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Szám:23/2005. 
 
 

JEGYZ�KÖNYV 
 

Készült Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
2005.  június 20-án  (kedden) 16.30  órai kezdettel tartott  rendkívüli ülésér�l 

 
 
Jelen vannak: Miakich Gábor polgármester, Radványi G. Levente alpolgármester, 

Benkovits György,  Hankó László, Horváth Gy�z�, dr. Kiss László, 
Lakatos Pálné, Magyar Judit, Simonyi György,  Szeg� Eta, Zakar 
Ágnes és Zsigmondi Éva képvisel�k 

 
Távol vannak:  dr. Bindorffer Györgyi,  dr. Dietz Ferenc, dr. Dragon Pál, Eszes 

Sándor, Fülöp Zsolt, dr. Pázmány Annamária és  Wachsler Tamás 
képvisel�k 

 
  
Hivatalból jelen van 
az ülésen: dr. Molnár Ildikó jegyz� és  Szabó Géza  aljegyz� 
 
 
Tanácskozási joggal 
jelen van az ülésen: Puhl Márta   és  Sz�cs Imréné irodavezet�k 
 
 
 
Miakich Gábor polgármester: megnyitja a Képvisel�-testület ülését, megállapítja, hogy a 
testület határozatképes, a jelenlév� képvisel�k száma: 12 f�.  
 
dr. Kiss László képvisel�: javasolja zárt ülés  elrendelését.  
 
Miakich Gábor polgármester: mivel az Ötv. 12. § (4) bekezdés a) pontja alapján                                               
zárt ülésen tárgyalandó a napirendi pont, ezért nem szükséges szavazni a zárt ülés 
elrendelésér�l.  
 
Szeg� Eta  képvisel�: javasolja kérjék az  érintettek hozzájárulását  az el�terjesztés  nyílt 
ülésen való tárgyaláshoz, hiszen a     közügyr�l van szó.  
 
Miakich Gábor polgármester: a  javaslattal egyetért, de a nyilatkozattételt  megel�z�en 
szavazásra bocsátja    a napirendet.  
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Szavazás eredménye 
 

#: 618   Száma: 2005.06.20/0/0/ 
Ideje: 2005.jún..20 16:38 
Típusa: Nyílt 
 
Napirend; Elfogadva 
Egyszer� szavazás 
 
Tárgya:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 12 100.00 63.16 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 12 100.00 63.16 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 7   36.84 
Összesen 19   100.00 
Megjegyzés: 
 
Benkovits György Igen - 
Hankó László Igen - 
Horváth Gy�z� Igen - 
dr. Kiss László Igen - 
Lakatos Pálné Igen - 
Magyar Judit Igen - 
Miakich Gábor polgármester Igen - 
Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 
Simonyi György Igen - 
Szeg� Eta Igen - 
Zakar Ágnes Igen - 
Zsigmondi Éva Igen - 
dr. Bindorffer Györgyi Távol - 
dr. Dietz Ferenc Távol - 
dr. Dragon Pál Távol - 
Eszes Sándor Távol - 
Fülöp Zsolt Távol - 
dr. Pázmány Annamária Távol - 
Wachsler Tamás Távol - 
 
Miakich Gábor polgármester: a Képvisel�-testület  12 igen szavazattal  a következ� 
napirendet fogadta el:  
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N A P I R E N D :  
 

 
 T á r g y :  

 
E l � a d ó :  

1. El�terjesztés a „Szentendre és Vidéke” c. önkormányzati 
kulturális és közéleti hetilap felel�s szerkeszt�i feladatok 
ellátására, pályázat kiírásáról 
Az Ötv. 12. § (4) bekezdés a) pontja alapján                                               
zárt ülésen tárgyalandó!   
 

 
Miakich Gábor 
polgármester 

2. El�terjesztés a Városfejlesztési Kht. ügyvezet�jének 
lemondásáról 
Az Ötv. 12. § (4) bekezdés a) pontja alapján                                               
zárt ülésen tárgyalandó!   
 

Miakich Gábor 
polgármester 

 

 
 
 

1.  El�terjesztés a  „Szentendre és Vidéke” c. önkormányzati kulturális és közéleti 
hetilap szerkeszt�ség vezet�jének megválasztásáról 
El�adó: Miakich Gábor polgármester 

 
 
Miakich Gábor polgármester: kérdezi a két jelenlév� érintettet, Németh Erikát  és Nemesházi 
Beát hogy hozzájárulnak-e a  nyílt ülésen való tárgyaláshoz? 
Mindkét érintett beleegyezik a napirendi pont nyílt ülésen való tárgyalásába.   
Több változat   is  készült  az el�terjesztéshez, melyek közül az egyeztetések után a   jelenlegi  
"C" változatot támogatja, melyben  Németh Erikát bízzák meg a hetilap szerkeszt�sége 
vezet�i feladatának ellátásával.  
 
dr. Kiss László képvisel�: szintén a jelenlegi  "C" változatot támogatja,  azzal a módosítással, 
hogy kerüljön bele a határozati javaslatba:" ...a pályázat eredményes  elbírálásig. "  A  
mondat végét,  "legkés�bb a szeptemberi  képvisel�- testületi ülés végéig"  pedig nem tartja 
célszer�nek,  ezért javasolja törölni.  
 
Miakich Gábor polgármester. a javaslatot befogadja.    
 
Simonyi György képvisel�:  kérdezi, hogy milyen gyakorlati értelme van a két hónapra szóló 
megbízásnak?   Az elvvel nem ért egyet. Nem szabad politikai  értelmet adni a döntésnek.   
 
Szeg� Eta  képvisel�: ugyanezt t javasolja, de az A) változatot támogatja.  Nem ért egyet a 
duplán végzett munka jogosságával.  Miért jobb az átmeneti megoldás?  
 
Zakar Ágnes képvisel�:  rövid az id�, lejár Nemesházi Bea szerz�dése,  az id� rövidsége 
miatt pedig nem lehet megpályáztatni az állást.  Elfogadták a szeptemberi határid�t,  és 
támogatják Németh Erika megbízását.  
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Zsigmondi Éva képvisel�: hiányolja a helyi tv jelenlétét. Kérdezi, Németh Erikát ki 
javasolta? Mi lesz Nemesházi Beával? Miért kellett ilyen helyzetbe hozni az érintetteket?  
 
