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Szám: 18/2005. 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

2005.  május 18-án  (szerdán) 16.35 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről 

 

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

Benkovits György, dr. Bindorffer Györgyi, Eszes Sándor, Hankó László, 

Horváth Győző, dr. Kiss László, Lakatos Pálné, Magyar Judit, dr. Pázmány 

Annamária, Simonyi György és Szegő Eta képviselők. 

 

Távol: dr. Dietz Ferenc, dr. Dragon Pál, Fülöp Zsolt, Wachsler Tamás, Zakar 

Ágnes és Zsigmondi Éva képviselők. 

 

Hivatalból jelen van 

az ülésen: dr. Molnár Ildikó jegyző és Szabó Géza aljegyző 

 

Tanácskozási joggal 

jelen van az ülésen: dr. Dóka Zsolt jogász, Koncz Tímea irodavezető h., Puhl Márta 

irodavezető. 

 

Meghívottak: 

 

3. napirendi ponthoz: 

 

Szirtes András Szentendrei Városfejlesztési Kht. ügyvezetője 

Dr. Hargitay László FB elnöke 

Harmath László FB tagja 

 

 

6-7. napirendi ponthoz:  

 

Horváth Gusztáv VSz. Rt. cégvezetője 

Dr. Jasusa Gábor FB részéről 

Kanev László FB részéről 

Kiss Károly FB részéről 

Molnár Katalin főkönyvelő  

Kun Csaba Igazgatóság elnöke 

Bor Zoltán VSz. Rt könyvvizsgáló 

 

Miakich Gábor polgármester: az ülést megnyitja, megállapítja, hogy a Képviselő-testület 

határozatképes, a jelenlévő képviselők száma 13 fő. 

Javaslata, hogy a 6. napirendi pontot – Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő 384 

hrsz-ú ingatlan (Dózsa György u. 3.) értékesítéséről – elsőként tárgyalja a testület. 

Észrevétel nem lévén a módosított napirendet szavazásra bocsátja. 
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Szavazás eredménye 

 

#: 510   Száma: 2005.05.18/0/0/ 

Ideje: 2005.máj..18 16:39 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 12 92.31 63.16 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 1 7.69 5.26 

Szavazott 13 100.00 68.42 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 6   31.58 

Összesen 19   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Benkovits György Igen - 

dr. Bindorffer Györgyi Igen - 

Eszes Sándor Igen - 

Hankó László Igen - 

Horváth Győző Igen - 

dr. Kiss László Igen - 

Lakatos Pálné Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Miakich Gábor polgármester Igen - 

Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 

Simonyi György Igen - 

Szegő Eta Igen - 

dr. Pázmány Annamária Tart. - 

dr. Dietz Ferenc Távol - 

dr. Dragon Pál Távol - 

Fülöp Zsolt Távol - 

Wachsler Tamás Távol - 

Zakar Ágnes Távol - 

Zsigmondi Éva Távol - 
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N A P I R E N D :  

 
 

 T á r g y :  

 

E l ő a d ó :  

1. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő 384 hrsz-ú 

ingatlan (Dózsa György u. 3.) értékesítéséről 

 

Miakich Gábor 

polgármester 

2.  Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok 

végrehajtásáról 

 

Miakich Gábor 

polgármester 

3.  Előterjesztés a Szentendrei Városfejlesztési Kht. 2004. évi 

közhasznú éves beszámolójáról  

 

Miakich Gábor 

polgármester 

 

4.  Előterjesztés Szentendre Városfejlesztési Kht. saját 

tőkéjének rendezésére 

 

Miakich Gábor 

polgármester 

5. Előterjesztés a Városfejlesztési Kht. ügyvezetői 

pályázatának elbírálásáról 

Az Ötv. 12. § (4) bek. a) pontja alapján zárt ülés! 

 

Miakich Gábor 

polgármester 

6. Előterjesztés a Városi Szolgáltató Rt. 2004. évi 

mérlegbeszámolójának és 2005. évre vonatkozó üzleti 

tervének, valamint a Felügyelő Bizottság 2004. évi 

tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról  

 

 

Miakich Gábor 

polgármester 

7. Előterjesztés a Városi Szolgáltató Rt. vezető tisztségviselők 

díjazásának megállapításáról, prémium meghatározásáról 

Az Ötv. 12. §. (4) bek. b) pontja alapján zárt ülés! 

 

Miakich Gábor 

polgármester 

8. Előterjesztés a 2004. évi beszerzésekről szóló éves 

statisztikai összegzés elfogadásáról 

 

Miakich Gábor 

polgármester 

9. A Szentendrei belterületi 90/2 hrsz-ú önkormányzati 

tulajdonban álló ingatlanon elhelyezkedő, Lakatos Gyula  

által épített épület kiemeléséhez történő hozzájárulás 

megadásáról 

Az Ötv. 12. §. (4) a) pontja  alapján zárt ülés! 

 

Miakich Gábor 

polgármester 

10. Egyebek  

 

 

Zakar Ágnes képviselő megérkezik az ülésterembe, a jelenlévő képviselők száma 14 fő. 
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1.  Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő 384 hrsz-ú ingatlan (Dózsa György 

u. 3.) értékesítéséről 

 Előadó: Miakich Gábor polgármester 

 

 

 

dr. Pázmány Annamária képviselő: ügyrendi javaslatával szünet elrendelését kéri. 

 

Miakich Gábor polgármester: az ügyrendi javaslatot szavazásra bocsátja. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 511   Száma: 2005.05.18/1/0/ 

Ideje: 2005.máj..18 16:42 

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 92.86 68.42 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 1 7.14 5.26 

Szavazott 14 100.00 73.68 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 5   26.32 

Összesen 19   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Benkovits György Igen - 

dr. Bindorffer Györgyi Igen - 

Eszes Sándor Igen - 

Hankó László Igen - 

Horváth Győző Igen - 

dr. Kiss László Igen - 

Lakatos Pálné Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Miakich Gábor polgármester Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 

Simonyi György Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 
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Szegő Eta Tart. - 

dr. Dietz Ferenc Távol - 

dr. Dragon Pál Távol - 

Fülöp Zsolt Távol - 

Wachsler Tamás Távol - 

Zsigmondi Éva Távol - 

 

     

A Képviselő-testület 16.41 órától 16.48 óráig szünetet tart. 
 

 

Miakich Gábor polgármester: az ülést megnyitja, megállapítja, hogy a Képviselő-testület 

határozatképes, a jelenlévő képviselők száma 16 fő. 

