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Szám:15/2005. 
 

JEGYZ�KÖNYV 
 

Készült Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
2005.  április 26-án  (kedden) 16.37  órai kezdettel tartott  rendkivüli  

ülésér�l 
 

 
 
Jelen vannak: Miakich Gábor polgármester, Benkovits György, dr. Bindorffer 

Györgyi, dr. Dragon Pál, Eszes Sándor, Hankó László, Horváth Gy�z�, 
Lakatos Pálné, Magyar Judit, Radványi G. Levente alpolgármester, 
Szeg� Eta és Zakar Ágnes  képvisel�k  

 
Távol vannak:  dr. Dietz Ferenc, Fülöp Zsolt, dr. Kiss László, dr. Pázmány Annamária, 

Simonyi György, Wachsler Tamás és Zsigmondi Éva képvisel�k  
 
Hivatalból jelen van 
az ülésen: dr. Molnár Ildikó jegyz� és  Szabó Géza  aljegyz� 
 
Tanácskozási joggal 
jelen van az ülésen: dr. Dóka Zsolt jogász,  Puhl Márta irodavezet�, dr. L�rincz Andrea 

irodavezet�,  Sz�cs Imréné irodavezet� 
 
 
Miakich Gábor polgármester: megnyitja a testületi ülést, megállapítja, hogy a Képvisel�-
testület 12 f�vel határozatképes. A mai  rendkívüli ülésre azért került sor, mert  több pályázat  
beadási határideje a napokban jár le. Az el�zetesen kiküldött 2 napirendi ponton kívül  még 5 
el�terjesztés  napirendre vételére tesz javaslatot.   
1. napirend.  Az el�terjesztés mellékleteként található táblázatban nem szerepel két adat, 
ezeket pótolja: "…Barackos út egy szakasza:  300 m2 és 6 m szélességben,  míg  a Fehérvíz 
murvás parkoló felújítása 600 m2. "   
A 2. napirendi pont a Kistérségi pályázathoz kapcsolódó  "El�terjesztés a Dunakanyari és 
Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása által elnyert „a Regionális Információs 
Rendszer megvalósítása a szentendrei kistérség f�város közeli rekreációs és kiemelt 
idegenforgalmi övezetté válásának el�segítése érdekében” GVOP-2004-4.3.1 cím� pályázat 
önrészének biztosításáról" szól.  
3.  napirendi pontként javasolja felvenni a "Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési 
Tanács által 2005. április 20-án meghirdetett Terület és régiófejlesztési célel�irányzatra 
történ� pályázat benyújtásáról a Dunakanyar Térség 26 önkormányzata és a Szentendrei 
Szabadtéri Múzeum területén végzend� 2005. évi csíp�szúnyog-gyérítési munkák 
támogatására" cím�  el�terjesztést.  
Következ� a 4. "El�terjesztés informatikai eszközbeszerzésre irányuló közbeszerzési eljárás 
kiegészítésére" cím� határozat kiegészítése.  
5. napirendi pontként javasolja tárgyalni a  "Városi Szolgáltató Rt. (VSZ Rt.) felügyel� 
bizottsági tagjának  megválasztásáról"  szóló el�terjesztést,   a jelölés megtörtént.  
A tárgyalás során a 6. napirendi pontnak javasolja az "El�terjesztés Szentendre Város 
Önkormányzatának a kincstári vagyonkörbe tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati 
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tulajdonba kerülésének igénylésér�l" szólót. Az ingatlan régebben panzióként m�ködött, az 
Ady Endre úton található.  
Végül  a 105/2005. Kt. sz. határozat  módosítása szükséges, mely az  ART mozi m�ködésr�l 
szól. Azért van szükség a módosításra, mert a mai napig nem érkezett meg a válaszlevél a 
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumától, így egy mondatrészt  szükséges kivenni  az 
akkor elfogadott  határozatból.  Javasolja, mindenképp adják be a pályázatot, mert annál 
rosszabb nem történhet, mint hogy  be sem adják. beadás esetén viszont érvényes pályázattal 
rendelkeznek.  
Elnézést, Radványi G. Levente  ebben a pillanatban jelzi, ma megérkezett a levél, pozitív a 
válasz, de még nincs el�tte.  Azt jelenti  a határozaton mégsem kell a módosítást elvégezni. A 
levelet rövidesen kiosztják a kollegák  a képvisel�knek.   
Szavazásra bocsátja  a   napirendet.  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 389   Száma: 2005.04.26/0/0/ 
Ideje: 2005.ápr..26 16:49 
Típusa: Nyílt 
napirend  
Elfogadva 
Egyszer� szavazás 
 
Tárgya:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 11 91.67 57.90 
Nem 1 8.33 5.26 
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 - 
dr. Bindorffer Györgyi Igen - 
dr. Dragon Pál Igen - 
Eszes Sándor Igen - 
Hankó László Igen - 
Horváth Gy�z� Igen - 
Lakatos Pálné Igen - 
Magyar Judit Igen - 
Miakich Gábor polgármester Igen - 
Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 
Zakar Ágnes Igen - 
Szeg� Eta Nem - 
dr. Dietz Ferenc Távol - 
Fülöp Zsolt Távol - 
dr. Kiss László Távol - 
dr. Pázmány Annamária Távol - 
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Simonyi György Távol - 
Wachsler Tamás Távol - 
Zsigmondi Éva Távol - 
     
A Képvisel�-testület 11 igen és 1 nem szavazattal  a következ� napirendet fogadta el:  
 

 
 

N A P I R E N D: 
 

  
Tárgy: 

 

 
El�adó: 

   
1.  El�terjesztés földutak javításáról 

 
Miakich Gábor 
polgármester 

 
2.  El�terjesztés a Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok 

Többcélú Kistérségi Társulása által elnyert „a Regionális 
Információs Rendszer megvalósítása a szentendrei kistérség 
f�város közeli rekreációs és kiemelt idegenforgalmi övezetté 
válásának el�segítése érdekében” GVOP-2004-4.3.1 cím� 
pályázat önrészének biztosításáról 
 

Miakich Gábor 
polgármester 

3.  El�terjesztés a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési 
Tanács által 2005. április 20-án meghirdetett Terület és 
régiófejlesztési célel�irányzatra történ� pályázat 
benyújtásáról a Dunakanyar Térség 26 önkormányzata és a 
Szentendrei Szabadtéri Múzeum területén végzend� 2005. 
évi csíp�szúnyog-gyérítési munkák támogatására 
 

Miakich Gábor 
polgármester 

4.  El�terjesztés informatikai eszközbeszerzésre irányuló 
közbeszerzési eljárás kiegészítésére 
 

Miakich Gábor 
polgármester 

5.  El�terjesztés Városi Szolgáltató Rt. (VSZ Rt.) felügyel� 
bizottsági tagjának  megválasztásáról 
 

Miakich Gábor 
polgármester 

6.  El�terjesztés Szentendre Város Önkormányzatának a 
kincstári vagyonkörbe tartozó ingatlanok ingyenes 
önkormányzati tulajdonba kerülésének igénylésér�l 
 
 

Miakich Gábor 
polgármester 

7.  Egyéb  
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1.  El�terjesztés földutak javításáról 
  El�adó:  Miakich Gábor polgármester   
 
 

Miakich Gábor polgármester: a Képvisel�-testületi ülés elején jelezte, hogy  a mellékletben 
két adatot pótolni szükséges,  megismétli: Fehérvíz, murvás parkoló felújítása: 600 m2  és a 
Barackos út egy szakasza    300 m hosszan és 6 m szélességben.  

 
Zakar Ágnes képvisel�: a Móricz Zsigmond Gimnázium  melletti murvás parkoló felsorolása 
az el�z� el�terjesztésben szerepelt, most nem látja.   
 
Miakich Gábor polgármester:  javasolja, hogy 32. sorszámmal  vegyék fel a táblázatba.  
 
Lakatos Pálné képvisel�: a Bükkös part mely szakaszára kell érteni a megjelölt területet?    
 
Zakar Ágnes képvisel�: a szóban forgó terület a  János utca feletti rész.   
 
Lakatos Pálné képvisel�: tisztázni szükséges az utcák közötti szakaszt, mert  a Jobbágy 
utcában lakók már fejenként 80.000 Ft-ot beadtak.  
 