Simonyi György képvisel�:  várja a  polgári oldal képvisel�t�l a választ,  mivel indokolják, 
hogy nem lehet két hónapig meghosszabbítani a jelenlegi szerkeszt� megbízását?   
 
Zakar Ágnes képvisel�:  az el�terjeszt� nem �, van 3 variáció, minden képvisel�   szavazzon 
belátása szerint.   Ügyrendi javaslata szerint tárják le a vitát és szavazzanak a Polgármester  
Úr által benyújtott el�terjesztésr�l.  
 
Miakich Gábor polgármester: szavazásra bocsátja  az ügyrendi javaslatot.    

 
Szavazás eredménye 

 
#: 619   Száma: 2005.06.20/1/0/ 
Ideje: 2005.jún..20 16:45 
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszer� szavazás 
Tárgya:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 10 90.91 52.63 
Nem 1 9.09 5.26 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 11 100.00 57.89 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 8   42.11 
Összesen 19   100.00 
Megjegyzés: 
 
Benkovits György Igen - 
Eszes Sándor Igen - 
Hankó László Igen - 
Horváth Gy�z� Igen - 
dr. Kiss László Igen - 
Lakatos Pálné Igen - 
Magyar Judit Igen - 
Miakich Gábor polgármester Igen - 
Zakar Ágnes Igen - 
Zsigmondi Éva Igen - 
Radványi G. Levente alpolgármester Nem - 
dr. Bindorffer Györgyi Távol - 
dr. Dietz Ferenc Távol - 
dr. Dragon Pál Távol - 
Fülöp Zsolt Távol - 
dr. Pázmány Annamária Távol - 
Simonyi György Távol - 
Szeg� Eta Távol - 
Wachsler Tamás Távol - 
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Miakich Gábor polgármester: a Képvisel�-testület az ügyrendi javaslatot elfogadta.  
A javaslatokat sorrendben bocsátja szavazásra.  
Az A)  változat Nemesházi Bea  megbízatásáról szóló javaslat. 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 620   Száma: 2005.06.20/1/0/ 
Ideje: 2005.jún..20 16:47 
Típusa: Nyílt 
Rendelet; Elutasítva 
Min�sített szavazás 
 
Tárgya:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 8 66.67 42.11 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 4 33.33 21.05 
Szavazott 12 100.00 63.16 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 7   36.84 
Összesen 19   100.00 
Megjegyzés: 
 
Benkovits György Igen - 
Eszes Sándor Igen - 
Hankó László Igen - 
Magyar Judit Igen - 
Miakich Gábor polgármester Igen - 
Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 
Szeg� Eta Igen - 
Zsigmondi Éva Igen - 
Horváth Gy�z� Tart. - 
dr. Kiss László Tart. - 
Lakatos Pálné Tart. - 
Zakar Ágnes Tart. - 
dr. Bindorffer Györgyi Távol - 
dr. Dietz Ferenc Távol - 
dr. Dragon Pál Távol - 
Fülöp Zsolt Távol - 
dr. Pázmány Annamária Távol - 
Simonyi György Távol - 
Wachsler Tamás Távol - 
 
Miakich Gábor polgármester: a Képvisel�-testület  a javaslatot nem fogadta el.  
Szavazásra bocsátja  a B) változatot.   
 

Szavazás eredménye 
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#: 621   Száma: 2005.06.20/1/0/ 
Ideje: 2005.jún..20 16:47 
Típusa: Nyílt 
Rendelet; Elutasítva 
Min�sített szavazás 
 
Tárgya:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 4 33.33 21.05 
Nem 2 16.67 10.53 
Tartózkodik 6 50.00 31.58 
Szavazott 12 100.00 63.16 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 7   36.84 
Összesen 19   100.00 
Megjegyzés: 
 
Benkovits György Igen - 
Eszes Sándor Igen - 
Hankó László Igen - 
Magyar Judit Igen - 
Radványi G. Levente alpolgármester Nem - 
Zsigmondi Éva Nem - 
Horváth Gy�z� Tart. - 
dr. Kiss László Tart. - 
Lakatos Pálné Tart. - 
Miakich Gábor polgármester Tart. - 
Szeg� Eta Tart. - 
Zakar Ágnes Tart. - 
dr. Bindorffer Györgyi Távol - 
dr. Dietz Ferenc Távol - 
dr. Dragon Pál Távol - 
Fülöp Zsolt Távol - 
dr. Pázmány Annamária Távol - 
Simonyi György Távol - 
Wachsler Tamás Távol - 
 
 
Miakich Gábor polgármester: a Képvisel�-testület  a  B) változatot tartalmazó javaslatot nem 
fogadta el.  
Szavazásra bocsátja  a C) változatot.   
     
 

Szavazás eredménye 
 

#: 622   Száma: 2005.06.20/1/0/ 
Ideje: 2005.jún..20 16:47 
Típusa: Nyílt 
Rendelet; Elutasítva 
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Min�sített szavazás 
 
Tárgya:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 9 75.00 47.37 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 3 25.00 15.79 
Szavazott 12 100.00 63.16 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 7   36.84 
Összesen 19   100.00 
Megjegyzés: 
 
Benkovits György Igen - 
Eszes Sándor Igen - 
Hankó László Igen - 
Horváth Gy�z� Igen - 
dr. Kiss László Igen - 
Lakatos Pálné Igen - 
Magyar Judit Igen - 
Miakich Gábor polgármester Igen - 
Zakar Ágnes Igen - 
Radványi G. Levente alpolgármester Tart. - 
Szeg� Eta Tart. - 
Zsigmondi Éva Tart. - 
dr. Bindorffer Györgyi Távol - 
dr. Dietz Ferenc Távol - 
dr. Dragon Pál Távol - 
Fülöp Zsolt Távol - 
dr. Pázmány Annamária Távol - 
Simonyi György Távol - 
Wachsler Tamás Távol - 

 
Miakich Gábor polgármester: a Képvisel�-testület  a javaslatot nem fogadta el.  
 
