökkentették – módosított bevételi előirányzatán felüli 

többletbevételét csak a Képviselő-testület jóváhagyását követően használhatja fel. 

A többletbevétel kizárólag a Képviselő-testület által végrehajtott előirányzat-

módosítás után használható fel. A módosítást az Intézmény vezetője kezdeményezi 

a Polgármesternél. 
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 (2) Az intézmények a közhatalmi többletbevételekkel előirányzataikat saját 

hatáskörben módosíthatják, melyről kötelesek a Képviselő-testületet tájékoztatni a 

saját hatáskörű előirányzat módosításra vonatkozó általános szabályok szerint. 

 (3) A (2) bekezdésben meghatározott esetekben az irányító szerv hatáskörében az 

előirányzat módosításra utólag, a költségvetési szerv adatszolgáltatása alapján kerül 

sor.  

 (4) Amennyiben a többletbevétel felhasználása a személyi juttatások előirányzatának 

növelésére irányul, részletes indoklással kell azt alátámasztani. 

 (5) Többletbevételek terhére kötelezettséget csak oly módon lehet vállalni, hogy a 

pénzeszközök intézményi költségvetési számlán történő jóváírása megelőzze a 

kötelezettségvállalás dátumát.  

 (6) A többletbevételek felhasználását az intézmények kötelesek elkülönítetten 

kimutatni. 

 

 

22. § (1) A költségvetési szerv a szellemi és anyagi infrastruktúráját magáncélra, 

meghatározott feladat elvégzésére igénybe vevő számára köteles térítést előírni a 

felhasználás, illetve az igénybevétel alapján felmerült közvetlen és közvetett 

költségek figyelembevételével. 

 (2) Amennyiben a költségvetési szerv meghatározott feladat ellátására eseti bevételhez 

jut vagy támogatásban részesül, az ezzel összefüggésben ténylegesen felmerült 

költségeket úgy kell megosztani, hogy az a felmerült közvetlen költségek mellett 

fedezetet nyújtson az intézményüzemeltetési, fenntartási költségek arányos részére 

is.  

 (3) Az (1)-(2) bekezdés figyelembevételével a költség és a térítés megállapításának 

rendjét és mértékét belső szabályzatban kell rögzíteni. 

 (4) A költségvetési szervek a működésükhöz rendelt ingó- és ingatlanvagyon 

hasznosításából származó bevételt nem engedhetik át más szervezet részére. 

 (5) A saját bevételből tervezett kiadások kizárólag a bevételek teljesítésének üteme 

szerint teljesíthetők, a saját bevétel elmaradásának időarányos mértékével a 

költségvetési kiadások és bevételek előirányzatait csökkenteni kell. 

 (6) A költségvetési szerv - szerződés alapján - alkalmazottjának önkéntes kölcsönös 

biztosító pénztárral szembeni tagdíjfizetési kötelezettségét legfeljebb 1 000 Ft/hó 

összegben átvállalhatja. 

 

23. § (1) Közbeszerzési eljárás keretében ajánlattételi feltételként kell megjelölni annak 

igazolását, hogy az ajánlattevőnek nincs egy évnél régebbi, a szentendrei 

adóhatóság által nyilvántartott, lejárt helyi adó vagy egyéb köztartozása, kivéve, ha 

annak megfizetésére halasztást kapott. 

 (2) Ha szerződésben foglalt ellenszolgáltatás összege az 1 millió forintot meghaladja, 

de nem éri el a nemzeti értékhatárok alatti értékű közbeszerzésekre vonatkozó 

aktuális értékhatárt, a szerződő félnek – a szentendrei adóhatóság által, a szerződés 

aláírását megelőző 15 napon belül kiállított igazolással – igazolnia kell, hogy nincs 

helyi adó vagy egyéb köztartozása. 

  Kifizetés csak az igazolás birtokában teljesíthető a szerződő fél részére. 

 

24. § (1) A költségvetési évről, december 31-i fordulónappal készített könyvviteli mérlegben 

kimutatott eszközöket és forrásokat – ideértve az aktív és passzív pénzügyi 

elszámolásokat is – évente kell leltározni. 
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 (2) Az eszközök mennyiségi felvétellel történő leltározást kétévente szükséges 

végrehajtani. 

 (3) Az eszközökről és azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan 

részletező nyilvántartást szükséges vezetni, mennyiségben és értékben. 

 (4) Kötelező a fordulónappal (a megszűnés napjával) a leltározást végrehajtani, 

amennyiben az intézmény átszervezés vagy jogutód nélküli megszűnés 

következtében megszűnik. 

 (5) Leltározást a Hivatalban a jegyző, az egyéb költségvetési szerveknél a Gazdasági 

vezető rendelhet el. 

 

9. Adósságrendezés 

 

25. § (1) A Képviselő-testület – amennyiben a helyi önkormányzatok adósságrendezési 

eljárásáról szóló 1996. évi XXV. tv. 4. §-a szerinti adósságrendezési eljárást az 

Önkormányzat, vagy hitelezői nem kezdeményezték – önkormányzati biztost 

rendel ki a felügyelete alá tartozó költségvetési szervhez, ha annak elismert 

tartozása a (2) bekezdésben meghatározott időt és mértéket eléri. 

 (2) Önkormányzati biztos kirendelése akkor kötelező, ha a költségvetési szerv 30 

napon túli tartozás állományát egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani és a 

tartozás állományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-

át, vagy 150 millió forintot. 

 (3) Az önkormányzati biztos kinevezését a Képviselő-testületnél kezdeményezheti 

a) a Polgármester, 

b) a Jegyző, 

c) a Könyvvizsgáló, 

d) a Költségvetési szerv vezetője. 

 (4) Az önkormányzati biztost a Képviselő-testület döntése alapján a Polgármester 

bízza meg. 

 

10. Vegyes rendelkezések, finanszírozás 

 

26. § (1)  E rendelet hatálya alá tartozó valamennyi szerv köteles az árubeszerzési, építési, 

beruházási és szolgáltatási célra juttatott támogatások felhasználását a 

közbeszerzési törvény alkalmazásához kötni.  

 (2) A Képviselő-testület az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötésének jogát a 

Polgármesterre ruházza át, aki ennek végrehajtására a pénzgazdálkodás rendjéről 

szóló szabályzatban foglaltak szerint adhat felhatalmazást.  

 (3) A belső időszakos önkormányzati likviditási problémák csökkentése érdekében 

szükséges az önkormányzati és intézményi számlákon lévő szabad pénzeszközök 

Hivatal által történő visszapótlási kötelezettség melletti bevonása az önkormányzati 

működés biztonsága, alacsonyabb folyószámlahitel felhasználás érdekében. 

 (4) A gazdálkodási feladatok, finanszírozási problémák elkerülése érdekében 

ideiglenesen bevont költségvetési intézményi pénzeszközök, kizárólag működési 

célokat szolgáló kiadások fedezetéül szolgálhatnak. 

 (5) Az ideiglenesen gazdálkodási körbe vont pénzeszközt legkésőbb a tárgyévi 

költségvetési év utolsó munkanapjáig kötelező visszapótolni. 

 (6) Az intézmények és a gazdasági társaságok kötelesek a részükre megállapított 

előirányzatból az időarányos, a valós finanszírozási igény alapján készített, havi 

finanszírozási ütemtervet készíteni. Kötelezettséget vállalni kizárólag a jóváhagyott 
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finanszírozási ütemtervvel összhangban lehet. A finanszírozás az összesített 

finanszírozási ütemterv alapján történik, melyben a kiadások mellett figyelembe 

kell venni az intézményi tervezett saját bevételek realizálódását is. A finanszírozás 

ütemezésében a fentiektől való eltérés csak indokolt, működést veszélyeztető 

esetben lehetséges.  

 

27. § (1) A költségvetési szervek részére folyósításra kerülő intézményfinanszírozás 

likviditási szempontok alapján kerül utalásra. 

 (2) Támogatás, pénzeszközátadás csak írásban kötött szerződés, megállapodás alapján 

utalható. A gazdasági társaságok részére utalásra kerülő összegek maximum a 

megállapodás szerinti mértékben, a likviditási helyzet függvényében kerülnek 

utalásra. 

 (3)  A költségvetési szervek, gazdasági társaságok kizárólag a Képviselő-testület 

előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, 

amennyiben az alábbi feltételek bármelyike fennáll: 

  - a pályázott feladat további fenntartásának éven túli működtetési költsége van,  

- amennyiben a pályázott összeg meghaladja a 10 millió forintot vagy  

- a 2016. évi költségvetésből többletforrást igényel. 

 (4) A finanszírozásra vonatkozó részletes szabályok, adatszolgáltatási kötelezettségek 

a fentiek alapján, egyedi Polgármesteri utasításban kerülnek meghatározásra. 

 

11.  Szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, 

számla ellenében történő igénybevételének szabályai 

 

28. § (1) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység 

szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat 

csak a személyi juttatások terhére növelhető. 

 (2) A költségvetési szerv a külső személyi juttatások előirányzata, illetve a dologi 

kiadások között megtervezett szellemi tevékenység számla ellenében történő 

igénybevétele tétel előirányzatának terhére természetes vagy jogi személlyel, 

illetve jogi személyiség nélküli egyéb szervezettel akkor köthet szerződést, ha 

a) azt jogszabály nem zárja ki, továbbá 

b) a szerződés megkötése jogszabályban, az alapító okiratában, illetve a szervezeti 

és működési szabályzatában meghatározott szakmai alap- feladat ellátásához 

feltétlenül szükséges, és 

c) a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet eltérő rendelkezése hiányában az adott 

feladat elvégzéséhez megfelelő szakértelemmel, szakképzettséggel és 

gyakorlattal, vagy egyéb megfelelő sajátos szakmai adottságokkal, 

képességekkel rendelkező személyt a megrendelő nem foglalkoztat, vagy az 

alaptevékenység részeként felmerülő, a szerződés tárgyát képező szolgáltatás 

egyedi, időszakos, vagy időben rendszertelenül ellátandó feladat. 

 (3) A költségvetési szervek állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy 

más szerződés alapján járó díjazás munkakörébe tartozó, munkaköri leírása szerint 

számára előírható feladatra nem fizethető. A megbízási szerződésben ki kell kötni, 

hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg a költségvetési szerv állományába 

tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó 

feladatainak is maradéktalanul eleget tett. 
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12. Záró rendelkezések 

 

29. § (1) Az Áht. 25. § (4) bekezdése alapján a Polgármester beszámol a Képviselő-

testületnek arról, hogy a Város 2016. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 38/2015. 

(XII.14.) önkormányzati rendelet felhatalmazása alapján az átmeneti gazdálkodás a 

jogszabályi előírások szerint történt, és az átmeneti gazdálkodás során keletkező 

bevételek és teljesített kiadások a költségvetési rendeletbe beépítésre kerültek. 

 (2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert és a költségvetési szervek 

vezetőit az Önkormányzat költségvetésében elfogadott, előírt bevételek 

beszedésére, kiadások teljesítésére, a kiadások teljesítéséhez szükséges 

kötelezettség-vállalásra.   

 (3) A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalap mértékét 38 650 forint 

összegben, a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítését az 

alapilletménye 30 %-os, a középfokú iskolai végzettségű köztisztviselő 

illetménykiegészítését az alapilletménye 10%-os mértékében határozza meg. 

 (4) A Képviselő-testület a köztisztviselők béren kívüli (cafeteria) juttatását bruttó 

(közterhekkel együtt) 200.000 Ft/fő/év összegben határozza meg. 

 (5)   E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

Szentendre, 2016. február 11. 

 

 

Verseghi-Nagy Miklós 

polgármester 

 dr. Gerendás Gábor  

jegyző 

 

 

 

A rendelet melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

 

                                                                    

 

12. Előterjesztés a gazdasági társaságok 2016. évi üzleti tervének elfogadásáról 

Előadó: Verseghi-Nagy Miklós polgármester 

 

 

 

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

kiegészítés, miszerint a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. üzleti terve márciusra lenne 

véglegesítve. Az Aquapalace Kft. üzleti tervét a Felügyelő Bizottság nem támogatta. 

Javasolja, hogy ezt is – átdolgozott formában – márciusban tárgyalják. Érdemben a 

Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. és a Szentendre és Térsége TDM Nonprofit 

Kft. üzleti terveiről tudnak határozatot hozni. Megadja a szót Kubatovics Áronnak, a Jogi, 

Vagyonnyilatkozat-vizsgáló és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnökének. 
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Kubatovics Áron bizottsági elnök: elmondja, hogy a tegnapi bizottsági ülésen jelezte 

Solymosi Heléna megbízott ügyvezetőnek, hogy rosszak a táblázatok. Jelzi, hogy most 

kiosztásra kerültek a javított táblázatok, de szerinte megengedhetetlen, hogy az üzleti tervben 

rossz számadatok szerepeljenek. Úgy véli, hogy el lehet fogadni ezt az előterjesztést, de nem 

érti, hogyan történhetett ez meg. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: felhívja a figyelmet, hogy a Képviselő-testület előtt 

már számszakilag is helyes táblázatok vannak. Megadja a szót Fekete János képviselőnek. 

 

Fekete János képviselő: a V-8 Uszoda és Szabadidőközpont üzleti tervével kapcsolatban 

észrevételezi, hogy a tervben újra szerepel a városi egyesület megalapítása – tájékoztatást kér 

ez ügyben. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: elmondja, hogy a Felügyelő Bizottság nem hagyta jóvá 

az üzleti tervet, ezért azt most nem tárgyalják. Ügyrendben megadja a szót Magyar Judit 

képviselőnek. 

 

Magyar Judit képviselő: ügyrendben javasolja, hogy a Szentendrei Kulturális Központ 

Nonprofit Kft. üzleti tervét szintén vegyék le a napirendről. Egyrészt, mert formailag nem 

megfelelő, másrészt nem volt módja átszámolni az adatokat, de bízik benne, hogy már jó 

számok szerepelnek benne. Megjegyzi, hogy véleményét elmondta a tegnapi bizottsági 

ülésen. Az üzleti terv a költségvetéshez kellett leginkább, hogy lássák a számadatokat. Kéri, 

hogy olyan formában terjesszék elő az üzleti tervet, ahogy annak idején megszabta a 

Képviselő-testület, és akkor tárgyalhatják.  

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: elmondja, hogy a Szentendrei Kulturális Központ 

Nonprofit Kft. üzleti terve át lesz dolgozva. Az üzleti tervet a mostani formában elfogadásra 

javasolja, mert tartalmilag megfelelőnek látja. Szavazásra bocsátja az ügyrendi javaslatot. Az 

„igen” szavazat a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. üzleti terv napirendről 

történő levételét, a „nem” szavazat a 2016. évi üzleti terv megtárgyalását jelenti. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 95   Száma: 16.02.11/12/0/A/KT 

Ideje: 2016 február 11 15:48  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Egyszerű 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 2 14.28 13.33 

Nem 9 64.29 60.00 

Tartózkodik 3 21.43 20.00 

Szavazott 14 100.00 93.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   6.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 
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Név Voks Frakció 

Holló István Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Boda Anna Mária Nem - 

Dombay Zsolt Nem - 

Horváth Győző Nem - 

Kun Csaba Nem - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Nem - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Nem - 

Tolonics Gyula Nem - 

Verseghi-Nagy Miklós Nem - 

Zakar Ágnes Nem - 

Fekete János Tart. - 

Kubatovics Áron Tart. - 

Pintér Ádám Tart. - 

Fülöp Zsolt Távol - 

 

     

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

az ügyrendi javaslatot elutasította. Megadja a szót Kun Csabának, a Városfejlesztési Bizottság 

elnökének. 