Miakich Gábor polgármester: amikor addig jutnak a munkákkal, egyeztetni szükséges a 
konkrét kivitelezés megkezdése el�tt. A módosításokat befogadja.  
Szavazásra bocsátja  a határozati javaslatot:   
 

Szavazás eredménye 
 

#: 390   Száma: 2005.04.26/1/0/ 
Ideje: 2005.ápr..26 16:54 
Típusa: Nyílt 
Határozat  
Elfogadva 
Min�sített szavazás 
 
Tárgya:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 11 91.67 57.90 
Nem 1 8.33 5.26 
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 - 
dr. Bindorffer Györgyi Igen - 
dr. Dragon Pál Igen - 
Eszes Sándor Igen - 
Hankó László Igen - 
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Horváth Gy�z� Igen - 
Lakatos Pálné Igen - 
Magyar Judit Igen - 
Miakich Gábor polgármester Igen - 
Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 
Zakar Ágnes Igen - 
Szeg� Eta Nem - 
dr. Dietz Ferenc Távol - 
Fülöp Zsolt Távol - 
dr. Kiss László Távol - 
dr. Pázmány Annamária Távol - 
Simonyi György Távol - 
Wachsler Tamás Távol - 
Zsigmondi Éva Távol - 
 
Miakich Gábor polgármester: a Képvisel�-testület   11 igen és 1 nem szavazattal  a 
következ� határozatot hozza: 
 
 
 

Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
140/2005. (IV.26.) Kt. sz. határozata: 

 
 
Szentendre Város Önkormányzatának Képvisel�- testülete 
 

1. a közbeszerzésekr�l szóló 2003. évi CXXIX. törvényben foglaltak alapján, 
„Szentendre Város Önkormányzatának tulajdonában álló földutak javítása, 
karbantartása” tárgyában nemzeti nyílt közbeszerzési eljárást indít - a 2. pontban 
meghatározott fontossági sorrendben - földutak javítása érdekében összesen bruttó 
7.900.000 Ft összeghatárig;  

 
 
2. a közbeszerzési eljárásban alkalmazandó fontossági sorrendet az alábbi táblázat 

szerint hagyja jóvá: 
 

Mennyisége Sorszám Út, utca, tér 
Hossza (m) Átlagos 

szélessége (m) 
K�fuvar esetén 

(m3) 
1.  Völgy   20 
2.  Borz   12 
3.  Fürd�   10 
4.  Zöld   10 
5.  Sziget   8 
6.  Fehérvíz, murvás 

parkoló felújítása 
600 m2  

7.  Völgy 140 4  
8.  Szofrics 200 6  
9.  Nagybányai 150 5  
10.  Fürj 200 4  
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11.  Óvíz 80 5  
12.  Zilah 150 4  
13.  Klapka 120 5  
14.  Vargánya 170 5  
15.  Barackos egy szakasza 300 6  
16.  Mandula 200 6  
17.  Vasúti villasor 150 5  
18.  Fürd� 80 4  
19.  Török Ignác 160 5  
20.  Szamóca 160 5  
21.  Balázs Árpád 150 4  
22.  Körte 60 5  
23.  Borz 160 5  
24.  Móricz Zsigmond 450 6  
25.  Gyöngyvirág 270 6  
26.  Wolf Gedeon 110 6  
27.  Patak 80 6  
28.  Kapisztrán 200 4  
29.  Katona József 200 5  
30.  Rügy 80 4  
31.  Bükköspart 400 4  
32.  Móricz Zsigmond 

Gimnázium  melletti 
murvás parkoló 

   

 
 
 

3. felkéri a Közbeszerzési Munkacsoportot, hogy a 357/2004. (XI.09.) Kt. számú 
határozat alapján jóváhagyott Közbeszerzési Szabályzatban meghatározott 
felel�sségi és eljárási rend alapján folytassa le a beszerzést és az eljárást lezáró 
döntési javaslatát terjessze a Képvisel�- testület elé; 

 
 
4. az 1. pont szerinti, újonnan felmerült beszerzési igénnyel a 129/2005. (IV.12.) Kt. 

sz. határozatával jóváhagyott „2005. éves Összesített Közbeszerzési Tervet” 
kiegészíti.  

 
Felel�s:     polgármester 
Határid�: az eljárás indítására azonnal  

 
 

 
Miakich Gábor polgármester: jelzi a Képvisel�-testület felé  Szeg� Eta  kérését,  miszerint 
szavazáskor tévedésb�l  nyomta meg a "nem" gombot, igennel kívánt szavazni.  Mivel a 
döntésen nem változtatná meg, ezért azt nem szükséges megismételni.   A bejelentést 
tudomásul veszi.  
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2.  El�terjesztés a Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi 
Társulása által elnyert „a Regionális Információs Rendszer megvalósítása a 
szentendrei kistérség f�város közeli rekreációs és kiemelt idegenforgalmi övezetté 
válásának el�segítése érdekében” GVOP-2004-4.3.1 cím� pályázat önrészének 
biztosításáról 
El�adó:  Miakich Gábor polgármester   
 

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

Szavazás eredménye 
 

#: 391   Száma: 2005.04.26/2/0/ 
Ideje: 2005.ápr..26 16:55 
Típusa: Nyílt 
Határozat 
Elfogadva 
Min�sített 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 - 
dr. Bindorffer Györgyi Igen - 
dr. Dragon Pál Igen - 
Eszes Sándor Igen - 
Hankó László Igen - 
Horváth Gy�z� Igen - 
Lakatos Pálné Igen - 
Magyar Judit Igen - 
Miakich Gábor polgármester Igen - 
Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 
Szeg� Eta Igen - 
Zakar Ágnes Igen - 
dr. Dietz Ferenc Távol - 
Fülöp Zsolt Távol - 
dr. Kiss László Távol - 
dr. Pázmány Annamária Távol - 
Simonyi György Távol - 
Wachsler Tamás Távol - 
Zsigmondi Éva Távol - 
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Miakich Gábor polgármester: a Képvisel�-testület   12 igen szavazattal  a következ� 
határozatot hozza: 
    

Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
141/2005. (IV.26.) Kt. sz. határozata: 

 
Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 
 
1. úgy dönt, hogy „a Regionális Információs Rendszer megvalósítása a szentendrei 

kistérség f�város közeli rekreációs és kiemelt idegenforgalmi övezetté válásának 
el�segítése érdekében” GVOP-2004-4.3.1 cím� pályázatból Szentendrére jutó összesen 
10.622.621 Ft-ot, a  2005., 2006., és 2007. évi  költségvetés terhére biztosítja az alábbi 
felosztás szerint: 

a)     2005-ben 5.343.631 Ft-ot, Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-
testületének az Önkormányzat 2005. évi költségvetésér�l szóló 5/2005. (II.25.) 
Önk. számú rendelet 4. számú melléklet 751845 számú szakfeladat „tervezési 
kiadás és pályázati önrész biztosítása” terhére, 

b)    2006-ban 4.579.913 Ft-ot, 
c)     2007-ben 699.077 Ft-ot ad át a Többcélú Kistérségi Társulásnak. 
 

Felel�s:      Polgármester 
Határid�:  2005. április 30. 
 
 

Település Lélekszám 
2004.01.01. 

GVOP 
pályázathoz 
befizetend� 
önrész 2005 

GVOP 
pályázathoz 
befizetend� 

önrész 2006, 
2004 

lélekszám 
alapján 

GVOP 
pályázathoz 
befizetend� 

önrész 2007, 
2004  

lélekszám 
alapján 

Összesen 

      
Budakalász 9745 2175 084 1864 219 284 554 4323 857 

Csobánka 2932 654 422 560 892 85 614 1300 928 
Dunabogdány 2974 663 797 568 926 86 841 1319 564 

Kisoroszi 808 180 346 154 570 23 594 358 510 
Leányfalu 2697 601 970 515 936 78 752 1196 658 

Pilisszentkereszt 2144 478 540 410 147 62 605 951 292 
Pilisszentlászló 980 218 736 187 474 28 616 434 826 

Pócsmegyer 1320 294 624 252 516 38 544 585 684 
Pomáz 15419 3441 521 2949 655 450 235 6841 411 

Szentendre 23941 5343 631 4579 913 699 077 10622 621 
Szigetmonostor 1885 420 732 360 601 55 042 836 375 

Tahitótfalu 4867 1086 314 931 057 142 116 2159 487 
Visegrád 1659 370 289 317 367 48 443 736 099 

összesen: 71371 15930 006 13653 273 2084 033 31667 312 
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3.  El�terjesztés a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által 2005. 

