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Szám: 22/2016. 

 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

 2016. december 8-án (csütörtökön) 15.00 órai kezdettel  

a Városháza Dísztermében tartott üléséről 

 

 

 

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

alpolgármester, Sólyomné Gyürk Dorottya kulturális 

alpolgármester, Boda Anna, Dombay Zsolt, Fülöp Zsolt, Holló 

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

Judit, Pintér Ádám és Szegedi István képviselők 

 

Távol van:         Zakar Ágnes képviselő        

  

Hivatalból jelen 

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

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

Novák Andrea közgazdasági irodavezető, Aba Lehel főépítész, 

Márton Andrea vagyongazdálkodási irodavezető, Bánhidi-Kovács 

Anikó vagyongazdálkodási ügyintéző, dr. Ligetfalvi Kinga 

Közigazgatási és Adó Iroda vezetője, dr. Weszner Judit 

városfejlesztési irodavezető, dr. Nádudvari Gyöngyi jogtanácsos, dr. 

Mészáros Orsolya Ágnes jogtanácsos, Solymosi Heléna Szentendrei 

Kulturális Központ NKft. általános ügyvezetője, a kommunikációs 

központ vezetője, Sándorné Vincze Viktória szolgáltatási 

koordinátor, Budai Mónika jegyzői kabinetvezető, Bartha Enikő az 

Önkormányzati és Szervezési Iroda vezetője, Kondacsné Nagy 

Ágnes testületi referens 

 

 

Meghívottak:  

 

 

„A Ferenczy Múzeumi Centrum Gorka Kerámia Kiállítása muzeális intézmény 

fenntartói jogainak és kötelezettségeinek átadásáról” c. napirendi ponthoz Kassai Hajnal 

igazgató-helyettes 

 

„A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium tanuszodájának üzemeltetéséről 

szóló megállapodás megszüntetéséről” c. napirendi ponthoz Drégely Miklós, az Aquapalace 

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ügyvezetője 

 

„A szentendrei Önkormányzat által működtetett iskolák, valamint a Nevelési Tanácsadó 

által használt vagyonelemek átadása és vagyonkezelésbe adása a KLIK részére” c. 

napirendi ponthoz dr. Reinhoffer Katalin jogász 
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Verseghi-Nagy Miklós polgármester: tisztelettel köszönti a megjelenteket, az ülést 15.04 

órakor megnyitja. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 13 fővel határozatképes. Kéri a 

képviselőket, kapcsolják be szavazógépeiket.  Elmondja, hogy nincs sürgősségi indítvány és 

interpelláció, kérdés sem érkezett. Ha mégis valami felvetődne, azt az „Egyebek” napirendi 

pont keretében lehet elmondani vagy megkérdezni.  
 

Megkérdezi a Képviselő-testület tagjait, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e valakinek 

kérdése, észrevétele. Kérdés, észrevétel nem lévén szavazásra bocsátja a napirend elfogadását.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

 

#: 475   Száma: 16.12.08/0/0/A/KT 

Ideje: 2016 december 08 15:05  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 100.00 92.86 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 13 100.00 92.86 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   7.14 

Összesen 14   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Név Voks Frakció 

Boda Anna Mária Igen - 

Dombay Zsolt Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Szegedi István Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Távol - 

 

 

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

a napirendet elfogadta. 
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NAPIREND 

  Cím Típusa Előterjesztő Előkészítő 

1.  
Két testületi ülés között eltelt 

időszak eseményeiről  
Tájékoztató 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

2.  
Lejárt határidejű határozatok 

végrehajtása  
Jelentés 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

Kondacsné 

Nagy Ágnes 

3.  

A Képviselő-testület által a 

Polgármesterre – szociális és 

gyermekvédelmi igazgatás  

területén  – átruházott hatáskörben 

tett intézkedésekről 

Tájékoztató 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

Horváth Aurélia 

4.  

Közösségi együttélés alapvető 

szabályairól és elmulasztásának 

jogkövetkezményeiről szóló 

rendelet megalkotása óta tett 

intézkedésekről 

Tájékoztató 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

dr. Ligetfalvi 

Kinga 

5.  

a 2017. évi átmeneti 

finanszírozásról és költségvetési 

gazdálkodásról szóló rendelet 

megalkotásáról 

Előterjesztés 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

Novák Andrea 

6.  

A 2017. évi igazgatási szünet 

elrendeléséről szóló …/2016. (…) 

önkormányzati rendelet 

megalkotásáról 

Előterjesztés 
dr. Gerendás Gábor 

jegyző 
Budai Mónika 

7.  

Szentendre Város Önkormányzat 

és költségvetési szervei valamint 

gazdasági társaságai 2017. évi 

belső ellenőrzési tervéről 

Előterjesztés 
dr. Gerendás Gábor 

jegyző 
Budai Mónika 

8.  

A Ferenczy Múzeumi Centrum 

Gorka Kerámia Kiállítása 

muzeális intézmény fenntartói 

jogainak és kötelezettségeinek 

átadásáról 

Előterjesztés 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

dr. Mészáros 

Orsolya 
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9.  

Szentendrei önkormányzat által 

működtetett iskolák, valamint a 

Nevelési Tanácsadó által használt 

vagyonelemek átadása és 

vagyonkezelésbe adása a KLIK 

részére 

Az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) 

pontja alapján zárt ülés 

rendelhető el! 

Előterjesztés 
Kéri Mihály 

gazdasági vezető 
Bonczó Emese 

10.  

II. Rákóczi Ferenc Általános 

Iskola és Gimnázium 

tanuszodájának üzemeltetéséről 

szóló megállapodás 

megszüntetéséről 

Az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) 

pontja alapján zárt ülés 

rendelhető el! 

Előterjesztés 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

dr. Nádudvari 

Gyöngyi 

11.  

A Szentendre És Térsége TDM 

Nonprofit Kft. további 

működéséről és tagi kölcsön 

szerződésének módosításáról 

Az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) 

pontja alapján zárt ülés 

rendelhető el! 

Előterjesztés 
Kéri Mihály 

gazdasági vezető 

dr. Mérész 

Katalin 

12.  

a Városi Szolgáltató Nonprofit 

Zrt. 2016. évi 

alulkompenzációjának 

korrigálásáról 

Az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) 

pontja alapján zárt ülés 

rendelhető el! 

Előterjesztés 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

dr. Mérész 

Katalin 

13.  

Szentendre Város Önkormányzata 

és a Városi Szolgáltató Nonprofit 

Zrt. között fennálló, gondnoksági 

feladatok ellátásáról szóló, 

valamint a Szentendre Város 

épületeinek karbantartása, 

üzemeltetése tárgyában kötött 

közszolgáltatási szerződések 

módosításáról 

Az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) 

pontja alapján zárt ülés 

rendelhető el! 

Előterjesztés 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

dr. Mérész 

Katalin 

14.  

2017. évre a jelenlegi bankszámla 

hitel meghosszabbításáról 

Az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) 

pontja alapján zárt ülés 

rendelhető el! 

Előterjesztés 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

Novák Andrea 
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15.  

a Bogdányi utca 13. sz. alatti 

ingatlan hasznosításárólAz Mötv. 

46. § (2) bekezdés c) pontja 

alapján zárt ülés rendelhető el! 

Előterjesztés 
Kéri Mihály 

gazdasági vezető 

Bánhidi-Kovács 

Anikó 

16.  Az 1+1 program bővítéséről Előterjesztés 

dr. Török Balázs 

városfejlesztési 

alpolgármester 

Kosztek 

Gabriella 

17.  

a Duna-Vértes Köze Regionális 

Hulladékgazdálkodási 

Önkormányzati Társulás által 

indított projektek helyzetéről és 

Esztergom csatlakozásáról 

Előterjesztés 

dr. Török Balázs 

városfejlesztési 

alpolgármester 

Kosztek 

Gabriella 

18.  

Csatorna beruházás keretében 

létrehozott vagyon átadása 

tárgyában 

Előterjesztés 

dr. Török Balázs 

városfejlesztési 

alpolgármester 

dr. Weszner 

Judit 

19.  

Többfunkciós úszómű 

létesítésének támogatásáról és 

üzemeltetéséről szóló 

megállapodás módosításáról 

Előterjesztés 

dr. Török Balázs 

városfejlesztési 

alpolgármester 

Vincze Viktória 

20.  

A településkép védelmével 

kapcsolatos dokumentumok 

elkészítéséről és értékesítésre 

kijelölendő önkormányzati 

ingatlanokkal kapcsolatos 

tájékoztatásról 

Előterjesztés 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

Aba Lehel 

21.  

Szentendre, Izbég-Csicserkó 

városrészben lévő 0284/3 hrsz-ú 

ingatlan besorolásának helyi 

építési szabályzatnak megfelelő 

rendezéséről 

Előterjesztés 
dr. Gerendás Gábor 

jegyző 
Barra Judit 

22.  
A Képviselő-testület 2017. évi 

munkatervének elfogadásáról 
Előterjesztés 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

Bartha Enikő 

23.  