 

Kun Csaba bizottsági elnök: elmondja, hogy a Városfejlesztési Bizottság észrevételezte, 

hogy az üzleti tervek többsége – talán a Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft. üzleti 

tervét kivéve – nem abban a formában készült, ahogy erről képviselő-testületi határozat 

született. Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. üzleti tervével kapcsolatban úgy 

látták, hogy tartalmilag megfelelő, és ha az elvárt formára átdolgozásra kerül, akkor ezt el 

lehet fogadni. Jelzi, hogy az Aquapalace Kft. üzleti tervét a felügyelő bizottsági döntés 

tükrében nem tárgyalják, a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. üzleti tervét a következő ülésen 

tárgyalniuk kell. A Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. és a Szentendre és Térsége 

TDM Nonprofit Kft. üzleti terveit fogadnák el úgy, hogy a Szentendrei Kulturális Központ 

Nonprofit Kft. üzleti tervét szerinte elég lenne a Városfejlesztési Bizottságnak vagy a Jogi, 

Vagyonnyilatkozat-vizsgáló és Pénzügyi Ellenőrző Bizottságnak megnézni, hogy a formai 

követelményeknek megfelel-e. Ezek alapján legközelebb csak két üzleti tervet kellene 

tárgyalni. 

 

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

Vagyonnyilatkozat-vizsgáló és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnökének. 

 

Kubatovics Áron bizottsági elnök: támogatja Kun Csaba bizottsági elnök úr javaslatát, hogy 

az üzleti tervek kerüljenek átdolgozásra, mert az elvárt séma esszenciális elemeket tartalmaz 

dacára annak, hogy tavaly nem ilyenek voltak az üzleti tervek formái. Javasolja, hogy az 

átdolgozott forma ne csak a bizottságok, hanem a Képviselő-testület elé is kerüljön. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: megadja a szót Fekete János képviselőnek. 

 

Fekete János képviselő: elmondja, hogy pillanatnyilag nem tudja megnyitni a Szentendrei 

Kulturális Központ Nonprofit Kft. üzleti terv mellékletét, de kijegyzetelte, és számelírást 

valószínűsít. Felhívja a figyelmet, hogy a várható bevételek 2015. évre vonatkoznak. 
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Verseghi-Nagy Miklós polgármester: elmondja, hogy a bevételeknek 2016-ra kell, hogy 

vonatkozzanak. Javasolja, hogy a formailag átdolgozott üzleti tervek a Képviselő-testület elé 

legyenek beterjesztve. Megadja a szót dr. Gerendás Gábor jegyzőnek. 

 

dr. Gerendás Gábor jegyző: elmondja, hogy a jelenlegi határozati javaslatban 4 db határozat 

szerepel a négy cégre vonatkozóan. Az első a Kulturális Központ Nonprofit Kft-re, a második 

a Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft-re vonatkozik. Úgy érti, hogy most elfogadja a 

Képviselő-testület az üzleti terveket, de felkéri az ügyvezetőket arra, hogy a következő 

testületi-ülésre a korábbi sémának megfelelően dolgozza át és hozza vissza az üzleti tervet is. 

A Kulturális Központ Nonprofit Kft. és a Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft. 

esetében ez a verzió. Jelzi, hogy két szavazás lenne, először a Kulturális Központ Nonprofit 

Kft., majd a Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft. kapcsán. A Városi Szolgáltató 

Nonprofit Zrt. esetében kiosztásra került egy előterjesztés-kiegészítés, amiben felkéri a 

Képviselő-testület a Városi Szolgáltató NZrt. Vezérigazgatóját, hogy a Képviselő-testület 

2016. márciusi rendes ülésére terjessze be a Társaság 2016. évi üzleti tervét. Ugyanez a 

határozati javaslat lenne az Aquapalace Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. esetében, az 

Ügyvezetőt kérné fel a Képviselő-testület arra, hogy a márciusi rendes ülésre terjessze be az 

üzleti tervet. Tehát négy szavazás lesz: az első a Kulturális Központ Nonprofit Kft. üzleti terv 

elfogadása és felkérés arra, hogy hozza vissza az üzleti tervet a Képviselő-testület elé, 

ugyanaz a TDM Nonprofit Kft. vonatkozásában. Ezt követően szavazna a testület a Városi 

Szolgáltató Nonprofit Zrt., majd az Aquapalace Kft. esetében arról, hogy a márciusi ülésre 

terjesszék elő az üzleti tervet. 

 

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

Vagyonnyilatkozat-vizsgáló és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnökének. 

 

Kubatovics Áron bizottsági elnök: a Jegyző úrtól kérdezi, hogy milyen jogi helyzetet 

eredményez, hogy most két üzleti tervet elfogadnak, és egy hónap múlva újra beterjesztik más 

formában. Milyen lehetőségük lesz majd egy hónap múlva az üzleti tervet adott esetben nem 

elfogadni? 

 

dr. Gerendás Gábor jegyző: elmondja, hogy az üzleti tervről azt kell tudni, hogy az üzleti 

terv cégjogilag nem ismert fogalom. Az Önkormányzat azért kéri, mert cégeinek támogatást 

ad és szeretné látni, hogy mire fogják költeni ezt a pénzt. Jelzi, hogy azok a támogatási 

összegek szerepelnek a költségvetésben, amit a Képviselő-testület már elfogadott. Ilyen 

értelemben a cégek kötve vannak már ahhoz, hogy milyen tartalommal, legalábbis milyen 

főösszeggel terjesztik be az üzleti tervüket. Megemlíti, hogy az üzleti tervet egyébként is év 

közben – ha változás van – bármikor lehet módosítani, tehát úgy gondolja, hogy ez jogi 

szempontból nem aggályos. 
 

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

bocsátja az I. határozati javaslatot. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 96   Száma: 16.02.11/12/0/A/KT 

Ideje: 2016 február 11 15:53  

Típusa: Nyílt 
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Határozat; Elfogadva 

Minősített 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 12 85.72 79.99 

Nem 1 7.14 6.67 

Tartózkodik 1 7.14 6.67 

Szavazott 14 100.00 93.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   6.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Név Voks Frakció 

Boda Anna Mária Igen - 

Dombay Zsolt Igen - 

Fekete János Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Magyar Judit Nem - 

Holló István Tart. - 

Fülöp Zsolt Távol - 

 

     
 
 

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

I. határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

27/2016. (II.11.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.     a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti tervét a 

határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja,  azzal, hogy felkéri a  

Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. megbízott ügyvezetőjét, hogy a 

Társaság üzleti tervét a 323/2011. (XI.29.) PEB. sz. határozattal jóváhagyott 
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üzleti terv sémának megfelelően dolgozza át és terjessze be a Képviselő-testület 

2016. márciusi ülésére; 

2.     felkéri a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. megbízott ügyvezetőjét 

az üzleti tervben foglaltak végrehajtására. 

Felelős:     Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. mb. ügyvezetője 
Határidő:  2016. márciusi testületi ülés 
A végrehajtásért közvetlenül felelős: Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft.  

    mb. ügyvezetője 
 

 
 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: szavazásra bocsátja a II. határozati javaslatot. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 97   Száma: 16.02.11/12/0/A/KT 

Ideje: 2016 február 11 15:54  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 92.86 86.66 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 1 7.14 6.67 

Szavazott 14 100.00 93.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   6.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

 

Név Voks Frakció 

Boda Anna Mária Igen - 

Dombay Zsolt Igen - 

Fekete János Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Igen - 

Pintér Ádám Igen - 
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Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Magyar Judit Tart. - 

Fülöp Zsolt Távol - 

 

 

 

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

II. határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

28/2016. (II.11.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.     a Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti tervét a határozat 

melléklete szerinti tartalommal elfogadja,  azzal, hogy felkéri a  

Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy a Társaság üzleti 

tervét a 323/2011. (XI.29.) PEB. sz. határozattal jóváhagyott üzleti terv sémának 

megfelelően dolgozza át és terjessze be a Képviselő-testület 2016. márciusi 

ülésére; 

2.     felkéri a Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft. ügyvezetőjét az üzleti 

tervben foglaltak végrehajtására. 

Felelős:     Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft. ügyvezetője 
Határidő: 2016. márciusi testületi ülés 
A végrehajtásért közvetlenül felelős: Szentendre és Térsége TDM  

    Nonprofit Kft.  ügyvezetője 
 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: szavazásra bocsátja a III. határozati javaslatot. 

 

 

 

 

Szavazás eredménye 

 

 

#: 99   Száma: 16.02.11/12/0/A/KT 

Ideje: 2016 február 11 15:54  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 
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Minősített 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 92.86 86.66 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 1 7.14 6.67 

Szavazott 14 100.00 93.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   6.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Név Voks Frakció 

Boda Anna Mária Igen - 

Dombay Zsolt Igen - 

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 - 

Tolonics Gyula Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Fekete János Tart. - 

Fülöp Zsolt Távol - 

 
     

 

 

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

III. határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 

 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

29/2016. (II.11.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri az Aquapalace Kft. ügyvezetőjét, 

hogy a Képviselő-testület 2016. márciusi rendes ülésére terjessze be a társaság 2016. évi 

üzleti tervét. 
 

Felelős:    Aquapalace Kft. ügyvezetője 
Határidő: 2016. márciusi testületi ülés 
A végrehajtásért közvetlenül felelős: Aquapalace Kft. ügyvezetője 
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Verseghi-Nagy Miklós polgármester: szavazásra bocsátja a IV. határozati javaslatot. 

 

 

 

Szavazás eredménye 

 

 

#: 98   Száma: 16.02.11/12/0/A/KT 

Ideje: 2016 február 11 15:54  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 100.00 93.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 14 100.00 93.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   6.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Név Voks Frakció 

Boda Anna Mária Igen - 

Dombay Zsolt Igen - 

Fekete János Igen - 

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 - 

Tolonics Gyula Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Fülöp Zsolt Távol - 

 

 

 

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

IV. határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

30/2016. (II.11.) Kt. sz. határozata: 
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Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Városi Szolgáltató Nonprofit 

Zrt. vezérigazgatóját, hogy a Képviselő-testület 2016. márciusi rendes ülésére terjessze be a 

társaság 2016. évi üzleti tervét. 

 
 

Felelős:    Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatója 
Határidő: 2016. márciusi testületi ülés 
A végrehajtásért közvetlenül felelős: Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatója 

 

 

 

13. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzata és a Városi Szolgáltató Nonprofit 

Zrt. között fennálló közétkeztetési szolgáltatási 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 

 

#: 100   Száma: 16.02.11/13/0/A/KT 

Ideje: 2016 február 11 15:55  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 100.00 93.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 14 100.00 93.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   6.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Név Voks Frakció 

Boda Anna Mária Igen - 

Dombay Zsolt Igen - 

Fekete János Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Kun Csaba Igen - 
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Magyar Judit Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Fülöp Zsolt Távol - 

 

 
 

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

határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

31/2016. (II.11.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  

 

1. elfogadja a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt-vel kötött, közétkeztetési szolgáltatási 

szerződés módosítását a határozat melléklete szerinti tartalommal; 

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

felhatalmazza a Polgármestert, hogy a határozat melléklete szerinti tartalommal a 

közétkeztetési szolgáltatási szerződés-módosítást aláírja. 

 

Felelős: 1. pont: Polgármester 

              2. pont: Polgármester és VSZN Zrt. vezérigazgató 

Határidő: 1-2. pont: azonnal 

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

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

           

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 

 

 

#: 101   Száma: 16.02.11/14/0/A/KT 

Ideje: 2016 február 11 15:55  
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Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 100.00 93.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 14 100.00 93.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   6.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Név Voks Frakció 

Boda Anna Mária Igen - 

Dombay Zsolt Igen - 

Fekete János Igen - 

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 - 

Tolonics Gyula Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Fülöp Zsolt Távol -    

 

 

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

határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

32/2016. (II.11.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  

 

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

tulajdonában és fenntartásában álló közutak, közterületek és hidak kapcsán 

köztisztasági feladatok, valamint gyepmesteri feladatok ellátása tárgyában kötött 

közszolgáltatási szerződés módosítását a határozat melléklete szerinti tartalommal; 

2. felkéri a Polgármestert, hogy a szerződések tervezetét jóváhagyás céljából küldje meg 

a Támogatásokat Vizsgáló Iroda részére; 
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3. felkéri a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. cégjegyzésre jogosultjait, valamint 

felhatalmazza a Polgármestert, hogy a határozat melléklete szerinti tartalommal a 

közszolgáltatási szerződéseket a Támogatásokat Vizsgáló Iroda jóváhagyását 

követően, a Támogatásokat Vizsgáló Iroda által tett esetleges módosítási javaslatokkal 

kiegészítve aláírja; 

4. felkéri a Polgármestert és a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. cégjegyzésre 

jogosultjait, hogy az Önkormányzat és a VSZN Zrt. között 2013. november 05-én kelt 

– HÉV illemhelyre vonatkozó – üzemeltetési szerződést 2016. február 29-i hatállyal, 

közös megegyezéssel szüntessék meg. 

 

Felelős:  1-2. pont:. Polgármester 

               3-4. pont:  Polgármester és VSZN Zrt. vezérigazgató 

 

Határidő: 1-2. pont: azonnal 

         3. pont: Támogatásokat Vizsgáló Iroda jóváhagyását követően azonnal 

         4. pont: 2016. február 29-ig 

 

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

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

15. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzata és a Városi Szolgáltató Nonprofit 

Zrt. között fennálló, gondnoksági 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 

 

 

#: 102   Száma: 16.02.11/15/0/A/KT 

Ideje: 2016 február 11 15:55  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 100.00 93.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 14 100.00 93.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   6.67 
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Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

 

Név Voks Frakció 

Boda Anna Mária Igen - 

Dombay Zsolt Igen - 

Fekete János Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Fülöp Zsolt Távol - 

 

 

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

határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

33/2016. (II.11.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  

 

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

tulajdonában/kezelésében lévő egyes ingatlanokkal kapcsolatos gondnoksági 

tevékenység ellátása tárgyában kötött közszolgáltatási szerződés módosítását a 

határozat melléklete szerinti tartalommal; 

2. felkéri a Polgármestert, hogy a szerződések tervezetét jóváhagyás céljából küldje meg 

a Támogatásokat Vizsgáló Iroda részére; 

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

felhatalmazza a Polgármestert, hogy a határozat melléklete szerinti tartalommal a 

közszolgáltatási szerződéseket a Támogatásokat Vizsgáló Iroda jóváhagyását 

követően, a Támogatásokat Vizsgáló Iroda által tett esetleges módosítási javaslatokkal 

kiegészítve aláírja. 