Észrevétel nem lévén a határozati javaslatot szavazásra bocsátja. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 512   Száma: 2005.05.18/1/0/ 

Ideje: 2005.máj..18 16:49 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 12 75.00 63.16 

Nem 3 18.75 15.79 

Tartózkodik 1 6.25 5.26 

Szavazott 16 100.00 84.21 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   15.79 

Összesen 19   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Benkovits György Igen - 

dr. Bindorffer Györgyi Igen - 

dr. Dragon Pál Igen - 

Eszes Sándor Igen - 

Hankó László Igen - 

dr. Kiss László Igen - 

Lakatos Pálné Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Miakich Gábor polgármester Igen - 
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Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 

Simonyi György Igen - 

Szegő Eta Igen - 

Fülöp Zsolt Nem - 

dr. Pázmány Annamária Nem - 

Zakar Ágnes Nem - 

Horváth Győző Tart. - 

dr. Dietz Ferenc Távol - 

Wachsler Tamás Távol - 

Zsigmondi Éva Távol - 

 

     

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

198/2005. (V.18.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

1.  a szentendrei 384 hrsz-ú ingatlant, mely természetben Szentendre, Dózsa György u. 3. szám 

alatt található, az önkormányzat vagyonáról és az önkormányzati vagyon feletti tulajdonosi 

jogok gyakorlásáról szóló többször módosított 34/2003. (VI. 18) Önk. sz. rendelet 24. § (3) 

pontja felhatalmazása alapján nem pályázati eljárás keretében értékesíti. 

 

2.  felhatalmazza a Polgármestert a mellékelt adásvételi szerződés és két megállapodás 

aláírására. 

  

 

Felelős:  1. 2. pont Polgármester 

Határidő:  1. 2. pont azonnal 

 

 

 

 

2.  Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról 

 Előadó: Miakich Gábor polgármester 

 

 

Zakar Ágnes képviselő: kérdést tesz fel a 38/2005. (II.22.) Kt. sz. (Pismány városrész 

szennyvízcsatornázás I. ütemének indítása), a 121/2005. (IV.12.) Kt. sz. (65 M Ft-os hitelfelvétel 

terhére készítendő tervezési munkák) és a 119/2005. (IV.12.) Kt. sz. határozatokra (art mozi 

kérdése) vonatkozóan, melyekre Miakich Gábor polgármester válaszol. 

 

Dr. Dietz Ferenc képviselő megérkezik az ülésterembe, Magyar Judit és dr. Pázmány 

Annamária képviselők távoznak az ülésteremből, a jelenlévő képviselők száma 15 fő. 

 

Simonyi György képviselő: hiányolja, hogy a turisztikai koncepció kérdése nem került 

előterjesztésre. Kérdést tesz fel a 68/2005. (III.8.) Kt. sz. határozathoz kapcsolódóan (Barcsay 

Iskola beruházás), melyre Miakich Gábor polgármester válaszol.  
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Miakich Gábor polgármester: jelzi, hogy a turisztikai koncepcióra vonatkozóan szerződést 

kötöttek, amelyről határozat nem született, azt a költségvetési rendeletben meghatározottak 

szerinti felhatalmazás alapján tették meg. Ha az anyag elkészül, akkor azt testület elé terjesztik. 

 

Fülöp Zsolt képviselő: a közbeszerzések és a 65 M Ft hitel kapcsán felvet egy problémát. A 

karbantartási keret felhasználása során tapasztalta, hogy ha valamilyen úttal kapcsolatos 

rendelkezés történik a pénzösszeg felett, akkor azt valamilyen módon be kell sorolni a 

közbeszerzések közé. Megoldást kell találni a problémára.  

 

Miakich Gábor polgármester: további észrevétel nem lévén a határozati javaslatot szavazásra 

bocsátja. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 513   Száma: 2005.05.18/2/0/ 

Ideje: 2005.máj..18 17:03 

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 93.33 73.69 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 1 6.67 5.26 

Szavazott 15 100.00 78.95 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 4   21.05 

Összesen 19   100.00 

Megjegyzés: 

 

Benkovits György Igen - 

dr. Bindorffer Györgyi Igen - 

dr. Dietz Ferenc Igen - 

dr. Dragon Pál Igen - 

Eszes Sándor Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hankó László Igen - 

Horváth Győző Igen - 

dr. Kiss László Igen - 

Lakatos Pálné Igen - 

Miakich Gábor polgármester Igen - 

Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 

Szegő Eta Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 
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Simonyi György Tart. - 

Magyar Judit Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

Wachsler Tamás Távol - 

Zsigmondi Éva Távol - 

 

     

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

199/2005. (V.18.) Kt. sz. határozata: 
 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a lejárt határidejű  

Önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló jelentést. 

 

1. 19/2005. (I. 18.) Kt. sz. határozat, 

56/2005. (II. 22.) Kt. sz. határozat, 

68/2005. (III. 8.) Kt. sz. határozat, 

71/2005. (III. 8.) Kt. sz. határozat, 

82/2005. (III. 8.) Kt. sz . határozat, 

102/2005. (IV. 12.) Kt. sz. határozat, 

104/2005. (IV: 12.) Kt. sz. határozat, 

105/2005. (IV. 12.) Kt. sz. határozat, 

119/2005. (IV. 12.) Kt. sz. határozat, 

123/2005. (IV. 12.) Kt. sz. határozat, 

128/2005. (IV. 12.) Kt. sz. határozat, 

132/2005. (IV. 12.) Kt. sz. határozat, 

 

2. és az alábbi határozat határidejét meghosszabbítja úgy, hogy a 

 

9/2005. (I. 18.) Kt. sz. határozat határidejét előterjesztés készítésére 2005. szeptember  13-i 

testületi ülésre, 

22/2005. (I. 18.) Kt. sz. határozat határidejét 2005. június 14-i testületi ülésre, 

38/2005. (II. 22.) Kt. sz. határozat határidejét 2005. június 30-ára, 

108/2005. (IV. 12.) Kt. sz. határozat határidejét 2005. május 18-ára, 

109/2005. (IV. 12.) Kt. sz. határozat határidejét 2005. június 30-ára, 

118/2005. (IV. 12.) Kt. sz. határozat határidejét folyamatosra 

121/2005. (IV. 12.) Kt. sz. határozat, és a 122/2005. (IV. 12.) Kt. sz. határozat határidejét   

végső határidőként: 2005. szeptember 01-ére, 

126/2005. (IV. 12.) Kt. sz. határozat határidejét június 30-ára, 

131/2005. (IV. 12.) Kt. sz. határozat határidejét június 30-ára, 

136/2005. (IV. 12.) Kt. sz. határozat határidejét folyamatosra módosítja. 

 

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

Polgármestert, hogy a tett intézkedésekről számoljon be. 
 

Határidő:  folyamatos 

Felelős: Polgármester 
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dr. Pázmány Annamária és Wachsler Tamás képviselők megérkeznek az ülésterembe, a 

jelenlévő képviselők száma 17 fő. 