Tervszerű önkormányzati 

járdaépítési, járda-felújítási 

program indításáról lakossági 

tájékoztatással 

Előterjesztés 

Fülöp Zsolt, 

Kubatovics Áron, 

Szegedi István 

Fülöp Zsolt, 

Kubatovics 

Áron, 

Szegedi István 
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24.  

Mobil kamerarendszer 

beszerzéséről és Mezőőrség 

felállításáról  

Előterjesztés 

Fülöp Zsolt, 

Kubatovics Áron, 

Szegedi István 

Fülöp Zsolt, 

Kubatovics 

Áron, 

Szegedi István 

25.  

Szentendre, Hamvas Béla u. 8. 

1/1. szám alatti lakás  közérdekű 

célból történő bérbeadásáról 

Az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) 

pontjaalapján zárt ülés 

rendelhető el! 

Előterjesztés 
Kéri Mihály 

gazdasági vezető 
Herczeg Mária 

26.  

a Magyar Agrár-, 

Élelmiszergazdasági és 

Vidékfejlesztési Kamara  Megyei 

Elnökségének helyi földbizottsági 

feladatkörében hozott, a 

Szentendre külterület 069/48 hrsz-

ú szántó, valamint a Szentendre 

külterület 0173/34. hrsz-ú legelő 

és szántó megjelölésű 

mezőgazdasági ingatlanok 

adásvételi szerződésének 

jóváhagyását támogató 

állásfoglalása elleni kifogás 

elbírálásáról 

Az Mötv. 46. § (2) bek. a) pontja 

alapján zárt ülés! 

Előterjesztés 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

Baráthné dr. 

Ulicsák Mária 

  Egyebek 
   

 

 

1. Tájékoztató a két ülés között eltelt időszak eseményeiről 

Előadó: Verseghi-Nagy Miklós polgármester 

 

 

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

közötti tájékoztatóval kapcsolatban van-e valakinek kérdése, észrevétele.  

 

 

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

vette.  

 

 

2.      Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

Előadó: Verseghi-Nagy Miklós polgármester 

 

 

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

szavazásra bocsátja a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentés elfogadását. 
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Szavazás eredménye 

 

 

#: 476   Száma: 16.12.08/2/0/A/KT 

Ideje: 2016 december 08 15:05  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 100.00 92.86 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 13 100.00 92.86 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   7.14 

Összesen 14   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Név Voks Frakció 

Boda Anna Mária Igen - 

Dombay Zsolt Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Szegedi István Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Távol - 

 

 

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

lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadta és az alábbi határozatot 

hozza: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

276/2016. (XII.8.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a lejárt határidejű 

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

68/2016. (III.10.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

90/2016. (IV.14.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

190/2016. (VII.21.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

224/2016. (X.13.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

229/2016. (X.13.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

244/2016. (X.13.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

254/2016. (XI.17.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

259/2016. (XI.17.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

260/2016. (XI.17.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

262/2016. (XI.17.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

272/2016. (XI.17.) Kt. sz. határozat  végrehajtása megtörtént. 

 

 

II. 
311/2015. (XI.12.) Kt. sz. határozat   végrehajtása folyamatban van  Új határidő: 2017. január 31. 

77/2016. (IV.14.) Kt. sz. határozat     végrehajtása folyamatban van  Új határidő: 2017. február 28. 

174/2016. (VI.16.) Kt. sz. határozat   végrehajtása folyamatban van  Új határidő: 2017. február 28. 

189/2016. (VII.21.) Kt. sz. határozat  végrehajtása folyamatban van  Új határidő: 2016. december 30. 

236/2016. (X.13.) Kt. sz. határozat     végrehajtása folyamatban van  Új határidő: 2016. december 31. 

257/2016. (XI.17.) Kt. sz. határozat   végrehajtása folyamatban van  Új határidő: 2016. december 31. 

 

 

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

Polgármestert, hogy a tett intézkedésekről számoljon be. 

 

Felelős:     Polgármester, Jegyző 

Határidő: azonnal 

A végrehajtásér közvetlenül felelős: Önkormányzati és Szervezési Iroda 

 

 
 

3. Tájékoztató a Képviselő-testület által a Polgármesterre – szociális és 

gyermekvédelmi igazgatás területén – átruházott hatáskörben tett intézkedésekről  

Előadó: Verseghi-Nagy Miklós polgármester 

 

 

 

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

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

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

 

 

 

4.  Tájékoztató a közösségi együttélés alapvető szabályairól és elmulasztásának 

jogkövetkezményeiről szóló rendelet megalkotása óta tett intézkedésekről 

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

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

 

 

 

 

5.     Előterjesztés a 2017. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról 

szóló rendelet megalkotásáról 

Előadó: Verseghi-Nagy Miklós polgármester 

 

 

 

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

lévén szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

 

#: 477   Száma: 16.12.08/5/0/A/KT 

Ideje: 2016 december 08 15:06  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 100.00 92.86 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 13 100.00 92.86 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   7.14 

Összesen 14   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Név Voks Frakció 

Boda Anna Mária Igen - 

Dombay Zsolt Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Szegedi István Igen - 
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Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Távol - 

 

 

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

rendelet-tervezetet elfogadta és az alábbi rendeletet alkotja:  

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

30/2016. (XII.13.) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat 2017. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásáról 

  

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetési rendelet 

megalkotásáig – a költségvetési gazdálkodás folyamatosságának biztosítása, a pénzügyi 

gondok elkerülése érdekében – a finanszírozás és a költségvetési gazdálkodás átmeneti 

szabályait az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. §-a alapján az alábbiak 

szerint határozza meg: 

 

I. 

 

Átmeneti finanszírozási és gazdálkodási szabályok 

 

1. § 

 

A Képviselő-testület felhatalmazást ad a polgármesternek az önkormányzat bevételeinek 

folyamatos beszedésére és a kiadásoknak a 2-6. §-okban meghatározott feltételekkel történő 

teljesítésére a Hivatal útján. 

 

2. § 

 

(1) Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek igazgatási és egyéb 

feladatai működési kiadásainak havi teljesítéséhez a 2016. évi tartós kötelezettségekkel 

módosított működési célú költségvetési támogatások 1/12-ed részének megfelelő 

összegben vállalható kötelezettség, utalható támogatás, illetve teljesíthető kifizetés. 

 

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően a 2017. évi költségvetésről szóló 

önkormányzati rendelet meghozataláig kötelezettséget vállalni csak a közalkalmazottak és 

köztisztviselők előmenetelével kapcsolatos átsorolásokkal együtt járó többletbérek 

időarányos részére lehet. 

 

(3) A 2017. évre áthúzódó beruházási, felújítási feladatokra költségvetési kiadás csak a 2016. 

évi jóváhagyott előirányzat-maradványok erejéig polgármesteri engedéllyel teljesíthető. 

 

(4) A Képviselő-testület a Polgármesternek 10.000.000 Ft azaz tízmillió forint egyedi ügyleti 

értékhatárig – a gazdasági vezető ellenjegyzése mellett – kötelezettség-vállalási jogot 

biztosít. A Polgármester a kötelezettség-vállalásról a soron következő ülésén tájékoztatja a 

Képviselő-testületet. 
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3. § 

 

A Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) a szociális segélyezésre 

jogosult ellátottak körében bármely jogcím alatti segélyeket kifizetheti a pénzbeli és 

természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátásról szóló önkormányzati rendeletben 

foglaltak betartása mellett.   

 

4. § 

 

A Hivatal zavartalan működéséhez feltétlenül szükséges dologi kiadások teljesíthetőek. A 

kommunális és városgazdálkodási feladatokhoz kapcsolódóan legfeljebb a 2016. évre 

jóváhagyott előirányzat 1/12 része fizethető ki.  

 

5. § 

 

Nem önkormányzati intézmények, alapítványok, egyéb szervezetek részére kizárólag a 2016. 

december 31-ig megkötött megállapodások, képviselő-testületi kötelezettségvállalások alapján 

teljesíthető utalás. 

 

6. § 

 

(1) A jóváhagyott, folyamatban lévő önkormányzati felhalmozási (beruházási) feladatokhoz és 

felhalmozási célú pénzeszközök átadásához kapcsolódóan kifizethetőek: 

 

a) a 2016. évi előirányzat-maradványok erejéig a ténylegesen elvégzett munkák 

ellenértéke, 

b) a 2016. december 31-ig megkötött szerződések 2016. évi üteme szerint elvégzett 

munkák ellenértéke, 

c) jogerős határozatok szerinti kötelezettségek. 

 

(2) A jóváhagyott, folyamatban lévő felhalmozási feladatoknál szerződésmódosítás nem 

irányulhat a 2016. december 31-ig megkötött szerződések 2017. évi ütemének a 

növelésére. 

 

II. 

 

Vegyes és záró rendelkezések 

 

7. § 

 

(1) E rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba és Szentendre Város Önkormányzat 2017. 

évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet hatályba lépése napján hatályát 

veszti. 

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 

 

 

 

 

 



 12 

 

Szentendre, 2016. december 8. 

 

 

 

 

 Verseghi-Nagy Miklós         dr. Gerendás Gábor 

 polgármester        jegyző 

 
 

 

 

6.  Előterjesztés a 2017. évi igazgatási szünet elrendeléséról szóló …/2016. (…) 

önkormányzati rendelet megalkotásáról 

Előadó: dr. Gerendás Gábor jegyző 

 

 

 

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

lévén szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

 

#: 478   Száma: 16.12.08/6/0/A/KT 

Ideje: 2016 december 08 15:07  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 100.00 92.86 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 13 100.00 92.86 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   7.14 

Összesen 14   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

 

 

Név Voks Frakció 

Boda Anna Mária Igen - 

Dombay Zsolt Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Holló István Igen - 
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Horváth Győző Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Szegedi István Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Távol - 

 

 

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

rendelet-tervezetet elfogadta és az alábbi rendeletet alkotja:  

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

31/2016. (XII.13.) önkormányzati rendelete 

a 2017. évi igazgatási szünet elrendeléséről  

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye, a helyi 

önkormányzatok alcím 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában foglalt jogkörében, a közszolgálati 

tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján, a közszolgálati tisztviselők munka-és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a 

közszolgálati tisztviselőket és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a 

távmunkavégzésről szóló 30/2012. (III.7.) Korm. rendelet 13-15. §-aiban foglaltak 

figyelembevételével az alábbi rendeletet alkotja: 

 

1. § 

A rendelet hatálya 

 

A rendelet hatálya kiterjed a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott 

valamennyi köztisztviselőre, közszolgálati ügykezelőre és munkavállalóra. 

 

2. § 

Az igazgatási szünet 

 

(1) A Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatalban a 2017. évi igazgatási szünet 

 

nyári időszakban: 2017. július 31-től 2017. augusztus 11-ig, 

téli időszakban: 2017. december 18-tól 2017. december 29-ig tart. 

 

(2) Az igazgatási szünet időtartama alatt a feladatellátás folyamatosságának biztosítása 

érdekében a Hivatal ügyeletet tart, azonban az ügyfélfogadás szünetel. 

 

3. § 

 

Záró rendelkezések 

 

(1) E rendelet 2017. január 2-én lép hatályba. 
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(2) E rendelet 2017. december 31-én hatályát veszti. 

(3) A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik. 

 

 

Szentendre, 2016. december 8. 

 

 

 

 

Verseghi-Nagy Miklós     dr. Gerendás Gábor 

       polgármester                            jegyző 

 

 

 

 

7. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat és költségvetési szervei, valamint 

gazdasági társaságai 2017. évi belső ellenőrzési tervéről 

Előadó: dr. Gerendás Gábor jegyző 

 

 

 

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

lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

Szavazás eredménye 

 

 

#: 479   Száma: 16.12.08/7/0/A/KT 

Ideje: 2016 december 08 15:08  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 100.00 92.86 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 13 100.00 92.86 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   7.14 

Összesen 14   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Név Voks Frakció 

Boda Anna Mária Igen - 

Dombay Zsolt Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Holló István Igen - 
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Horváth Győző Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Szegedi István Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Távol - 

 
 

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

határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

277/2016. (XII.8.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szentendre Város Önkormányzat és 

költségvetési szervei, valamint Szentendre Város Önkormányzat gazdasági társaságai 2017. 

évi belső ellenőrzésére vonatkozó ellenőrzési terveket a határozat mellékletei szerinti 

tartalommal elfogadja. 

 

Felelős:     Jegyző 

Határidő: azonnal 

Végrehajtásért közvetlenül felelős: Jegyzői kabinet 

 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

 

8. Előterjesztés a Ferenczy Múzeumi Centrum Gorka Kerámia Kiállítása muzeális 

intézmény fenntartói jogainak és kötelezettségeinek átadásáról 

Előadó: Verseghi-Nagy Miklós polgármester 

 

 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: ismerteti az előterjesztést. Kéri dr. Gerendás Gábor 

jegyző urat, hogy a napirendi ponthoz kapcsolódó kiegészítésekről tájékoztassa a Képviselő-

testületet. 

 

 

dr. Gerendás Gábor jegyző: elmondja, hogy a 9. napirendi ponthoz - a Ferenczy Múzeumi 

Centrum Gorka Kerámia Kiállítása és Szőnyi István Emlékmúzeuma muzeális intézmény 

fenntartói jogainak és kötelezettségeinek átadásáról - egyrészt kiosztásra került egy új 

szerződés, amely a Verőcei Önkormányzattal kötendő. Az előterjesztéshez már csatoltak egy 

szerződést, ahhoz képest néhány technikai változás történt. Például nekik nem kell alapító 

okiratot módosítaniuk, illetve pontosításra került, hogy ki az a két fő, akit a Verőcei 

Önkormányzat átvesz az alkalmazotti állományba a megállapodás alapján. Kiemeli, hogy 
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gyakorlatilag az eredetileg kiosztotthoz képest érdemben nincs eltérés. Elmondja, hogy ezen 

túlmenően kiosztottak egy előterjesztés-kiegészítést, ami a Szőnyi István Emlékmúzeummal 

kapcsolatos. Zebegény Község Önkormányzatával sajnos nem tudtak megállapodásra jutni. A 

tárgyi feltételek átadása nem kérdés, hiszen a feladat címzettje 2017. január 1-től Zebegény 

Község Önkormányzata. Javasolják, hogy erre mindenképp kerüljön sor. Amint azt leírták a 

kiegészítésben is, Zebegény Község Önkormányzatával azért nem tudott létrejönni a 

megállapodás, mert nem hajlandóak átvenni azon dolgozókat, akik ott azt a feladatot ellátják. 

Annak ellenére, hogy a tárgyalások során elhangzott az, hogy ők gyakorlatilag ugyanezekkel 

az emberekkel szeretnék ellátni ezt a feladatot, csak éppen más foglalkoztatási jogviszonyban. 

Jelzi, hogy nem tudtak még végleges dolgokat leírni, mert tegnap volt Zebegényben 

képviselő-testületi ülés. Határozatot hoztak arról, hogy ugyanazokkal az emberekkel 

szeretnének dolgozni, csak nem közalkalmazotti jogviszonyban, hanem munkaviszonyban 

vagy közfoglalkoztatási jogviszonyban, illetve nem határozatlan idejű közalkalmazotti 

jogviszonyban, hanem egy éves határozott idejű közalkalmazotti jogviszonyban. Tehát a 

dolgozók számára mindenképpen jóval kedvezőtlenebb feltételeket kívánnak teremteni, és 

elvárnák azt, hogy a Ferenczy Múzeumi Centrum megszüntesse ezeknek az embereknek a 

jogviszonyát év végével, ami jelentős költséget jelenthetne a Ferenczy Múzeumi Centrumnak. 

Kiemeli, hogy ezért jutott a Ferenczy Múzeumi Centrum arra az álláspontra, hogy mivel 

vannak üres álláshelyei, ezért amennyiben nem jön létre év végéig a megállapodás a dolgozók 

átvételéről Zebegény Község Önkormányzattal, akkor a Ferenczy Múzeumi Centrum képes és 

kész foglalkoztatni ezeket a dolgozókat más, üres álláshelyeken, más telephelyeken. 

Szentendrén kellene dolgozniuk és ezáltal nem szükséges a jogviszonyok megszüntetése. 

Jelzi, hogy ennek megfelelően a határozati javaslat is arról szól, hogy egyrészt a tárgyi 

feltételeket adja át Szentendre Város Önkormányzat, illetve a Múzeum Zebegény Község 

Önkormányzatának. Másrészt arra kap felhatalmazást a Polgármester, hogy az átadás-átvétel 

személyi feltételeiről folytasson további egyeztetéseket, és amennyiben mégis létrejönne a 

megállapodás – ami sajnos a tegnapi zebegényi testületi döntés alapján meglehetősen kétséges 

-, akkor a megállapodást írja alá. Továbbá felkéri a Ferenczy Múzeumi Centrum Igazgatóját a 

Képviselő-testület arra, hogy amennyiben Zebegény Község Önkormányzata nem veszi át a 

foglalkoztatottakat – ha továbbra is kitart amellett, hogy nem lesz jogutódlás, nincs 

jogfolytonosság -, akkor felhatalmazza a Ferenczy Múzeumi Centrum Igazgatóját, hogy üres 

álláshelyeken, más telephelyeken történő továbbfoglalkoztatásról gondoskodjon. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: kettő perc olvasási szünetet rendel el, hogy az 

elmondottakat mindenki írásban is át tudja tekinteni. 

 

 

15.13 órától – 15.15 óráig olvasási szünet. 