 

Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
252/2005. (VI.20.) Kt. sz. határozata: 

 
 

Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testülete a  Szentendre és Vidéke cím�  
önkormányzati kulturális és közéleti hetilap szerkeszt�ség vezet�jének megválasztásáról   
szóló határozati javaslatot  nem fogadta el.  
 
 
dr. Molnár Ildikó jegyz�: bejelenti, hogy  a Szentendre és Vidéke  cím� lap jogszer�en 
2005. július 1-je után   nem adható ki.  
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2.  El�terjesztés a Szentendrei Városfejlesztési Kht. ügyvezet�jének lemondásáról 

El�adó: Miakich Gábor polgármester 
 
 

Miakich Gábor polgármester: jelzi, hogy Szirtes András  hozzájárult a nyílt ülésen való 
tárgyaláshoz. Szabados János lemondásával szükségszer�vé vált egy újabb döntés 
meghozatala.  El�zetes egyeztetések után  Szirtes András  2005. szeptember  15-ig elvállalj a 
Kht. ügyvezet�i megbízását.  
 
Szeg� Eta képvisel�: véleménye szerint ameddig a cég sorsáról nem döntenek, addig nem  
szabad kiírni a pályázatot sem.    
 
Zsigmondi Éva képvisel�: ha most nem lesz újság, a Kht.-nak mi lesz a  vezet� feladata?  
 
Miakich Gábor polgármester: a Városfejlesztési Kht. feladata nem csak az újág kiadása, 
valamint az átmeneti állapotot is  kezelni kell.  Kiegészítésként  jelzi, a határozati javaslatba  
szintén   bele kell fogalmazni, hogy a pályázat eredményes elbírálásáig.  
 
Lakatos Pálné képvisel�:  az újság nem sz�nhet meg!  Mindenképp szükséges a határid� 
lejárta el�tt visszahozni az el�terjesztést és döntést hozni.  
 
Benkovits György  képvisel�:  az elmúlt 35 évben még nem fordult el� ilyen. Akkor, amikor 
tart a Szentendrei Nyár rendezvénysorozat,  szükség van a híradásra. Nem fordulhat el�, hogy  
ne jelenjen meg  kiadvány.  Nem csak a város, de a környékbeli települések lakói is forgatják.  
Ha már a testület úgy döntött, hogy  a Szentendre és Vidéke  nem jelenhet meg, akkor a 
testület saját hatáskörében rendelje el, hogy hasonló  kiadvánnyal pótolják a hiányt.  
 
Miakich Gábor polgármester: a szerkeszt� megbízatása 2005. június 30-ig szól. Azon a 
héten még  megjelenhet az újság és amennyiben  június 28-án  kedvez�en  dönt a Képvisel�-
testület  az ügyben, abban az esetben  akár már a következ� héten is megjelenhet a Szentendre 
és Vidéke  cím� lap. Mindazonáltal Benkovits György  hozzászólásával egyetért.  
Összefoglalva a Városfejlesztési Kht-t érint�  hozzászólásokat: a Képvisel�-testület megbízza 
Szirtes Andrást az ügyvezet�i feladatok ellátásával a pályázat eredményes elbírálásáig. Az 
Alapító Okiratot módosítani szükséges,  a  pályázatot pedig ki kell írni.  
 
Zsigmondi Éva képvisel�: méltatlannak tartja azt az eljárást, amellyel  Szirtes Andrást  
illették. Min�síthetetlen,   amit képvisel�-társai véghezvittek.  Szeretné, ha valaki nyilatkozna 
az ügyben.  
 
Miakich Gábor polgármester: Szirtes Andrással  személyesen  egyeztetett a kinevezést 
illet�en,   aki rendelkezik azon ismeretekkel, melyek szükségesek a feladat ellátáshoz,  és 
elvállalta a fennálló két hónapra a Kht. vezetését.  
 
Szeg� Eta  képvisel�: jelzi Polgármester úrnak, hogy még nem kapott választ a kérdésére.   
 
Miakich Gábor polgármester: mivel Képvisel� Asszony kérdése a pályázatkiírásra 
vonatkozott, azért javasolta annak kiírását   külön szavazással eldönteni.   
 
Simonyi György képvisel�:  ha negatív döntés esetén a Kht.-nak nem lesz ügyvezet�je,  azt 
követ�en automatikusan fel kell számolni a céget?  
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Miakich Gábor polgármester: amennyiben huzamosabb ideig nincs ügyvezet�je a Kht.-nek, 
abban az esetben az ügyészség    rendeli el a felszámolást.  
 
dr. Kiss László képvisel�: hangsúlyozza, egyéni képvisel�ként mond véleményt. Minden 
fegyelmet félretéve  közli, Szirtes Andrást az elmúlt id�szakra vonatkoztatva  és  jelen 
pillanatban is alkalmasnak tartja  a funkció ellátására.   Ezért igennel fog szavazni.  
 
Simonyi György képvisel�:  már korábban is felvetette a kérdést, hogy a Kht. tevékenységét 
tekintve  mi a tervük  a jöv�ben?   
 
Miakich Gábor polgármester: véleménye szerint b�víteni szükséges a tevékenységek körét.  
Ebben mindkét oldalról, több képvisel�t�l is  kapott  egyetért�  támogatást. 
 
Hankó László  képvisel�: ügyrendi javaslat szerint zárják le a vitát és szavazzanak az 
el�terjesztésr�l. 
 
Miakich Gábor polgármester: szavazásra bocsátja  az ügyrendi javaslatot. 
 
    
 

Szavazás eredménye 
 

#: 623   Száma: 2005.06.20/2/0/ 
Ideje: 2005.jún..20 17:02 
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszer� szavazás 
 
Tárgya:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 11 91.67 57.90 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 1 8.33 5.26 
Szavazott 12 100.00 63.16 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 7   36.84 
Összesen 19   100.00 
Megjegyzés: 
 
Benkovits György Igen - 
Eszes Sándor Igen - 
Hankó László Igen - 
Horváth Gy�z� Igen - 
dr. Kiss László Igen - 
Lakatos Pálné Igen - 
Magyar Judit Igen - 
Miakich Gábor polgármester Igen - 
Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 
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Simonyi György Igen - 
Zsigmondi Éva Igen - 
Szeg� Eta Tart. - 
dr. Bindorffer Györgyi Távol - 
dr. Dietz Ferenc Távol - 
dr. Dragon Pál Távol - 
Fülöp Zsolt Távol - 
dr. Pázmány Annamária Távol - 
Wachsler Tamás Távol - 
Zakar Ágnes Távol - 
 
Miakich Gábor polgármester: a Képvisel�-testület az ügyrendi javaslatot elfogadta.         
Szavazásra bocsátja a kiegészítést, mely szerint "a pályázat eredményes elbírálásáig"  szóló 
szöveg kerüljön be a határozati javaslatba.  
 