 

 

3.  Előterjesztés a Szentendrei Városfejlesztési Közhasznú társaság (Kht.) 2004. évi 

közhasznúsági jelentésének elfogadásáról 

 Előadó: Miakich Gábor polgármester 

 

 

Miakich Gábor polgármester: kérdés, hozzászólás nem lévén a határozati javaslatot szavazásra 

bocsátja. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 514   Száma: 2005.05.18/3/0/ 

Ideje: 2005.máj..18 17:05 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 12 70.59 63.15 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 5 29.41 26.32 

Szavazott 17 100.00 89.47 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   10.53 

Összesen 19   100.00 

Megjegyzés: 

 

Benkovits György Igen - 

dr. Bindorffer Györgyi Igen - 

dr. Dietz Ferenc Igen - 

dr. Dragon Pál Igen - 

Eszes Sándor Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hankó László Igen - 

Horváth Győző Igen - 

dr. Kiss László Igen - 

Lakatos Pálné Igen - 

Miakich Gábor polgármester Igen - 

Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 

dr. Pázmány Annamária Tart. - 

Simonyi György Tart. - 
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Szegő Eta Tart. - 

Wachsler Tamás Tart. - 

Zakar Ágnes Tart. - 

Magyar Judit Távol - 

Zsigmondi Éva Távol - 

 

     

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

200/2005. (V.18.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

1.  a Szentendrei Városfejlesztési Kht. 2004. évi közhasznúsági jelentését a határozat 

mellékleteit képező tartalommal elfogadja.  

 

Felelős:   Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

2.  felkéri az ügyvezetőt, hogy a közhasznúsági jelentés közzétételéről gondoskodjon. 

 

Felelős:   Ügyvezető 

         Határidő:  2005. 05. 31. 

 

 

 

 

 

4.  Előterjesztés a Szentendrei Városfejlesztési Kht. saját tőkéjének rendezésére 

 Előadó: Miakich Gábor polgármester 

 

 

Simonyi György képviselő: a Szentendrei Városfejlesztési Kht. megszüntetését javasolja, 

véleménye szerint a Kht.-t felesleges üzemeltetni. 

 

Lakatos Pálné képviselő távozik az ülésteremből, a jelenlévő képviselők száma 16 fő. 

 

Miakich Gábor polgármester: az előterjesztést a törvények előírásai alapján tette meg. A 

határozati javaslathoz vonatkozó módosításaikat megtehetik a képviselők.  

 

Simonyi György képviselő: kiegészítése: a Polgármesteri Hivatal adjon javaslatot arra, hogy 

a céget hogyan lehet megszüntetni.  
 

Miakich Gábor polgármester: a javaslathoz kapcsolódóan: Felelős: Polgármester, Határidő: 

júniusi testületi ülés. 
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Zakar Ágnes képviselő: ügyrendi javaslatában rövid szünet elrendelését kéri. 

 

 

Miakich Gábor polgármester: az ügyrendi javaslatot szavazásra bocsátja. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 515   Száma: 2005.05.18/4/0/ 

Ideje: 2005.máj..18 17:11 

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 87.50 73.68 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 2 12.50 10.53 

Szavazott 16 100.00 84.21 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   15.79 

Összesen 19   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Benkovits György Igen - 

dr. Bindorffer Györgyi Igen - 

dr. Dragon Pál Igen - 

Eszes Sándor Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hankó László Igen - 

Horváth Győző Igen - 

dr. Kiss László Igen - 

Miakich Gábor polgármester Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 

Szegő Eta Igen - 

Wachsler Tamás Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

dr. Dietz Ferenc Tart. - 

Simonyi György Tart. - 

Lakatos Pálné Távol - 

Magyar Judit Távol - 

Zsigmondi Éva Távol - 
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A Képviselő-testület 17.11 órától 18.11 óráig szünetet tart.  
 

Miakich Gábor polgármester: az ülést megnyitja, megállapítja, hogy a Képviselő-testület 

határozatképes, a jelenlévő képviselők száma 17 fő. 

Simonyi György képviselő módosító indítványát – mely szerint a határozati javaslat egészüljön ki 

egy 3. ponttal: a Polgármesteri Hivatal dolgozzon ki javaslatot a Városfejlesztési Kht. 

végelszámolására, felelős: Polgármester, határidő: soron következő testületi ülés – 

szavazásra bocsátja. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 516   Száma: 2005.05.18/4/0/ 

Ideje: 2005.máj..18 18:12 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elutasítva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 2 11.77 10.53 

Nem 9 52.94 47.36 

Tartózkodik 6 35.29 31.58 

Szavazott 17 100.00 89.47 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   10.53 

Összesen 19   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

dr. Kiss László Igen - 

Szegő Eta Igen - 

dr. Bindorffer Györgyi Nem - 

dr. Dragon Pál Nem - 

Eszes Sándor Nem - 

Fülöp Zsolt Nem - 

Magyar Judit Nem - 

Miakich Gábor polgármester Nem - 

dr. Pázmány Annamária Nem - 

Radványi G. Levente alpolgármester Nem - 

Zakar Ágnes Nem - 
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Benkovits György Tart. - 

dr. Dietz Ferenc Tart. - 

Hankó László Tart. - 

Horváth Győző Tart. - 

Lakatos Pálné Tart. - 

Wachsler Tamás Tart. - 

Simonyi György Távol - 

Zsigmondi Éva Távol - 

 

     

 

 

Miakich Gábor polgármester: az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot szavazásra 

bocsátja. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 517   Száma: 2005.05.18/4/0/ 

Ideje: 2005.máj..18 18:12 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 12 70.59 63.16 

Nem 1 5.88 5.26 

Tartózkodik 4 23.53 21.05 

Szavazott 17 100.00 89.47 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   10.53 

Összesen 19   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Benkovits György Igen - 

dr. Bindorffer Györgyi Igen - 

dr. Dietz Ferenc Igen - 

dr. Dragon Pál Igen - 

Eszes Sándor Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hankó László Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Lakatos Pálné Igen - 

Magyar Judit Igen - 
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Miakich Gábor polgármester Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Szegő Eta Nem - 

dr. Kiss László Tart. - 

dr. Pázmány Annamária Tart. - 

Radványi G. Levente alpolgármester Tart. - 

Wachsler Tamás Tart. - 

Simonyi György Távol - 

Zsigmondi Éva Távol - 

 

     

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

201/2005. (V.18.) Kt. sz. határozata: 

 

 

1. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a Szentendrei 

Városfejlesztési Kht. saját tőkéjének 1.887 EFt pótbefizetéssel – a törzstőke szintjére – 

történő megemeléséről. 

  

Határidő: azonnal 

Felelős:  Polgármester 

 

2. A Képviselő-testület utasítja a Polgármestert, hogy a pótbefizetés előirányzatának 

rendezésére az 5/2005. (II.25.) Önk. sz. rendelet módosítását készítse elő. 

 

Határidő: 2005. június havi testületi ülés 

Felelős:  Polgármester 

 

 

 

A Képviselő-testület az 5. napirendi pontot zárt ülésen tárgyalja, melyről 

külön jegyzőkönyv készül. 
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6.  Előterjesztés a Városi Szolgáltató Rt. 2004. évi mérlegbeszámolójának és 2005. évre 

vonatkozó üzleti tervének, valamint a Felügyelő Bizottság 2004. évi tevékenységéről 

szóló beszámolójának elfogadásáról 

 Előadó: Miakich Gábor polgármester 

 

 

 

Miakich Gábor polgármester: a nyílt ülést 18.19 órakor megnyitja, megállapítja, hogy a 

Képviselő-testület határozatképes, a jelenlévő képviselők száma 14 fő. 