április 20-án meghirdetett Terület és régiófejlesztési célel�irányzatra történ� 
pályázat benyújtásáról a Dunakanyar Térség 26 önkormányzata és a Szentendrei 
Szabadtéri Múzeum területén végzend� 2005. évi csíp�szúnyog-gyérítési munkák 
támogatására. 

  El�adó: Miakich Gábor polgármester   
 
 

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

Szavazás eredménye 
 

#: 392   Száma: 2005.04.26/3/0/ 
Ideje: 2005.ápr..26 16:56 
Típusa: Nyílt 
Határozat 
Elfogadva 
Min�sített 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 - 
dr. Bindorffer Györgyi Igen - 
dr. Dragon Pál Igen - 
Eszes Sándor Igen - 
Hankó László Igen - 
Horváth Gy�z� Igen - 
Lakatos Pálné Igen - 
Magyar Judit Igen - 
Miakich Gábor polgármester Igen - 
Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 
Szeg� Eta Igen - 
Zakar Ágnes Igen - 
dr. Dietz Ferenc Távol - 
Fülöp Zsolt Távol - 
dr. Kiss László Távol - 
dr. Pázmány Annamária Távol - 
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Simonyi György Távol - 
Wachsler Tamás Távol - 
Zsigmondi Éva Távol - 
 
     
Miakich Gábor polgármester: a Képvisel�-testület   12 igen szavazattal  a következ� 
határozatot hozza: 

 
 

Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
142/2005. (IV.26.) Kt. sz. határozata: 

 
 
Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testülete  
1.  úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési 

Tanács által meghirdetett Terület és régiófejlesztés célel�irányzat pályázat keretében,  
a Dunakanyar Térség képvisel�jeként, a Közép-magyarországi régió frekventált 
turisztikai településeinek a területén 2005. évben végzend� szúnyoggyérítési munkák 
támogatására, 10.000.000 Ft értékben.   

2.  a projektre a pályázatban jelzett 10.000.000 Ft saját forrásból az Önkormányzat a 
2005. évi költségvetésr�l szóló,  5/2005. (II. 25.) Önk. sz. rendelet 5229 sz. 
szakfeladatai között a 311 sz. részletes kódon  1.850.000 Ft-ot különített el. 

           A saját rész hiányzó részét a Dunakanyar Térség további résztvev�ivel  megkötésre 
kerül�, a támogatás elnyerési feltételeként csatolandó Együttm�ködési 
Megállapodásokban biztosítja.  

3.  jóváhagyja a 2005. 04. 25-i pályázati bejelentkezést és felkéri, egyben felhatalmazza a 
Polgármestert, hogy a pályázat érvényességéhez szükséges Együttm�ködési 
megállapodás-okat a Dunakanyar Térség résztvev�ivel megkösse, valamint arra, hogy 
a pályázó önkormányzat képviseletében a pályázathoz szükséges egyéb pályázói 
nyilatkozatokat megtegye, a támogatási szerz�dést aláírja. 

 
Felel�s:      Polgármester 
Határid�:  2005. május 31. 
 

 
Miakich Gábor polgármester: felvet�dött a kérdés, hogy miért kell  minden alkalommal 
dönteni az összegb�l,  miközben a  költségvetésben szerepel.  Pályázat beadásnál a kiírók 
kérik az Önkormányzat határozatát, azt minden esetben mellékelni szükséges.  
 
 
  
4��� El�terjesztés informatikai eszközbeszerzésre irányuló közbeszerzési eljárás 

kiegészítésére��

El�adó:  Miakich Gábor polgármester   
 
 

Miakich Gábor polgármester: az eszközbeszerzésr�l már született döntés, míg a határozatban 
nem szerepelt az összeg. A határozatban szükséges  szerepeltetni az összeget.   
Kérdés, hozzászólás nem lévén a határozati javaslatot szavazásra bocsátja. 
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Szavazás eredménye 

 
#: 393   Száma: 2005.04.26/4/0/ 
Ideje: 2005.ápr..26 16:57 
Határozat 
Elfogadva 
Min�sített 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 - 
dr. Bindorffer Györgyi Igen - 
dr. Dragon Pál Igen - 
Eszes Sándor Igen - 
Hankó László Igen - 
Horváth Gy�z� Igen - 
Lakatos Pálné Igen - 
Magyar Judit Igen - 
Miakich Gábor polgármester Igen - 
Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 
Szeg� Eta Igen - 
Zakar Ágnes Igen - 
dr. Dietz Ferenc Távol - 
Fülöp Zsolt Távol - 
dr. Kiss László Távol - 
dr. Pázmány Annamária Távol - 
Simonyi György Távol - 
Wachsler Tamás Távol - 
Zsigmondi Éva Távol - 
 
Miakich Gábor polgármester: a Képvisel�-testület   12 igen szavazattal  a következ� 
határozatot hozza: 
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Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
143/2005. (IV.26.) Kt. sz. határozata: 

 
 
Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testülete a 131/2005,(IV.12.) Kt. sz. határozat 1. 
pontját az alábbiak szerint egészíti ki: 
 
1. Informatikai eszközbeszerzésre irányuló egyszer� közbeszerzési eljárás megindításáról 

dönt 10.000 eFt keretösszegben. 
 

2.  A 131/2005.(IV.12.) Kt. sz. határozat további pontjai változatlanok maradnak. 
 
�

Felel�s:  Polgármester 
Határid�:  azonnal és beszámolásra 2005. májusi testületi ülés 
 
 
 
5.   El�terjesztés Városi Szolgáltató Rt. (VSZ Rt.) felügyel� bizottsági tagjának  

megválasztásáról 
  El�adó:  Miakich Gábor polgármester   

 
 
Miakich Gábor polgármester: a jelölt hozzájárult a nyílt ülésen való tárgyaláshoz.    A  
korábbi megegyezés alapján a baloldalnak volt jelölési joga.   
Szavazásra bocsátja  a határozati javaslatot. 

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 394   Száma: 2005.04.26/5/0/ 
Ideje: 2005.ápr..26 16:58 
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 - 
dr. Bindorffer Györgyi Igen - 
dr. Dragon Pál Igen - 
Eszes Sándor Igen - 
Hankó László Igen - 
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Horváth Gy�z� Igen - 
Lakatos Pálné Igen - 
Magyar Judit Igen - 
Miakich Gábor polgármester Igen - 
Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 
Zakar Ágnes Igen - 
Szeg� Eta Tart. - 
dr. Dietz Ferenc Távol - 
Fülöp Zsolt Távol - 
dr. Kiss László Távol - 
dr. Pázmány Annamária Távol - 
Simonyi György Távol - 
Wachsler Tamás Távol - 
Zsigmondi Éva Távol - 
 
 
 

 
Miakich Gábor polgármester: a Képvisel�-testület   12 igen szavazattal és 1 tartózkodással  
 a következ� határozatot hozza: 

 
 

Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
144/2005. (IV.26.) Kt. sz. határozata: 

 
 
Szentendre Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete 
 
1.) tekintettel arra, hogy a Városi Szolgáltató Rt. (továbbiakban: VSZ Rt.) felügyel� bizottsági 
tagságáról dr. Németh Éva (lakik: 1137 Budapest, Szent István park 18.) 2005. április 11-i 
hatállyal lemondott, helyére felügyel� bizottsági tagnak: 
 
 dr. Jasusa Gábort (szül: Budapest, 1962. 08.24., lakik: 2013, Pomáz, Kölcsey u. 14.) 
választja meg . 
 
2.) a VSZ Rt. Alapító Okiratát  az alábbiak szerint módosítja: 
 
VSZ Rt. Alapító Okirat VII. Fejezetének 24. pontja helyébe a következ� szöveg kerül: 
 
„ A felügyel� bizottság 3 tagból áll, tagjait az alapító jelöli ki 4 évre. A Gt. 31. § (2) c./pont 
szerinti esetben a Gt. 36. -38. § el�írásaira is figyelemmel kell lenni. 
Az els� felügyel� bizottság tagjait az alapítók jelölték ki. 
 
A felügyel� bizottság tagjai a jelen alapító okirat módosítás és egységes szerkezetbe foglalás 
id�pontjában, az alapító határozata alapján: 
 
Kiss Károly  (an: Orosz Anna, lakcím: 2000, Szentendre, Fehérvíz u. 28.) 
Megbízatás megsz�nésének id�pontja: 2006. december 10. 
 