 
 
 
 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 624   Száma: 2005.06.20/2/0/ 
Ideje: 2005.jún..20 17:03 
Típusa: Nyílt 
Rendelet; Elfogadva 
Min�sített szavazás 
 
Tárgya:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 11 91.67 57.90 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 1 8.33 5.26 
Szavazott 12 100.00 63.16 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 7   36.84 
Összesen 19   100.00 
Megjegyzés: 
Benkovits György Igen - 
Eszes Sándor Igen - 
Hankó László Igen - 
Horváth Gy�z� Igen - 
dr. Kiss László Igen - 
Lakatos Pálné Igen - 
Magyar Judit Igen - 
Miakich Gábor polgármester Igen - 
Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 
Szeg� Eta Igen - 
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Zsigmondi Éva Igen - 
Simonyi György Tart. - 
dr. Bindorffer Györgyi Távol - 
dr. Dietz Ferenc Távol - 
dr. Dragon Pál Távol - 
Fülöp Zsolt Távol - 
dr. Pázmány Annamária Távol - 
Wachsler Tamás Távol - 
Zakar Ágnes Távol - 
 
     
Miakich Gábor polgármester: a Képvisel�-testület a  következ� határozatot hozza: 
   
 

Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
253/2005. (VI.20.) Kt. sz. határozata: 

 
 

Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 
1. Szirtes Andrást /anyja neve: Zauer Erzsébet, szül. helye, ideje: Szentendre, 1945. 12. 29., 

lakóhelye: 2000 Szentendre, Telep u. 1./ bízza meg a 2005. június 21. napjától a pályázat 
eredményes elbírálásáig terjed� id�szakra a Szentendrei Városfejlesztési Kht. ügyvezet�i 
feladatainak ellátásával. Az ügyvezet� díjazása bruttó 140.000 Ft. 

2. Elfogadja a Szentendrei Városfejlesztési Kht. Alapító Okiratának módosítását a határozat 
melléklete szerinti tartalommal.  

3. Felkéri az ügyvezet�t, hogy a változás cégnyilvántartáson történ� átvezetésér�l 
gondoskodjon.  

 
Határid�:  
1. és  2. pont: azonnal 
3. pont: 2005. július 20. 
 
Felel�s: 
1, 2. pont: Polgármester 
3. pont: Szirtes András 
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Egyszemélyes Közhasznú társaság 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
ALAPÍTÓ OKIRATA 

 
mely létrejött a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. tv., és a Polgári 
Törvénykönyv VI. fejezet 7. pontja alapján a Közhasznú Társaság létrehozatala céljából a 
Társaság alapítójának határozata alapján az alábbiak szerint: 
 

I. 
A  Társaság alapítása  

 
1. A Társaság alapítója:   Szentendre Város Önkormányzata  

(2000 Szentendre, Városház tér 1- 3.) 
     
2. A Társaság cégneve:    Szentendrei Városfejlesztési Közhasznú Társaság 

A Társaság rövidített cégneve:   Városfejlesztési Kht. 
 

3. A Társaság székhelye:    2000 Szentendre, Városház tér 1 - 3. 
 
A Társaság célja: Szentendre város területén a gáz-, víz-, csatorna  vezetékek kiépítése, a mai 
meglév� vezetékek és vezetékrendszerek karbantartása, felújítása közhasznú tevékenység 
keretében oly módon, hogy e tevékenység kielégítését nyereség és vagyonszerzés cél nélkül 
szolgáló közhasznú társaság keretében folytassák. A társaság az alapítók szándéka szerint az 
1997. évi CLVI. tv. 5.§. szerint „kiemelked�en közhasznú” szervezetként jön létre a helyi 
Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében foglalt 
rendelkezések alapján. 
 
4. A Társaság tevékenységi körei: 
 
Az alább felsorolt tevékenységek a fentiekben hivatkozott és a Közhasznú szervezetekr�l 
szóló törvény 26. c.) pontjában meghatározott tevékenységek közül :  
 
5.   kulturális tevékenység, 
6.   kulturális örökség megóvása, 
7.   m�emlékvédelem,  
8.   természetvédelem, állatvédelem,  
9.   környezetvédelem, 
15. közrend és közlekedésbiztonság védelme, önkéntes t�zoltás, mentés, katasztrófa-elhárítás,  
21. ár- és belvízvédelem ellátásához kapcsolódó tevékenység, 
22. a közforgalom számára megnyitott út, híd, alagút fejlesztéséhez, fenntartásához és 
      üzemeltetéséhez kapcsolódó tevékenység, 
      a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló állami és önkormányzati        
      feladatok , amelyeket  közérdekb�l a társaság az alábbi cél szerinti tevékenységeknek     
      megfelel� TEAOR számokkal megjelölt tevékenységként gyakorol:  
 
A cél szerinti közhasznú tevékenységek: 
 
F�tevékenység: 
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45.21’02    Épület, híd, alagút, közm�, vezeték építése 
 
Melléktevékenység :  
 
22.22’02       Máshova nem sorolt nyomás 
22.25’02       Kisegít� nyomdai tevékenység    
45.22’02       Tet�szerkezet- építés, tet�fedés, vízszigetelés 
45.23’02       Autópálya, út, repül�tért, sport játéktér építése 
45.24’02       Vízi létesítmény építése 
45.31’02       Villanyszerelés 
45.32’02       Szigetelés 
45.33’02       Víz-, gáz-, f�tésszerelés 
45.34’02       Egyéb épületgépészeti szerelés 
45.41’02       Vakolás  
45.42’02       Épületasztalos – szerkezet szerelése 
45.43’02       Padló-, falburkolás 
45.44’02       Festés, üvegezés 
45.45’02       Egyéb befejez� építés 
60.24’02       Közúti teherszállítás 
63.21            Egyéb szárazföldi szállítást segít� tevékenység1 
70.11’02       Ingatlan beruházás, - eladás 
70.12’02       Ingatlanforgalmazás 
70.20’02       Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
70.32’02       Ingatlankezelés 
71.33’02       Irodagép, számítógép kölcsönzése 
74.20’02        Mérnöki tevékenység, tanácsadás,  
74.40’02       Hirdetés 
74.70’02       Takarítás, tisztítás 
74.85’02       Titkári, fordítói tevékenység  
74.87’02       Máshova nem sorolt , egyéb gazdasági  szolgáltatás  
75.12’02       Társadalmi szolgáltatások igazgatása  
90.02’02       Hulladékgy�jtés- kezelés 
90. 03’02       Szennyez�dés mentesítés 
 