 

 

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

 

Kubatovics Áron képviselő: Jegyző úrtól kérdezi, hogyha Zebegény, mint a közfeladat 

ellátására kötelezett község azt is megtagadja, hogy az átadás-átvételen részt vegyen - nyilván 

jegyzőkönyvben rögzíti Szentendre Város Önkormányzat, hogy nem jelentek meg, nem 

sikerült átadni az iratokat -, lezárják december 31-vel az épületet, mi történik akkor, ha 

teljesen elzárkóznak az ingatlan átvételétől. 
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dr. Gerendás Gábor jegyző: elmondja, ha Zebegény Község Önkormányzata elzárkózik az 

ingatlan átvételétől, akkor a minisztérium kijelöli, hogy melyik az az országos gyűjtemény, 

amelyik átveszi. Jelzi, hogy úgy tűnik, Zebegény Község Önkormányzata szeretné átvenni ezt 

az intézményt, csak más az elképzelésük a személyi állomány foglalkoztatási jogviszonyáról. 
 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: megadja a szót Kassai Hajnalnak, a Ferenczy Múzeumi 

Centrum igazgató-helyettesének. 
 

A hangrögzítő rendszer technikai hibája miatt Kassai Hajnal igazgató-helyettes válasza nem 

hallható. 

 

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

bocsátja az I. határozati javaslatot. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

 

#: 480   Száma: 16.12.08/8/0/A/KT 

Ideje: 2016 december 08 15:18  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 12 92.31 85.72 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 1 7.69 7.14 

Szavazott 13 100.00 92.86 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   7.14 

Összesen 14   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Név Voks Frakció 

Boda Anna Mária Igen - 

Dombay Zsolt Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Szegedi István Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Kubatovics Áron Tart. - 

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

az I. határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

278/2016. (XII.8.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

 

1. a Verőce Község Önkormányzata, mint közfeladat ellátására kötelezett, a Ferenczy 

Múzeumi Centrum, mint közfeladat ellátását átadó, Szentendre Város Önkormányzat, 

mint közfeladat ellátást átadó fenntartója közötti, a verőcei Gorka Kerámia Kiállítás 

fenntartói jogainak, illetve kötelezettségeinek átadás-átvételéről szóló, a határozat 

mellékletét képező szerződést elfogadja; 

 

2. felhatalmazza a Polgármestert a határozat melléklete szerinti, a fenntartói jog, illetve 

kötelezettség átadás-átvételéről szóló megállapodás, valamint a szerződés 

mellékleteinek megfelelő, az átadás-átvétel időpontjában kitöltendő dokumentumok 

aláírására.  

 

Felelős:   Polgármester 

Határidő: 2016. december 31. 

A végrehajtásért közvetlenül felelős: Jogi Iroda 

 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

 

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

 

 

Szavazás eredménye 

 

 

 

#: 481   Száma: 16.12.08/8/0/A/KT 

Ideje: 2016 december 08 15:18  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 11 84.62 78.57 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 2 15.38 14.29 

Szavazott 13 100.00 92.86 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   7.14 

Összesen 14   100.00 
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Megjegyzés: 

 

 

Név Voks Frakció 

Boda Anna Mária Igen - 

Dombay Zsolt Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Kubatovics Áron Tart. - 

Szegedi István Tart. - 

Zakar Ágnes Távol - 

 

 

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

II. határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

279/2016. (XII.8.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

 

1. felhatalmazza a Polgármestert, hogy Zebegény Község Önkormányzata, mint 

közfeladat ellátására kötelezett részére a Szőnyi István Emlékmúzeumhoz kapcsolódó 

tárgyi feltételeket, rendelkezésre álló valamennyi dokumentumot adja át, az átadás-

átvételi jegyzőkönyvet Szentendre Város Önkormányzat képviseletében írja alá; 

  

2. felhatalmazza a Polgármestert az átadás-átvétel személyi feltételeiben történő 

megegyezés érdekében további tárgyalások folytatására, illetve megegyezés esetén az 

átadással kapcsolatos megállapodás aláírására; 

 

3. felkéri Gulyás Gábor múzeumigazgatót, hogy amennyiben Zebegény Község 

Önkormányzata a foglalkoztatottakat nem veszi át, kinevezésük módosításával 

gondoskodjon a Ferenczy Múzeumi Centrum állományában, üres álláshelyeken, más 

telephelyen történő továbbfoglalkoztatásukról. 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő: 1-2. pont: 2016. december 31. 

     3. pont: 2016. december 30. 

A végrehajtásért közvetlenül felelős: 1-2. pont: Jogi Iroda 

            3. pont: Ferenczy Múzeumi Centrum Igazgatója 
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9. Előterjesztés Szentendrei Önkormányzat által működtetett iskolák, valamint a 

Nevelési Tanácsadó által használt vagyonelemek átadása és vagyonkezelésbe adása 

a KLIK részére 

Előadó: Kéri Mihály gazdasági vezető 

 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: ismerteti az előterjesztést, jelzi, hogy ennek kapcsán 

egy előterjesztés-kiegészítés is kiosztásra került. Kéri Jegyző urat, hogy tájékoztassa a 

Képviselő-testületet a kiegészítés lényegéről. 

 

dr. Gerendás Gábor jegyző: elmondja, hogy van egy vagyonkezelési szerződés, amelyet már 

egyszer kiosztottak az eredeti előterjesztéshez. Ez a Ceglédi Tankerületi Központ – Nevelési 

Tanácsadó épületére vonatkozó vagyonkezelési szerződésről szól. Ebben  néhány technikai 

pontosítás történt, helyrajzi szám, határidő módosítások, de tartalmilag megegyezik a korábbi 

szerződéssel. A másik egy előterjesztés-kiegészítés, amely a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt-

vel kapcsolatos. Már az eredeti előterjesztésben is szerepelt, hogy az előzetes egyeztetések 

alapján a portai-, illetve takarítási feladatokat ellátó dolgozókat a Váci Tankerületi Központ 

átvenné a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt-től. Bár a tankerületi központ a törvény alapján 

erre nem köteles, sikerült erről megállapodni. Kiemeli, hogy a kiegészítéshez csatolták azt a 

megállapodást, amelynek szövegét a Váci Tankerületi Központ is elfogadta. Tehát ez a 

leegyeztetett szerződésszöveg, illetve a szerződés mellékletét is tartalmazza az előterjesztés, 

összesen 29 fő átvételére kerül sor, munkaviszonyból – munkaviszonyba, változatlan 

feltételeket biztosít a Váci Tankerületi Központ. Jelzi azt is, hogy az eredeti előterjesztésben 

írták, hogy a karbantartási feladatokra várhatóan a Váci Tankerületi Központ óradíjas 

megállapodást fog kötni a Városi Szolgáltató NZrt-vel. Egyelőre ezek a tárgyalások még nem 

zárultak le és Mandula Gergely vezérigazgató úr kérte - ha esetleg nem fogja megrendelni a 

Váci Tankerületi Központ óradíjas szerződéssel ezeket a szolgáltatásokat, és itt is inkább az 

az irány fog kialakulni, hogy a meglévő, legfeljebb 6 fő karbantartó, aki az iskolákban e 

feladatokat ellátja, átkerülhet a Váci Tankerületi Központhoz -, hogy akkor nyíljon meg ennek 

a lehetősége is. Tehát a kiegészítésben szereplő, módosított III. határozati javaslat tartalmazza 

azt is, hogy amennyiben a tárgyalások során a Vezérigazgató arra az eredményre jut, akkor 

legyen lehetősége, hogy a karbantartási feladatokat ellátó dolgozókat is átadja a Váci 

Tankerületi Központnak ugyanúgy, ahogy a takarító-, illetve portaszolgálati feladatokat ellátó 

dolgozókat, változatlan munkajogi feltételek mellett. 

 

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

 

Fülöp Zsolt képviselő: úgy gondolja, hogy az átadáshoz kapcsolódik a Barcsay Jenő 

Általános Iskolában lévő mászófal. Elmondja, hogy megkeresték ez ügyben és számára sok 

minden kiderült menet közben. Jelenleg az átadás kapcsán odáig jutottak, hogy a Klebelsberg 

Intézményfenntartó Központ az igazgatónőnek kijelentette, hogy nem vesz át semmiféle 

magántulajdonban lévő elemet, ami az iskolában van. Azaz kérni fogják az Önkormányzattól, 

hogy ezt távolítsák el, mielőtt egyáltalán a KLIK tulajdonába kerül a mászófal. Erről majd 

kap az Önkormányzat hivatalos levelet, ezért jelzi előre, hogy erre jó lenne felkészülni és a 

magántulajdont eltávolítani. Úgy véli, hogy a vizsgálódás kapcsán néhány dolgot jó lenne 

kideríteni, például azt, hogy ki, mikor és hogyan indította el a mászófal telepítését. Kérdezi 

továbbá, hogy amikor megvalósították a mászófalat, ki ellenőrizte, hogy vannak-e műszaki 

engedélyei. Szerinte a mászófal veszélyes üzem, évente be kell vizsgáltatni, ami több 100 ezer 

Ft. Jelzi, hogy van egy másik mászófal is Szentendrén, ami a Honvédség tulajdonában van, de 

ők sem használják, mert nem fizetik ki az évenkénti drága bevizsgálást. Megjegyzi, hogy a 
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gyerekek rendszeresen használták a mászófalat az iskolában, és az égiek óvták őket, hogy 

senkinek nem esett semmi baja. Úgy néz ki, hogy a mászófal a kezdetektől fogva nem 

rendelkezett engedéllyel, szeretné, ha kiderülne, hogy ez a folyamat hogyan történt, egyáltalán 

hogyan fordulhatott elő, hogy egy iskolában felállított, az Önkormányzat által is tudott 

mászófal ilyen állapotban van. Kéri, hogy a vizsgálat eredményét a Jóléti Bizottság ülésén 

megtárgyalhassák. 