 

Felelős:  1-2. pont: Polgármester 

                  3. pont: Polgármester és VSZN Zrt. vezérigazgató 

Határidő:1-2. pont: azonnal 

        3. pont: Támogatásokat Vizsgáló Iroda jóváhagyását követően azonnal 

A végrehajtásért közvetlenül felelős: Jogi Iroda, VSZN Zrt. vezérigazgató 
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A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

 

16. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének az 

állattartásról szóló 12/2010. (IV.15.) Önk. sz. rendeletének módosításáról szóló 

…/2016. (…) önkormányzati rendelet megalkotásáról 

Előadó: Verseghi-Nagy Miklós polgármester 

 

 

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

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

 

Kubatovics Áron bizottsági elnök: a bizottsági ülésen is képviselő társai figyelmébe 

ajánlotta, hogy a több ezer szentendrei kutyasétáltató tilosban jár, azt kockáztatják, hogy a 

közterület felügyelő bármikor megbüntetheti őket. Elmondja, hogy hétfőn egyeztetett az 

Irodavezető asszonnyal, neki az a kiindulási pontja, hogy az élethez kellene igazítani a 

jogszabályokat. Hiszen tudják, hogy tilosban sétáltatják a kutyákat, de nem büntetik meg 

hozzáállás helyett tiszta vizet kellene önteni a pohárba. Ha a megfelelő szabályozás után sem 

tartják be, büntetni kell. A jogi helyzetet áttekintve úgy látja, hogy kutyasétáltató, kutyafuttató 

nincs a városban, a kijelölt Püspökmajori terület sem az, nincs körülkerítve, nincsenek 

kihelyezett kukák stb. A Sziget utcában lévő hasonló terület nincs kutyafuttatónak kijelölve, 

hanem egy könnyített kutyafuttató, amit nem kell körülkeríteni, de ki van táblázva. Javasolja, 

hogy a városban sok ilyet hozzanak létre és szorítsák rá a kutyatartókat, hogy egyedül a 

kijelölt helyen engedjék szabadon, felügyelet mellett a kutyájukat. Ezek után jogosan lehet 

mondani, hogy a belvárosban, a Bükkös patak partján, lakótelepeken, családi házas 

övezetekben stb. ne tegyék. Úgy véli, rengeteg ilyen területe van Szentendrének, pl. a Kőhegy 

alja, a Pap-sziget északi része, a Postás Strand egy része, az Interspar mögötti rész stb., amit 

most is használnak a kutyások. Bevallja, hogy ő is elengedi a kutyáját póráz nélkül minden 

egyes alkalommal, jogellenesen. Mióta áttekintették a jogi helyzetet, még nem volt ideje 

foglalkozni azzal, hogy bemenjen a Városfejlesztési Irodába és átnézzék az alkalmas 

területeket. Kéri a Polgármester urat és a Jegyző urat, hogy az elkövetkezendő néhány hétben 

lépjenek az ügyben. Akár alakuljon egy munkacsoport, személy szerint szívesen egyeztet a 

Városfejlesztési Irodával, mind a jogi-, mind a lakókörnyezeti részét áttekintve próbáljanak 

egy-két hónap múlva megoldási javaslatot találni és a Képviselő-testület elé terjeszteni. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: megadja a szót Tolonics Gyula képviselőnek. 

 

Tolonics Gyula képviselő: a szentendrei lakosoknak üzeni, hogy semmiféle kihágást nem 

követ el, aki kutyát sétáltat, csak ha szabadon engedi. Megjegyzi, hogy ő is szokott kutyát 

sétáltatni, és ha a gazda együtt fut a pórázon vezetett kutyával, akkor fut a kutya, fut a gazda 

és nem fogja a közterület felügyelő megbüntetni. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: elmondja, hogy két jó megoldást hallottak, az egyik a 

testmozgás fontosságának erősítése, a másik a kutyafuttatók kialakítása, úgy gondolja, hogy 

mindkettő megfontolandó. Egyéb kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a 

rendelet-tervezetet.  

 

Szavazás eredménye 
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#: 103   Száma: 16.02.11/16/0/A/KT 

Ideje: 2016 február 11 16:00  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 100.00 93.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 14 100.00 93.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   6.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Név Voks Frakció 

Boda Anna Mária Igen - 

Dombay Zsolt Igen - 

Fekete János Igen - 

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 - 

Tolonics Gyula Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Fülöp Zsolt 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  

5/2016. (II.15.) önkormányzati rendelete 

 

az állattartásról szóló 12/2010. (IV.15.) Önk. sz. rendeletének módosításáról  

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkének (2) 

bekezdésében, valamint az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 
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49. § (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az állattartásról szóló 12/2010. (IV.15.) 

Önk. sz. rendeletét az alábbiak szerint módosítja:  

 

1.§ (1) Az állattartásról szóló 12/2010. (IV.15.) Önk. sz. rendelet (a továbbiakban: R.) 8. § (5) 

bekezdésének szövege helyébe az alábbi szöveg lép: 

 

„8. § (5) Bekerített ingatlanon az eb szabadon tartható, de az ingatlant határoló kerítéseknek 

olyan zártnak kell lenni, hogy azon az eb kinyúlni ne tudjon.” 

 

(2) A R 8. § (8) bekezdésének szövege helyébe az alábbi szöveg lép: 

„8. § (8) A kutyafuttatásra kijelölt területet az 5. számú melléklet tartalmazza.” 

 

(3) A R. 8. § (9) bekezdésének szövege helyébe az alábbi szöveg lép: 

„8. § (9) Az ebet a lakóépület közös használatára szolgáló helyiségeiben, közösségi 

helyiségeiben, közös használatra szolgáló területein biztonságos, olyan hosszúságú pórázon 

kell tartani, vezetni, amely megakadályozza, hogy az eb kárt, félelmet okozzon az 

emberekben és az állatokban, illetve amely őt is megvédi az esetleges veszélyektől. Az eb 

által okozott sérülésekért az állattartó tartozik felelősséggel.” 

 

(4) A R. 8.§ (11) bekezdésének szövege helyébe az alábbi szöveg lép: 

„8. § (11) Az ebtartó vagy az eb felügyeletével megbízott személy köteles a közterületen az 

eb által keletkezett szennyeződés (ürülék, hányadék, stb.) haladéktalan eltávolításához 

szükséges eszközöket magánál tartani.” 

 

2.§ A R. 9. § (5) bekezdésének szövege helyébe az alábbi szöveg lép: 

„9. § (5) Az épületben elszaporodott kóbor macskák eltávolításáról a lakóközösség köteles 

gondoskodni az állatvédő szervezetek bevonásával.” 

 

3.§ A R. 13. § (9) bekezdés b) pontjának szövege helyébe az alábbi szöveg lép:  

„13. § (9) b) a trágyát a külön jogszabályban meghatározott időszakban a lehetséges 

legrövidebb időn belül szét kell teríteni és be kell forgatni a földbe.” 

 

4.§ Hatályukat vesztik a R. 1.§ (3) bekezdésének utolsó mondata, 2. § (3) bekezdése, 3. § (3) 

bekezdése, 13. § (1), (2), (3) bekezdései, 14. § (2), (3) (4), (5), (6), (7) bekezdései, a 17.§ (1) 

bekezdésének alábbi pontjai: kisállatfajok, kutyasétáltatás, kutyatulajdonos, valamint a 7. sz. 

melléklet. 

 

 

5.§ (1) E rendelet 2016. április 1-jén lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. 

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 

 

 

 

Szentendre, 2016. február 11. 

 

 

 

 

Verseghi-Nagy Miklós dr. Gerendás Gábor 

      polgármester                 jegyző 
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17. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 

tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, 

valamint elidegenítéséről szóló 2/2011.(I.20.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

Előadó: Kéri Mihály gazdasági vezető 

 

 

 

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

lévén szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 104   Száma: 16.02.11/17/0/A/KT 

Ideje: 2016 február 11 16:00  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 100.00 93.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 14 100.00 93.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   6.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Név Voks Frakció 

Boda Anna Mária Igen - 

Dombay Zsolt Igen - 

Fekete János Igen - 

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 - 

Tolonics Gyula Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Fülöp Zsolt Távol - 
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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 

6/2016. (II.15.) önkormányzati rendelete 

 

az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek 

bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló 2/2011. (I. 20.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lakások és nem lakás céljára szolgáló 

helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló, többször 

módosított 1993. évi LXXVIII. törvény 3. § (1)-(2) bekezdéseiben, 4. § (3) bekezdésében, 5. § 

(3) bekezdésében, 12. § (5) bekezdésében, 19. §-ában, 20. § (3) bekezdésében, 21. § (6) 

bekezdésében, 23. § (3) bekezdésében, 27. § (2) bekezdésében, 33. § (3) bekezdésében, 34. § 

(1) és (3) bekezdéseiben, 35. § (2) bekezdésében, 36. § (2) bekezdésében, 42. § (2) 

bekezdésében, 54. § (1) és (3) bekezdéseiben, 58. § (2)-(3) bekezdéseiben, 68. § (2) 

bekezdésében, valamint 84. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a bérlők és 

bérbeadók településen működő érdekképviseleti szervezetének véleménye kikérését követően 

az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek 

bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló 2/2011. (I.20.) önkormányzati rendelet 

módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 

 

 

1. § Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló 

helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló 2/2011. (I.20.) 

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 1. számú mellékletének 8. 

pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„8. A piaci alapú lakbér pályázati, induló licit összegének mértéke: 

8.1. „A” övezeti lakás esetén: 1.500,- Ft/m2/hó. 

8.2. „B” övezeti lakás esetén: 1.200,- Ft/m2/hó.” 

 

2. § A rendelet 3. számú mellékletének helyébe a jelen rendelet 1. számú melléklete 

lép. 

 

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

napon hatályát veszti.  

(2) Jelen rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik.  

 

 

Szentendre, 2016. február 11. 

 

 

 Verseghi-Nagy Miklós     dr. Gerendás Gábor  

 polgármester  jegyző 

   

 

A rendelet melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
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18. Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. előadó-művészeti ügyvezetői 

pályázat kiírásáról 

Előadó: Verseghi-Nagy Miklós polgármester 

 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: ismerteti az előterjesztést. Felhívja a képviselők 

figyelmét, hogy egy előterjesztés kiegészítés került kiosztásra. Megadja a szót Magyar Judit 

képviselőnek. 

 

Magyar Judit képviselő: jelzi, hogy az előterjesztéssel nem ért egyet, vagyis azzal, hogy a 

Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. –nek két ügyvezetője legyen, egy általános 

ügyvezető és egy előadó-művészi. Úgy gondolja, ez nem akkora cég, aminek a vezetése két 

ügyvezetőt igényelne, és nincs is annyi feladat. Sok feladat van, amit meg lehet oldani 

munkatársakkal, eddig is így oldották meg. Soha erre példa Szentendrén nem volt, hogy egy 

ekkora cégnek két ügyvezetője legyen. Egészen mást lát a dolog mögött. Próbál finoman 

fogalmazni. Már az elmúlt Képviselő-testületi ülésen is elmondta, hogy a politika próbál 

túlzottan beavatkozni a szakmai vezetésbe. Hogyha pályázatot írnak ki, és találnak jó 

pályázót, akkor benne meg kell bízni, ő egy szakember, aki az elképzeléseit próbálja 

megvalósítani. Azt hiszi, ez ellen nem lehet tenni, hiszen ezért írják ki a pályázatot. Hogyha 

politikát akarnak belevinni, akkor annak kell pályázni, aki egyébként ezt ilyen iszonyatos 

erővel próbálja nyomni. Nagyon nagyon erős politikai hatást érez kulturális területen. Ezt az 

előző Képviselő-testületi ülés is bebizonyította. A tegnapi hozzászólását is úgy kezdte a Jogi, 

Vagyonnyilatkozat-vizsgáló és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság ülésén, hogy ugye ez egy vicc, 

egy próbálkozás. A városvezetés a saját bizalmi emberét próbálja betenni a Szentendrei 

Kulturális Központ Nonprofit Kft. -be, egyszer volt már egy ilyen próbálkozás. De akkor nem 

sikerült azt a saját bizalmi embert megtalálni, hiába lett volna jó kulturális vezető; Csató 

Katára gondol. Nem tartja a két ügyvezetőt indokoltnak. A másik észrevétele, egyáltalán nem 

biztos, hogy lesz pályázó, mert kiveszik a kezéből, hogy a saját elképzelését valósíthassa meg. 

Nem biztos, hogy személy szerint ő egy ilyen feladatra pályázna. Kérdése, hogyha lesz 

pályázó, akkor ez mennyibe fog kerülni a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. –

nek? Azt hallották tegnap a Jogi, Vagyonnyilatkozat-vizsgáló és Pénzügyi Ellenőrző 

Bizottság ülésén, hogy ehhez az önkormányzat plusz forrásokat nem fog biztosítani. Ezt az 

előterjesztést nem tartja jónak és nem is fogja megszavazni egyik pontját sem. 

 

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

Vagyonnyilatkozat-vizsgáló és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnökének. 

 

Kubatovics Áron Jogi, Vagyonnyilatkozat-vizsgáló és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnöke: 

a Jogi, Vagyonnyilatkozat-vizsgáló és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság tegnapi ülésén a 

Polgármester úr úgy fogalmazott, az a városvezetés kívánalma, hogy ebben a városban külön 

bolygók, külön entitások ne nagyon legyenek, igenis egy szoros kontroll alatt kívánja tartani a 

városvezetés a saját cégeit és intézményeit. Érti ezt az érvelést, legitim érvelés ez, csak ezzel 

maximálisan nem ért egyet. Szerinte ki kellene próbálni azt, hogy autonóm intézményeik 

vannak, és autonóm cégvezetőik. Azért jutottak el ide, mert tavaly ősszel a városvezetés végül 

is kirúgta Csató Katát. Azután egy sikertelen pályázati elbírálási folyamat következett, aminek 

az lett a vége, hogy a kulturális vezetés nem talált ide megfelelő igazgatót. Így lesz egy 

technikai megoldás, vagyis ketté választják az ügyvezetői feladatok ellátását. Ilyen 

Szentendrén, hogy két ügyvezetője legyen a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. –
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nek nem volt soha, és ebből szerinte rengeteg probléma fog származni. Reméli nem lesz 

igaza. Végig gondolja, hogy mi történt az elmúlt 1 évben kulturális fronton. Nem ismeri 

közelről dr. Kálnoki-Gyöngyössy Mártont. Az ő egy szem feladatát, most hatan végzik, 

vagyis a kulturális alpolgármester, Sólyomné Gyürk Dorottya, Solymosi Heléna, plusz egy fő 

a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. –ben, Gulyás Gábor, a Ferenczy Múzeumi 

Centrum igazgatója, a Szentendre és térsége TDM Kft. ügyvezetője, ez eddig öt fő. De már 

vannak pletykák a városban, hogy a Szentendre és térsége TDM Kft. vezetése is ketté lesz 

bontva, vagyis lesz egy szakmai és egy általános ügyvezető. Nem ismerte az előző igazgatót, 

dr. Kálnoki-Gyöngyössy Mártont túl közelről. De szerinte nem arról van szó, hogy olyan 

rátermett vezető lenne, aki 5 ember munkáját látta el. Egyszerűen arról van szó, hogy a szoros 

felügyelet miatt olyan technikai megoldásokat kell, és kénytelen hozni a városvezetés, ami ezt 

a vezetési struktúrát indokolja. Még egyszer elmondja, próbálja ki a városvezetés, hogy 

autonóm vezetőik legyenek. Szerinte a városnak meg kell bíznia a cég- és az 

intézményvezetőikben. Rengeteg terület van, ahol folyamatosan ellenőrizhetők a cégvezetők, 

a beszámolóktól kezdve az üzleti terveken át a megvalósulásig. A vezető munkája átlátható 

legyen minden helyzetben, és hogyha valahol hibát észlelnek, -lásd decemberi 233 millió 

forintos Ferenczy Múzeum hiánya-, akkor az nem azért van, mert megvezették a várost, 

hanem valahol egészen máshol kell keresniük a hiányt. Arra utal, amiről tájékoztatást is 

kaptak, hogy vissza lett dobva csuklóból, amit decemberben a városvezetés megtett. Szóval 

ezt alapvetően hibás vezetői döntésnek tartja, természetesen legitim, dönthet így a 

városvezetés, csak alapvetően hibásnak gondolják ezt a részükről. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: szeretne néhány nagyon fontos dolgot megjegyezni. 