 

Magyar Judit képviselő: kérdése az Igazgatósághoz, hogy a hulladékgazdálkodásból mennyi 

kintlévősége van a VSz. Rt.-nek és milyen intézkedések történtek annak érdekében, hogy a 

kintlévőségeket mihamarabb felszámolják? 

 

Szegő Eta képviselő: kérdése, hogy az évi 80 M Ft támogatás a jövőben is szükséges-e és miért? 

 

Hankó László képviselő: Zsigmondi Éva képviselő megkérte, hogy tolmácsolja a Gyökerek 

Baráti Társaságának véleményét, mely szerint a köztisztasággal a városban problémák vannak, 

ezért nem javasolják a prémium kifizetését.  

 

Kun Csaba Igazgatóság elnöke: a hulladékgazdálkodásnak 63.485 E Ft a december 31-i 

kintlévősége. 

 

Molnár Katalin főkönyvelő: a kiegészítő mellékletben, az 5. oldalon szerepel a kintlévőség 

részletezése. 2004-ben a lakossági hulladékszállítás esetében 8.876 E Ft, a vállalkozásoknál pedig 

63.486 E Ft a teljes kintlévőség.  

 

Kun Csaba Igazgatóság elnöke: a Főkönyvelő Asszony által említett összeg magában foglalja az 

Önkormányzat tartozását is a VSz. Rt. felé, a vállalkozások között. 

 

Horváth Gusztáv VSz. Rt. cégvezetője: a 80 M Ft bruttó összeg, tehát 60 M Ft körüli összeget 

jelent, amely a hídmérleg kimutatás és átlagkonténer mérés összhangjából adódott, és kiderült, 

hogy ennyivel több lakossági kommunális hulladékot szállítanak el Szentendréről a 

szerződésekhez képest. Igyekszenek csökkenteni az összeget, a beszámolójukból is kiderült, hogy 

mennyit tudtak lefaragni az összegből. Jövő évre, majd azt követően folyamatosan csökkenni fog. 

Természetesen van egy határ, amely alá nem csökkenhet, mert mindig lesz kitett hulladék.  

A kintlévőség nem azt jelenti, hogy ekkora igényük van, hanem ilyen mértékű pénzes bevételre 

számítanak. Ezek a kintlévőségek részben abból származnak, hogy nagyon sok olyan számla 

került kiküldésre tavaly, amely téves volt, tehát nem létezik a cím. A hulladékdíj ismételt 

bevezetésénél címlista szerint számláztak. Nagyon sok helyről kiderült, hogy nem létezik, nem 

lakik ott, duplán számláztak feleségnek-férjnek, tehát így sok olyan tétel van, amely nem folyhat 

be. A tényleges kintlévőség sokkal kisebb. Indokolt lenne a 30 és 60 napon belüli kintlévőségről 

beszélni, ami ennek a töredéke.  

A hulladékgazdálkodásról összességében elmondható, hogy a szentendrei lakosságnak kb. 2/3-

ával kötöttek szerződést. Ez azt jelenti, hogy a 2/3-a kb. kevesebbet fizet, mint a rendeletben 

előírt 120 l/hét norma, de azt be is fizetik, tehát a fizetési hajlandóság 90% fölött van. A többiek 
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viszont, akik nem kötöttek szerződést, azoknak megfelel a 120 liter, vagy néhányan nem fizetnek 

semmit, de ez a létszám igen kicsi. Az induláskor keletkezett a nagy kintlévőség.  

A VSz. Rt. belső szabályzata szerint mindenki kap matricát, ha fizet, ha nem, és egy 

hulladéktároló edényt minden ház elől el kell, hogy vigyen a fuvaros. Ha nincs rajta matrica, 

akkor is, hiszen csak annak alapján követelhetik tőle a szemétdíjat. A behajtások egyébként 

megkezdődtek.  

 

Magyar Judit képviselő: a behajtások adók módjára történnek. Egy év után ide kerül az ügy az 

Önkormányzathoz? A VSz. Rt. semmiféle intézkedést nem tesz, hanem ide küldi a hivatalhoz?  

Szeretné megismerni a 30 és 60 napon túli kintlévőségeket. A 63 M Ft helyett egy valós értéket 

kér megjelölni. Az Önkormányzat tartozását levonva a fennmaradó összegre kíváncsi.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: kérdése, hogy a vállalkozásokat sikerül-e a fizetés körébe bevonni? Van-e 

elmaradás, ha igen, akkor miből adódik? Az Adócsoporttal történt-e címlista egyeztetés, történik-

e frissítés? Akik szerződést kötnek, azok minimum 1 évre kötik-e?  

 

Miakich Gábor polgármester: Cégvezető Úr elmondta, hogy a kintlévőség egy része téves 

számlázás miatt adódott. Kérdése hozzá, hogy az mekkora érték? Volt egy kisebb összegű 

lakossági kintlévőség, és ha az Önkormányzatét levonja, akkor is marad 35 M Ft vállalkozói 

tartozás. Mekkora az a rész nagyságrendileg, esetleg százalékban? Ez egy fontos mutató.  

 

Horváth Gusztáv VSz. Rt. cégvezetője: véleménye szerint nem ezek a számok a lényegesek, 

hanem az, hogy jelenleg mindenki fizeti a szemétdíjat Szentendrén. Kevesebbet fizet alkalmasint, 

mint amennyit szemetel, de mindenki fizet. Tehát a fizetési hajlandóság 90% fölött van. A 

kintlévőségek mindig abból adódnak, hogy még nem fizették be az aktuálisan kiküldött számlát, 

vagy pedig tévesen számláztak. Nagyon sok üdülőszámla kiment, ahol utólag jelezték, hogy nincs 

az ingatlanon felépítmény. Ez természetesen nem derült ki a listájukból, hogy van-e az ingatlanon 

ház vagy sem. A leszerződött mennyiség után viszont mindenki fizet.  

A prémiumot illetően elmondja, hogy a feltételek ki voltak írva, és azokat kellett elbírálni, hogy 

megvalósultak-e vagy sem. Az Adócsoporttal végig együttműködtek, és kaptak tőlük vállalkozói 

listát is. Azokat is kiszámlázták, végül a vállalkozók 90%-a megjelent a cégnél, hogy ő nem 

termel hulladékot (tehát pl. operaénekes, számítógép szerelő). Ezek nyilvántartásra kerültek, de 

nulla Ft értékű szerződést kötöttek velük. Ez is látszólag kintlévőség, de nem tudják behajtani. A 

ténylegesen hulladékot termelő vállalkozók esetében a jelenleg is még létező, de csökkenő 

probléma az, hogy van szerződése mindenkinek, de a korábbi szerződéseket úgy kötötték, hogy 

alkalmi ürítésre, és majd szólnak, ha megtelt a konténer. Ezeknek az ellenőrzése megkezdődött, a 

Jegyző Asszonnyal és a közterület-felügyelőkkel együttműködve az idei év munkája, hogy minél 

többet hajtsanak be. Folyamatosan nőnek a megkötött szerződések.  