 

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

 

Kubatovics Áron képviselő: felveti, hogy vajon mennyi ilyen magántulajdonban lévő eszköz 

van még a városban. Elmondja, hogy a Városfejlesztési, Jogi és Pénzügyi Bizottság ülésén 

hosszan beszéltek erről. Egyrészről jó, hogy az Önkormányzat megtakarít 216 millió Ft-ot, 

sok tehertől megszabadulnak, ugyanakkor az adóerő-képességet elemezni kell. A bizottsági 

ülésen elhangzott, hogy nem sokkal van Szentendre a 32 ezer Ft-os adóerő alatt, egyelőre még 

nem kell hozzájárulást fizetni. Ez azért érdekes, mert ha átlépi a város, már fizetni kell. 

Megjegyzi, hogy ismerve a magyar kormány viszonylag ad hoc kormányzását, egyáltalán nem 

tartja elképzelhetetlennek, hogy ehhez elkezdenek hozzányúlni, mert az adott költségvetési 

évben kiderül számukra, hogy kevés forrás van arra, hogy az intézményeket, tankerületeket 

fenntartsák. Másik dolog az, hogyha közel vannak a 32 ezer Ft-os határhoz, maximumon van 

az iparűzési adó, ami egyedüli befolyásoló faktor. Mindannyian azt akarják, hogy egyre több 

vállalkozás jöjjön Szentendrére, és egyszer majd átlépik a határt, amikor eljön az a pont és 

fizetni kell. Jelzi, hogy nem tartja jó gazdának az államot, látták, hogy a korábbi KLIK-

rendszer hogyan működött, most azt ígérik, hogy ez sokkal jobban fog működni, mint az 

előző. Tudja, hogy kötelező átadni az intézményeket, mégis ellenérzését fejezi ki a Képviselő-

testület számára. Bár ne legyen igaza, hogy a szentendrei iskolák állapota 2-3-4 év múlva 

téma lesz a Testület előtt, mert a KLIK nem végzi el azokat a karbantartási munkákat, 

amelyeket Szentendre Város Önkormányzata évről-évre megtett. Tavaly és tavalyelőtt is 

minden szempontból támogatták a Polgármester urat és a Városvezetést, amikor 48-48 millió 

Ft-ot folyamatosan ráköltöttek a 4-4 iskolára. Úgy véli, hogy ha a KLIK nem fogja ezeket 

végezni, bizony, hiányozni fog. Megjegyzi, hogy miközben arról van szó, hogy egy újabb 

átszervezés miatt lépéskényszerben vannak – ha nem fogadják el, akkor „jogi” eszközökkel 

elveszik az iskolát -, mégsem tudja ezt az előterjesztést támogatni.  

 

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

 

Magyar Judit képviselő: megmagyarázza a tegnapi bizottsági ülés kapcsán tett és a mai 

„nem” szavazatát. Kiemeli, hogy nem a konkrét határozati javaslattal van baja, hanem 

politikai okokból vannak fenntartásai. Egyáltalán nem tudja támogatni, ami most az országban 

zajlik, nem csak a vagyon kezelésével kapcsolatban vannak félelmei, hanem az oktatás 

minősége miatt is. Hallhatják a televízióban, rádióban, mindenhol, hogy milyen szinten 

romlik le a diákok tudása. Jelzi, hogy a határozati javaslatot elfogadná, de politikai okok miatt 

szintén „nem”-el fog szavazni. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: a mászófal kapcsán elmondja, hogy az Önkormányzat 

nagyjából úgy csöppent bele e kérdéskörbe, mint Pilátus a krédóba. Valamikor 2010-ben az 

akkori iskolaigazgató az Önkormányzat tudta nélkül engedélyezte, hogy egy magánegyesület 

telepítse a mászófalat. Felhívja a figyelmet, hogy felszólították a mászófal tulajdonosát, hogy 

távolítsa el a mászófalat és mutassa be azon bizonylatokat, amelyek igazolják, hogy ennek a 

rendszeres karbantartása, ellenőrzése, bevizsgáltatása megtörtént. Tehát a vizsgálat 

elkezdődött, felszólították a mászófal tulajdonosát, hogy rendezze ezt a helyzetet. Ha a 
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tulajdonos nem távolítja el, akkor 2017. január 1-től a KLIK-nek fog meggyűlni ezzel a baja. 

Adóerő-képesség terén szerinte örüljenek annak, ami pozitív dolog. Szentendrének nem kell 

ezt a szolidaritási hozzájárulást fizetnie, ez a gazdagabb és szegényebb önkormányzatok 

között most kiegyenlítő, az igazságosság irányába ható dolog. Szentendrének ez jelentős 

megtakarításokat fog eredményezni, e megtakarításból adott esetben akár az iskolák épületére 

is költhetnek, amelyek továbbra is az Önkormányzat tulajdonában maradnak. Jelzi, hogy 

pályázatokat adtak be, és ha nyernek, akkor azt az iskolák felújítására fogják fordítani. 

Mindenképpen a jó gazda szeme lesz részükről az iskolákon a jövőben is. Úgy gondolja, hogy 

az országos politikának és az oktatásnak nincs köze a jelenlegi előterjesztéshez, de 

természetesen bármelyik előterjesztésnél lehet „nem” gombot nyomni. Ez az előterjesztés az 

épület működtetésének átadásáról szól, ami jelentős megtakarítást eredményez egyrészt a 

város számára, másrészt a városnak továbbra is minden lehetősége megvan arra, hogy saját 

forrásból az épületek felújítására, szépítésére költsön. Megadja a szót Fülöp Zsolt 

képviselőnek. 

 

Fülöp Zsolt képviselő: javasolja, hogy ne csak az épületekkel foglalkozzanak, a 216 millió 

Ft-ot próbálják meg jó gazda módjára felhasználni. Örül, hogy továbbra is az a szándék, hogy 

az épületekkel szeretnének továbbra is törődni és lehetőségeik szerint valamilyen úton-módon 

beszállnak majd a fenntartásába. Ezen túlmenően úgy gondolja, hogy törődjenek az 

iskolákban tanuló gyermekekkel és a tanárokkal is. Javasolják, hogy meghatározott összeget 

különítsenek el, szeretnének egy ösztöndíjrendszert, tehetséggondozást elindítani az 

iskolákban. Tudja, hogy most is vannak különböző formák erre, de szerinte a tanárok, diákok 

jutalmazása, elismerése érdekében egy másfajta lehetőséget is megjeleníthetne a 

Városvezetés, a Képviselő-testület. Úgy véli, nem kellene most a konkrétumokat kitalálni, 

csak jelzi, hogy a 216 millió Ft-ból jó lenne, ha a tanárokra és a gyermekekre is tudnának 

valamennyit fordítani és nem csak az épületekkel törődnének. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: jelzi, hogy mennyire nem csak az épületekkel 

törődnek, azt az elmúlt két évben maximálisan bizonyította a Városvezetés. Úgy gondolja, 

hogy Szentendrén ez a rendszer példaértékű módon működik. Azzal is alátámasztja állítását, 

hogy messze nem csak a négy iskolával törődtek, amelyek önkormányzati működtetésű 

épületben kapnak helyet, hanem éppen úgy az alapítványi-, egyházi iskolákkal, az 

igazgatókkal, tanári karral rendszeres volt az egyeztetés, rengeteg programot indítottak (pl. 

helytörténeti vetélkedők, sportágválasztók, művészeti oktatás stb.). Az ösztöndíjak is léteznek 

– Bursa Hungarica, „Jó tanuló, jó sportoló” díj. A négy épület működtetésére most nem a 

Városi Szolgáltató NZrt-től fog odamenni szakember, hanem valahonnan máshonnan, de ezt a 

fajta kapcsolatot, törődést, gondoskodást az iskolák irányába egyáltalán nem kell, hogy 

befolyásolja és nem is fogja. Megadja a szót Fülöp Zsolt képviselőnek, jelzi, hogy SZMSZ-en 

kívüli a hozzászólása, ezért kéri, hogy röviden tegye meg észrevételét. 

 

Fülöp Zsolt képviselő: felhívja a figyelmet, hogy kifejezetten tehetséggondozásra gondolt. 

Szerinte a költségvetés tárgyalásakor lehet erről majd bővebben szólni. 