Közhasznú tevékenységet segít� üzleti tevékenységek :  
 
22.11’02  Könyvkiadás 
22.13 ’02 Id�szaki kiadvány kiadása 
45. 11’02 Épületbontás, földmunka 
45.23’02  Autópálya, út, repül�tér, sport játéktér építése 
45.31’02 Villanyszerelés 
45.32’02  Szigetelés 
45.34 ’02 Egyéb épületgépészeti szerelés 
90.01 ’02 Szennyvíz gy�jtése, - kezelése 
90. 02’02 Hulladékgy�jtés kezelés 
90. 03’02  Szennyez�dés mentesítés 
 
5. A Társaság csak közhasznú céljainak megvalósítása érekében, azokat nem veszélyeztetve 
köteles gazdálkodni. A társaság szolgáltatásai, igénybevétele módjáról szóló tájékoztatást a 
                                                           
1Beiktatta a 314/2004. (IX.21.) Kt. sz. határozat. 
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„Szentendre és Vidéke ”c. lapjában, illetve az Önkormányzat hirdet�tábláján hozza 
nyilvánosságra. 
A Kht nem zárja ki, hogy tagján kívül más is részesülhessen közhasznú szolgáltatásaiból. 
 
6. A társaság törzst�kéje: 
 
A társaságot az Alapító 3 millió Ft, azaz hárommillió forint kizárólag pénzbeli betéttel alapítja 
meg. 
A törzsbetét teljes összegét az Alapító a Szentendre Város Önkormányzat költségvetési 
számláján alszámlaként az alapításkor helyezi el. 
A törzsbetét rendelkezésére bocsátását és kiegészítését a Gt. szabályai szerint az ügyvezet� 
ellen�rzi. 
A társaság alapításával, törzst�kéjének megemelésével járó költségeket a társaság viseli. 
A törzst�ke felemelése a f�szabály szerint új törzsbetét szolgáltatásával történik. Az új 
törzsbetét kizárólag nem pénzbeli betétb�l is állhat. A törzst�ke felemelésére a gazdasági évet 
követ�en az alapító döntése alapján évente egy alkalommal kerülhet sor. Az Alapító a 
törzst�ke felemelését a társaság törzst�kén felüli vagyonából is elrendelheti. 
  

II. Taggy�lés 
 

Jelen egyszemélyes Közhasznú Társaság esetében taggy�lés, közgy�lés nem m�ködik. A 
gazdasági társaság legf�bb szerve jogkörében az alapító jár el. 
 

III. Közhasznúsági feladatok 
 
1. A Társaság évente közhasznúsági jelentést (éves beszámolót) kell, hogy készítsen. A 
közhasznúsági jelentés megtekintését mindenki számára biztosítani kell azzal, hogy saját 
költségére ezekr�l az adatokról másolatot is készíthet.  
 
A közhasznúsági jelentésnek tartalmaznia kell :  
a.) a számviteli beszámolót, 
b.) a költségvetési támogatás felhasználását, 
c.) a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást,  
d.) a cél szerinti juttatások kimutatását, 
e.) a Központi Költségvetési Szervt�l, az elkülönített állami pénzalaptól, a Helyi 

Önkormányzattól, a Települési Kisebbségi Önkormányzattól, a Települési 
Önkormányzatok Társulásától,  az Egészségbiztosítási Önkormányzattól és mindezek 
szerveit�l kapott támogatás értékét , 

f.) a közhasznú szervezet vezet� tisztségvisel�jének nyújtott juttatások értékét, ill. összegét , 
g.) a közhasznú tevékenységr�l szóló rövid tartalmú beszámolót. 
 
2. A Közhasznú Társaság a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felel�s szervvel, a 
közhasznú tevékenység folytatásának feltételér�l szerz�dést köt. 
 
3. A Közhasznú Társaság irataiba  bárki betekinthet el�re bejelentett id�pontban ,a Közhasznú 
Társaság  képvisel�jének, alkalmazottjának jelenlétében, kivéve azokba az iratokba, amelyek 
nyilvánossá tétele mások személyiségi jogait sértené.  
 
4. A közhasznú társaság a tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait és a 
közhasznúsági jelentést a „Szentendre és Vidéke ”c. folyóiratban hozza nyilvánosságra. 
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IV. 
 

Ügyvezet� 
 
A Társaság ügyvezet�je 2005. június 21-t�l Szirtes András /a.n.: Zauer Erzsébet , lakik. 
2000, Szentendre, Telep u. 1., szül.: Szentendre, 1945. 12. 29./2  
 
A Társaság ügyvezet�je a Társaságot hiteles jognyilatkozatának megfelel�en önállóan 
jogosult jegyezni. Az ügyvezet� a Társaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betölt� 
személyekt�l elvárható fokozott gondossággal, a gazdasági társaság érdekeinek 
els�dlegessége alapján köteles ellátni. 
 
Az ügyvezet� a jogszabályok a társasági szerz�dés, továbbá ügyvezetési kötelezettségeinek 
vétkes megszegésével a gazdasági társaságnak okozott károkért a polgári jog szabályai szerint 
felel a társasággal szemben. A társaság felel azért a kárért, melyet az ügyvezet� a jogkörében 
eljárva harmadik személynek okoz. 
 
Az ügyvezet� tisztsége megsz�nik: 
 

3./ megbízás id�tartamának lejáratával, 
4./ visszahívással, 
5./ törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkezésével, 
6./ lemondással, 

elhalálozással. 
 
A tagok személyében (egyszemélyes társaságból), vagy az üzletrészekben jöv�ben 
bekövetkez� minden változást az ügyvezet�nek át kell vezetnie a tagjegyzékben. Ügyvezet� 
köteles a tagjegyzéket, illetve a tagjegyzéken felt�ntetett adatok megváltozásával javított 
tagjegyzéket a cégbíróságnak benyújtania. 
 