Kanev László (an.: Almási Margit, lakcím: 1038. Budapest, Észak u. 9.) 
Megbízatás megsz�nésének id�pontja: 2006. december 10. 
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dr. Jasusa Gábor (szül: Budapest, 1962. 08.24., lakik: 2013, Pomáz, Kölcsey u. 14.)” 
Megbízatás megsz�nésének id�pontja: 2009. IV. 26.. 
 
3.) utasítja az igazgatóságot, hogy a módosítással egységes szerkezetbe foglalt és a határozat 
mellékletét képez� Alapító Okirat Cégbírósághoz történ� benyújtásáról gondoskodjon a 
gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CLIV. tv. (továbbiakban: Gt.) 26. § (1) bekezdése 
alapján. 
 
4.) jelen határozat pénzügyi fedezetét az Önkormányzat Képvisel�-testületének 5/2005. (II. 
25.) rendeletében meghatározott 2005. évre vonatkozó költségvetésének terhére biztosítja. 
 
Felel�s:     1.-2.  és 4. pont: Polgármester 
        3. pont: Igazgatóság elnöke 
  
Határid�:  1., 2.  és  4 pont:   azonnal 
                   3. pont:  május 25-ig. 

             
ALAPÍTÓ OKIRAT 

EGYSÉGES SZERKEZETBEN 
 
 

2005. április 26. 
 
 
Szentendre Város Önkormányzata az 1993. január 1-én kelt Alapító Okirattal (továbbiakban: 
létesít� okirat) az 1988. évi VI. tv alapján zártkör�en m�köd� egyszemélyes 
részvénytársaságként megalapította a Városi Szolgáltató Részvénytársaságot. 
A jelen alapító okirat az eredeti létesít� dokumentumnak és id�közbeni változásainak az 1997. 
évi CXLIV. törvény rendelkezéseinek megfelel�en módosított, egységes szerkezetbe foglalt 
szövege. 
 

I. 
 

A Részvénytársaság (továbbiakban: Társaság) cégneve, székhelye, telephelyei, alapítója. 
 
1./ A Társaság cégneve: Városi Szolgáltató Részvénytársaság 
 

Rövidített cégnév: Városi Szolgáltató Rt. 
 
2./ A Társaság székhelye:  2000 Szentendre, Szabadkai u. 9. 

A Társaság telephelyei:1  
• Központi telephely, 2000 Szentendre, Szabadkai u. 9. 
• Távf�tési üzem, 2000 Szentendre, Kálvária u. 26. 
• Kertészet, 2000 Szentendre, Egres u. 0358/6 hrsz. alatti ingatlan2 
• Gyepmesteri telep, Szentendre külterület 0272/3 hrsz. alatti ingatlan3 

                                                           
1 A társaság 2030 Érd, Emma u. 1. sz. alatti Ingatlanközvetít� fióktelepe 1997.02.03.-án megsz�nt. A társaság 
1034 Budapest, Zápor u. 10/b. szám alatti Papírfeldolgozó fióktelepe 1994.06.30.-án megsz�nt. 
2 Az Alapító a címet 232/2003. (XII.16.) Kt. sz. határozatával pontosította.    

3 A társaság a telephelyeit a Gyepmesteri telep, Szentendre külterület 0272/3 hrsz. alatti ingatlannal kib�vítette 
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• KÉKI Hulladéklerakó, 2000 Szentendre 02774 
 
3./ A Társaság alapítója: 

Szentendre Város Önkormányzata (továbbiakban: Alapító) 
2000 Szentendre, Városház tér 1-3. 

 
II. 
 

A társaság id�tartama, tevékenységi köre 
 
4./ A Társaság határozatlan id�tartamra alakult, és tevékenységét 1993. január l. napjával 
kezdte meg. 
 
5./ A Társaság tevékenységi köre:5 
 
F�tevékenység: 90.02’03 Hulladékgy�jtés- kezelés6 
 
01.12’03  Zöldség, dísznövény termelése 
01.41’03  Növénytermelési szolgáltatás 
01.42’03  Állattenyésztési szolgáltatás 
37.10’03  Fém visszanyerése hulladékból 
37.20’03  Nemesfém visszanyerése hulladékból 
40.30’03  G�z-, melegvízellátás 
45.11’03  Épületbontás, földmunka 
45.25’03  Egyéb speciális szaképítés 
45.31’03  Villanyszerelés 
45.33’03  Víz-, gáz-, f�tésszerelés 
45.34’03  Egyéb épületgépészeti szerelés 
50.20’03  Gépjárm�javítás 
52.48’03  Egyéb máshova nem sorolt iparcikk kiskereskedelem 
52.50’03  Használtcikk - kiskereskedelem 
52.62’03  Piaci kiskereskedelem 
52.63’03  Egyéb nem bolti kiskereskedelem 
55.23’03  Egyéb kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás 
60.24’03  Közúti teherszállítás 
63.12’03  Tárolás, raktározás 
63.21’03  Egyéb szárazföldi szállítást segít� tevékenység 
70.20’03  Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
71.21’03  Egyéb szárazföldi járm� kölcsönzése 
72.30’03  Adatfeldolgozás 
74.12’03  Számviteli, adószakért�i tevékenység  
74.14’03  Üzletviteli tanácsadás 
74.87’03  Máshova nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás  
90.03’03  Szennyez�désmentesítés7  
                                                                                                                                                                                     
az 53/2002. (III. 12) Kt. számú határozat szerint.   
4 Az alapító az alapító okiratot a 115/2003.(VI.10.) Kt. számú határozatával módosította és telephelyeket 
kiegészítette. 
5 Az Alapító a társaság tevékenységi körét a 9003/2002.(SK 6.) KSH közleménynek megfelel�en a TEÁOR 
számozást megváltoztatta és a tevékenységet az alapító 115/2003. (VI.10.) Kt. számú határozatával kiegészítette. 
6 Módosította  a 66/2004. (IV.13.) Kt. sz. határozat. 
7 Kiegészítette a 66/2004. (IV.13.) Kt. sz. határozat. 
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A Társaság a külön hatósági engedélyhez kötött tevékenységek gyakorlását csak ezen 
engedélyek, jóváhagyások vagy bejelentések beszerzését követ�en kezdheti meg. 
 
Ezen  hatósági engedélyek az alábbiak: 8 
• Nem veszélyes hulladékok begy�jtését, átvételét, szállítását és hasznosításra történ� 

el�készítését tartalmazó engedély száma:  KF 6211-7/2003.  
Érvényességének  id�tartama:  2006. június 30. 

• Távh�szolgáltatás m�ködési engedélyének száma: 3024-2 / 98 
Érvényességének id�tartama: határozatlan  

• Gyepmesteri telep m�ködési szabályzat szerinti engedélye: 262/001/03 
Érvényességének id�tartama: határozatlan  

 
 
 

III. 
 

A részvénytársaság alapt�kéje: részvények, részvényesek 
 
6./ A Részvénytársaság alapt�kéje:9 
A jegyzett t�ke a társaság alakulásakor 219.000.000.-Ft, azaz kett�száztizenkilenc millió 
forint, amelyet az alapító a Dr. Juhász Dezs� okleveles könyvvizsgáló szakért� (K-669/90/X) 
1022 Budapest II. Ribáry u. 10. szám alatti lakos által készített vagyonmérleg szerinti 
tartalommal a cégbejegyzést megel�z�en a társaság rendelkezésére bocsátott. 

Az Alapító 180/2001.(IX. 11) sz. határozatával az alapt�két 30.000.000.-Ft azaz: harminc-
millió forint készpénzzel megemelte10. 

Az Alapító 53/2002. (III.12). Kt. sz. határozatával az alapt�két 8.000.000.-Ft érték� nem 
pénzbeli hozzájárulás szolgáltatásával megemelte11. A nem pénzbeli hozzájárulás tárgya, az 
alapító tulajdonában álló, Szentendre külterület 0272/3 hrsz. alatt nyilvántartott, gyümölcsös, 
gazdasági épület, gyep, m�velési ágú ingatlan.   

Az alapt�ke 2.570 db, azaz kett�ezer-ötszázhetven darab, egyenként 100.000.-Ft névérték�, 
névre szóló, nyomdai úton el�állított egyenl� jogokat biztosító törzsrészvényb�l áll. 
 
7./ A Társaság alapt�kéjét megtestesít� valamennyi részvényt az alapító veszi át, aki erre 
kötelezettséget vállal. 
 
8./ A Társaság részvényei a Gt. 180. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelel�en ruházhatók 
át. 
 