 

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

 

Szegedi István képviselő: a felmerült 217 millió Ft-os megtakarítás kapcsán szeretné 

leszögezni, hogy nem 100 %-ban takarítódik meg, mert valamilyen úton-módon a Városi 

Szolgáltató NZrt-n keresztül szerepelt ez az összeg a város bevételei között. Ha a 217 millió 

Ft-ot nem fogják elkölteni a Városi Szolgáltató NZrt-n keresztül, akkor nyilván a Városi 

Szolgáltató NZrt-nek kevesebb bevétele lesz. Például ez által fajlagosan megnő az igazgatási 
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költség vagy logisztikai költség stb. a továbbiakkal kapcsolatosan. Tehát a 217 millió Ft-nak 

csak egy része takarítódik meg, és amennyiben ezt valóban megtakarítják, akkor már most 

célszerű lenne akár ebben az előterjesztésben vagy valamilyen módon megcímkézni, nehogy 

majd a Városi Szolgáltató NZrt-nél keletkezett lyuk kitömésére legyen felhasználva. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: elmondja, hogy Szegedi István képviselő úr téved, mert 

a 217 millió Ft az egészen pontosan 217 millió Ft megtakarítást jelent. Ennek máshol 

valamiféle költségnövelő hatása nincsen. Bérköltségekről, rezsiköltségekről van szó, a 

címkézéssel azért nem ért egyet, mert a költségvetés tárgyalásánál kell majd meghatározniuk, 

hogy mi a legjobb mód ezen összegek felhasználásának, illetve a rendelkezésre álló források 

felhasználásának. Megadja a szót Szegedi István képviselőnek. 

 

Szegedi István képviselő: elmondja, hogy a 217 millió Ft nem lesz bevétele a Városi 

Szolgáltató NZrt-nek. Úgy gondolja, hogy ettől a Városi Szolgáltató NZrt-nél nem lesz 

gépselejtezés, állományból elbocsájtott ember, nem fog csökkenni senki munkabére stb. Tehát 

a Városi Szolgáltató NZrt-nél ez bevételkiesést fog eredményezni. Ezáltal a Városi 

Szolgáltató NZrt. bevétele csökken, a különböző munkafolyamatokra fordítandó fajlagos 

költségek pedig nőhetnek. Így a 217 millió Ft nem 100 %-os megtakarítás. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: újra elmondja, hogy Szegedi István képviselő úr téved. 

A 217 millió Ft pontosan annyi megtakarítást jelent, rezsiköltségeket és munkabérköltségeket 

takarítanak meg. Abban igazat ad, hogy esetleg más divíziókra fajlagosan esetleg több 

központi költség rakódik, de ettől még abszolút értékben az a megtakarítás pontosan annyi, 

amennyit megtakarítanak. A bevételkiesés nem értelmezhető, de részletesebben is szívesen 

elmagyarázza. Egyéb kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja az I. határozati 

javaslatot. 

 

Szavazás eredménye 

 

 

#: 482   Száma: 16.12.08/9/0/A/KT 

Ideje: 2016 december 08 15:38  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 10 76.93 71.43 

Nem 2 15.38 14.29 

Tartózkodik 1 7.69 7.14 

Szavazott 13 100.00 92.86 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   7.14 

Összesen 14   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Név Voks Frakció 

Boda Anna Mária Igen - 
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Dombay Zsolt Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Kubatovics Áron Nem - 

Magyar Judit Nem - 

Szegedi István Tart. - 

Zakar Ágnes Távol - 

 

 
 

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

az I. határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

280/2016. (XII.8.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

1. a Váci Tankerületi Központtal kötendő, az alábbi intézmények által a köznevelési feladat 

ellátásához használt vagyonelemekre vonatkozó átadás-átvételi megállapodást, valamint 

vagyonkezelési szerződést a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja: 
 

Szentendrei Barcsay Jenő Általános Iskola Szentendre 2000 Kálvária út 18. 8634/1 8887,32 (9000) 

Szentendrei II. Rákóczi Ferenc Általános 

Iskola és Gimnázium Szentendre 2000 Rákóczi út 6. 

2326, 2328, 

2329 3121 

Izbégi Általános Iskola Szentendre 2000 Mária u. 1. 2963, 2969 3172,33 (3239) 

Izbégi Általános Iskola Szentendre 2000 Anna u. 22. 3010 199 

Izbégi Általános Iskola Szentendre 2000 Szentlászlói út 94. 2972 527 

Templomdombi Általános Iskola Szentendre 2000 Alkotmány u. 12. 2297 1344 

Vujicsics Tihamér Alapfokú Művészeti 

Iskola Szentendre 2000 Duna korzó 16. 
1815 

840 

Vujicsics Tihamér Alapfokú Művészeti 

Iskola Szentendre 2000 Duna korzó 18. 
1795 

250,64 (2290) 

 

2. felkéri a Polgármestert arra, hogy az átadás-átvételi megállapodást és a vagyonkezelési 

szerződést a határozat melléklete szerinti tartalommal írja alá.  

 

Felelős:     Polgármester 

Határidő: 2016. december 15. 

A végrehajtásért közvetlenül felelős: Vagyongazdálkodási Iroda 

 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
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Verseghi-Nagy Miklós polgármester: szavazásra bocsátja a II. határozati javaslatot. 

 
 

Szavazás eredménye 

 

 

#: 483   Száma: 16.12.08/9/0/A/KT 

Ideje: 2016 december 08 15:38  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 10 76.93 71.43 

Nem 2 15.38 14.29 

Tartózkodik 1 7.69 7.14 

Szavazott 13 100.00 92.86 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   7.14 

Összesen 14   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Név Voks Frakció 

Boda Anna Mária Igen - 

Dombay Zsolt Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Kubatovics Áron Nem - 

Magyar Judit Nem - 

Szegedi István Tart. - 

Zakar Ágnes Távol - 

 
 

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

II. határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

281/2016. (XII.8.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
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1. a Ceglédi Tankerületi Központtal kötendő, a Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

Szentendrei Tagintézménye által a köznevelési feladat ellátásához használt 

vagyonelemekre vonatkozó átadás-átvételi megállapodást, valamint vagyonkezelési 

szerződést a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja; 

 

Pest Megyei Pedagógia Szakszolgálat 

Szentendrei tagintézménye 
Szentendre 2000 Széchenyi tér 1. 1247 300 (1852) 

 

2. felkéri a Polgármestert arra, hogy az átadás-átvételi megállapodást és a vagyonkezelési 

szerződést a határozat melléklete szerinti tartalommal írja alá. 

 

Felelős:     Polgármester 

Határidő: 2016. december 15. 

A végrehajtásért közvetlenül felelős: Vagyongazdálkodási Iroda 

 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

 

 

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

 

 

Szavazás eredménye 

 

 

#: 484   Száma: 16.12.08/9/0/A/KT 

Ideje: 2016 december 08 15:38  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 10 76.93 71.43 

Nem 2 15.38 14.29 

Tartózkodik 1 7.69 7.14 

Szavazott 13 100.00 92.86 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   7.14 

Összesen 14   100.00 

Megjegyzés: 

 

Név Voks Frakció 

Boda Anna Mária Igen - 

Dombay Zsolt Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Igen - 
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Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Kubatovics Áron Nem - 

Magyar Judit Nem - 

Szegedi István Tart. - 

Zakar Ágnes Távol - 

 

 

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

III. határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

282/2016. (XII.8.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

 

1. a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. és a Váci Tankerületi Központ között, az átadásra 

kerülő iskolák takarítási és portaszolgálati feladatainak folyamatos ellátása érdekében 

kötendő tovább-foglalkoztatási megállapodást a határozat melléklete szerinti 

tartalommal jóváhagyja; 

2. hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben a karbantartási feladatok VSZN Zrt. általi óradíjas 

formában történő ellátására irányuló tárgyalások nem vezetnek eredményre - és az a 

törvényben biztosított határidők betartásával lehetséges - a feladatok folyamatos 

ellátása érdekében a jelen határozat 1. pontjában hivatkozott tovább-foglalkoztatási 

megállapodást az érintett karbantartók vonatkozásában is megköthesse; 

3. felkéri a VSZN Zrt. Vezérigazgatóját, hogy az 1. pontban hivatkozott szerződést kösse 

meg.  

 

Felelős: 1. pont: Polgármester, 2-3. pont: VSZN Zrt. Vezérigazgatója 

Határidő: 2016. december 31. 

A végrehajtásért közvetlenül felelős: VSZN Zrt. Vezérigazgatója 
 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

 

10. Előterjesztés a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium tanuszodájának 

üzemeltetéséről szóló megállapodás megszüntetéséről 

Előadó: Verseghi-Nagy Miklós polgármester 

 

 

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

István képviselőnek. 