 

Kun Csaba Igazgatóság elnöke: a behajtással kapcsolatban – tehát milyen intézkedés történik, 

mielőtt átkerül az Önkormányzathoz az ügy – elmondja, először egy egyenlegközlő levelet kap az 

adós, majd pedig egy tértivevénnyel történő felszólítást. Ha arra sem reagálnak, utána került át a 

probléma az Önkormányzathoz. A törvény szerint az Önkormányzat által adó módjára behajtható 

tartozás.  

A szolgáltatás minőségét illetően közli, hogy a szerződésben foglaltak végrehajtásra kerülnek. Ha 

az Önkormányzat megrendel valamit, azt a VSz. Rt. elvégzi, ha a lakossággal szerződésben van, 

ott elviszi a szemetet. Nem az a probléma a város általános tisztaságával kapcsolatban, hogy a 
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VSz. Rt. nem végzi el a munkáját, vagy pedig nem jó minőségben végzi, hanem nincs elég pénz 

arra, hogy mindenhol megrendeljék a szolgáltatást.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: kérdése, van-e mód tevékenységek szerint kigyűjteni a vállalkozókat? 

Egy belvárosban problémát jelent, hogy a közterületen elhelyezett szemetes edények nagyon 

hamar megtelnek különféle éttermek hulladékaival is. Lehet-e egy olyan bontást megtenni, hogy 

a belvárosban működő éttermek, vagy egyáltalán a Szentendrén működő éttermek kötöttek-e 

hulladékszállításra szerződést, és ha igen, milyen mennyiségben?  

 

Miakich Gábor polgármester: ismerteti, hogy amikor ezen a héten tájékoztatást tartott a hivatal a 

közterület-foglalási rendelettel kapcsolatban, akkor saját maga rákérdezett a vállalkozókra, hogy 

18.00 óra után ha végigsétálnak a belvárosban, akkor kinek a szemete található a 

szemetesedények mellett? Ha valaki ezt a sétát megteszi, akkor szembesül azzal, hogy a Kossuth 

L. utcai hídtól a Bogdányi utca végéig, beleértve a Duna-partot is, mindenütt nejlonzacskók 

lógnak, nemcsak a vendéglők részéről kihelyezettek, hanem a butikok csomagolóeszközeit 

tartalmazóak is. Ez a helyzet nem változott. 

Elhangzott, hogy a lakosság nem fizet. Mennyi a lakossági darabszám? 

 

Horváth Gusztáv VSz. Rt. cégvezetője: ismert, hogy kik azok, akik kiteszik a hulladékot, nem 

olyan sok vendéglő van a belvárosban. Az is tudható, hogy ki az, akinek szerződése van, tehát a 

lista bármikor prezentálható. Mindez hatósági ügy, a VSz. Rt az ügyben nem tud semmit sem 

tenni. Amit megrendelnek, kitesznek, azt elviszik, de a felelősségre vonásra nincs lehetőségük.  

A szerződések száma, a lakótelepi társasházakban lévőket is lebontva családokra, ingatlanokra, 

4000 körül van, és szinte mindenki fizet. 

 

Miakich Gábor polgármester: 8300 családi házas ingatlan van a városban.  

Elmondás alapján ha a lakosság 90%-a fizet, az kb. 7500 körüli számot jelent. Így értendő?  

 

Kun Csaba Igazgatóság elnöke: társasházi szerződések is vannak, és az egy szerződésként 

jelenik meg.  

 

Horváth Gusztáv VSz. Rt. cégvezetője: kb. 4000 szerződése van a cégnek, és a kiszámlázott 

összegnek a 90%-a befolyik. 

Nagyon sok listával indultak, nemcsak az Önkormányzattól kaptak, hanem más, régi listák 

alapján is, pl. a Vízművek listája, és minden adatot igyekeztek felvenni, mindenkinek számlázni. 

Ma már teljesebb listával rendelkeznek, mint az Önkormányzat. Vannak új építésű társasházak, 

ahol pl. a lakók be sem jelentkeztek. A Kossuth Lajos utcában volt egy társasház, amit 

felderítettek, és egy évre visszamenőleg kérik a díjat.  

 

Molnár Katalin főkönyvelő: egy társasház ha úgy köt szerződést, hogy lakónként kell 

számlázni, az társasházi szerződésként egy darab, de esetleg 60 db számlát jelent.  

 

Miakich Gábor polgármester: 8300-nál meg nem lehet több, mert ennyi állandó lakosú 

bejelentkező van. A kérdések arra vonatkoztak, hogy kb. a lakosság hány %-át érik el?  
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Fülöp Zsolt képviselő: egyértelmű, hogy ha minél több pénz folyik be, annál inkább lehet 

csökkenteni a 80 M Ft-ot. Az is egyértelművé kell váljék, ha adott vállalkozás, pl. egy étterem 

120 literre köt szerződést, de életvitelszerűen az nem reális, és azt látja az elszállítás napján a 

VSz. Rt. is, akkor milyen intézkedés történik? Volt-e arra példa, hogy folyamatosan 

többlethulladék került kihelyezésre? Voltak-e retorziók, felszólítások, szerződés-módosításra 

felkérés? 

 

Hankó László képviselő: mi van azokkal, akik nem kötöttek szerződést, de a cég kiszámlázza a 

kötelező minimumot 120 literre?  

 

Horváth Győző képviselő kérdést tesz fel, melyre Horváth Gusztáv VSz. Rt. cégvezetője 

válaszol.  

 

Horváth Gusztáv VSz. Rt. cégvezetője: a behajtást illetően folytatni kellene azt a gyakorlatot, 

amelyet tavaly évben elkezdtek, egy olyan bejárásra került sor, amelyen részt vett a hivatal 

részéről egy közterület-felügyelő, a környezetvédelmi referens, és a VSz. Rt. részéről a 

hulladékgazdálkodási főmérnök. Bejártak 6-8 céget, boltokat, amelynek eredményeként volt, aki 

megduplázta a lekötött hulladéktároló edény mennyiséget. Ezekre a bejárásokra, ha a hivatalnak 

van kapacitása, akkor mindig partnerek lesznek, hiszen csak 50 darabszámos listáról van szó.  

A behajtások, a felszólítások elkezdődtek, annál kezdték el, akinek az elmúlt időszakban 

semmiféle mozgás nem volt a számláján. Ez a sor fog folytatódni, ami nyilván nagyon sok 

papírmunkát jelent. Hozzáteszi az adók módjára történő behajtáshoz, hogy a 

hulladékgazdálkodási törvény rendelkezik bizonyos határidőkről, hogy átadják a hivatalnak, aki 

köteles behajtani, sőt köteles a VSz. Rt.-nek megelőlegezni a behajtandó összeget. Miközben a 

hivatal lehívhatja egy erre a célra meglévő állami tartalékból ezt a pénzt. Nagy eredmény nem 

várható ettől, de reméli, hogy nem nő a nem fizetők tábora.  