9./12 A részvényeket nyomdai úton és a cégjegyzés szabályai szerint az Igazgatóság két 
tagjának aláírásával ellátva állítják el�. A részvényeken fel kell tüntetni a Társaság cégnevét, 
székhelyét, a részvény sorszámát, típusát, névértékét, a forgalomba hozatal id�pontját, az 
alapt�ke nagyságát, a kibocsátott részvények számát, a részvény tulajdonosának a nevét és a 
                                                           
8 Kiegészítette  a 66/2004. (IV.13.) Kt. sz. határozat. 
9 Az Alapító okirat 6. pontjának (2) bekezdése a Gt. 181.§ (1) bek. szerint megváltozik. 
10 A határozatot a Alapító 2001. szeptember 11-i ülésén fogadta el. 
11 Az alapt�ke emelést az Alapító 53/2002. Kt számú határozatával 2002. március 12-i ülésén rendelte el. 
12 Az Alapító okirat új 9. ponttal a Gt. 193 § (1) bek., 194 § (1) bek. szerint kiegészül. 
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részvény értékpapír- kódját. 
 
10./13 A Társaság mindaddig, amíg egyszemélyes részvénytársaságként m�ködik, saját 
részvényét nem szerezheti meg. 
 
11./14 A részvények típusának átalakítására (bemutató részvényekké átalakítás) csak abban az 
esetben kerülhet sor, ha a Társaság egyúttal határoz a nyilvános m�ködési formájúvá történ� 
átalakításról is. Mindaddig, amíg a társaság egyszemélyes társaságként m�ködik, m�ködési 
formáját nem változtathatja meg. 
 
12./15 A Társaság alapt�kéjének felemelésér�l és leszállításáról az Igazgatóság el�terjesztése 
alapján az Alapító határoz. Ha a részvényes alapt�ke-felemelés esetén a vagyoni 
hozzájárulását a vállalt id�pontig nem teljesíti az Igazgatóság harmincnapos határid� 
kit�zésével - a Gt. 13. § szerinti jogkövetkezményekre való utalással - felhívja �t a 
teljesítésre. Nem teljesítés esetén a Gt. 13. § el�írásai az irányadók. 

 
 

IV. 
 

A nyereség felosztása 
 
13./16 A Társaság üzleti éve minden év január 1.-én kezd�dik és ugyanazon év december 3l-én 
zárul. Az els� üzleti év 1993. január 1-én kezd�dött és 1993. december 31-ig tartott. 
 
14./17 A Társaság a számviteli törvény szerinti beszámolójának és az adózott eredmény 
felhasználására vonatkozó javaslatnak az elfogadásáról az Alapító határoz, ezeknek 
el�terjesztése az Igazgatóság Elnökének a feladata. 
Az osztalék felosztása, mindaddig, amíg a Társaságnak csak un. törzsrészvényei vannak, a 
részvények névértéke szerint történik. 
 

V. 
 

Az alapító döntési hatásköre 
 

15./18 Az Alapító kizárólagos döntési hatáskörébe tartozik: 
 
• Az Alapító okirat megállapítása és módosítása, 
• A Társaság átalakulásának és jogutód nélküli megsz�nésének az elhatározása, 
• A Gt. 33. §-ban foglalt kivétellel az Igazgatóság tagjainak, továbbá a felügyel� bizottság 

tagjainak és a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, díjazásának 
megállapítása.19  

                                                           
13 Az Alapító okirat új 10. ponttal a Gt. 271 § (1) bek. szerint kiegészül. 
14 Az Alapító okirat új 11. ponttal a Gt. 207 § (1) bek c./ pontja. szerint kiegészül. 
15 Az Alapító okirat 9. pontjának számozása 12. pontra változik, és szövege a Gt. 207. § (1) bek. a.) pontja és 
13.§- szerint kiegészül. 
16 Az Alapító okirat 10. pontjának számozása 13. pontra változik. 
17 Az Alapító a nyereség felosztásának szabályát pontosította. Az Alapító okirat 11. pontjának számozása 14. 
pontra változik. 
18 Az Alapító a döntési hatásköröket a Gt. 233.§ és a Gt 270. §-ai szerint pontosította, a 13. pont számozása 15. 
pontra változott. 
19 Az Alapító az Alapító okiratot 59/2002. (III.28.) Kt. sz. határozatával módosította. 
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• A számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása és döntés az adózott eredmény 
felhasználásáról 

• Döntés osztalékel�leg fizetésér�l 
• Döntés a részvények típusának átalakításáról (csak ha többszemélyessé válik a társaság, és 

egyben a nyilvános m�ködési formát is elhatározza) 
• Döntés a nyomdai úton el�állított részvények dematerializált részvénnyé történ� 

átalakításáról 
• Döntés az egyes részvénysorozatokhoz f�z�d� jogok megváltoztatásáról, illetve az egyes 

részvényfajták, osztályok átalakításáról, 
• Döntés átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény forgalomba hozataláról, 
• Döntés az alapt�ke felemelésér�l és leszállításáról, 
• Döntés minden olyan egyéb kérdésben, melyet a Gt. és egyéb jogszabályok (pl. A 

cs�deljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991. évi IL. sz. 
törvény), valamint a jelen Alapító okirat a közgy�lés hatáskörébe utal, illetve amely 
kérdésekben az Igazgatóság saját elhatározásából vagy pedig a felügyel� bizottság az 
Alapító döntését kéri, Amennyiben a Gt. illetve egyéb jogszabályok esetleges jöv�beli 
módosítása egyéb kérdéseket is az Alapító hatáskörébe utalna úgy azok külön ez irányú 
Alapító okiratbeli rendelkezés nélkül is az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartoznak. 

• Döntés hitelfelvételér�l hosszúlejáratú hitel esetén amennyiben a Társaság hitelállománya 
a hitelfelvételével az alapt�ke 30%-át meghaladja, rövidlejáratú hitel esetén amennyiben a 
Társaság hitelállománya a hitel felvételével a 20 millió forintot meghaladja. 

• Döntés ingatlan vagy vagyon érték� jog elidegenítésér�l, amennyiben annak bruttó 
könyvszerinti értéke eléri vagy meghaladja az 1 millió forintot. 

• Döntés ingatlan bérbeadásáról, ha a bérleti szerz�dés határozott id� esetén az 5 évet 
meghaladja, vagy ha az éves bérleti díj a 10 (tíz) millió forintot meghaladja. 

• Döntés minden olyan jogügyletr�l, amelynek értéke az alapt�ke 30%-át meghaladja. 
• Döntés az éves szinten 500.000.-Ft. értéket meghaladó támogatásról. 
• Döntés a társaság éves üzleti tervének jóváhagyásáról. 
• Az Igazgatóság éves beszámoltatása tevékenységér�l. 
• A vezet� tisztségvisel�k díjazásának megállapítása. 
• Cégvezet� kijelölése. 
 
16./20 Az alapító döntéseit írásban hozza meg, és azokról írásban tájékoztatja a Társaság 
Igazgatóságát, haladéktalanul, de legkés�bb 10 napon belül. 
 
Az alapító - a megválasztással és kinevezéssel kapcsolatos ügyek kivételével – a hatáskörébe 
tartozó döntés meghozatalát megel�z�en köteles a vezet� tisztségvisel�k, valamint a 
Felügyel� Bizottság véleményét megismerni. 
A véleményezési jog gyakorlásának módja: 
Az alapító a véleményezési jog gyakorlása érdekében írásban keresi meg az Igazgatóság, 
illetve a Felügyel� Bizottság (továbbiakban együtt: testületek) elnökeit, akik intézkednek a 
testület összehívása érdekében. 
Az ülésre szóló meghívót - ideértve a levél, telefax vagy e-mail útján a taghoz intézetett 
meghívást is - a kit�zött id�pont el�tt legalább 8 nappal kell a testület tagja részére eljuttatni. 
A meghívónak tartalmaznia kell az ülés helyét, idejét, napirendjét. Sürg�s esetben az alapító 
képviseletében a polgármester közvetlenül is kezdeményezheti az ülések összehívását. Ebben 
az esetben a meghívót a döntésre kit�zött id�pont el�tt legalább 3 nappal kell a testület tagjai 
részére eljuttatni. Rendkívüli sürg�sség esetén a testületek tagjai a polgármester 
                                                           
20 Az Alapító okirat l6. pontját az Alapító 218/2003. (XI.11.) Kt. sz. határozatával módosította.  
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megkeresésére szóban vagy elektronikus úton, külön-külön is nyilváníthatnak véleményt. 
Az így véleményt nyilvánító személy 5 napon belül köteles véleményét írásban is az alapító 
és a testület rendelkezésére bocsátani. 
Az írásos vélemény vagy a testületek 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. 
 