 

Szegedi István képviselő: elmondja, hogy az előterjesztés alapján megszüntetésre kerül az 

Aquapalace Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel egy megállapodás, ami átkerül majd a Váci 

Tankerületi Központhoz. A megállapodást 2016. december 31-vel az Önkormányzat 

felmondja, hogy 2017. január 1-től megköthessék a következő megállapodást. Kérdezi, hogy a 

két megállapodás között lesz-e valamiféle eltérés, 100 %-os mértékben finanszírozzák-e a 
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14,5 millió Ft-ot, látta-e már valaki ezt a megállapodást, folytonos lesz-e az üzemeltetés, vagy 

itt is várható csúszás, mint a hulladékkezeléssel kapcsolatosan. Fennmarad-e, biztosítva lesz-e 

az uszoda az iskola számára vagy egyszer csak bezár? Mi a biztosíték arra, hogyha az 

Önkormányzat fel tudta mondani közös megegyezéssel akár 20 nap alatt ezt a megállapodást, 

akkor ugyanezt nem fogja-e megtenni a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ? Jelzi, hogy 

jó lett volna, ha az előterjesztéshez mellékelik a megállapodást, ha ezt valóban 2017. január 1-

vel alá fogják írni. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: elmondja, hogy a megállapodás megkötése a 

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és az Aquapalace Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

felelősségi köre. Az Önkormányzatnak az a feladata, hogy megszüntessék ezt a 

megállapodást, a KLIK-nek pedig az a feladata, hogy megkösse. A szerződést még nem írták 

alá, de már előkészítés alatt van. Tankerületi igazgató úr ígéretével rendelkeznek, hogy az 

üzemeltetési feladatok ellátását változatlan feltételekkel megrendeli az Aquapalace 

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-től. Ismételten jelzi, hogy igazából ez a KLIK felelőssége, 

hogy ez megtörténjen, hiszen 2017. január 1-től nem kérdés, hogy a Klebelsberg 

Intézményfenntartó Központnak kell az épületeket működtetni. Kell, hogy rendelkezzen 

szerződéssel, még akkor is, ha ez kicsit az utolsó pillanatra maradt. Megadja a szót 

Kubatovics Áron képviselőnek. 

 

Kubatovics Áron képviselő: elmondja, hogy nem tudja szó szerint idézni Polgármester urat 

az előző napirendi pont kapcsán, amikor arról beszélt, hogy az a szándék, hogy a szentendrei 

iskolák épületeinek fenntartásába vagy felújításába a jövőben is aktív módon beszáll az 

Önkormányzat. Kiemeli, hogy szentendrei gyerekek úsznak az uszodában. Lehet, hogy ennél 

az előterjesztésnél most hátradőlhetnek, mert nem dolguk és a két fél elintézi egymás között a 

szerződést, de végeredményben a cső végén ugyanúgy az Önkormányzat van és saját 

felelősségük, hogy januárban nyitva legyen az uszoda. Úgy gondolja, hogy erre a 

bizonytalanságra kérdezett rá Szegedi István képviselő úr. Jelzi, hogy jog szerint 

felmondhatják és remélhetőleg születik egy megállapodás, de akkor is az Önkormányzat 

felelőssége, hogy ne legyen semmilyen csúszás. Kitér arra is, hogy Polgármester úr az előző 

napirendnél nem hátrált ki a kérdés elől, akkor most se tegye, hiszen ugyanúgy szentendrei 

gyerekek fognak az uszodába járni, mint ahogy szentendrei gyerekek járnak az iskolákba. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: felhívja a figyelmet, hogy nem azt mondta, hogy 

hátradőlnek, és nem csinálnak semmit. Abszolút proaktívak és a szerződés előkészítésén 

dolgoznak, Ügyvezető úr már meg is tette az ajánlatát a Klebelsberg Intézményfenntartó 

Központ felé, illetve személyesen is tárgyalt az Igazgató úrral. Jelzi, hogy az egyik egy direkt 

felelősség, a másik áttételes felelősség. Jogilag a KLIK felelős azért, hogy a szerződés meg 

legyen kötve. Az Önkormányzat a maga részéről mindent megtesz, hogy ez megtörténjen. 

Megadja a szót Szegedi István képviselőnek. 

 

Szegedi István képviselő: elmondja, hogy az előterjesztést azért nem fogja megszavazni, mert 

szeretné, ha a megállapodás addig élne, míg az új meg nem köttetik, valamint a megállapodást 

nem látta a Képviselő-testület, és a Városfejlesztési, Jogi és Pénzügyi Bizottság sem. Nem 

tartja szerencsésnek, hogy egy megállapodást megszüntetnek, aztán bizonytalan időben, 

bizonytalan tartalmút kötnek helyette. 
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Verseghi-Nagy Miklós polgármester: jelzi, hogy Szegedi István képviselő úr valószínűleg a 

13. napirendnél sem fogja megszavazni a közszolgáltatási szerződések módosítását, mert 

például karbantartásra még nincs megállapodás a KLIK-el. Kiemeli, hogy a 2017. január 1-i 

dátum törvényileg kötelez mindenkit, aki ebben érintett. Egyéb kérdés, hozzászólás nem lévén 

szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

 

#: 485   Száma: 16.12.08/10/0/A/KT 

Ideje: 2016 december 08 15:44  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 10 76.93 71.43 

Nem 1 7.69 7.14 

Tartózkodik 2 15.38 14.29 

Szavazott 13 100.00 92.86 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   7.14 

Összesen 14   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Név Voks Frakció 

Boda Anna Mária Igen - 

Dombay Zsolt Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Szegedi István Nem - 

Fülöp Zsolt Tart. - 

Kubatovics Áron Tart. - 

Zakar Ágnes Távol - 

 
     
 

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

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

283/2016. (XII.8.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  

 

1. kezdeményezi a Szentendre Város Önkormányzat és az Aquapalace Kft. között 2013. 

áprilisában a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium tanuszodájának 

üzemeltetéséről szóló megállapodás közös megegyezéssel, 2016. december 31. 

napjával történő megszüntetését, tekintettel arra, hogy 2017. január 1-től az illetékes 

tankerületi központ lesz az iskola működtetője és vagyonkezelője; 

2. felhatalmazza a Polgármestert a megszüntetéssel kapcsolatos megállapodás 

megkötésére, a szükséges intézkedések megtételére. 

  

Felelős:   Polgármester 

Határidő: 2016. december 31.  

A végrehajtásért közvetlenül felelős: Jogi Iroda 

 

 

 

11. Előterjesztés a Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft. további működéséről és 

tagi kölcsön szerződésének módosításáról 

Előadó: Kéri Mihály gazdasági vezető 

 

 

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

lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

 

#: 486   Száma: 16.12.08/11/0/A/KT 

Ideje: 2016 december 08 15:44  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 100.00 92.86 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 13 100.00 92.86 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   7.14 

Összesen 14   100.00 

Megjegyzés: 
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Név Voks Frakció 

Boda Anna Mária Igen - 

Dombay Zsolt Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Szegedi István Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Távol - 

 
 

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

határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

284/2016. (XII.8.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szentendre és Térsége TDM Nonprofit 

Kft-vel kapcsolatban az alábbi döntést hozza, egyben felkéri a Polgármestert, hogy a társaság 

taggyűlésén az abban foglaltakat támogassa szavazatával: 

 

1. hatályon kívül helyezi a 149/2016. (VI.16.) Kt. sz. határozatát; 

2. hozzájárul a Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft-vel 2012. november 15-én 

kötött tagi kölcsön szerződés módosításához akként, hogy a visszafizetés 

határidejét 2017. december 31. napjára módosítja; 

3. hozzájárul, hogy a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft., mint a 

Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft. 100%-os önkormányzati tulajdonú 

tagja névértéken, maximált vételáron a társaságon belül üzletrészeket vásároljon 

fel; 

4. felkéri a Polgármestert a tagi kölcsön szerződés módosításának aláírására; 

5. felkéri az Ügyvezetőt a társaságot terhelő intézkedések megtételére, valamint a 

tagi kölcsön szerződés módosításának aláírására. 

 

Felelős: 1-4. pont: Polgármester 

       5. pont: Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft. ügyvezetője 

Határidő: 2016. december 31. 

A végrehajtásért közvetlenül felelős: Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft. 

ügyvezetője 
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12. Előterjesztés a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. 2016. évi alulkompenzációjának 

korrigálásáról 

Előadó: Verseghi-Nagy Miklós polgármester 

 

 

 

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

István képviselőnek. 