Úgy gondolja, hogy az előtte szólók érvelésében alapvető ellentmondások feszülnek. Amikor 

egy önállóan gazdálkodó intézmény hiányával kapcsolatban szemrebbenés nélkül, gyorsan és 

közvetlenül a városvezetésre terelték a felelősséget - közben amellett érvelnek, hogy a 

városvezetés engedje el a kezét ezeknek az intézményeknek és bízzon meg azokban az 

emberekben, akikben egyébként azért nem tud megbízni, mert felelősségük van abban, hogy 

egy komoly gazdálkodási hiányt hoztak létre. Szeretné elmondani, hogy még ez az 5 vagy 6 

vezető sem fog több száz millió forintos gazdálkodási lyukat ütni a város költségvetésén. Azt 

gondolja, az a fontos, hogy szakmailag és gazdálkodás szempontjából is jól menjenek a 

dolgok. Teljesen egyetért a bizalmi emberek megfogalmazással. Szerinte a képviselők még 

nem vezettek intézményt, intézményrendszereket meg pláne nem. Bizalom nélkül egyáltalán 

nem működnek ezek a vezetői struktúrák. Minden cégvezetőnek olyannak kell lennie, akiben 

megbízik a városvezetés, ugyanakkor olyannak, akik a felelősséget maximálisan vállalják, és 

annak megfelelően tudnak teljesíteni. Nagyon jól nézne ki a város akkor, hogyha az autonóm 

intézmények azt csinálnak, amit akarnak. Viszont az ellenzék is abban a pillanatban, amikor 

valami baj van, a felelősséget gondolkodás nélkül a városvezetésre hárítja. Tehát egyértelmű 

szerinte, hogy bizalmi embereknek kell lenniük a cégvezetőknek, akikben a városvezetés 

megbízik, és akik felelősséggel látják el a feladatukat. Összességében az a struktúra, amit 

most kitaláltak nagyon jó. Itt nyilván nem a cég mérete indokolja a kettős ügyvezetést, hanem 

az, hogy az egyik egy előadó-művészeti tevékenység, mely szigorú pályázati feltételekhez 

kötött. Vagyis csak meghatározott végzettséggel és gyakorlattal lehet betölteni az állást, míg a 

közművelődési feladatokra ez nem vonatkozik. Akit most keresnek erre az vezetői állásra, 

annak a feladata az előadó-művészeti divíziónak és szakterületnek a vezetése lesz. Megadja a 

szót Zakar Ágnes képviselőnek. 

 

Zakar Ágnes képviselő: szerinte egyike azoknak a képviselőknek, akinek kulturális vezető 

választásban elég nagy múltja és tapasztalata van. Nem is tudja, hogy hány bizottságban ült 

különböző kulturális vezetők, előadó-művészektől delegáltak között, például Mácsai Pál 
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mellett is. Ezt az előterjesztést jónak tartja. Ha visszagondolnak a 2002 előtti időszakra, 

vagyis a Perjéssy Barnabás vezetése idején, a vezetői feladatok külön voltak választva, aztán 

később összevonták ezeket a feladatokat. Ebből is voltak csetepaték. Számára fontos a 

Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft., hozzá mindig is nagyon közel állt a 

közművelődés, amit, mint bizottsági elnök 8 évig követett. Ez egy teljesen más típusú vezetőt 

kíván, mint a nyári teátrum. Dr. Kálnoki-Gyöngyössy Márton úgy tudta ezt a nagy kulturális 

intézményrendszert vezetni, hogy voltak vezető helyettesei szinte minden területen. 

Megmondja őszintén, hogy szerinte a Solymosi Heléna nagyon jól összevonta és nagyon jól 

megoldotta a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. vezetését. Még biztatta is, hogy 

pályázzon a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. vezetői pozíciójára. Valaki 

pályázni fog, aki ért a színházhoz. Tudna rögtön olyan színházi szakembert mondani, aki ért a 

színházhoz, de mégsem tudta a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. vezetni. 

Szerinte mindenki emlékszik erre. Itt a palettán már nagyon sokféle vezetői struktúra volt. A 

sok kísérletezés tanújaként, szerinte valaki most bevált, mint a Szentendrei Kulturális 

Központ Nonprofit Kft. vezetője. A Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. elsősorban 

azokról a programokról szól, ahová az emberek szeretnek járni, különböző szakkörök, Filibili 

Kör, sakk szakkörök. Ez egy más típusú embert kíván, mint egy színházi produkció 

megszervezése. Ne legyen illúziója senkinek se, tisztelője volt dr. Kálnoki-Gyöngyössy 

Mártonnak, de a színházzal ő nem foglalkozott. Gyakorlatig az történt, hogy valaki bevált 

ebben az átmeneti időszakban, mint a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. vezetője. 

Szerinte nagyon jó, hogy Solymosi Heléna fogja ezt a vonalat tovább vinni, a színházra pedig 

fognak találni valakit, aki ahhoz ért. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: szeretne a rendőrségi dologra reflektálni. Kubatovics 

Áron képviselő úr azt mondta, hogy a rendőrség elutasította a feljelentésüket. A kezében tart 

egy határozatot, a Pest Megyei Rendőr Főkapitányság Bűnügyi Igazgatóságától, mely 2015. 

szeptember 3 –án kelt, amely a Vizes Nyolcassal kapcsolatos feljelentésről és a nyomozás 

megszüntetéséről szól. Ezt többek között a Jobbik Magyarországért Mozgalom indította el. 

Szeretné kérdezni a képviselő uraktól, hogy megnyugodtak –e abban a tekintetben, hogy a 

Vizes Nyolcassal minden a legnagyobb rendben zajlott. Hiszen a rendőrség megszüntette a 

nyomozást. A Társaság az Élhető Szentendréért Közhasznú Egyesület nyilvános fórumokon 

azt próbálja elhitetni a lakosokkal, a polgárokkal hogy a rendőrség megszüntette, vagy nem is 

nyomozott ebben az ügyben. Vagyis szerintük a felelősség nem az előző vezetést terheli, 

hanem a mostanit. Azt nagyon fontosnak tartja elmondani, hogy a mostani városvezetés a 

szabálytalanságokkal kapcsolatban észlelt hiányosságokat, ezért tették a feljelentést. Ez a 

gazdálkodással kapcsolatos felelőtlenség, hiány nem feltétlenül büntetőjogi kategória. Nem 

akarnak boszorkányt üldözni, megtették azt, ami a kötelességük, és teszik továbbra is a 

dolgukat. Tehát nem tartja ízlésesnek a két dolog összemosását. Valamint Holló István 

képviselő úrnak megadván a szót, arra is kérné, hogy tájékoztassa a Képviselő-testületet, hogy 

az ellene folyó rendőrségi nyomozás hol tart. 

 

Holló István képviselő: jelzi, hogy mindenről tájékoztatja a Képviselő-testületet, és a 

Polgármester urat is. Először a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. –ről szeretne 

beszélni. Nem tartja ízléses dolognak, hogy a Polgármester úr fölhozta ezt a rendőrségi ügyet, 

de ki fogja fejteni az álláspontját ez ügyben. Ez egy nonszensz, ami a Szentendrei Kulturális 

Központ Nonprofit Kft. –vel történik. Egy egyszerű dolgot szeretne kifejteni, hogy a 

Szentendre és Vidéke című újság nyilvánvaló politikai befolyás alá kerül közvetve, mert az 

irányítás konkrétan a kulturális alpolgármester és a hozzákötődő, fél állásban dolgozó 

Solymosi Heléna indirekt irányításával történik. Ez nem tesz jót a kultúrának. Visszatérve 

arra, amit a Polgármester úr mondott, hogy ellenőrzött, vagyis van felügyelő bizottsága 
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mindegyik cégnek. Kénytelen a Képviselő-testület megbízni szakembert, nem tudnak odaállni 

a cégek mellé folyamatosan. Volt egy olyan indítvány, ami arról szólt, hogy havi jelentést 

csinál a Ferenczy Múzeumi Centrum. Tehát konkrétan tudják ellenőrizni, hogy ne történjen 

meg még egyszer ez a 230 millió forintos fiaskó. Bizalmi emberek kellenek az önkormányzati 

cégekhez, de ez már túlmutat a bizalmi ember státuszán. Az az öt ember, akivel a kulturális 

alpolgármester végezteti a munkát, az szerinte pazarló és teljesen értelmetlen. Megítélése 

szerint fölösleges is. Tovább menve, a dr. Kálnoki-Gyöngyössy Márton úrral kapcsolatban azt 

mondta, hogy milyen ember mellé állnak a képviselők. Most itt van a rendőrségi dolog, hogy 

tulajdonképpen nem csinált semmit, és előítéletekkel van fölruházva a testület előtt, ami 

szintén nem helyes. A rendőrségi ügyét még nem fejtette ki, de most megteszi. Valóban 

rendőrségi nyomozás folyik ellene a városvezetés feljelentése miatt. Ezt a bíróságon is el 

fogja mondani. Egyet nem szabad elfelejteni: ezelőtt 10 éve még a tűzoltóság önkormányzati 

tulajdonban volt, és fölajánlott a tűzoltóságnak ingyen egy csarnokot. Nem úgy, mint a 

Polgármester úr, aki felállt a felügyelő bizottsági elnökségből, mert nem kapott érte fizetést. 

Ingyen fölajánlott egy csarnokot 10 éve, amit elhozott onnan. Ez volt a legnagyobb 

problémájuk. A csarnok tetőszerkezete még mindig ott van. Az akkori tűzoltó parancsnok 

nagyon örült neki, sajnos nem tudták tető alá hozni, mert államosították a tűzoltóságot. Az 

összes tűzoltóautó még most is ez alatt a csarnok alatt parkol. És igenis elpakolt onnan, 

bement arra a területre, és elrámolt, erre vannak tanúi, ezeket a vádakat a bíróságon fogja 

tisztázni. A városvezetés följelentette, de ő tisztázni fogja magát. Semmi olyan dolgot nem 

csinált, ami megállná ezt a vádat. A városvezetés megvádolta olyan dologgal, ami nem áll 

meg jogilag. Nem akart reflektálni, nem esik neki jól, hogy egy olyan ember, akinek fogalma 

sincs, hogy ezelőtt 10 éve mi történt, pálcát tör felette. Kérte a polgármester urat, hogy ezzel 

az üggyel kapcsolatban hallgassa meg őt, de erre nem volt hajlandó, kénytelen most így 

elmondani a Képviselő-testületi ülésen. Magyarul a saját dolgait, amit a városnak, a városi 

tűzoltóságnak ajándékba adta, ezt hozta el. Erre elég sok tanú van, tűzoltók is, és más 

emberek. Visszatérve a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. -re, amikor egyszer azt 

mondta, hogy haverok, akkor leintette őt a Polgármester úr, de most is azt mondja: haverok. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: szeretné kiegészíteni egy dologgal az előző 

hozzászólást: a feljelentést ismeretlen tettes ellen tették, mert ott találtak egy sitt kupacot, 

mikor a beruházást el akarták kezdeni. Azt, hogy ennek az eljárásnak Holló István lett a 

gyanúsítottja, nem ő irányította. Megadja a szót Kubatovics Áron képviselőnek. 

 

Kubatovics Áron képviselő: visszatérve az előző hozzászóláshoz, -amikor Zakar Ágnes 

képviselő asszony azt mondta, hogy bíztatta Solymosi Helénát, hogy pályázzon- az a 

véleménye, hogy nem lesz pályázat, tehát Solymosi Helénát kinevezik a Szentendrei 

Kulturális Központ Nonprofit Kft. ügyvezetőjének. Egyébként Holló István képviselő 

társának igaza van abban, hogy nem közvetett, hanem közvetlen irányítás lesz a Szentendre és 

Vidéke című újság felett. Szerinte ez sem túl elegáns. Emiatt nem tudják támogatni a 

határozati javaslatot. 

 

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

alpolgármesternek. 

 

Sólyomné Gyürk Dorottya kulturális alpolgármester: elmondja, ha a képviselő társak 

valóban a polgárok érdekeit képviselik, és arról van szó, hogyan férnek hozzá a lakosok a 

kultúrához, hogy milyen művelődési lehetőségek vannak Szentendrén, akkor nekik ennél az 

asztalnál tartalmakról, programokról kell vitatkozni. Egészen biztos benne, hogy a szentendrei 

polgárokat nem érdekli, hogyan hívják a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. –nek 
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az egyik ügyvezetőjét, vagy a másik ügyvezetőjét, vagy hány vezetője van, vagy milyen 

struktúra van. Őket az érdekli, hogy jó –e a városi bál, el lehet –e jönni a városi bálba kedvező 

áron, hogy jól mulatnak –e, hogy jó -e a zene, tetszik –e a színházi előadás. Úgyhogy 

kiemelten azt kéri a képviselő társaitól, hogy ha kultúráról beszélgetnek, akkor programokról, 

tartalmakról, kiállításokról beszélgessenek, és ennek a kritikáját fogalmazzák meg, mert a 

szentendrei polgárokat ez érdekli. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: mielőtt megadná a szót Magyar Judit képviselő 

asszonynak, megemlíti, hogy az MSZP politikai indokból nem csatlakozott a városi bálhoz. 

Kérdezi, hogy a városi rendezvények politikai bojkottja ez? 

 

Magyar Judit képviselő: szerinte minden párt úgy dönt, ahogy dönt az ilyen kérdésekben. 

Megjegyzi, hogy nem hozta volna ide a 30. napirendi pontot, ami a bevándorlásról szól. Ha az 

MSZP úgy gondolta, hogy nem jelenik meg a városi bálon, akkor így látták jónak. Nem hiszi, 

hogy ezt a Városházán számon kellene kérni. Nem ért egyet Gyürk Dorottyával, hiszen 

adófizetői pénzekről beszélnek, nem is kevés pénzről. Igenis fontos, hogy ki ül ott és ki vezeti 

a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. –t. A Gazdasági társaságok 2016. évi üzleti 

tervének elfogadása című napirendi pontnál elmondta a Szentendrei Kulturális Központ 

Nonprofit Kft. üzleti tervének tartalmi részével kapcsolatos véleményét a szavazatával, ami 

nem volt. Vagyis szerinte a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. üzleti terve elég 

gyenge volt. Ha csak átmásolva volt, akkor is elég gyenge volt, mert úgy látja a 2015 –öt nem 

sikerült átírni 2016 –ra. Szerinte, amit most csinálnak az egyáltalán nem méltó a Képviselő-

testületi üléshez, hogy magándolgokkal megvádolnak embereket, ő is tudna felhozni az egyik 

képviselőtársáról bármit, de nem fogja megtenni. Úgy gondolja, hogy a napirendi pont 

témájánál kellene maradni. Szerette volna az egyebek napirendi pontnál felvetni a Ferenczy 

Múzeumi Centrum feljelentését, de a Polgármester úr megelőzte. Ebben az ügyben több 

millió forintot kifizettek egy ügyvédi irodának, aki átvilágította ezt a céget, és aztán még 

egyszer fizettek neki, mert még talált valamit. Ahelyett, hogy megkérdezték volna az előző 

igazgatót, és akkor mindez a procedúra nem biztos, hogy megtörtént volna. A volt igazgató 

elmondta volna úgy a dolgokat, ahogy történtek. Ezt egyszerűen nem tartja jónak. Ha ebbe az 

irányba mennek, akkor a kultúra nagyon rossz hírű lesz a városban, mert ez a hír már most 

elterjed az országban. Egy személyes irányításon, a mindig mindenbe beleszólás, azért vannak 

szakemberek, azért pályáztatnak, mert olyan embert kell idehozni, akiben megbíznak. Akkor 

addig kell pályáztatni, amíg olyan embert nem találnak aki  megfelel a FIDESZ –nek, Gyürk 