 

Kun Csaba Igazgatóság elnöke: beszédes szám lenne az is, hogy hány üzlettulajdonost büntethet 

meg az Önkormányzat közterület-felügyelete azért, mert a köztéri hulladéktárolókba helyezte el a 

szemetét. Másik oldalról úgy lehet kényszeríteni őket, hogy kössenek szerződést, ha látják, hogy 

nem lehet elhelyezni, mert azért büntetést kell fizetni, és drágább, mint szerződést kötni a VSz. 

Rt.-vel a szemétszállításra.  

 

Miakich Gábor polgármester: a hozzászólással egyetért, de nem a közterület-felügyelet 

beszámolója a napirend témája. Az látható, hogy ki nem kötött szerződést. Túl sok a darabszám 

egy területen.  

 

Horváth Győző képviselő: többen nehezményezik, hogy évente csak egyszer történik 

lomtalanítás.  

 

Miakich Gábor polgármester: ez nem a cég tevékenysége. A város évente egyszer rendeli meg a 

lomtalanítást hosszú évek óta.  
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Horváth Gusztáv VSz. Rt. cégvezetője: hozzáteszi, hogy pályáztak és nyertek hulladékudvarra 

pénzt. Egy 1 M Ft-os saját hozzájárulással meg fog valósulni 6,5 M Ft-ból egy hulladékudvar a 

cég területén. A tervek kész vannak, bizonyos engedélyek folyamatban vannak, de működni fog. 

Kiépül a rendszer, és rövid időn belül mindent át tudnak venni, mert veszélyes hulladékra, és 

azon belül elektronikus hulladékra is lesz engedélyük. Bárki behozhatja, ingyen át fogják venni 

tőle a hulladékát.  

 

Hankó László képviselő: kérdést tesz fel a lakótelepre illegálisan hordott nagy méretű lomok 

további sorsára vonatkozóan, melyre Horváth Gusztáv VSz. Rt. cégvezetője válaszol.  

 

Magyar Judit képviselő kérdést tesz fel a szelektív hulladékgyűjtés kintlévőségeinek 

csökkentésére, valamint a Kertészet további sorsára vonatkozóan, melyre Horváth Gusztáv VSz. 

Rt. cégvezetője válaszol.  

 

Bor Zoltán VSz. Rt. könyvvizsgálója: kiegészítést fűz az előterjesztéshez.  

 

Kun Csaba Igazgatóság elnöke: kiegészítése a 8 M Ft apporthoz kapcsolódóan, hogy az 

Igazgatóságnak volt egy határozata, a 12/2005., ill. abban hivatkozik a 21/2004-esre, amelyben 

felhívták a tulajdonos figyelmét a megoldásra. Úgy gondolták, az lenne a jó megoldás, ha a 8 M 

Ft készpénzbe kerülne be a VSz. Rt.-hez, abból az összegből pedig egy hosszú távú bérlettel 

kerülne a gyepmesteri telep a VSz. Rt. birtokába. Úgy gondolják, ezzel át lehetne hidalni a 

problémát, és ki lehetne nyomtatni a részvényeket is. Mintegy 360 E Ft a részvények 

kinyomtatásának költsége.  
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Miakich Gábor polgármester: további észrevétel nem lévén a határozati javaslatot szavazásra 

bocsátja. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 519   Száma: 2005.05.18/6/0/ 

Ideje: 2005.máj..18 19:06 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 12 85.71 63.15 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 2 14.29 10.53 

Szavazott 14 100.00 73.68 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 5   26.32 

Összesen 19   100.00 

Megjegyzés: 

 

dr. Bindorffer Györgyi Igen - 

dr. Dragon Pál Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hankó László Igen - 

Horváth Győző Igen - 

dr. Kiss László Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Miakich Gábor polgármester Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 

Wachsler Tamás Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Benkovits György Tart. - 

Szegő Eta Tart. - 

dr. Dietz Ferenc Távol - 

Eszes Sándor Távol - 

Lakatos Pálné Távol - 

Simonyi György Távol - 

Zsigmondi Éva Távol - 
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Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

203/2005. (V.18.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

1.   a Városi Szolgáltató Rt. 2004. évi beszámolóját a határozat mellékletét képező tartalommal 

528.300 e Ft mérleg főösszeggel, és 1.081 e Ft mérleg szerinti eredménnyel elfogadja. 

Elfogadja a 2004. évi eredmény, eredmény-tartalékba helyezését. 

 

Felelős:   Igazgatóság elnöke 

Határidő: azonnal 

 

2.   a 2005. évre vonatkozó üzleti tervét a határozat mellékletét képező tartalommal elfogadja 

azzal, hogy felhívja a cég vezetését a Felügyelő bizottság 6/2005. (05.05.) sz. FB. 

határozatában foglaltak figyelembe vételére. 

 

Felelős:   Igazgatóság elnöke 

Határidő:  azonnal 

 

3.   a Felügyelő bizottság 2004. évi tevékenységéről szóló beszámolót a határozat melléklete 

szerinti tartalommal elfogadja.  

 

Felelős:   Igazgatóság elnöke 

Határidő:  azonnal 

 

4.   felkéri az Igazgatóság elnökét, hogy a beszámoló közzétételéről gondoskodjon. 

 

Felelős:   Igazgatóság elnöke 

Határidő:  2005. 05. 31. 
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7.  Előterjesztés a Városi Szolgáltató Rt. vezető tisztségviselők díjazásának 

megállapításáról, prémium meghatározásáról 

 Előadó: Miakich Gábor polgármester 

 

 

Horváth Gusztáv VSz. Rt. cégvezetője: kéri Polgármester Urat, a határozati javaslat 3. pontját 

úgy módosítsa: „az igazgatóság és a felügyelő bizottság azon tagjainak, akik részt vettek a 

2004. évi munkában és a mérlegbeszámoló elfogadásában …” 

 

Miakich Gábor polgármester: az imént elmondottakat időarányosan tudja értelmezni. 

 

dr. Pázmány Annamária képviselő: ügyrendi javaslatával zárt ülés elrendelését kéri. 

 

Miakich Gábor polgármester: az ügyrendi javaslatot szavazásra bocsátja. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 520   Száma: 2005.05.18/7/0/ 

Ideje: 2005.máj..18 19:10 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 10 71.42 52.62 

Nem 2 14.29 10.53 

Tartózkodik 2 14.29 10.53 

Szavazott 14 100.00 73.68 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 5   26.32 

Összesen 19   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

dr. Bindorffer Györgyi Igen - 

dr. Dragon Pál Igen - 

Horváth Győző Igen - 

dr. Kiss László Igen - 

Lakatos Pálné Igen - 

Magyar Judit Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 
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Wachsler Tamás Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Fülöp Zsolt Nem - 

Szegő Eta Nem - 

Hankó László Tart. - 

Miakich Gábor polgármester Tart. - 

Benkovits György Távol - 

dr. Dietz Ferenc Távol - 

Eszes Sándor Távol - 

Simonyi György Távol - 

Zsigmondi Éva Távol - 

 

     

 

A Képviselő-testület 19.11 órától a napirend további részét illetően zárt ülést 

tart, melyről külön jegyzőkönyv készül.  
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8.  Előterjesztés a 2004. évi beszerzésekről szóló éves statisztikai összegzés elfogadásáról 

 Előadó: Miakich Gábor polgármester 

 

 

 

Miakich Gábor polgármester: a nyílt ülést 19.25 órakor megnyitja, megállapítja, hogy a 

Képviselő-testület határozatképes, a jelenlévő képviselők száma 12 fő. 