17./21 A Társaság és az alapító közötti szerz�dés érvényességéhez a szerz�dés írásba foglalása 
szükséges. 
 

VI. 
 

Az Igazgatóság22 
 
 
18./ Az Igazgatóság a Társaság operatív ügyvezet� szerve. Az Igazgatóság a hatályos 
jogszabályok és az Alapító határozatainak keretei között minden olyan döntés meghozatalára, 
intézkedés megtételére jogosult, ami nem tartozik más szerv, így az Alapító vagy a felügyel� 
bizottság kizárólagos hatáskörébe. 
 
Az Igazgatóság jogait és feladatait testületként gyakorolja. Az Igazgatóság szervezetér�l és 
m�ködésér�l, tagjainak jogairól és kötelezettségeir�l, egymás közötti feladat- és hatáskör 
megosztásáról az Igazgatóság által elfogadott ügyrendben kell rendelkezni. 
Az igazgatóság kizárólagos döntési hatáskörébe tartozik: 23 
 

• a Társaság szervezeti és m�ködési Szabályzatának megállapítása és módosítása 
• az ügyek meghatározott körére nézve a társaság képviseletére (cégjegyzésére) a 

társaság alkalmazottjainak felhatalmazása 
• A közgy�lés kizárólagos hatáskörének megállapítása során felvett korlátozás 

keretein belül dönt a hosszú lejáratú és rövidlejáratú hitel felvételér�l. 
• A közgy�lés kizárólagos hatáskörének megállapítása során felvett korlátozás  
• keretein belül dönt a társaság vagyonába tartozó ingatlan és vagyoni érték� jog 

elidegenítésér�l 
• Döntés minden olyan jogügyletr�l, amelynek értéke az alapt�ke 3%-át 

meghaladja.24 
• A társaság fejlesztési koncepcióra vonatkozó javaslat jóváhagyása. 25 
• Az alapító részére elfogadásra el�terjesztett, a számviteli törvény szerinti 

beszámoló és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslat 
jóváhagyása. 

 
Az Alapító a Gt. 207. § (1) bekezdésének e.) pontja alapján felhatalmazza az Igazgatóságot, 
összevont részvény kiállítására, illetve az összevont részvény megbontására.26 
 

                                                           
21 Az Alapító okirat a l7. ponttal kiegészül. 
22 Az Alapító az Igazgatóság tagjait a 213/2002. (XII.10.)Kt. sz határozatával jelölte ki.  
23 .Az Alapító az Alapító okiratot 59/2002. (III. 28.) Kt. sz. határozatával módosította   
24 Az Alapító a 115/2003. (VI.10.) Kt. sz. határozatával az Alapító okiratot módosította. 
25 Az Alapító a 115/2003. (VI.10.) Kt. sz. határozatával az Alapító okiratot módosította. 
26 Az Alapító a 115/2003. (VI.10) Kt. sz. határozatával feljogosította az igazgatóságot összevont részvény 
kiállítására.   
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19./ Az Igazgatóság három tagból áll tagjait az Alapító jelöli ki öt évre. 
Abban az esetben, ha az Igazgatósági tag tisztsége bármilyen ok miatt a megbízatásának 
a lejárta el�tt megsz�nik, akkor a helyére megválasztott igazgatósági tag megbízatása az 
eredeti igazgatósági tag megbízatási idejének a lejártáig tart. 
 
Az els� Igazgatóságot az Alapító jelölte ki. 
 
Az Igazgatóság tagjai a jelen alapító okirat módosítás és egységes szerkezetbe foglalás 
id�pontjában, az alapító határozata alapján: 
 
Kun Csaba   -  igazgatóság elnöke27 
Anyja neve: Bozzay Éva          
Lakcím: 2000 Szentendre, Vasúti villasor 55. 
Jogviszonyának kezd� id�pontja: 2002.12.1028 
Jogviszonya megsz�nésének id�pontja: 2007.12.10. 
 
Torma Péter 
Anyja neve: Doszpod Margit 
Lakcím: 2000 Szentendre, Otelló u.1. 
Jogviszonyának kezd� id�pontja:   2002.12.1029                                        
Jogviszonya megsz�nésének id�pontja:  2007.12.10. 
 
Horváth Frigyes 
Anyja neve: Bencsik Irén 
Lakcím: 2000 Szentendre, János u. 13. 
Jogviszony kezd� id�pontja. 2002. december 10.30 
Jogviszonya megsz�nésének id�pontja: 2007. december 10 
 
20./ Az Igazgatóság a tagjai közül egyszer� szótöbbséggel választja meg az elnökét Az 
Igazgatóság üléseit az elnök a szükséghez képest, illetve bármely más igazgatósági tag 
kérésére hívja össze, évenként legalább 9 alkalommal. 
 
21./ Az Igazgatóság döntéseit egyszer� szótöbbséggel hozza, határozatképes akkor, ha 
mindhárom tagja jelen van. 
 
22./31 Az Igazgatóság mellett cégvezet� m�ködik. 
A cégvezet� képviseleti joga általános. Az Alapító a társaság cégvezet�jévé a társaság 
munkavállalóját Horváth Gusztáv Urat (lakik: 2000 Szentendre, Huba u. 6., an: Szekula 
Anna32) jelöli ki, a cégvezet� megbízatása határozatlan id�re szól.   
 
23./33Az Igazgatóság elnöke gyakorolja a társaság cégvezet�jével és f�könyvel�jével 
kapcsolatosan a munkáltatói jogokat, a társaság további alkalmazottai tekintetében a 
                                                           
27 Kun Csaba urat az Igazgatóság 19/2002 (12.11.) Ig. sz. határozatával az Igazgatóság elnökének 
megválasztotta. 
28 Kiegészítette a 66/2004. (IV.13.) Kt. sz. határozat. 
29 Kiegészítette a 66/2004. (IV.13.) Kt. sz. határozat. 
30 Kiegészítette a 66/2004. (IV.13.) Kt. sz. határozat. 
31  Az Alapító a 115/2003. (VI.10.) Kt. sz. határozatával cégvezet�t jelölt ki. 
32  A cégvezet� adószáma  elhagyásra került a  66/2004. (IV. 13.) Kt. sz. határozat alapján 
33 Az Alapító a 115/2003. (VI.10.) Kt. sz. határozatával megállapította a munkáltatói jogkör gyakorlásának a 
rendjét. 
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munkáltatói jogkört a cégvezet� gyakorolja. 
 

VII. 
 

Felügyel� Bizottság34 
 
24./ A felügyel� bizottság 3 tagból áll, tagjait az alapító jelöli ki négy évre. A Gt. 31. § (2) c./ 
pont szerinti esetben a Gt. 36. §-38. § el�írásaira is figyelemmel kell lenni. 
Az els� felügyel� bizottság tagjait az alapítók jelölték ki. 
 
A felügyel� bizottság tagjai a jelen alapító okirat módosítás és egységes szerkezetbe foglalás 
id�pontjában, az alapító határozata alapján: 
 
Kiss Károly              (an: Orosz Anna)              Lakcím: 2000 Szentendre, Fehérvíz u. 28. 
Megbízatás megsz�nésének id�pontja: 2006. december 10.35 
 
Kanev László           (an: Almási Margit)          Lakcím: 1038 Budapest, Észak u. 9. 
Megbízatás megsz�nésének id�pontja:  2006. december 10.36 
 

   dr. Jasusa Gábor37   (an:  Kiss Julianna ) Lakcím: 2013 Pomáz, Kölcsey u. 14. 
Megbízatás megsz�nésének id�pontja. 2009. IV.26. 
 
25./ A felügyel� bizottság ügyrendjét maga állapítja meg, azt az alapító hagyja jóvá. Az 
ügyrend tartalmazza a felügyel� bizottság hatáskörére, m�ködésére, szervezetére, tagjainak 
jogaira és kötelességeire vonatkozó részletes szabályokat. A felügyel� bizottság döntéseit 
egyszer� szótöbbséggel hozza, határozatképes akkor, ha mindhárom tagja jelen van. A 
Felügyel� Bizottság évente legalább 6. alkalommal tart ülést.  
 