Dorottyának vagy a Polgármester úrnak. De akkor szakember legyen, és nem kell ketté 

bontani az ügyvezetői feladatokat, és trükközni, hogyan tudják kézi vezényléssel irányítani az 

egészet. Középvezetői szinten is el lehet látni bizonyos feladatokat, vannak munkatársak, akik 

nem most kerültek oda, hanem elég régen, és tudják, hogy mi a feladatuk. És egyébként a 

farsangi bál még nem jelenti azt a hatalmas áttörést a kulturális életben. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: szerinte a kulturális áttörést akkor lehet látni, ha részt 

vesznek ezeken a rendezvényeken, programokon. A rendőrségi feljelentést egyébként nem ő 

hozta szóba, hanem a Kubatovics Áron képviselő úr. Egyéb kérdés, észrevétel nem lévén 

szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 105   Száma: 16.02.11/18/0/A/KT 
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Ideje: 2016 február 11 16:23  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 10 71.43 66.66 

Nem 4 28.57 26.67 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 14 100.00 93.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   6.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Név Voks Frakció 

Boda Anna Mária Igen - 

Dombay Zsolt Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Fekete János Nem - 

Holló István Nem - 

Kubatovics Áron Nem - 

Magyar Judit Nem - 

Fülöp Zsolt 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 

34/2016. (II.11.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szentendrei Kulturális Központ 

Nonprofit Kft-vel kapcsolatban az alábbi döntéseket hozza  

  

1. elfogadja a Szentendrei Teátrum, a Tavaszi Fesztivál és esetleges későbbi egyéb 

előadó-művészeti programok megszervezését és lebonyolítását végző előadó-

művészeti ügyvezető – az előadó művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos 
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foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény (a továbbiakban: Emtv.) 

szerinti – kiválasztását célzó pályázat felhívását a határozat melléklete szerinti 

tartalommal; 

 

2. felkéri a Polgármestert, hogy az 1. ponti szerinti pályázati kiírásnak az Emtv. 39. § 

(3) bekezdésének megfelelően az Emberi Erőforrások Minisztériuma honlapján 

történő közzétételéről gondoskodjon; 

 

3. a pályázatok véleményezésére szakmai bizottságot kér fel, melynek az Emtv. 39. § 

(6) bekezdés e) pontja szerinti két tagjának a kulturális alpolgármestert, Sólyomné 

Gyürk Dorottyát és a Kulturális és Turisztikai Bizottság elnökét, Boda Anikót jelöli, 

felkéri a Polgármestert, hogy az Emtv. 39. § (6) bekezdés a) pontja alapján a 

Színházművészeti Bizottságtól négy tag, az Emtv. 39. § (6) bekezdés b) pont szerint a 

minisztertől egy tag kijelölését kérje meg; 

 

4. felkéri a Polgármestert, hogy  

- a pályázat lefolytatását követően, a pályázatok véleményezésére a 3. pont szerint 

kijelölt szakmai bizottság véleménye alapján az előadó-művészeti ügyvezető 

személyére vonatkozó döntési javaslatot, valamint  

- a társaság alapító okiratának az általános ügyvezetőt és az előadó-művészeti 

ügyvezetőt is tartalmazó módosítását terjessze a Képviselő-testület elé döntéshozatal 

céljából; 

 

5. Solymosi Heléna ügyvezetői megbízatása 2016. február 12-től határozatlan idejűvé 

alakul, mely 60 napos felmondási idővel rendes felmondással megszüntethető; az 

ügyvezető megbízási díja 2016. február 12-től 240 000 Ft/hó; az ügyvezető 

cégjegyzési joga továbbra is önálló; felkéri az ügyvezetőt, hogy a társaság alapító 

okiratát a jelen pontban megjelölt módosítással egységes szerkezetbe foglaltan, jogi 

képviselő útján nyújtsa be a Budapest Környéki Törvényszék Cégbíróságára. 

 

 

 

Felelős:       1-4. pont: Polgármester 

  5. pont: Ügyvezető 

Határidő: 1-3. pont: azonnal 

          4. pont: a pályázat lezárultát követő első rendes képviselő-testületi ülés napja 

          5. pont: 2016. március 11. 

A végrehajtásért közvetlenül felelős: 1-4. pont: Személyügyi referens 

             5. pont: Ügyvezető 

 

 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

 

 

 

 



 63 

19. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatát megillető elővásárlási jogról 

történő rendelkezésről (Boldogtanya út 29., Szentlászlói út 29., Szentlászlói út 

2730/1 hrsz., Szentendre belterület 4432 hrsz-ú ingatlan, Budapest belterület 

60003/2 hrsz-ú ingatlan ) 

Előadó: Kéri Mihály gazdasági vezető 

 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: ismerteti az előterjesztést. Mivel az előterjesztésben 

négy határozati javaslat szerepel, ezért azokról külön-külön fognak szavazni. Kérdés, 

hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja az I. határozati javaslatot. 

 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 106   Száma: 16.02.11/19/0/A/KT 

Ideje: 2016 február 11 16:24  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 100.00 93.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 14 100.00 93.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   6.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Név Voks Frakció 

Boda Anna Mária Igen - 

Dombay Zsolt Igen - 

Fekete János Igen - 

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 - 

Tolonics Gyula Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Fülöp Zsolt 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 

35/2016. (II.11.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 

 

1. a Szentendre, 7954 hrsz-ú 649 m2 nagyságú belterület, kivett hétvégi ház és udvar 

megnevezésű, ingatlanra vonatkozó elővásárlási jogával, a tulajdonos meghatalmazott 

ügyvédje által benyújtott ingatlan adásvételi szerződésben szereplő feltételek szerint élni 

nem kíván;  

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

 

Felelős:     Polgármester 

Határidő: 2016. március 31. 

A végrehajtásért közvetlenül felelős: Vagyongazdálkodási Iroda 

 

 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: szavazásra bocsátja a II. határozati javaslatot. 

 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 107   Száma: 16.02.11/19/0/A/KT 

Ideje: 2016 február 11 16:24  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 100.00 93.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 14 100.00 93.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   6.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Név Voks Frakció 

Boda Anna Mária Igen - 
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Dombay Zsolt Igen - 

Fekete János Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Fülöp Zsolt 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 

36/2016. (II.11.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 

 

1. a Szentendre, 2866 hrsz-ú 1749 m2 nagyságú belterület, kivett lakóház és udvar 

megnevezésű ingatlan 6/36-od tulajdoni illetőségére vonatkozó elővásárlási jogával, a 

tulajdonos meghatalmazott ügyvédje által benyújtott ingatlan adásvételi szerződésben 

szereplő feltételek szerint élni nem kíván;  

2. felkéri a Polgármestert, hogy a határozatról az ügyletet képviselő ügyvédet értesítse. 

 

Felelős:     Polgármester 

Határidő: 2016. március 31. 

A végrehajtásért közvetlenül felelős: Vagyongazdálkodási Iroda 

 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: szavazásra bocsátja a III. határozati javaslatot. 

 

 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 108   Száma: 16.02.11/19/0/A/KT 

Ideje: 2016 február 11 16:25  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített 
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Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 100.00 93.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 14 100.00 93.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   6.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Név Voks Frakció 

Boda Anna Mária Igen - 

Dombay Zsolt Igen - 

Fekete János Igen - 

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 - 

Tolonics Gyula Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Fülöp Zsolt 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 

37/2016. (II.11.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 

 

1. a Szentendre, 2730/1 hrsz-ú 320 m2 nagyságú belterület, kivett lakóház és udvar 

megnevezésű ingatlan 1/2-od tulajdoni illetőségére vonatkozó elővásárlási jogával, a 

tulajdonos meghatalmazott ügyvédje által benyújtott ingatlan adásvételi szerződésben 

szereplő feltételek szerint élni nem kíván,  
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2. felkéri a Polgármestert, hogy a határozatról az ügyletet képviselő ügyvédet értesítse. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2016. március 31. 

A végrehajtásért közvetlenül felelős: Vagyongazdálkodási Iroda 

 

 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: szavazásra bocsátja a IV. határozati javaslatot. 

 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 109   Száma: 16.02.11/19/0/A/KT 

Ideje: 2016 február 11 16:25  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 100.00 93.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 14 100.00 93.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   6.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Név Voks Frakció 

Boda Anna Mária Igen - 

Dombay Zsolt Igen - 

Fekete János Igen - 

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 - 

Tolonics Gyula Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Fülöp Zsolt 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 

38/2016. (II.11.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 

 

1. a Budapest III. kerület belterület 60003/2 hrsz. számú ingatlannal egyben történő 

értékesítési feltétellel, a Szentendre, 4432 hrsz-ú 8404 m2 nagyságú belterület, kivett 

hétvégi ház és udvar megnevezésű, a WATERFRONT Ingatlanfejlesztési Kft. 

"f.a."tulajdonában álló ingatlanra vonatkozó elővásárlási joggal való rendelkezésről 

aszerint dönt, hogy nem kíván élni az elővásárlási jogával; 
2. felkéri a Polgármestert, hogy a határozatról értesítse az AGREEMENT Könyvvizsgáló és 

Adótanácsadó Kft-t, az ingatlan pályáztatását lefolytató felszámoló céget. 

 

Felelős:     Polgármester 

Határidő: 2016. március 31. 

A végrehajtásért közvetlenül felelős: Vagyongazdálkodási Iroda 

 

 

 

 

 

20. Előterjesztés ingatlanok értékesítésre kijelöléséről 

Előadó: Kéri Mihály gazdasági vezető 

 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: ismerteti az előterjesztést. Az előterjesztésben két 

határozati javaslat szerepel, melyekről egyben fognak szavazni. Kérdés, hozzászólás nem 

lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslatokat. 

 

 

 

 

 

 

Szavazás eredménye 

 

 

#: 110   Száma: 16.02.11/20/0/A/KT 

Ideje: 2016 február 11 16:25  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített 
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Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 100.00 93.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 14 100.00 93.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   6.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Név Voks Frakció 

Boda Anna Mária Igen - 

Dombay Zsolt Igen - 

Fekete János Igen - 

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 - 

Tolonics Gyula Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Fülöp Zsolt Távol - 

 

 

 

 

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

határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatokat hozza: 

 

 

 

 

 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

39/2016. (II.11.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

 

1. a Szentendre Város Önkormányzat tulajdonában álló 1751/1 helyrajzi szám alatt 

felvett, természetben a Jobbágy u. 16. szám alatti kivett, lakóház és udvar 

megnevezésű, 250 m2 területű ingatlanon álló lakást a lakásállományból törli;  

2. az 1. pontban megjelölt ingatlan forgalomképes vagyonkörbe való átvezetéséhez 

hozzájárul; 
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3. az 1. pontban megjelölt ingatlan vonatkozásában elfogadja Szenei Ferenc ingatlan 

értékbecslő által készített értékbecslés szerinti 5.020.000 Ft forgalmi értéket, és az 

ingatlant pályázat útján értékesíteni kívánja; 

4. felkéri a Polgármestert az értékesítésre irányuló pályázati eljárás lebonyolítására. 

 

Felelős:     Polgármester 

Határidő: 2016. május 31. 

A végrehajtásért közvetlenül felelős: Vagyongazdálkodási Iroda 

 

 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

40/2016. (II.11.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

 

1. a 308/2013. (X.10.) Kt. sz. határozatát hatályon kívül helyezi; 

2. a Szentendre Város Önkormányzat tulajdonában álló, Szentendre külterület, 0583/7 és 

0576/10,11,12 helyrajzi szám alatt felvett (Dömörkapu elnevezésű), fásított terület és 

gazdasági épület besorolású, összesen 5.549 m2 területű ingatlanokon álló 14 db lakást 

a lakásállományból törli;  

3. a 2. pontban megjelölt ingatlanok forgalomképes vagyonkörbe való átvezetéséhez 

hozzájárul; 

4. elfogadja Szenei Ferenc ingatlan értékbecslő által készített értékbecslés szerinti 

35.920.000 Ft forgalmi értéket a 0583/7 hrsz-ú ingatlanra, valamint a 18.020.000 Ft 

forgalmi értéket a 0576/10,11,12 hrsz-ú ingatlanokra, és a 2. pontban megjelölt 

ingatlanokat pályázat útján értékesíteni kívánja; 

5. felkéri a Polgármestert az értékesítésre irányuló pályázati eljárás lebonyolítására. 

 

Felelős:     Polgármester 

Határidő: 2016. május 31. 

A végrehajtásért közvetlenül felelős: Vagyongazdálkodási Iroda 

 

 

 

21. Előterjesztés Dr. Földi László és Társa Bt. egyezségi ajánlata elmaradt bérleti díj 

megfizetése tárgyában 

Előadó: Kéri Mihály gazdasági vezető 

 

 

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

Áron képviselőnek, aki ügyrendi hozzászólással kíván élni. 

 

Kubatovics Áron képviselő: bejelenti az érintettségét, így nem szavazhat. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: kéri, hogy ügyrendben szavazzanak Kubatovics Áron 

képviselő szavazásból történő kizárásról. 
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Szavazás eredménye 

 

#: 111   Száma: 16.02.11/21/0/A/KT 

Ideje: 2016 február 11 16:26  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 100.00 93.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 14 100.00 93.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   6.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Név Voks Frakció 

Boda Anna Mária Igen - 

Dombay Zsolt Igen - 

Fekete János Igen - 

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 - 

Tolonics Gyula Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Fülöp Zsolt Távol - 

 

 

 

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

Kubatovics Áron képviselő urat kizárja a következő szavazásból. Egyéb kérdés, hozzászólás 

nem lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 112   Száma: 16.02.11/21/0/A/KT 

Ideje: 2016 február 11 16:26  
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Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 100.00 86.67 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 13 100.00 86.67 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   13.33 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Név Voks Frakció 

Boda Anna Mária Igen - 

Dombay Zsolt Igen - 

Fekete János Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Fülöp Zsolt Távol - 

Kubatovics Áron 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 

41/2016. (II.11.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 

 

1. nem fogadja el a Szentendre, belterületi 2453/A/4 hrsz alatt felvett, természetben a 

Szent István utca 2. szám alatt fekvő önkormányzati tulajdonban álló helyiség volt 

bérlője, dr. Földi László és Társa Bt. bérleti díj tartozására vonatkozó, a volt bérlő által 

tett egyezségi ajánlatot, nem támogatja az Önkormányzat bérleti szerződésből eredő 

követelésének egy részéről való lemondást;  
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2. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a tartozás behajtása iránti eljárás 

megindításáról, amennyiben dr. Földi László és társa Bt. a kérelemről történő 

tájékoztató, felszólító levélben írt határidőn belül sem fizeti meg a tartozást.  

 

Felelős:     Polgármester 

Határidő: 2016. március 15. 

A végrehajtásért közvetlenül felelős: Vagyongazdálkodási Iroda 

 

 

 

22. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat tulajdonában álló 

forgalomképtelen Szilfa utcai 5950/1 hrsz-ú ingatlan túlkerítéséről  

Előadó: Kéri Mihály gazdasági vezető 

 

 

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

lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 113   Száma: 16.02.11/22/0/A/KT 

Ideje: 2016 február 11 16:27  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 100.00 93.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 14 100.00 93.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   6.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Név Voks Frakció 

Boda Anna Mária Igen - 

Dombay Zsolt Igen - 

Fekete János Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Igen - 
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Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Fülöp Zsolt 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 

42/2016. (II.11.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 

 

1. megállapítja, hogy Szentendre Város Önkormányzat tulajdonában áll az 5950/1 

helyrajzi szám alatt felvett ingatlan, mely természetben a Szilfa utca; 

2. megállapítja, hogy az 1. pontban megjelölt ingatlan forgalomképtelen törzsvagyonba 

tartozik, melynek a határozat mellékletét képező földmérési vázrajz szerinti, az 5891 

hrsz-ú ingatlanhoz kerített 38 m2 nagyságú területrésze Szentendre Város 

Szabályozási Terve alapján a forgalomképtelen törzsvagyonból jelenleg nem vonható 

ki; 

3. felkéri a Polgármestert, hogy az 5891 hrsz-ú ingatlan túlkerítő tulajdonosával az 1. 

pontban írt ingatlan túlkerített 38 m2 nagyságú területrészére ingyenes területbérleti 

szerződést kössön, azzal, hogy a túlkerítő kötelezettsége a támfal saját költségén 

történő állagmegóvása, karbantartása. 