Kérdés, hozzászólás nem lévén a határozati javaslatot szavazásra bocsátja.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 523   Száma: 2005.05.18/8/0/ 

Ideje: 2005.máj..18 19:26 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elfogadva 

Minősített 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 - 

dr. Dragon Pál Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hankó László Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Miakich Gábor polgármester Igen - 

Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 

Szegő Eta Igen - 

Wachsler Tamás Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

dr. Pázmány Annamária Tart. - 

dr. Bindorffer Györgyi Távol - 
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dr. Dietz Ferenc Távol - 

Eszes Sándor Távol - 

dr. Kiss László Távol - 

Lakatos Pálné Távol - 

Simonyi György Távol - 

Zsigmondi Éva Távol - 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

205/2005. (V.18.) Kt. sz. határozata: 

 

 

 Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1. elfogadja Szentendre Város Önkormányzatának 2004. évi beszerzésekre  vonatkozó 

éves statisztikai összegezését a határozat melléklete szerinti tartalommal; 

2. felkéri a Polgármestert, hogy az 1. pontban írt dokumentum Közbeszerzések Tanácsa 

részére történő megküldéséről gondoskodjon. 

 

Határidő: 2005. május 31. 

Felelős: Polgármester 
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30. melléklet a 15/2004. (IV. 25.) IM rendelethez 
 

 

 

Az éves statisztikai összegezés 
 

Statisztikai összegezés az éves árubeszerzésekről/építési  

beruházásokról/szolgáltatásokról 
 

a Kbt.  IV., VI. fejezete, valamint negyedik része szerinti ajánlatkérők vonatkozásában 
 

 

1. Az ajánlatkérő neve, címe: Szentendre Város Önkormányzata (2000 Szentendre, 

Városház tér 1-3.) 

 

 

2. A szervezet a WTO Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e: Nem 

 

 

3. A szervezet szerepel-e a 93/36/EGK irányelv I. mellékletében: Nem 

 

 

4. A szervezet típusa:  

- helyi önkormányzat és költségvetési szervei (beleértve a kisebbségi települési önkormányzatot, a 

helyi kisebbségi önkormányzatot, a települési önkormányzatok társulását, a 

területfejlesztési önkormányzati társulást, a helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési 

szervet), valamint a területfejlesztési önkormányzati társulás, a megyei területfejlesztési 

tanács, a térségi fejlesztési tanács és a regionális fejlesztési tanács (Kbt. 22. § (1) bekezdés d) 

pont); 
 

 

5. A közösségi értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzések száma és értéke (a Kbt. IV. 

fejezete): - 

 

 

6. A nemzeti értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzések száma és értéke (a Kbt. VI. 

fejezete): 1 db, összesen 27.000.000.- Ft 

 

 

7. Egyszerű közbeszerzési eljárások száma és értéke: 4 db, összesen 14.016.788.- Ft   

 

 

8. A nemzeti értékhatárok alatti értékű közbeszerzések és beszerzések száma és értéke: 4 db, összesen 

14.016.788.- Ft  

                                                           
 Közbeszerzési tárgyanként (árubeszerzés/építési beruházás/szolgáltatás) külön-külön kell az összegezést 

elkészíteni. 
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9. A közbeszerzések összesítése az alábbi táblázatba foglalva, külön-külön a Kbt. IV. és VI. fejezete 

szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásokra vonatkozóan: 

 

 

 

 
A beszerzés 

CPV kódja 

Nyertes 

székhelye 

Eljárás fajtája** Összes 

Nyílt Meghívásos Tárgyalásos 

Száma Értéke Száma Értéke Száma Értéke Száma  Értéke 

66.33.62.00-6 

66.33.74.00-5 

1066 

Budapest, 

Teréz krt. 

42-44.   

1 db 27.984.1

92.- Ft 

- - - - 1 db 27.984.1

92.- Ft 

Összes 

közbeszerzés 

- 1 db 27.984.1

92.- Ft 

- - - - 1 db 27.984.1

92.- Ft 
A Kbt. VI. fejezete szerint lefolytatott keretmegállapodásos eljárás esetében az eljárás fajtáját az eljárás második 

része határozza meg. 

 

11. A WTO Közbeszerzési Megállapodás (GPA) XXIII. cikkével összhangban, az e Megállapodás 

rendelkezéseitől eltérően megvalósított, a közösségi értékhatárokat elérő vagy azt meghaladó 

értékű közbeszerzések száma, értéke: - 

 

12. A központosított közbeszerzési eljárásban beszerzett áruk/szolgáltatások értéke: - 

 

 

 
 

 

 

 

     

 

                                                           

 

 
 A Kbt. VI. fejezete szerint lefolytatott keretmegállapodásos eljárás esetében az eljárás fajtáját az eljárás második 

része határozza meg. 
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A Képviselő-testület a 9. napirendi pontot zárt ülésen tárgyalja, melyről külön 

jegyzőkönyv készül.  
 

 

 

 

10.  Egyebek 

 

 

Miakich Gábor polgármester: a nyílt ülést 19.28 órakor megnyitja, megállapítja, hogy a 

Képviselő-testület határozatképes, a jelenlévő képviselők száma 12 fő. 

 

Fülöp Zsolt képviselő: szükséges minél előbb eldönteni, hogy a karbantartási kereteket hogyan 

szeretnék felhasználni a képviselők. Ha földutak és egyéb szilárd burkolatú utakra kívánják 

költeni, vagy jelölik meg célként, akkor már bele kellene sorolni a már jelenleg folyó 

közbeszerzési eljárásba.  

Kéri a képviselőknek egy levelet küldeni, hogy záros határidőn belül (pl. 2 hét) jelöljék meg, 

hogy ha ilyen jellegű célra szeretnék fordítani a keretüket, akkor mennyi összeggel.  

 

Hankó László képviselő: a Barcsay Jenő Általános Iskolánál a gyerekek szülei felhívták a 

figyelmet arra, hogy a cseresznyefák alatt áll egy fehér kombi autó kb. 8 hónapja, és kérik, hogy a 

Közterület-felügyelet intézkedjen.  

 

Zakar Ágnes képviselő: a Közterület-felügyelet új rendszerét dicséri. A Patak-parton jelzést 

követően nagyon gyorsan intézkedtek.  

Kérdése, hogy a Bogdányi utcában mikor kezdik el betartatni az új közterület-foglalási rendeletet, 

az mikor lép hatályba?  

Milyen utcák lettek lekátyúzva a kistérségi pénzből?  

Az ELMÜ nem szállította el a levágott gallyakat két hete! Összegyűlt olyan helyen, ahol eddig 

abszolút tisztaság volt. Kérése, hogy vitessék el a gallyakat vagy szólítsák fel az ELMÜ-t annak 

elhordására. 