26./ A felügyel� bizottság ellen�rzi a társaság ügyvezetését és m�ködését, ennek során a 
Társaság valamennyi iratát, könyveit ellen�rizheti, az alkalmazottaknak kérdéseket tehet fel. 
A felügyel� bizottság tartozik a Társaság m�ködésér�l az Alapítónak jelentést tenni. E 
jelentés és annak megvitatása nélkül az Alapító a nyereség felosztása fel�l nem határozhat. 
 
 

VIII. 
Könyvvizsgáló38 

 
27./ Az Alapító a Társaságnak a számviteli törvény szerinti beszámolója valódiságának és 
jogszabályszer�ségének ellen�rzésére, öt évre könyvvizsgálót nevez ki, illetve a továbbiakban 
választ meg. Az Alapító ezekben a kérdésekben a könyvvizsgáló véleményének a 
meghallgatása nélkül nem hozhat határozatot. 
 
                                                           
34  A felügyel� bizottságra vonatkozó rendelkezések számozása 24-26.pontra változott. Az Alapító a felügyel� 
bizottság tagjait a 213/2002.(XII.10.) sz. határozatával jelölte ki. 
35 Kiegészítette a 66/2004. (IV.13.)  Kt. sz. határozat. 
36 Kiegészítette a 66/2004. (IV.13.)  Kt. sz. határozat. 
37 Az Alapító a tisztségér�l lemondott dr. Némethy Éva helyére 144/2005. (IV. 26.) Kt. sz. határozatával új 
felügyel� bizottsági tagot választott.    
38 Az Alapító a könyvvizsgálóra vonatkozó szabályokat pontosította. A könyvvizsgálóra vonatkozó 
rendelkezések számozása 27. pontra változott. Az alapító a könyvvizsgálót a 109/2001.(V.31.) sz. határozatával 
2006. május 31-ig jelölte ki. 
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A Társaság könyvvizsgálója: Két Calculus Könyvvizsgáló és Pénzügyi Tanácsadó Kft, 
Felel�s képvisel�: Bor Zoltán 
Lakcíme: 2021 Tahitótfalu, Kossuth L .u. 9.39 
Telephely: Budapest, Tinódi u. 5-7.40 
Cégjegyzékszám: Ol-09-569283 
Könyvvizsgálói kamarai regisztrációs szám: 000 865 
Jogviszony keletkezésének id�pontja:2001. május 31. 41 
Jogviszony megsz�nésének id�pontja: 2006. május 31. 

 
 

IX. 
A Társaság képviselete, cégjegyzése:42 

 
28./ A Társaságot az Igazgatóság tagjai képviselik harmadik személyekkel szemben, valamint 
bíróságok és más hatóságok el�tt. Az Igazgatóság az ügyek általa meghatározott körére nézve 
a társaság képviseletére a Társaság  alkalmazottait  felhatalmazhatja. 43A Társaság 
képviseletét az Igazgatóság tagjain kívül az alábbi személyek látják el:  
 
• Szarka Jánosné  számviteli osztályvezet�  ( 2000 Szentendre, Radnóti u.9/9.) 
• Horváth Gusztáv cégvezet� ( 2000 Szentendre, Huba u. 6.) 
• Molnár Katalin f�könyvel�  ( 2022 Tahitótfalu,  Eresztvények 8916/2 hrsz) 
• Medveczki Imre hulladékgazdálkodási f�mérnök ( 2000 Szentendre, Rózsa köz 3/2.) 
 
29./ A Társaság cégjegyzése akként történik, hogy a Társaság el�írt, el�nyomott illet�leg 
el�nyomtatott cégszövege alá 

1.  az Igazgatóság elnöke önállóan,  
2.  az Alapító által kijelölt cégvezet� önállóan,  
3.  az Igazgatóságnak az elnökén kívüli két tagja együttesen,  
4.  az Igazgatóságnak az elnökön kívüli valamelyik tagja egy az Igazgatóság által erre 

kijelölt társasági alkalmazottal együttesen, vagy 
5.  az Igazgatóság által erre kijelölt bármely két társasági alkalmazott együttesen a 

nevét az aláírási címpéldányban rögzített módon aláírja. 
 

X. 
Vegyes záró rendelkezések 

 
A Társaság alapításának költségeit az alapító viseli. 
A Társaság hirdetményeit a Népszabadság cím� lapban kell közzétenni. A jogszabály által 
kötelez�en el�írt esetekben a társaság hirdetményeit a Cégközlönyben, mint hivatalos lapban 
tesz közzé. 
 
Jelen szerz�désben nem szabályozott kérdésekben az 1997. évi CXLIV. Törvény, a Polgári 
Törvénykönyv, a részvénytársaságokra vonatkozó más jogszabályi rendelkezések, valamint a 
társaság bels� szabályzatai (ügyrendjei) az irányadók. 

                                                           
39 Kiegészítette a 66/2004. (IV.13.)  Kt. sz. határozat. 
40 Módosítva a 66/2004. (IV.13.)  Kt. sz. határozat  alapján. 
41 Kiegészítette a 66/2004. (IV.13.)  Kt. sz. határozat. 
42 Az Alapító a Társaság képviseletére, cégjegyzésére vonatkozó rendelkezéseket változtatta, azok számozása 
28-29-re változott. 
43 Kiegészítette a 66/2004. (IV.13.)  Kt. sz. határozat. 
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A fenti Alapító Okirat módosítást az alapító, mint akaratával mindenben megegyez�t az 
alulírott napon és helyen és id�ben, 4 példányban aláírta. 
 
Szentendre, 2005. április 26. 

 
     Miakich Gábor 

  polgármester 
Szentendre Város Önkormányzata 

 
 
Záradék: ezen egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot Szentendre Város 
Önkormányzat Képvisel�-testülete a 144/2005. (IV.26.)  Kt. számú határozatával elfogadta. 
 
Ellenjegyezte … 
 
 
6.  El�terjesztés Szentendre Város Önkormányzatának a kincstári vagyonkörbe 

tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülésének 
igénylésér�l 
El�adó:  Miakich Gábor polgármester   

 
Miakich Gábor polgármester: az   Ady Endre úton található, korábban panzióként m�köd� 
nagyon értékes ingatlanról van szó. A korábbi nyilvántartásokban nem szerepelt.  
Szavazásra bocsátja  a határozati javaslatot. 
 

 
Szavazás eredménye 

 
#: 395   Száma: 2005.04.26/6/0/ 
Ideje: 2005.ápr..26 16:59 
Típusa: Nyílt 
Határozat 
Elfogadva 
Min�sített 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 - 
dr. Bindorffer Györgyi Igen - 
dr. Dragon Pál Igen - 
Eszes Sándor Igen - 
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Hankó László Igen - 
Horváth Gy�z� Igen - 
Lakatos Pálné Igen - 
Magyar Judit Igen - 
Miakich Gábor polgármester Igen - 
Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 
Szeg� Eta Igen - 
Zakar Ágnes Igen - 
dr. Dietz Ferenc Távol - 
Fülöp Zsolt Távol - 
dr. Kiss László Távol - 
dr. Pázmány Annamária Távol - 
Simonyi György Távol - 
Wachsler Tamás Távol - 
Zsigmondi Éva Távol - 
 
Miakich Gábor polgármester:  a  Képvisel�-testület 12 igen szavazattal a következ� 
határozatot hozza:  
 

 
Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 

145/2005. (IV.26.) Kt. sz. határozata: 
 
1. Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy határoz, hogy a 4364 hrsz-ú 1332 
m2 terület�, természetben Ady Endre út 54. szám alatt található lakóház és udvar min�sítési 
osztályú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülését kezdeményezi. 
 
2. A Képvisel�-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy tegye meg a szükséges 
intézkedéseket az ingatlan tulajdonjogának Önkormányzat részére történ� megszerzése 
érdekében. 
 
3. Az ingatlant az Önkormányzat az egészséges életmód közösségi feltételeinek el�segítése, 
közm�vel�dési, tudományos, kulturális tevékenység, sport támogatása önkormányzati 
feladat ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni, és üdülés, közösségi tér biztosítása, 
valamint környezeti nevelés és oktatás céljára, közösségi célú vendégházként való 
hasznosításra a meglév� és b�vül�, kiterjedt testvérvárosi kapcsolatait figyelembe véve. 
továbbá városi és kistérségi szint� térségfejlesztési tréningek, bentlakásos képzések 
bázisaként kívánja felhasználni. 
 
4. Az Önkormányzat saját költségén vállalja az ingatlan környezeti állapotának felmérését, 
szükség esetén kármentesítését, és az ingatlan vonatkozásában lemond az állammal szemben 
támasztott bármely követelésér�l. 
 