 

Felelős:     Polgármester 

Határidő: 2016. március 31.  

A végrehajtásért közvetlenül felelős: Vagyongazdálkodási Iroda 

 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

 

23. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzata és a Szentendrei Közös 

Önkormányzati Hivatal közbeszerzési és beszerzési szabályzatáról 

Előadó: Verseghi-Nagy Miklós polgármester 

 

 

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

Áron képviselőnek. 

 

Kubatovics Áron képviselő: megköszöni a jegyzői kabinetnek, az önkormányzatnak és a 

városvezetésnek, hogy ez az előterjesztés, amit a januári Képviselő-testületi ülésen kértek, 

már most a napirendi pontok között szerepel. Jelzi, hogy ez kicsi, de fontos lépés a városnak. 
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Verseghi-Nagy Miklós polgármester: egyéb kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra 

bocsátja a határozati javaslatot. 

 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 114   Száma: 16.02.11/23/0/A/KT 

Ideje: 2016 február 11 16:28  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 100.00 93.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 14 100.00 93.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   6.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Név Voks Frakció 

Boda Anna Mária Igen - 

Dombay Zsolt Igen - 

Fekete János Igen - 

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 - 

Tolonics Gyula Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Fülöp Zsolt 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 

43/2016. (II.11.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Szentendre Város 

Önkormányzat és a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal közbeszerzési és beszerzési 

szabályzatának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét a határozat melléklete 

szerinti tartalommal.  

 

Felelős:     Aljegyző 

Határidő: azonnal 

Végrehajtásért közvetlenül felelős: Jogi Iroda  

 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

 

24. Előterjesztés együttműködési megállapodás a Magyar Közút Nonprofit Zrt. és az 

Önkormányzat érdekeltségi körébe tartozó, országos és helyi közúthálózatok 

csomópontjában, valamint az országos közúthálózaton az Önkormányzat 

kezdeményezésére létesített gyalogátkelőhelyeken lévő forgalomirányító 

jelzőlámpák üzemeltetési költségeinek megosztása tárgyában 

Előadó: dr. Török Balázs városfejlesztési alpolgármester 

 

 

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

lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 115   Száma: 16.02.11/24/0/A/KT 

Ideje: 2016 február 11 16:28  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 100.00 93.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 14 100.00 93.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   6.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 
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Név Voks Frakció 

Boda Anna Mária Igen - 

Dombay Zsolt Igen - 

Fekete János Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Fülöp Zsolt 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 

44/2016. (II.11.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

 

1. elfogadja a Magyar Közút Nonprofit Zrt-vel kötendő, a határozat mellékletét képező, 

az Önkormányzat érdekeltségi körébe tartozó, országos és helyi közúthálózatok 

csomópontjában, valamint az országos közúthálózaton az Önkormányzat 

kezdeményezésére létesített gyalogátkelőhelyeken lévő forgalomirányító jelzőlámpák 

üzemeltetési költségeinek megosztása tárgyú együttműködési megállapodást; 

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

igénylő, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részéről felmerülő esetleges további 

pontosításokkal a megállapodást írja alá.  

Felelős:     Polgármester 

Határidő: 2016. március 31.  

A végrehajtásért közvetlenül felelős: Szolgáltatási koordinátor 

 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
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25. Előterjesztés a Duna korzó központi részének funkcióbővítéséről 

Előadó: dr. Török Balázs városfejlesztési alpolgármester 

 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: ismerteti az előterjesztést. A Kulturális és Turisztikai 

Bizottság javaslata alapján új határozati javaslat került kiosztásra, amelynek lényege, hogy a 

vendéglátó-helyeket üzemeltetőkkel kötendő együttműködési megállapodásban szerepeljen az 

a feltétel, miszerint a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. által szervezett nagy 

városi rendezvények idején a rendezvényszervező jogosult rendelkezni az adott területek 

hasznosítása kapcsán. Az előterjesztő befogadta a bizottság kiegészítését. Kérdés, hozzászólás 

nem lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 116   Száma: 16.02.11/25/0/A/KT 

Ideje: 2016 február 11 16:29  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 100.00 93.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 14 100.00 93.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   6.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Név Voks Frakció 

Boda Anna Mária Igen - 

Dombay Zsolt Igen - 

Fekete János Igen - 

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 - 

Tolonics Gyula Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Fülöp Zsolt 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 

45/2016. (II.11.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

1. felkéri a Városfejlesztési Alpolgármestert, hogy a Péter Pál u. és Lázár cár tér közötti 

területen az érintett vendéglátóhely-tulajdonosokkal folytatott egyeztetések alapján 

határozza meg a helyszínen kimérendő közterületeket a vendéglátó-helyeket 

üzemeltetők részére ingyenes igénybevételre, kizárólag vendéglátás céljára, 2016. 

március 1 – 2016. október 31. közötti időszakra, azzal, hogy a vendéglátó-helyeket 

üzemeltetőkkel kötendő együttműködési megállapodásban szerepeljen az a feltétel, 

miszerint a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. által szervezett nagy városi 

rendezvények (Gyermeknap, Múzeumok Éjszakája, Sörfesztivál, Ister Napok, 

Szentendre-Éjjel-Nappal Fesztivál, Szüreti Felvonulás, stb.) idején a 

rendezvényszervező jogosult rendelkezni az adott területek hasznosítása kapcsán; 

2. felkéri a Polgármestert, hogy kössön együttműködési megállapodást Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §-ában megjelölt 

kulturális szolgáltatással, turizmussal kapcsolatos önkormányzati közfeladatok 

elvégzése érdekében a vendéglátó-helyeket üzemeltetőkkel, melyre tekintettel az 1. 

pontban írt területeket ingyenesen jogosultak használni, az 1. pont szerinti 

korlátozással.  

 

Felelős: 1. pont: Városfejlesztési Alpolgármester, 

    2. pont: Polgármester 

Határidő: 2016. március 31. 

A végrehajtásért közvetlenül felelős: Pályázati koordinátor 

 

 

 

 

26. Előterjesztés a Dumtsa Korzó Barátai Egyesület (nyilvántartásba vétel alatt) 

kérelméről 

Előadó: Verseghi-Nagy Miklós polgármester 

 

 

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

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

 

Kubatovics Áron bizottsági elnök: a tegnapi Jogi, Vagyonnyilatkozat-vizsgáló és Pénzügyi 

Ellenőrző Bizottság ülésén ezt az előterjesztést nem tárgyalták végig. Neki elvi és jogi 

problémája is van ezzel az elutasítással. Arra hivatkozik az előterjesztés, hogy ha jogi érdek 

fűződik hozzá, akkor kell beterjeszteni az egyesület alapító okirata mellé egy névhasználatot 

engedélyező dokumentumot. Jelzi, hogy szerinte a jogi érdek nincs kivizsgálva, vagyis a 
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Dumtsa Korzó nincs bejegyezve védjegyhasználatként. Ellenben egyébként ez egy embernek 

a neve, vagyis Dumtsa Jenőé, mindenki tudja kicsoda ő. Innentől kezdve nem tudja, hogy egy 

önkormányzat, hozhat –e egyáltalán olyan döntést, hogy egy személy nevének a használatát 

megtiltja. Hiszen adott esetben azt mondhatná az egyesület, hogy ő Dumtsa Jenő Volt 

Polgármester Baráti Köre. Tehát sok mindent ki lehet találni. Szerinte ezt olyan egyértelműen 

nem tilthatják meg, hogy Dumtsa Korzó legyen az egyesület neve. Az elvi problémája ezzel a 

dologgal, hogy szerinte ez olyan sok összeütközést nem fog okozni a jövőben, hogy van egy 

Dumtsa Korzó rendezvény és van egy ilyen nevű egyesület. Viszont szerinte kisszerű 

megtiltani, hogy így hívjanak egy egyesületet, hogyha ők egyébként is a Dumtsa Korzón 

akarnak segíteni, mint civil szervezet. Neki mind jogi, mind elvi problémája van ezzel az 

előterjesztéssel. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: megadja a szót dr. Gerendás Gábor jegyzőnek. 

 

dr. Gerendás Gábor jegyző: elmondja a jogi kérdésre a választ, vagyis az előterjesztéshez 

kiosztották a kérelmet, amelynek egyik melléklete a bíróság hiánypótló végzése. Tehát ezt 

nem az önkormányzat találta ki. Az előterjesztés előzménye, hogy a Dumtsa Korzó Egyesület 

megpróbálta magát bejegyeztetni a bíróságon. Viszont a bíróság azt kijelentette, hogy 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületétől hozzájárulásra van szükség ahhoz, 

hogy ezt a nevet bejegyezhessék. Ezért került a Képviselő-testület elé ez az előterjesztés. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: jelzi, hogy nem Dumtsa Jenő polgármester úr nevét 

viselné az egyesület, hanem a Dumtsa Korzó nevet, ami egy rendezvény neve. A Dumtsa 

Korzó jelen pillanatban Szentendre Város rendezvénye, amelyről szerződés is van a szervező 

és az önkormányzat között. Úgy gondolja, hogy ezek indokolják a nyilatkozattételi 

szükségességet. További kérdés, észrevétel nem lévén szavazásra bocsátja a határozati 

javaslatot. 

 

 

 

Szavazás eredménye 

 

 

#: 117   Száma: 16.02.11/26/0/A/KT 

Ideje: 2016 február 11 16:32  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 12 85.71 80.00 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 2 14.29 13.33 

Szavazott 14 100.00 93.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   6.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 
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Név Voks Frakció 

Boda Anna Mária Igen - 

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 - 

Tolonics Gyula Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Fekete János Tart. - 

Kubatovics Áron Tart. - 

Fülöp Zsolt 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 

46/2016. (II.11.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

1. a Dumtsa Korzó Barátai Egyesület kérelme ügyében úgy dönt, hogy nem járul hozzá, 

hogy az Egyesület a működésének ideje alatt a „Dumtsa Korzó” elnevezést használja, 

mert el kívánja kerülni a városi rendezvényként hagyománnyá vált Dumtsa Korzó – 

Kulturális és Kulináris Programsorozattal való összetévesztést, illetőleg az elnevezés 

többes használatából eredő egyéb félreértéseket a köztudatban; 

2. felhatalmazza a Polgármestert az érintettek tájékoztatására.  

 

Felelős:     Polgármester 

Határidő: azonnal 

Végrehajtásért közvetlenül felelős: Jogi Iroda 

 

 

 

27. Előterjesztés a Gondozási Központ Szentendre alapító okiratának módosításáról 

Előadó: Verseghi-Nagy Miklós polgármester 

 

 

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

lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 
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Szavazás eredménye 

 

#: 118   Száma: 16.02.11/27/0/A/KT 

Ideje: 2016 február 11 16:32  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 100.00 93.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 14 100.00 93.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   6.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Név Voks Frakció 

Boda Anna Mária Igen - 

Dombay Zsolt Igen - 

Fekete János Igen - 

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 - 

Tolonics Gyula Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Fülöp Zsolt 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 

47/2016. (II.11.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
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1. elfogadja a Gondozás Központ Szentendre alapító okiratot módosító okiratát, valamint 

a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát jelen határozat 1. és 2. 

sz. melléklete szerinti tartalommal; 

2. felkéri a Polgármestert az 1. és 2. sz. melléklet szerinti tartalmú okiratok aláírására. 

 

Felelős:     Polgármester 

Határidő: 1. pont: azonnal 

      2. pont: 2016. február 19. 

A végrehajtásért közvetlenül felelős: Jogi Iroda 

 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

 

28. Előterjesztés Szentendre Város polgármestere szabadságának jóváhagyásáról 

Előadó: Verseghi-Nagy Miklós polgármester 

 

 

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

lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

 

#: 119   Száma: 16.02.11/28/0/A/KT 

Ideje: 2016 február 11 16:33  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 100.00 93.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 14 100.00 93.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   6.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Név Voks Frakció 

Boda Anna Mária Igen - 

Dombay Zsolt Igen - 

Fekete János Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 
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Kubatovics Áron Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Fülöp Zsolt 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 

48/2016. (II.11.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  

 

1. Szentendre Város Polgármesterének szabadságolási ütemtervét az alábbiak szerint 

jóváhagyja: 

2016. március 24. napjától március 25. napjáig    

2016. május 17. napja  

2016. május 19. napjától május 20. napjáig    

2016. június 30. napjától július 08. napjáig  

2016. augusztus 01.napjától augusztus 19. napjáig  

2016. október 06. napjától október 11. napjáig    

2016. november 02. napjától november 04. napjáig   

2016. december 27. napjától december 30. napjáig.   

  

2. Felkéri a Jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős:     Jegyző 

Határidő: azonnal 

A végrehajtásért közvetlenül felelős: Személyügyi referens 

 

 

 

29. Előterjesztés állásfoglalás kialakítása az Európai Unió által meghatározott 

kötelező betelepítési kvóta elutasítása tárgyában 

Előadó: Verseghi-Nagy Miklós polgármester 

 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: ismerteti az előterjesztést. Úgy gondolja, hogy nem 

csupán egy külpolitikai kérdésről van szó, hanem belpolitikairól is, sőt Szentendrét lokálisan 
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is érintheti ez a problémakör. Mindenki tudja, hogy Szentendre város 2015 –ben a 

legbiztonságosabb 10 magyarországi város között volt, a 8. helyen. Nagyon kétségbeejtő 

lenne, ha ez a fajta biztonság megroppanna akár egy bevándorlási hullámnak köszönhetően. A 

„Párbeszéd Szentendréért” kampányban is kifejezték azt a szentendrei polgárok, hogy a 

biztonság mennyire fontos a számukra. Úgy érzi, kötelességük csatlakozni ahhoz az 1 millió 

800 ezer emberhez, akik már aláírásukkal is kinyilvánították, hogy a kormánynak mindent 

meg kell tennie a magyar emberek védelme érdekében. Szerinte Szentendre Város 

Önkormányzatának is ugyanez a feladata. Megadja a szót Magyar Judit képviselőnek. 

 

Magyar Judit képviselő: jelzi, hogy nem ért egyet a Polgármester úrral, mert szerinte ez nem 

egy önkormányzati feladat, hanem egy pártnak vagy a hatalmon lévő pártnak a feladata. Az 

önkormányzat mégsem a FIDESZ pártgyűlése. Nagyon sok mindenben egyetért a 

Polgármester úrral, például ők is elutasítják, hogy ellenőrizetlenül jöjjenek az országba a 

bevándorlók. De ez nem az önkormányzat feladata, hanem a magyar kormány felelőssége. 

Abban is egyetért, hogy különbség van abban, ha háborús övezetből érkeznek ide, és 

védelemre szorulnak a menekültek, vagy ha különböző terroristák jönnek ide. De ezt a 

kormánynak kell megoldani, nem az önkormányzatnak. Nem kell pártpolitikai dolgokat 

előterjeszteni az önkormányzat képviselő-testületi ülésére, hiszen itt a városért, a 

városlakókért és a város ügyeivel kellene foglalkozniuk. Ilyen okok miatt nem kíván részt 

venni a szavazásban, ezért kikapcsolja a gépét. 