Ilyen változás esetén a tagjegyzéket a társaság székhelyén bárki megtekintheti, ha 
érdekeltségét valószín�síti. 
 

V. 
 
1. A Társaság könyvvizsgálót kell, hogy megbízzon, tekintettel arra, hogy közhasznú 
Társaságnál könyvvizsgáló kijelölése kötelez�. Könyvvizsgálóvá csak az választható, aki az 
erre vonatkozó jogszabályok szerint a könyvvizsgálók nyilvántartásában szerepel. 
a)3 a Társaság könyvvizsgálója, 2005. január 20.-tól 2010. január 19.-ig  – a 2005.-2009. 
üzleti évek vonatkozásában - : 

7./ Kórodi Péter (2000 Szentendre, Berek u. 22.) 
8./ MKVK: 001225   
9./ KONTO Kórodi Könyvvizsgáló és Pénzügyi Tanácsadó Kft. (2000 Szentendre, 

Berek u. 22.) 
10./ adósz.: 12189108-2-13  eng. sz.: 000617 

b.) a könyvvizsgáló újraválasztható. 
c.) a könyvvizsgáló feladata: ellen�rzi és véleményezi a számviteli törvény szerinti 
                                                           
2Ügyvezet� személyében bekövetkezett változást a Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
253/2005. (VI. 20.) Kt. sz. határozata állapította meg. 
3A bekezdést módosította a 10/2005. (I.18.) Kt. számú határozat 
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beszámoló valódiságát és jogszabályszer�ségét. 
d.) köteles megvizsgálni az ügyvezet� által el�terjesztett minden lényeges üzleti jelentést, 
hogy az valós adatokat tartalmaz-e, ill. megfelel-e a jogszabályi el�írásoknak. 
e.) betekinthet a gazdasági társaság könyveibe, a vezet� tisztségvisel�it�l, a Felügyel� 
bizottság tagjaitól, ill. a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet. 
f.) megvizsgálhatja a Társaság bankszámláját, pénztárát, értékpapír és áruállományát, 
szerz�déseit. 
g.) a közhasznúsági jelentés tartalmával kapcsolatban ellen�rzési  és felügyeleti jogköre van. 
 
2. A könyvvizsgáló a Kht ügyeib�l szerzett értesüléseit üzleti titokként köteles meg�rizni. A 
könyvvizsgálót tanácskozási joggal a Felügyel� bizottság üléseire meg lehet hívni, a 
könyvvizsgáló maga is kezdeményezheti ezen üléseken való részvételt, a könyvvizsgáló 
kérelem csak különösen indokolt esetben utasítható vissza. 
 
3. A könyvvizsgáló megállapítja, vagy tudomást szerez arról, hogy a Kht. vagyonának 
jelent�s mérték� csökkenése várható, ill. olyan tényt észlel, amely vezet� tisztségvisel�t, vagy 
a Felügyel� bizottság tagjainak e körben meghatározott felel�sségét vonja maga után, köteles 
gazdasági társaság ügyvezet�jét, alapítóját tájékoztatni. Ha a gazdasági társaság ügyvezet�je, 
alapítója a jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, a könyvvizsgáló köteles 
err�l a törvényességi felügyeletet ellátó Cégbíróságot értesíteni. 
 
4. A könyvvizsgáló megbízatása megsz�nik az alapító döntése alapján visszahívással, 
könyvvizsgálóval kötött szerz�désben szerepl� id�tartam lejártával, a törvényben szabályozott 
kizáró ok beálltával, ill. a könyvvizsgáló részér�l a szerz�dés felmondásával. 

 
 

VI. Felügyel� Bizottság 
 
A Társaság Felügyel� Bizottságot hoz létre, mivel közhasznú társaságnál Felügyel� Bizottság 
létrehozása kötelez�. 
 
1. A Felügyel� Bizottság 3 tagú, az els� Felügyel� Bizottság megbízatása 5 évre szól. 
A Felügyel� bizottsági taggá megválasztott személy, tisztsége elfogadásától számított 15 
napon belül köteles tájékoztatni írásban azokat a gazdasági társaságokat, amelyeknél már 
felügyel� bizottsági tag. 
 
2. A Felügyel� Bizottság ügyrendjét maga állapítja mg, tevékenységét a jogszabályok 
el�írásai szerint végzi. 
 
3. A Felügyel� Bizottság feladatköre: 

11./ a.) tájékoztatja az Alapítót és javaslatot tesz, ha megítélése szerint, az 
ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, társasági szerz�désbe, ill. a Kht. legf�bb 
szervének, jelen esetben az alapítónak határozataiba ütközik, az egyébként sérti a 
gazdasági társaság egyéb érdekeit. 

12./ b.) írásbeli jelentést készít a számvitelr�l szóló törvény szerinti 
beszámolóról, és az adózott eredmény felhasználásáról a Kht. alapítójának. 

13./ c.) kezdeményezheti az ügyvezetés által hozott döntés bírósági 
felülvizsgálatát. 

14./ d.) kijelöli a táraságot képvisel� személyt, ha a felülvizsgálatot a gazdasági 
táraság vezet� tisztségvisel�je kezdeményezi, és a gazdasági társaságnak nincs 
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olyan vezet� tisztségvisel�je, aki a táraságot képviselhetné. 
15./ e.) ellen�rzi a közhasznú társaság m�ködését és gazdálkodását. 
16./ f.) ellen�rzi a vagyonmérleg tervezeteket és vagyonleltár tervezeteket. 
17./ g.) jelentést kérhet a vezet� tisztségvisel�kt�l, ill. tájékoztatást, vagy 

felvilágosítást a gazdasági társaság munkavállalóitól. 
18./ h.) megvizsgálhatja, illetve betekinthet a táraság könyveibe és irataiba. 

 
4. A Felügyel� bizottság köteles az alapítót tájékoztatni, és annak összehívását 
kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy: 

19./ a.) a társaság m�ködése során olyan jogszabálysértés, vagy a Társaság 
érdekeit egyébként súlyosan sért� esemény történt, amelynek megszüntetése vagy 
következményeinek elhárítása, ill. enyhítése az intézkedésre jogosult döntését teszi 
szükségessé. 