5. Az Önkormányzat vállalja, hogy az ingatlan tulajdonba adásától számított 5 éven át évente, 
a tárgyévet követ� év els� felét�l kezd�d�en tájékoztatja a KVI-t a hasznosítási cél 
megvalósításáról, illetve az ingatlannal kapcsolatos értékesítési szándékáról. 
 
6. Szentendre Város Önkormányzata vállalja, hogy az 1. pontban feltüntetett ingatlan 
tulajdonjogát az ingatlanra vonatkozó terhekkel együtt veszi át. 
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7. A Képvisel�-testület utasítja a Polgármestert, hogy az ingatlanra vonatkozó határozatot az 
államháztartásról szóló, többször módosított 109/K. §-nak (9) bekezdésének megfelel�en 
nyújtsa be Szentendre Város Önkormányzat ingyenes tulajdonszerzésre vonatkozó igényét, 
illet�leg kérje a Kormány segítségét az ingatlan önkormányzati tulajdonba kerüléséhez. 
 
Felel�s:  Polgármester 
Határid�:  folyamatos, beszámolásra 2005. december 31. 
 
Miakich Gábor polgármester: az   "ART" mozi pályázatával kapcsolatban nem szükséges a 
határozatot módosítani, mert id�közben megérkezett a válaszlevél. A lényege, hogy a 
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma hozzájárult a pályázat beadásához, és a holnapi 
nap folyamán beadásra kerülhet.  
 
 
 
 
7.   Egyéb 
 
Miakich Gábor polgármester: jelzi, hogy a május 12-i ülésre már az 50. napirendi pont is 
sorra van véve. Az elmúlt   ülés tapasztalatait figyelembe véve  az SZMSZ átdolgozásra  
kerül. Úgy véli,  nem feltétlen szükséges rendszeresen 50 napirendi pontot tárgyalni. A több 
száz oldalas el�terjesztés takarékosabb kivitel� "postázása"  megoldásaként újítás született.  
Els� lépésként és próbaképpen a képvisel�k  egy próba cd-t kapnak.   Kéri képvisel� társait,  
ellen�rizzék otthon, hogy használható-e és kéri a visszajelzéseket.  Takarékosság és 
célszer�ség okán  alkalmazni lehetne a papír és az elektronikus formátumú tájékoztatást.   

 
dr. Molnár Ildikó jegyz�: ismerteti a képvisel�kkel a próba cd-vel kapcsolatos tudnivalókat.   
 
Magyar Judit képvisel�: örömmel fogadja az újítást, de felveti, hogy ha most nem is, de a 
közeljöv�ben hasznos lenne a képvisel�knek egy laptop használata.    
 
Miakich Gábor polgármester: az együttm�ködést nagyon  fontos. A cd használatához tárhely 
is szükséges.   
 
Benkovits György képvisel�:  egyetért a módszerrel, de felhívja a figyelmet, hogy az 
adatmennyiség nagysága jelenthet  gondot,  amennyiben le kel tölteni  magát az  anyagot.  
Másik észrevétele az elszámoláshoz kapcsolódik.    Kéri vegyék figyelembe az elszámolásnál 
a patront, ill. a szükséges  felhasznált anyagot,  mert a nyomtatás esetében az nagyon magas 
összeget eredményezhet.   
Végül észrevételezi, hogy néhány iroda nem érhet� el e-mailon. Kéri Jegyz� Asszonyt  
vizsgálja ki a tényt.  Az elmúlt id�szakban több órás késéssel jutottak át az e-mailok.  
 
dr. Molnár Ildikó jegyz�: a szándék megvan, de sajnos a hivatal  informatikai ellátottsága 
ezt engedi meg. Amint a fejlesztés megvalósul, ez a probléma megoldódik.  
Az e-mailhoz  kapcsolódó kérdést megnézik a kollegák.    
 
Szeg� Eta képvisel�: két kérdést tesz fel: 1.  Szentendrei Nemzetközi Kapcsolatok  
Egyesülete kérését tolmácsolja: anyagi segítséget kérnek a nyári utazáshoz.  
2. lakossági megkeresés miatt kérdezi Jegyz� Asszonytól, hogy mi a teend� abban az esetben 
ha egy bizonyos telken rendszámmal ellátott   autó áll évek óta,  ám nem használják. A kérdés 
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arra vonatkozik, hogy  fizetnek-e utána adót?   Az adócsoportnál azt  a felvilágosítást kapta, 
hogy jegyz�i hozzájárulás nélkül nem adhatnak információt.  
 
Miakich Gábor polgármester:  a Szentendrei Nemzetközi Kapcsolatok  Egyesülete évek óta  
tart fenn testvérvárosi kapcsolatot, idén is a várost fogják képviselni több sportágban és 
vetélked�k  keretében is.  A következ� testületi ülésre el�terjesztést fognak készíteni, némi 
támogatást biztosítva nekik.    
 
Zakar Ágnes képvisel�. a Közterület felügyelet munkáját nehezíti a minimálisra csökkentett 
benzinfogyasztás. Lehet ezt növelni?  
 
dr. Molnár Ildikó jegyz�: az Önkormányzat jelen  gazdasági helyzetében minden 
köztisztvisel�nek arra kell törekednie, hogy a rendelkezésre álló anyagi lehet�ségeket a 
leghatékonyabban  használják ki. Véleménye szerint Aljegyz� Úr megfelel�en koordinálja a 
munkát. 
dr. Dragon Pál képvisel�: évek óta fennálló probléma a pismányi hegyr�l lezúduló víz és 
hordalék mennyisége egy-egy nagy es�zés után. A helyreállítás lehet�ségére kérdez rá.  
rendkívül balesetveszélyes a helyzet.  
A Kistérségi pályázaton kapott pénzb�l biztosított kátyúzás során  a körzetben mikor kerül sor 
a javításra?  
Az UTUNK  cím� újságot  jónak tarja,  az ötlet dícséretet érdemel.  Már megkeresték �t a 
lakosok a benne olvasott témákkal kapcsolatban,  ezért örömmel venné, ha a Pismányt érint� 
témákkal kapcsolatban több tájékoztatást kapna.   
 
Miakich Gábor polgármester: az ismert  információk birtokában  felvázolja a Barackos út és 
a környez� rossz állapotban lev� utcák  felújításával   kapcsolatos terveket.  
 
Horváth Gy�z� képvisel�. az Önkormányzati lakásokkal kapcsolatban kapott lakossági 
kérdést: az ajtók cseréje mikorra várható?      
 
Miakich Gábor polgármester: 2005 június 30-ig kell befejezni.  
 
Benkovits György képvisel�: az UTUNK  cím� újsággal kapcsolatban   ad tájékoztatást, 
annak anyagi és egyéb témát érint� vonzatáról. Nem politikai "piszkálódás" a cél.  
 
dr. Dragon Pál képvisel�: minden jószándékot támogat, de úgy érzi ebb�l  az újságból 
kimaradt a jobboldal. Szívesen részt venne benne.   
 
Zakar Ágnes  képvisel�: az eddigi  ciklus 7 éve alatt sokat költöttek    útjavításra,  évente 20-
40 millió Ft körül.  Nem ért egyet milliárdos  nagyságú hitel felvételével. 
 
Magyar Judit képvisel�:  véleménye szerint nagyléptékben kell gondolkodni, a kis javítások 
már nem elegend�k. A hét végén 3 napos majális lesz a postás strandon, mindenkit   szívesen 
látnak. Pénteken  fesztivállal indul a programsorozat, szombat délel�tt sportnap,  délután az 
ELEVEN fesztivál folytatódik,  vasárnap pedig hagyományos majális lesz sok programmal.  
 
Benkovits György képvisel�. tiszteli  Zakar Ágnes véleményét, de  javasolja ebben a 
kérdésben kérjék ki a Pest Megyei Önkormányzatnál  Kenderesi Úr  szakmai javaslatát.   
 
Horváth Gy�z� képvisel�: ismét felteszi az iménti kérdést, mert nem értette a választ.  
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Miakich Gábor polgármester:  2005 június 30-ig kell   cserélni a nyílászárókat.  
 
Hankó László képvisel�:  a Radnóti utcánál található buszmegállóban es�zés után hatalmas a 
sár, kér valami  megoldást.  
 
Miakich Gábor polgármester: további hozzászólás nem  lévén az ülést  17.44 órakor bezárja.    
 
 

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