 

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

 

Kubatovics Áron képviselő: jelzi szomorú, hogy ez az előterjesztés ide került, és a 

Polgármester úr előterjesztéseként került a Képviselő-testület elé. Elővesz egy tavaly január 

26 –val keltezett levelet, amit a Polgármester úr Fülöp Zsoltnak, a Társaság az Élhető 

Szentendréért Egyesület elnökének címzett. Ebben ilyen mondatok vannak: „mert csak így 

tudom értelmezni Kubatovics úr kirohanását, melyet a TESZ honlapján tett, ahol a december 

11 –i ülésünkről úgy fogalmazott, hogy ott 3 komolyabban aggályos előterjesztés volt, 

melyeket természetesen a FIDESZ -es többség elfogadott”. „Tisztelt Elnök Úr (Fülöp Zsolt)! 

Ezek a szavak nem az összefogásról és nem Szentendréről szólnak, ezek a gondolatok nem a 

jövőbe vezetnek, hanem visszahúznak minket a múlt szövevényes vitáinak világába. Ezek a 

mondatok Önökről, Kubatovics Áron képviselőtársukról, és a civil szervezeten belül uralkodó 

belső ellentétekről szólnak. Tisztelt Elnök Úr, Önök megfontolt döntéseket hoztak, amit saját 

képviselőjük, a nagy nyilvánosság előtt számomra érthetetlen okból kérdőjelezett meg. 

Megítélésem szerint a Képviselő-testületben kialakult konstruktív közös munkát is komolyan 

akadályozhatja, ami nem szolgálja a szentendreiek javát, és ami miatt kénytelen vagyok szót 

emelni.” Tehát a Polgármester úr arról írt, hogy közösen tegyenek a szentendreiekért, és 

szolgálják a javukat, annak dacára, hogy mindent lehet így is és úgy is magyarázni. Szerinte 

sem a szentendreiekről szól ez az előterjesztés. Mindannyian félünk a most kialakult 

helyzettől. Az a világ, amit megismertünk a 70 –es 80 –as években viszonylag nyugodt világ 

volt, ez a szemünk előtt változik meg, egy sokkal bizonytalanabb korba lépünk. Mindenki fél, 

de szerinte az a képviselők felelőssége, hogy erre a félelemre ne játszanak rá. Ez az elvi része 

az ügyről, a gyakorlati része pedig maga az előterjesztés. Azért szolgál kizárólag belpolitikai 

célokat, és nem önkormányzati célokat, mert amiről szó van ebben az előterjesztésben az 

nincs, nem létezik. Amit az Európai Unió elfogadott azt úgy hívják, hogy a menedékkérők 

áthelyezési mechanizmusa. Ez volt az, amit a magyar kormány több Európai Uniós országgal 

együtt ellenzett és utána egy következő lépés az, ami nem a menedékkérőkről szól, hanem az 

úgynevezett bevándorlási kvótáról, ezt már nagyon sok ország ellenzi az Európai Unióban, 

többek között Spanyolország is. Tehát nincs szüksége a magyar államnak erre a fajta 



 86 

belpolitikai hatalmi játszmára, hogy önkormányzatokat rávegyenek arra, hogy nyilatkozzanak 

egy olyan dologról, ami nem önkormányzati feladat vagy hatáskör. A Képviselő-testületnek 

semmi köze ehhez a belpolitikai és külpolitikai játszmához. Még egy mondat arról, hogy mi a 

Társaság az Élhető Szentendréért Egyesület hitvallása: kizárólag szentendrei ügyekkel kell és 

érdemes foglalkozni, teljesen mindegy, hogy ezek az ügyek, a helyi ügyek honnan jönnek, 

csak az ügyet nézik, nem nézik a tagságban, sem az ügyeknél, sem ideológiát, sem mást. Ez 

viszont kizárólag a ma hatalmon lévő kormányzat belpolitikai és ideológiai céljait szolgálja, 

mintsem a külpolitikait. Bár nyilván azt fogják mondani, hogy Brüsszelben ezzel fogják 

megtámogatni a magyar kormány álláspontját. Ez az előterjesztés úgy, hogy a Polgármester úr 

az előterjesztője nem szolgálja, hogy polgármester úr minden szentendreinek a polgármestere 

legyen. Ebből az látszódik, hogy a Polgármester úr a FIDESZ-KDNP polgármestere. A 

Polgármester úr a szentendrei konzervatívoknak, a szentendrei liberálisoknak, a 

baloldaliaknak, a zöldeknek, aki nem szavaz, annak is a polgármestere. Nemcsak annak a 

pártnak, aki egyébként most bizalmat kapott ismét, hogy vezesse a várost. Ezzel az 

előterjesztéssel az a legnagyobb probléma, hogy a polgármester az előterjesztője. Ez inkább 

mélyíti a feszültségeket, ahelyett, hogy próbálná a változó és bizonytalan világban lévő 

feszültségeket enyhíteni. Nem, hogy nem szavazzák meg, hanem nem kellene ennek az 

előterjesztésnek itt lennie. Ők is kikapcsolják a készüléket. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: elmondja, hogy ebben az országban nagyon sokan 

támogatják, és messze nem csak FIDESZ szavazók, a kormányt ebben a törekvésében. Tehát 

ez az előterjesztés abszolút a túlnyomó többség akaratával találkozik. Megadja a szót Tolonics 

Gyula képviselőnek. 

 

Tolonics Gyula képviselő: egy példát szeretne fölhozni, az imént szavaztak az állattartási 

rendeletről. Kérdezi, hogy miért szavaztak erről? Mert a parlamentben megszavazott 

törvényeket adaptálják erre a városra. Szeretné, kijelenti, hogy nem belpolitikai célból került 

ez az előterjesztés ide, hanem közvetve az állam által a szentendrei polgárok biztonságát 

gondolják elősegíteni azzal, hogy csatlakoznak ehhez a szavazáshoz. Semmi egyébre nem 

gondoltak. 

 

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

 

Horváth Győző képviselő: elmeséli, hogy a decemberi Képviselő-testületi ülés szünetében 

együtt álltak a képviselők és beszélgettek. Akkor mondta nekik, hogy a miniszterelnök mellé 

kell állnia az ellenzéki oldalnak is. Ennyi a történet, és még annyi, hogy amikor most 

aláíratták a lakosokkal ezt a petíciót, akkor régi párttagok – nem tudja, hogy most is benne 

vannak az MSZP –ben, régi párttagok, most is van könyvük, párttagságuk – mondták, hogy 

aláírják a petíciót. Erről szól. Nem pártpolitikai dolgokról szól a történet, hanem arról, hogy 

egy jóérzésű magyar embernek oda kell állni az ügy mellé. Teljesen mindegy, hogy a FIDESZ 

vagy nem a FIDESZ, a miniszterelnök elmondta, hogy mit kell csinálni. És az ellenzéknek is 

mögé kell állni. Ilyen egyszerű. 

 

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

alpolgármesternek. 

 

dr. Török Balázs városfejlesztési alpolgármester: számára nagyon furcsa ez a logika, lehet, 

hogy esetleg meggyőzhetők az ellenzékiek. Nem érti, mert ez az ügy, nemcsak hogy nemzeti, 

azon belül szentendreieket és az összes magyar embert érinti, hanem európai ügy, tehát az 

egész kontinenst érinti. Nagyjából az egész kontinens épp olyan lelkülettel és aggodalommal, 
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de mégis reménykedve néz az ügy megoldása elé, mint a szentendreiek. Ez az egész 

kontinenst érinti, és nagyjából egységesen lép föl ebben a helyzetben az Európai Unió, ami az 

embereket érinti. Ilyenkor pedig a magyar belpolitikai ellenzék, csak azért, mert ők az 

ellenzék és ellenkezni kell, ezt a nemzeti ügyet próbálja gátolni. A kormány munkáját 

akadályozzák. Ezek után az a mondás, hogy a FIDESZ csinál ebből politikai ügyet, számára 

teljesen követhetetlen. Egy nemzeti ügyben az ellenzék csak azért ellenkezik, mert 

ellenzéknek hívja magát. Ahelyett hogy az ellenzék összefogna ebben a nemzeti ügyben és 

egységesen állna ki az ország megvédéséért. Szerinte az nem áll meg, hogy akár a helyi vagy 

akár az országos FIDESZ csinál ebből pártpolitikai ügyet. Úgy látja, hogy az ellenzék csinál 

ebből pártpolitikai kérdést, ahelyett hogy egységes fellépéssel állnának ki az ügy mellett. 

 

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

 

Holló István képviselő: szóvá teszi, hogy az egyik előterjesztésénél jelezte az igényét a 

hozzászólásra, de nem kapott szót. Ez frusztrálja őt, mert ő is meghallgat mindenkit, aki 

hozzászól az előterjesztésekhez, ha tetszik neki, ha nem. Igazat ad Kubatovics Áron 

képviselőnek, mert a politika íratlan és írott szabályai afelé mutatnak, hogy ezeket a politikai 

beterjesztéseket a frakcióvezető teszi meg. A Jobbik mögé áll ez biztos, de ez a konstrukció 

nem elegáns, nem adja meg a méltóságát a polgármesternek. A polgármester, ahogy mondta 

Kubatovics Áron is, mindenki polgármestere, ez egy politikai kérdés. Az egy másik dolog, 

reagálva dr. Török Balázs hozzászólására, hogy az ellenzék nem arról szól, hogy ők 

mindenféleképpen ellenkeznek. Hanem azokról a mellékvágányokról, ahova akarna menni ez 

az ország, azt próbálják visszaterelni egy kicsit. Azért van az ellenzék, hogy pályán tartsa a 

kormányt és kritizálja. Számukra Orbán Viktor verdiktje egy szép színpadi mű, megfogadják, 

ami jó belőle. Többször elhangzott a „jobbikozás”, ő nem szokott FIDESZ témázni senkivel 

sem, senkihez nem vágja hozzá, hogy persze, mert te „fideszes” vagy. Úgy gondolja, hogy 

ebben a Képviselő-testületben ők a helyi politika gyakorlati kivitelezői, és a helyi politikát 

jegyezik. Állandóan a „jobbikozást” hallja. Azt gondolja, hogy nem a Jobbik nevében 

nyilatkozik, hanem a maga nevében szokott állást foglalni, és senki nem ad neki utasításokat, 

- bármennyire nehéz ezt elképzelni -, hogy mit mondjon, hogyan szavazzon, és erre büszke. A 

másik oldalnál ebben nem olyan biztos. Azt látja, hogy van egy politikai utasítás és emellett 

az egyén elveszik, ha az egyén elveszik, akkor el fog veszni a közösségi érdek is. Ez a magán 

véleménye, és ezt is nyugodtan kifejtheti. Magyarul, erről az egész migrációs kérdésről, mint 

országos politikai kérdésről, mint a diplomáciai és politikai szabályok szerint lehet a 

polgármesternek előterjesztést tenni, de nem elegáns, nem szerencsés. Jobban jött volna ki, ha 

a frakcióvezető úr mondja el. Akkor valószínű azok a helyzetek mellé álltak volna, amit itt 

felvázoltak, elfogadhatóbb lett volna mindannyiuk számára. Hozzáteszi, az első politikai 

nyilatkozatot a migrációval szemben pont az a Jobbik tette, aminek a színeit képviseli 

Szentendrén a Képviselő-testületben. Az előterjesztésről szívesen szavaz. Nem fogja soha 

kinyomni a gépét, csak akkor, ha érintett lesz valamilyen ügyben. 

 

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

 

Magyar Judit képviselő: elmondja, hogy ez egyáltalán nem az önkormányzat Képviselő-

testülete által megtárgyalandó téma. Nem hozta volna ide, sem a polgármester úr 

személyében, sem a frakcióvezető úr személyben. Ez a kormány feladata, amit az előtte 

felszólaló képviselők már kifejtettek; van olyan rész, amivel teljesen egyetért, nem az 

önkormányzat feladata Képviselő-testületi ülésen erről szavazni. Szavaznak 15 –en, és ez mit 

jelent? A lakosok majd eldöntik, mit szeretnének, van aláírás gyűjtés, vannak mindenféle 
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fórumok, ahol ezzel foglalkoznak. Már biztos sokan alá is írtak ilyen petíciót. Ez nem 

önkormányzati téma. 

 

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

a határozati javaslatot. 

 

 

 

Szavazás eredménye 

 

 

#: 120   Száma: 16.02.11/29/0/A/KT 

Ideje: 2016 február 11 16:48  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 11 100.00 73.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 11 100.00 73.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 4   26.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Név Voks Frakció 

Boda Anna Mária Igen - 

Dombay Zsolt Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Fekete János Távol - 

Fülöp Zsolt Távol - 

Kubatovics Áron Távol - 

Magyar Judit 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 

49/2016. (II.11.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja a kötelező betelepítési kvótát. 

A kötelező betelepítési kvóta jogtalan, értelmetlen. Növeli a bűnözés kockázatát és a 

terrorveszélyt. A kvóta veszélyezteti a kultúránkat és a mindennapjaink biztonságát, 

vállalhatatlan terheket jelentene a szociális, egészségügyi és oktatási rendszerünkre. Kérjük a 

Kormányt, hogy minden lehetséges eszközzel akadályozza meg az illegális migránsok 

beáramlását és a kötelező betelepítési kvótát, védje meg Magyarországot és a magyar 

embereket! 

 

Felelős:     Polgármester 

Határidő: azonnal 

A végrehajtásért közvetlenül felelős: Önkormányzati és Szervezési Iroda 

 

 

 

30. Előterjesztés a Pro Szentendre Városfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság 

végelszámolója végelszámolói megbízásának felmondásáról, új végelszámoló 

választásáról 

Előadó: Verseghi-Nagy Miklós polgármester 

 

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

kérték a zárt ülés elrendelését. Kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a határozati 

javaslatot. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 121   Száma: 16.02.11/30/0/A/KT 

Ideje: 2016 február 11 16:49  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 100.00 93.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 14 100.00 93.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   6.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 
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Név Voks Frakció 

Boda Anna Mária Igen - 

Dombay Zsolt Igen - 

Fekete János Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Fülöp Zsolt 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 

50/2016. (II.11.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Pro Szentendre 

Városfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Társaság) egyszemélyi 

tulajdonosa úgy dönt, hogy  

 

1. a Társaság végelszámolóját, Filo Frigyest végelszámolói tisztségéből visszahívja a 

Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:25. § (2) 

bekezdése alapján, és a megbízási jogviszonyát a megbízási szerződés 2. pontja 

alapján felmondással, indokolás nélkül megszünteti;  

2. új végelszámolónak Légrádi Tibort (szül: Öcsöd 1959.07.19., anyja neve: Nagy 

Erzsébet, lakik: 2000 Szentendre, Deli Antal u. 48/5.) jelöli ki megbízásos jogviszony 

keretében, a mindenkori minimálbér/hó megbízási díj ellenében, határozatlan időre, de 

legkésőbb a Társaság megszűnését elrendelő cégbírósági végzés jogerőre 

emelkedésének napjáig szóló időtartamra; 

3. felkéri a Társaság végelszámolóját, hogy a cég alapító okiratát a fenti módosításokkal 

egységes szerkezetbe foglaltan, jogi képviselő útján nyújtsa be a Budapest Környéki 

Törvényszék Cégbíróságára. 