20./ b.) a vezet� tisztségvisel�k felel�sségét megállapító ténybeli tevékenység 
történt. 

 
5. A Felügyel� bizottság egyes ellen�rzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, 
ill. az ellen�rzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. Az ellen�rzés megosztása 
nem érinti a Felügyel� bizottsági tag felel�sségét, sem azt a jogát, hogy az ellen�rzést más 
Felügyel� bizottság ellen�rzési hatáskörébe tartozó tevékenységét is kiterjessze. 
 
6. A Felügyel� Bizottság a testület tagjai sorából elnököt választ. A Felügyel� Bizottság 
határozatképes, ha tagjainak 2/3-a, de legalább 2 tag jelen van, határozatát egyszer� 
szótöbbséggel hozza. A Felügyel� Bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, 
képviseletnek helye nincs. A Felügyel� bizottság tagját e min�sítésben a Kht. tagjai, ill. 
munkáltatója sem utasíthatja. 
 
7. A Felügyel� Bizottság üléseit az elnök hívja össze, és vezeti. Az ülés összehívását a 
napirend megjelölésével a Felügyel� Bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnökt�l, aki a 
kérelem kézhezvételét�l számított 8 napon belül köteles intézkedni az FB ülésének 30 napon 
belüli id�pontban történ� összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, az 
alapító maga is jogosult az ülés összehívására. 
 
8. A Felügyel� Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet az Alapító hagy jóvá.  
 
9. Ha a Felügyel� bizottság a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeir�l kötött 
szerz�dés megszegését észleli, köteles haladéktalanul értesíteni az érintetteket. 
 
10. A Társaság  Felügyel� Bizottsága: 

Hargitay László   elnök 
Farkasné Nagy Valéria tag 
Harmath László           tag4 

 
VII. 

 
1. Nem lehet a Felügyel� Bizottság elnöke, vagy tagja, ill. könyvvizsgálója az a személy, aki 

21./ a.) a Táraság, vagy legf�bb szervének elnöke, vagy tagja, 
22./ b.) a közhasznú szervezetben a megbízatáson kívül más tevékenység 

kifejtésére irányuló munkaviszonyban van, munkavégzésre irányuló egyéb 
                                                           
4 Módosította a 196/2005. (V. 10.) Kt. sz. határozat. 
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jogviszonyban áll, ha a jogszabály másként nem rendelkezik. 
23./ c.) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül, kivéve a bárki 

által megkötés nélkül igénybe vehet� nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a 
társadalmi szervezete által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesít� 
okiratnak megfelel� cél szerinti juttatást. 

24./ d.) a fentiekben meghatározott személyek hozzátartozója. 
 
2. A Közhasznú Társaság megsz�nését követ� 2 évig nem lehet más közhasznú társaság 
vezet� tisztségvisel�je az a személy, aki olyan közhasznú táraságnál töltött be, annak 
megsz�nését megel�z� 2 évben legalább 1 év vezet�i tisztséget, amely az adózás rendjér�l 
szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. 
 
3. A vezet� tisztségvisel�, ill. az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú 
szervezetet el�zetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidej�leg más közhasznú 
szervezetnél is betölt. 
 
4. Nem választható könyvvizsgálóvá a gazdasági társaság vezet� tisztségvisel�je, Felügyel� 
Bizottság tagja, valamint ezek közeli hozzátartozói, továbbá a gazdasági táraság 
munkavállalója e min�ségének megsz�nését�l számított 3 évig. 
 

 
VIII. 

 
1. A Közhasznú Társaság köteles a cél szerinti tevékenységéb�l, ill. vállalkozási 
tevékenységéb�l származó bevételeit, és ráfordításait elkülönítetten kezelni, egyebekben az 
irányadó könyvvezetési szabályokat kell alkalmazni. 
 
2. A Társaság tevékenységéb�l származó nyereség nem osztható fel a tag (az esetleges 
kés�bbi tagok között) az csak a jelen szerz�désben rögzített tevékenységére fordítható. 
 
3. A Közhasznú Társaság politikai tevékenységet nem folytat, a szervezet a pártoktól 
független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 
 
4. A Közhasznú Társaság megsz�nése esetén a Társaság vagyona – a hitelez�k kielégítése 
után – az Alapítót illeti meg azzal, hogy az alapító azt köteles a megsz�nt Társaság céljaihoz 
hasonló célra fordítani, és err�l a nyilvánosságot megfelel�en tájékoztatni. Amennyiben a 
Társaság közhasznú jogállása megsz�nik. úgy köteles köztartozásait rendezni, ill. a 
közszolgáltatási szerz�déseib�l ered� feladatait id�arányosan teljesíteni. 
 
5. A Közhasznú Társaság tagjait nyilvános felhívás útján is lehet gy�jteni. 
 
6. A Közhasznú Társaság befektetési tevékenységet nem végez. 
 
7. A Társaság határozatlan id�re alakul. 
 
8. 5Az alapító döntéseit írásban hozza meg, és azokról írásban tájékoztatja a társaság 
ügyvezet�jét haladéktalanul, de legkés�bb 10 napon belül. Az alapítói döntésekr�l az 
ügyvezet� a felügyel� bizottságot annak soron következ� ülésén tájékoztatja.   
 
                                                           
5Az alapító 220/2003. (XI.11.) Kt. sz. határozatával a VIII. fejezetet új 8. ponttal egészíti ki.  
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Az alapító – az ügyvezet�, a felügyel� bizottság, valamint a könyvvizsgáló megválasztásával 
és kinevezésével kapcsolatos ügyek kivételével – a hatáskörébe tartozó döntés meghozatalát 
megel�z�en köteles az ügyvezet�, valamint a felügyel� bizottság véleményét megismerni. 
 