Az első osztályosok iskolai beiratkozásával kapcsolatban elmondja, hogy belvárosi iskolába való 

túljelentkezés esetén az Izbégi Általános Iskola és a Barcsay Jenő Általános Iskola a befogadó. 

Azok a szülők, akik az Izbégi Általános Iskolába való felvételt írták be második helyként, 

szembesültek azzal, hogy nem irányítják át oda a gyermekeket, mert egy osztállyal kevesebbet 

indítottak az Önkormányzat utasítására. Tud-e erről Polgármester Úr, ill. Jegyző Asszony? Kinek 

a hatásköre ez? Egy egész első osztály felállítására nincs szükség? 

 

Miakich Gábor polgármester: valóban egy osztállyal kevesebb gyermek lesz. A hivatal és saját 

maga is azt javasolták korábban, hogy tartsák meg a körzethatárokat. Jelenleg előfordult olyan 

eset is, amikor a Templomdombi Általános Iskolától 400 m-re lakó gyermeket nem vettek fel az 

iskolába. Ennek következtében várhatóak a következő hetekben a fellebbezések, amelyeket a 

hivatal fog elbírálni.  

 

Zakar Ágnes képviselő: a körzethatár alkalmazása idején az iskoláknak a közvetlen 

vonzáskörzetében élő gyerekeket kellett felvennie.  
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Miakich Gábor polgármester: volt egy másik szempont is, pl. a testvérek az iskolába járnak-e, 

stb. Ha a legutóbb határozattal elfogadott szempontokat betartják, akkor ehhez hasonló 

problémák adódhatnak. Ha jár egy 8.-os gyerek egy iskolába, és a testvére elsőbe megy, akkor az 

megelőzi a 400 m-re lakót, mert így állították fel a sorrendet akkoriban. Mindez a hivatalnak 

plusz munka, jelezte akkor is, hogy problémák adódhatnak.  

Az ELMÜ-vel saját maga is nagyon összeveszett a gallyak el nem szállítása miatt, újra 

figyelmeztetik őket. A Vasúti villasornál a napokig tartó el nem szállítás miatt már feljelentéssel 

fenyegetődzött, mire intézkedés történt.  

Hankó László képviselő által említett autót mindenképpen el fogják szállítani, ha nincs meg a 

tulajdonosa.  

 

dr. Dragon Pál képviselő: információi szerint a parkoló helyeket aránytalanul nagyobbra 

bővítették, tehát sokkal több parkolóhely lett bevonva, mint ami tervezve lett, vagy amit át kellett 

volna adnia a városnak. Kérdése, hogy mi ebből az igazság? A Bartuszek Úr állítólag az 

időpontokat is kibővítette, tehát megnövelte a fizető parkolási időt. 

 

Miakich Gábor polgármester: a parkolóhelyek a helyi rendelet szerint vannak kijelölve, több 

parkolóhely nincs. Ilyen kezdeményezés valóban volt, de senki sem támogatta. Az időt tudomása 

szerint betartják, annak megváltoztatására is történt kezdeményezés. A félreértés abból adódhat, 

hogy a Lázár cár tér területét bevonták a rendeletben foglaltakhoz.  

 

Benkovits György képviselő: általános iskolai elsősök beíratásával kapcsolatban szeretné szóvá 

tenni a következőket: ketten a Szamárhegy közepén laknak, akiknek a felvételét elutasították a 

Templomdombi Általános Iskolából. 400 m-re vagy még közelebb laknak az iskolához. Úgy 

gondolja, ez rossz értelmezése az Önkormányzat körzethatár megállapítására vonatkozó 

határozatának. Kérni fogja a Művelődési és Kisebbségi Bizottságot, hogy közöljék a testülettel – 

anélkül, hogy bárki személyiségi jogait megsértenék – azoknak az utcáknak a nevét, ahonnét a 

gyermekeket beíratták.  

Elmondja, hogy sajnos mindennek többfajta következménye van. Az egyik, hogy mivel akik 

Pismányból hordják a gyermekeiket, azok általában a Hold utcai Óvodába teszik le az óvodást, 

majd a Dodola u. - Iskola u. - Arzén u. és Pátriárka utcán keresztül jönnek le a Rákóczi, ill. 

Templomdombi Általános Iskolákba, és ez oly mértékben megnövelte a forgalmat ezeken a 

területeken, ill. különösen veszélyes a Pátriárka utcai forgalom reggel 7.30 és 8.30 között, 

ráadásul néhány autós a járdára is feláll, hogy már azokat a gyerekeket sem merik elengedni 

gyalog az általános iskolába, akik közel laknak, mert balesetveszélyes. Ezt okozta a körzethatárok 

megváltoztatása, ill. az a magatartás, hogy mindenhova autóval akarnak az emberek eljutni. Nem 

feltétlen szoros következménye, de ezen mindenképpen változtatni kellene. Kezdeményezni fogja 

a vizsgálat lezárultát követően a körzethatárok valamifajta változtatását. Másrészről a belvárosi 

koncepció kapcsán a Pátriárka utca legalább egy szakaszának a Szerb püspökségtől az időleges 

gépkocsi-mentesítését, hogy baleset ne fordulhasson elő.  

Mindezeket azért adta elő, mert ilyen jellegű interpellációs joga a képviselőnek nincs, viszont 

kéri a Jegyző Asszonyt, hogy a jogkörében eljárva a jogszabályoknak megfelelően a 

fellebbezéseket vizsgálja meg.  

 

dr. Pázmány Annamária képviselő: kéri utánanézni annak a jelzésnek, hogy a nem fizetős 

parkolóhelyeken a Bartex Rt. szed-e parkolási díjat.  
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Kérdése, hogy Polgármester Úrnak sikerült-e az újság tulajdonjogával kapcsolatban Szabó 

Imrével beszélnie. 

 

Miakich Gábor polgármester: válasza, hogy még nem sikerült tárgyalnia Szabó Imrével.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: közli, hogy egyeztetett négy képviselő, saját maga, Hankó László, Zakar 

Ágnes és Horváth Győző, és felajánlanának bizonyos összeget két darab segédmotoros 

kerékpárra a karbantartási keretükből, hogy a közterület-felügyelők mobilabbak legyenek. 

Szeretné megkérni a hivatalt, hogy kérjenek árajánlatot segédmotoros kerékpárra.  

Kérdése, hogy a Bartex Rt. fizeti-e a bérleti díjat?  

 

Hankó László képviselő: ismételten felhívták szentendrei lakosok a Barcsay Iskola melletti 

futballkapuk ügyében, hogy mielőbb kerüljenek kihelyezésre. A cég egy kis jóindulatot 

tanúsíthatna a gyerekek felé. 

 

Miakich Gábor polgármester: jelezte a cég, hogy amint kint lesz munkatársuk, azonnal 

kihelyezik a futballkapukat. 

Az ülést 19.43 órakor bezárja! 

 

 

K. m. f. 

 

 

 Miakich Gábor dr. Molnár Ildikó 

 polgármester jegyző 