 

Felelős:     1-2. pont: Polgármester 

           3. pont: a Társaság végelszámolója 

Határidő: azonnal 

Végrehajtásért közvetlenül felelős: Jogi Iroda, a 3. pontért a Társaság végelszámolója 
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31. Előterjesztés a Helyi Választási Bizottság póttagjainak megválasztásáról 

Előadó: dr. Gerendás Gábor jegyző 

 

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

kérték a zárt ülés elrendelését. Az előterjesztéshez készült egy kiegészítés, mely a jelölteket 

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

 

 

Szavazás eredménye 

 

 

#: 122   Száma: 16.02.11/31/0/A/KT 

Ideje: 2016 február 11 16:50  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 100.00 93.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 14 100.00 93.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   6.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Név Voks Frakció 

Boda Anna Mária Igen - 

Dombay Zsolt Igen - 

Fekete János Igen - 

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 - 

Tolonics Gyula Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Fülöp Zsolt 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 

51/2016. (II.11.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

1. a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban Ve.) 23. §-ában 

biztosított hatáskörében a következő általános választásra megválasztott választási 

bizottság alakuló üléséig a Helyi Választási Bizottság póttagjának az alábbi személyeket 

választja meg: 

 

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

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

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

 

2. felkéri a Jegyzőt, hogy a megválasztott póttagokat a testület határozatának egyidejű 

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

bekezdésében előírt eskütétel megszervezéséről gondoskodjon. 

 

Határidő: azonnal  

Felelős:   Jegyző 

Végrehajtásért közvetlenül felelős: Önkormányzati és Szervezési Iroda 

 

 

 

32. Egyebek 

 

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

 

Magyar Judit képviselő: jelzi, hogy két dolgot szeretne megemlíteni. Az egyik, hogy a 

Czóbel Múzeumnak most volt az újra megnyitása, amire nem kaptak meghívót. Ismételten 

szeretné kérni, hogy az ilyen városi eseményekre, rendezvényekre kaphasson meghívót. 

Nagyon szívesen elment volna a Czóbel Múzeum megnyitójára. A másik, hogy tárgyalták az 

üzleti terveket, sajnos a Szentendre és Térsége TDM Kft. ügyvezetője nem volt jelen. Nagyon 

jó lett volna, ha az előterjesztő vagy a cégvezető megjelent volna, mert a napirendi pontnál a 

Szentendre és Térsége TDM Kft. üzleti tervét nem tudták megtárgyalni. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: ígéri, hogy a Czóbel Múzeum meghívóját megnézi. Ez 

a kifogás teljesen természetes, hiszen éppen azt kérte, hogy minden képviselő vegyen részt a 

városi rendezvényeken. Utána fognak nézni, hogy milyen technikai hiba történhetett a Czóbel 

Múzeum meghívójával, ami miatt nem kapta meg Magyar Judit. A Szentendre és Térsége 

TDM Kft ügyvezetője sajnálatos módon betegállományban van, mivel kis szervezet, ezért 

senki nem tudta helyettesíteni. Emiatt nem volt jelen az ügyvezető asszony ennél a napirendi 

pontnál. Megadja a szót Kubatovics Áron képviselőnek. 
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Kubatovics Áron képviselő: elmondja, hogy tudott a Czóbel Múzeum megnyitójáról, de nem 

tudott részt venni rajta. Beszélt 3-4 olyan emberrel, akik részt vettek a megnyitón. Ők arról 

számoltak be neki, hogy L. Simon László kulturális örökségvédelemért és kiemelt kulturális 

beruházásokért felelős államtitkár úr egy olyan mondatot fogalmazott meg a beszédében, 

hogy hosszú távon Szentendrének nem fenntarthatóak a kis múzeumok. Az a kérdése a 

Polgármester úrhoz, vagy a kulturális alpolgármester asszonyhoz, hogy ezt a mondatot, 

hogyan kell értelmezni. Nagyon örülne egy megnyugtató válasznak. A másik téma, amit 

szeretne felvetni, hogy decemberben vagy januárban volt már szó arról, hogy az RC1 –es 

átemelőnél szennyvíz ömlik a Dunába. Ezek után Vincze Viktória, a hivatal munkatársaként 

írt válaszlevelet neki ebben az ügyben, hogy a város fölvette a kapcsolatot a DMRV –vel, stb. 

Kérte tőle Vincze Viktória az e-mail végén, hogy legyen szíves a választ elfogadni, de nem 

akarja ezt a magyarázatot elfogadni, hacsak nem tette meg a város a következő lépéseket. Az 

a kérdése, hogy fordult –e a város a kormányhivatalhoz, a környezetvédelmi hatósághoz. 

Milyen lépéseket tesz a város annak érdekében, hogy akármilyen havária esemény történik a 

szennyvíz kezelésben a DMRV Zrt. részéről, akkor ne ömöljön szennyvíz a Dunába az RC1 –

es átemelőnél. Ez annak fényében nagyon fontos, hogy a Postás strandot stranddá fejleszti a 

város, nagyon helyesen. Nem válaszolt még a Vincze Viktória asszonynak, de jó lenne ezeket 

tudni. 

 

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

 

Holló István képviselő: jelzi, az elmúlt ülésen feltett kérdéseire írásban kapott válaszokat 

megköszöni. A QualiTeam Kft. -vel kapcsolatban megjelent egy újságcikk, hogy 

visszaszerzik a város 585 millió forintját. De a válaszból, amit kapott az derül ki, hogy ez a 

városnak 2 millió forint + ÁFA perköltségbe kerül, valamint 200 ezer forint jár a 

végelszámolónak. Tehát nem hogy egy fillért nem szerzett vissza a város, hanem még 2 millió 

forint + ÁFÁ –t, valamint a 200 ezer forintot kifizettek, mert ezt a pénzt jogilag nem lehet 

visszaszerezni. Most ott tartanak, hogy nemcsak 585 millió forint, hanem az előbb felsorolt 

tételek is elúsztak. A másik kérdése, amire írásban fognak válaszolni, hogy mi az az eddigi 

teljesítmény, amire a Solymosi Helénának fizetésemelést javasolnak. Arra is tételesen 

kíváncsi, hogy ezt mivel érdemelte ki. Biztos kiérdemelte, ha javasolták, de szeretné látni. 

Arra mit reflektál a város, hogy a sajtószabadság hogyan alakul ebben a helyzetben. Hogyan 

lesz az aláírási és hatásköri megoszlás a két ügyvezető között. Ki mire lesz följogosítva és ki 

miben járhat el. Ezek azért érdeklik, mert a későbbiekben ez gazdasági folyamatokat fog 

meghatározni és befolyásolni. Véleménye az, hogy a Szentendrei Kulturális Központ 

Nonprofit Kft. éléről egy pénzügyi vezető, egy közgazdász hiányzik, de ha így döntött a 

tisztelt kulturális vezetés, akkor így döntött. Éppen ezért nem szavazta meg az előterjesztést. 

Ezekre a kérdésekre szeretne választ kapni, írásos válasszal is megelégszik, de ha most választ 

kap rá az is jó. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: kéri Holló István képviselőt, hogy írásban is tegye föl a 

kérdéseit, mert sokrétűek. Amire tud, gyorsan válaszol. A 2 millió forintot nem dobta ki a 

város, ezt az alperesnek kellene megfizetnie a városnak, mint perköltség. A városnak a 200 

ezer forintot kellett befizetni. Azt gondolja, hogy amikor az emberek azt igényelték és a 

Képviselő-testület is jogosan állt ki amellett, hogy vigye végig a jogi lehetőséget a város, 

akkor itt ne arról beszéljenek, hogy 100 ezer vagy 200 ezer forintot kell befizetni a bíróságnak 

vagy a felszámolónak. Ezeket a lépéseket erkölcsi kötelességük megtenni. Gyürk Dorottya 

fizetés emelését a legutóbbi Képviselő-testületi ülésen tárgyalták, vissza lehet rá térni, ha a 

képviselő úrnak ilyen igénye van. A sajtószabadságot rendben lévőnek találja Szentendrén. A 

kettős vezetéssel kapcsolatban elmondja, hogy ez cégjogilag teljesen normálisan működő 
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dolog, SZMSZ –ben kell szabályozni, hogy kinek milyen tárgyban van lehetősége döntéseket 

hozni, illetve aláírásokat megtenni. Ezek 3. személy felé nem korlátozóak, de belső 

ügyrendben ezt lehet szabályozni. Solymosi Helénának az eddigi bére az a helyettesítési 

jövedelem volt, most pedig a végleges kinevezés jövedelméről határoztak. Az RC1 –es 

átemelővel kapcsolatban írásban fognak válaszolni, hogy milyen lépéseket tesz a város, mert a 

kolléganő pillanatnyilag nincs a teremben. Megkéri a kulturális alpolgármester asszonyt, hogy 

a kis múzeumok szerkezet átalakításával kapcsolatos kérdésre válaszoljon. 

 

Sólyomné Gyürk Dorottya kulturális alpolgármester asszony: elmondja, hogy az egész 

ország legdrágább múzeumi struktúrája Szentendrén van. Azt tudni kell, hogy az Aczél 

korszakban nyitották ezeket a kis múzeumokat, amit a városnak azóta is viselni kell, és ezek 

fenntartását elsősorban nem az állam finanszírozza, hanem az állam és a város finanszírozza 

karöltve. Azt is tudni kell hozzá, hogy az állami támogatást az eladott belépőjegyek után 

kapja a város. Tehát ha egy évben sok belépőjegyet adnak el, akkor nőhet az állami 

támogatásnak a mértéke, ha keveset akkor csökkenhet. Például a sokat emlegetett Kmetty 

Múzeumban nagyjából nulla látogató volt. Azt mondja, hogy gondolják át, hogyan tudja 

Szentendre a kismúzeumi rendszert működtetni, ha nem akarják a város minden pénzét 

múzeumra költeni. Nyilván a Ferenczy Múzeumi Centrum igazgatójától azt várják, hogy 

olyan programokat csináljanak, amelyek bevonják a látogatókat. Szerinte az idei terv 

nagyszerű, bemutatási kötelezettségük van, tehát az örökösökkel olyan szerződései vannak a 

városnak, hogy a műveket be kell mutatni. Olyan szerződés nincs, hogy a Kmetty Múzeum Fő 

téri épületében muszáj bemutatni a festményeket, a lényeg, hogy a műveknek meg kell 

jelenni. Az idei elképzelés az, hogy egy nagy összefogó szentendrei tárlatot rendez a Ferenczy 

Múzeumi Centrum, amelyet 2 hónapon keresztül a Művészet Malom mind a 3 szárnyában 

mutatnak be. Ide bekerülnek a kis múzeumokból is a jelentősebb művek, és utána ezekből 

egész évben egy utazó tárlat lesz, és Magyarország jelentős kiállítóhelyein bemutatkozik 

Szentendre. Ha még ügyesebbek, akkor egy év múlva nemzetközi helyszíneken is be tudják 

mutatni a szentendrei tárlatot. A kötelezettségüknek eleget tesznek, a kismúzeumok egy részét 

ideiglenesen be tudják zárni. Reménykedik, hogy tudnak forrásokat találni a kismúzeumok 

folyamatos felújítására, és akkor abban az ütemben nyitják meg ezeket újra. 

 

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

 

Zakar Ágnes képviselő: jelzi, hogy maradt benne egy nagyon pici tüske az egyik napirendi 

ponttal kapcsolatban. Mióta képviselő, büszke arra, hogy nem egyéni érdekből, és nem 

pártérdekből nyomja a szavazó gombot. A tanítványait is arra tanítja, hogy mindent tettek 

alapján ítéljenek meg. Tettek alapján megítélve mondta azt a Szentendrei Kulturális Központ 

Nonprofit Kft. kapcsán, amit kifejtett. Ezzel egybevág, hogy ezért jó viszonyt tud ápolni 

nemcsak a FIDESZ –es, hanem akár a 12 éve vele szemben ülő, sok mindenről teljesen 

másként gondolkodó képviselővel. Fontosnak tartotta ezt elmondani. Elismeri azt is, ha 

valaki, valamit jobban csinál, mint ő, vagy valaki jól csinál valamit. Senki nem kérte, hogy ezt 

elmondja. A többi hozzászólása is az ő saját egyéni véleményét tükrözi. Megköszöni a VSZ 

NZrt. –nek, hogy a Füzesparkban egy rácsot kicseréltek, mert az a rács hiány már nagyon sok 

embernek okozott kellemetlenséget. Azt is szeretné pozitívan kihangsúlyozni, hogy nagyon 

jól áll a VSZ NZrt. a munkához. Ha elküld egy levelet, amiben fölhívja valamilyen 

problémára a figyelmet, már 1-2 nap múlva bejáráson vannak, és próbálják megoldani az 

ügyet. Szerinte többen is elégedettek a VSZ NZrt. munkájával nemcsak ő. Szeretné, ha a 

Polgármester úr továbbítaná ezt a dicséretet feléjük. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: megadja a szót Fekete János képviselőnek. 
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Fekete János képviselő: jelzi, hogy olvasta Gyürk Dorottya egy nyilatkozatát a facebookon, 

ahol azt mondta, hogy a kismúzeumokat folyamatosan fel fogják újítani. Ez a Czóbel 

Múzeum megnyitója után jelent meg. Tehát szó sem volt bezárásról. Úgy veszi észre, hogy ez 

a nyilatkozat homlokegyenest ellentmond az L. Simon László államtitkár úr retorikájának. 

Annak örülne igazán, amit most mondott a Gyürk Dorottya a kis múzeumokat illetően, és nem 

szeretné, ha a nagy politika bekönyökölne a szentendrei kismúzeumokba. Reméli, hogy 

etalonként kezelheti Gyürk Dorottya szavait, hogy a kismúzeumok felújításra kerülnek, a 

jövőben megújulnak és gazdagítják a várost. Ez csak egy kis megjegyzés volt a részéről. 

Kérdezi, hogy jelen pillanatban az önkormányzatnál ki felel az oktatási ügyekért. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: elmondja, hogy Kozma Krisztina a köznevelési 

referens a hivatalban. A kismúzeumok kérdése egyértelműen egy gazdaságossági kérdés is, 

ahogyan azt a kulturális alpolgármester asszony is elmondta. Ha erre állami forrásokat tudnak 

szerezni, akkor tervezik a felújításukat. Ennek nyilván az idő horizontja az, ami alapvetően 

kérdés tud lenni. Megadja a szót Kubatovics Áron képviselőnek. 

 

Kubatovics Áron képviselő: elmondja, hogy Holló Istvánnal szeretne vitatkozni. Nem ért 

egyet azzal, amit mondott a QualiTeam Kft. -vel kapcsolatban. Ennek az ügynek függetlenül 

attól, hogy mit képzelnek, mi lesz a vége, ennek utána kell menni, mert a város közösségért 

meg kell próbálni újra összerakni, hogy ezek a törésvonalak megszűnjenek. Mélységesen nem 

ért egyet azzal a hozzáállással, hogy akkor nem is kellett volna megpróbálkozni, nem is kellett 

volna jogi útra terelni a dolgot. Szerinte ez egy felelőtlen hozzáállás. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: megadja a szót Tolonics Gyula képviselőnek. 

 

Tolonics Gyula képviselő: szeretne röviden erre a napra visszareflektálni. Arra szeretné 

mindenkinek felhívni a figyelmét, hogy a mandátumukat nem katonai puccsal szerezték 

Szentendrén, hanem a lakosság közel 50% -nak a szavazatával. Mindenki higgye el, hogy 

ennek a felelősségével tisztában vannak a képviselők. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: egyéb kérdés, észrevétel nem lévén megköszöni a 

testület munkáját, az ülést 17.06 órakor bezárja. 

 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 

 

 Verseghi-Nagy Miklós dr. Gerendás Gábor 
 polgármester jegyző 