A véleményezési jog gyakorlásának módja: 
Az alapító a véleményezési jog gyakorlása érdekében írásban keresi meg az ügyvezet�t, 
illetve a felügyel� bizottság elnökét, aki intézkedik a bizottság összehívása érdekében. Az 
ülésre szóló meghívót - ideértve a levél, telefax vagy e-mail útján a taghoz intézett meghívást 
is - a kit�zött id�pont el�tt legalább 8 nappal kell a felügyel� bizottság tagja részére eljuttatni. 
A meghívónak tartalmaznia kell az ülés helyét, idejét, napirendjét. Sürg�s esetben az alapító 
képviseletében a polgármester közvetlenül is kezdeményezheti az ülés összehívását. Ebben az 
esetben a meghívót a döntésre kit�zött id�pont el�tt legalább 3 nappal kell a felügyel� 
bizottság tagjai részére eljuttatni.  
Rendkívüli sürg�sség esetén az ügyvezet� és a felügyel� bizottság tagjai a polgármester 
megkeresésére szóban vagy elektronikus úton, külön-külön is nyilváníthatnak véleményt. 
A véleményt nyilvánító ügyvezet�, felügyel� bizottság, illet�leg annak tagjai megkeresésükt�l 
számított 5 napon belül kötelesek véleményüket írásban is az alapító rendelkezésére 
bocsátani. 
Az írásos vélemény vagy a felügyel� bizottság ülésér�l készült jegyz�könyv, illetve annak 
kivonata nyilvános, azt a döntéssel együtt, - annak meghozatalától számított 30 napon belül a 
cégbíróságnál a cégiratok közé letétbe kell helyezni. 
 

IX. 
 

A Társaság megsz�nése 
 
A Cégbíróság a Közhasznú Társaságot – megsz�nés esetén törli a cégjegyzékb�l. A Társaság 
a törléssel sz�nik meg. 
 
A Társaság megsz�nése esetén vagyonát közhasznú célra kell fordítani. 
 
A jelen szerz�désben nem szabályozott kérdésekre a Gazdasági Társaságokról szóló 1997. évi 
CXLIV. számú törvény, valamint a Cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági 
cégeljárásról szóló 1997. évi CXLV. törvény, valamint a Közhasznú szervezetekr�l szóló 
1997. évi CXVI. törvény és a Polgári Törvénykönyv közhasznú társaságokra vonatkozó 
rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 
A fenti társasági szerz�dést, mint akaratunkkal mindenben megegyez�t, jóváhagyólag írtuk 
alá.  
 
Szentendre, 2005.  
 
 

Miakich Gábor       dr. Molnár Ildikó 
polgármester                              jegyz� 

 
 
Záradék: ezen egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot Szentendre Város 
Önkormányzat Képvisel�-testülete a 253/2005. (VI.14.) Kt. számú határozatával fogadta el. 
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Miakich Gábor polgármester: szavazásra bocsátja  a  pályázat kiírásáról szóló  javaslatot.  
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 625   Száma: 2005.06.20/2/0/ 
Ideje: 2005.jún..20 17:03 
Típusa: Nyílt 
Rendelet; Elutasítva 
Min�sített szavazás 
 
Tárgya:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 9 75.00 47.37 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 3 25.00 15.79 
Szavazott 12 100.00 63.16 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 7   36.84 
Összesen 19   100.00 
Megjegyzés: 
 
Eszes Sándor Igen - 
Hankó László Igen - 
Horváth Gy�z� Igen - 
dr. Kiss László Igen - 
Lakatos Pálné Igen - 
Magyar Judit Igen - 
Miakich Gábor polgármester Igen - 
Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 
Zsigmondi Éva Igen - 
Benkovits György Tart. - 
Simonyi György Tart. - 
Szeg� Eta Tart. - 
dr. Bindorffer Györgyi Távol - 
dr. Dietz Ferenc Távol - 
dr. Dragon Pál Távol - 
Fülöp Zsolt Távol - 
dr. Pázmány Annamária Távol - 
Wachsler Tamás Távol - 
Zakar Ágnes Távol - 
 
     
Miakich Gábor polgármester: a Képvisel�-testület a következ� határozatot hozza a  
pályázat kiírásáról: 
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Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
254/2005. (VI.20.) Kt. sz. határozata: 

 
 

Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testülete a Szentendrei Városfejlesztési Kht. 
ügyvezet�i feladatainak ellátására  vonatkozó  pályázati kiírásról szóló határozati 
javaslatot  nem fogadta el.  
 
Miakich Gábor polgármester: Szeg� Eta kérdést intézett hozzá. Jelzi,  rendkívüli ülésen 
nincs  rá lehet�ség, de a   címszavakban megadja a választ.  
A Dunakorzón elforgatott KRESZ  táblák ügyében intézkedés történt, rövid id�n belül 
megtörténik a helyreállítás. Június 28-án kedden 16.30 órakor lesz a következ�  rendkívüli 
testületi ülés. A meghívót e-mailben kapják meg a képvisel�k, akinek nincsen, csak annak 
lesz levélben kiküldve. Eredetileg egy naprendi pont  volt betervezve, de a mai ülést követ�en 
b�vül az el�terjesztések száma.   
  
Simonyi György képvisel�: kéri képvisel�-társait, hogy az újság f�szerkeszt�jének 
személyével  kapcsolatban, ne a politika határozza meg a döntést,  a szakmai ismeret legyen a 
dönt� érv a f�szerkeszt� személyét illet�en.  
A  Barcsay ügyben döntés született az elmúlt ülésen, amikor is  a Polgármester  ígéretet tett 
arra, hogy a mellékleteket megtekinthetik.  Ezt kéri.  
 
Miakich Gábor polgármester:  Virágh Jánosnál  megtekinthet� a kért dokumentum.  
 
Lakatos Pálné képvisel�:  miért nem vezetheti a Szentendre és Vidéke  cím� lapot egy 3 f�s  
szerkeszt�bizottság?  A pályázat kiírásáig  célravezet� megoldás lenne.  
 
Miakich Gábor polgármester: abban az esetben is szükséges egy f� megbízása., aki a   
felel�s.  
 
Horváth Gy�z� képvisel�: többször jelezte már és ismét kéri  a Polgármestert, hogy  amint a 
Barcsay_Iskolában elkezd�dnek a munkálatok,  utasítsa a Progress  B' 90-et, hogy a kapukat 
tegyék ki a pályára.  Addig nem tudják elkezdeni a nyári munkát a gyerekekkel.  
 
Miakich Gábor polgármester:  intézkedik, hogy még a héten megtörténjen a kapuk 
kihelyezése.   További hozzászólás nem lévén, megköszönve a munkát, 17.10 órakor az ülést 
berekeszti.  
 
 
 
 
 

K. m. f. 
 
 
 
 Miakich Gábor dr. Molnár Ildikó 
 polgármester jegyz� 
 