 

Szegedi István képviselő: elmondja, hogy az előterjesztésben legalább már egy felsorolás 

szintjén feltüntették, hogy a Városi Szolgáltató NZrt. mire kéri a 20 millió Ft-os 

kompenzációt. A felsorolás így végződik, hogy „egyéb kisebb feladatok”, és a „fentiek miatt 

javasolt a kért 20 millió Ft átutalása.” Jelzi, hogy számára még mindig hiányzik az, amire már 

egyszer ígéretet kaptak, hogy tételes elszámolás lesz mellékelve a kompenzációs 

elszámolásokhoz. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: elmondja, hogy ezek szerint a további részletezés 

hiányán túl az irány már jó, valami van, de nem az igazi. Egyéb kérdés, hozzászólás nem 

lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

 

#: 487   Száma: 16.12.08/12/0/A/KT 

Ideje: 2016 december 08 15:46  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 11 84.62 78.57 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 2 15.38 14.29 

Szavazott 13 100.00 92.86 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   7.14 

Összesen 14   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Név Voks Frakció 

Boda Anna Mária Igen - 

Dombay Zsolt Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Kun Csaba Igen - 
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Magyar Judit Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Fülöp Zsolt Tart. - 

Szegedi István Tart. - 

Zakar Ágnes Távol - 

 

     
 

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

határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

285/2016. (XII.8.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  

 

1. jóváhagyja a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. részére 20.000.000.- forint, azaz 

Húszmillió forint átutalását 2016. december 9-ig a 2016. évre vonatkozó 

kompenzációs elszámolásban és közszolgáltatási beszámolóban szereplő 

alulkompenzáció korrigálására a Város 2017. évi költségvetési rendelet 8. számú, 

Pénzeszköz átadások/Támogatások mellékletének, II. Fejlesztési célú támogatások, 

pénzeszköz átadások pontjának, 6. Városi Szolgáltató NZrt. fejlesztési támogatás 

sorának terhére; 

2. felkéri a Polgármestert, hogy a kifizetéshez szükséges intézkedést megtegye. 

 

Felelős: 1-2. pont: Polgármester 

Határidő: 1. pont: azonnal 

      2. pont: 2016. december 9. 

A végrehajtásért közvetlenül felelős: Önkormányzat gazdasági vezetője 

 

 

 

13. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzata és a Városi Szolgáltató Nonprofit 

Zrt. között fennálló, gondnoksági feladatok ellátásáról szóló, valamint a 

Szentendre Város épületeinek karbantartása, üzemeltetése tárgyában kötött 

közszolgáltatási szerződések módosításáról 

Előadó: Verseghi-Nagy Miklós polgármester 

 

 

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

István képviselőnek. 

 

Szegedi István képviselő: elmondja, hogy ennél a napirendnél mellékletként szerepel a 

megállapodás, viszont továbbra is probléma, hogy kötnek egy közszolgáltatási szerződést, 

azonban nincs leírva, hogy mire. Feladatszintű felsorolást lát, és azt vélelmezi, hogy ez egy 

keretszerződésnek megfelel, de ezen túl minden egyes épületre vonatkozóan van egy 
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megállapodás kötve. Ha ez így van, akkor nagyon jó, amelyben tisztázva van, hogy az 

épületek takarítása milyen gyakorisággal történik, hányszor van rovar- és rágcsálóirtás stb., 

mert ezek alapján valóban eldönthető, hogy a majd megítélt összeg valóban jogos-e vagy sem. 

Az összeg szintén nem szerepel a szerződésben, érti, hogy miért és majd fog szerepelni. Itt 

látja visszaköszönni, hogy esetleg az a 217 millió Ft, ami ott elveszett, lehet, hogy itt kúszik 

vissza apránként. Úgy gondolja, hogy ugyanúgy kifizetik a Városi Szolgáltató NZrt. felé és a 

Városi Szolgáltató NZrt. is, valamilyen szinten ők maguk. Kiemeli, hogy a szerződés ugyan 

tartalmazza a 2.3. pontban, hogy „Az egyes feladatok részletezését az Önkormányzat éves 

költségvetésével összhangban, a jóváhagyott Éves Közszolgáltatási Terv tartalmazza.” Jelzi, 

hogy valóban ott van a szerződés mellékletében, de az csak minimális adatkérést követelő 

táblázat, amelyben fel van sorolva a személyi jellegű ráfordítás, de szintén nincs felbontva, 

hogy mire, az értékcsökkenés stb. Úgy véli, hogy mivel a feladatok nincsenek részletezve, így 

az ellenőrzés az Önkormányzat részéről viszonylag aggályos. Megjegyzi, hogy el tudja 

fogadni ezt a szerződést, mivel saját céggel kötik, közös bizalmi elv alapján, viszont az 

megint csak aggályos, hogy ugyanilyen közszolgáltatási szerződéseket kötnek más cégekkel 

is, ami nem a saját cégük. Az ilyen szerződés teljes mértékben kizárja az ellenőrzés 

lehetőségét, ha hasonló elszámolásokat mellékelnek, mint azt az előző napirendi pont kapcsán 

is szóvá tett. Így tulajdonképpen bármilyen jogcímen kifizethetnek bármekkora összeget. 

Felhívja a figyelmet, hogy a karbantartási szerződésből a 2.3. pont hiányzik a folyamatos 

számozásból és helyette 2.4 pont következik, továbbá a karbantartási szerződésből is 

hiányoznak a konkrétumok. Kifogásolja, hogy nem lehet majd kideríteni, hogy miből 

származtak a következő képviselő-testületi ülésen benyújtott összegek, amivel kiegészül majd 

ez a szerződés. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: elmondja, hogy minden szerződésmódosításnak az a 

lényege, hogy kikerülnek azok az épületek, amelyekben ezt a feladatot már nem kell ellátni a 

Városi Szolgáltató NZrt-nek abból kifolyólag, hogy ezek átkerülnek a KLIK működtetésébe. 

Jelzi, hogy a Képviselő úr által említett felvetéseket meg lehet vizsgálni, de a szerződés nem 

módosul, tehát ez az a tartalom, amivel a közszolgáltatási szerződések korábban elfogadásra 

kerültek, és ami alapján működnek. Lehet kezdeményezni felülvizsgálatot, de ez 

tulajdonképpen a jelenlegi gyakorlat alapján problémamentesen működik, ezek a kondíciók, 

feltételrendszerek nem most alakultak ki, hanem így voltak benne a közszolgáltatási 

szerződésben. Egyéb kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a határozati 

javaslatot. 

 

Szavazás eredménye 

 

 

#: 488   Száma: 16.12.08/13/0/A/KT 

Ideje: 2016 december 08 15:51  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 10 76.92 71.43 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 3 23.08 21.43 

Szavazott 13 100.00 92.86 

Nem szavazott 0   0.00 
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Távol 1   7.14 

Összesen 14   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Név Voks Frakció 

Boda Anna Mária Igen - 

Dombay Zsolt Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Fülöp Zsolt Tart. - 

Kubatovics Áron Tart. - 

Szegedi István Tart. - 

Zakar Ágnes Távol - 

 

 

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

határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

286/2016. (XII.8.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  

 

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

tulajdonában/kezelésében lévő egyes ingatlanokkal kapcsolatos gondnoksági 

tevékenység ellátása, valamint a Szentendre Város épületeinek karbantartása, 

üzemeltetése tárgyában kötött közszolgáltatási szerződések módosítását a határozat 

melléklete szerinti tartalommal és azzal, hogy mindkét módosítás az Önkormányzat, 

mint átadó és a tankerületi központ képviseletében eljáró, az intézmény székhelye 

szerint illetékes tankerületi igazgató, mint átvevő megállapodása aláírásának napján, 

de legkésőbb 2017.01.01. napján lép hatályba; 

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

felhatalmazza a Polgármestert, hogy a határozat melléklete szerinti tartalommal a 

közszolgáltatási szerződéseket aláírja. 

 

Felelős:    1. pont: Polgármester 

                 2. pont: Polgármester és VSZN Zrt. Vezérigazgató 

Határidő:1. pont: azonnal 

     2. pont: 2016. december 31. 

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

 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
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14. Előterjesztés 2017. évre a jelenlegi bankszámla hitel meghosszabbításáról 

Előadó: Verseghi-Nagy Miklós polgármester 

 

 

 

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

Áron képviselőnek. 

 

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

Bizottság ülésén hosszan beszélgettek erről az előterjesztésről. Úgy emlékszik, hogy végül 

megszavazták, többek között ő is megszavazta, mint ahogy most is meg fogja tenni. Az egész 

folyamatot végigbeszélve érteni véli, hogy miért van erre szükség. Jelzi, hogy 50 millió Ft 

volt, amit felemeltek 250 millió Ft-ra és most 500 millió Ft-ra lesz emelve. Megjegyzi azt is, 

hogy végeredményben a Városi Szolgáltató NZrt. a saját cégük és az Önkormányzat jótáll a 

cég tevékenységéért. Ha konszolidálni akarják a cég likvid problémáját a jövő év során, a 

hiányokat csökkentik, a serpenyő másik felében azonban a bevételek nem nőnek, hiszen a 

lejárt tartozásokat nem fizetik ki a magánszemélyek, cégek, akik igénybe vették a Városi 

Szolgáltató NZrt. szolgáltatását. Keletkezik egy plusz bevétel és összességében ezzel nagyot 

lendítenek előre a Városi Szolgáltató NZrt. helyzetén. Azt kell látni, hogy minden esetben az 

Önkormányzat van a Városi Szolgáltató NZrt., az Aquapalace Kereskedelmi és Szolgáltató 

Kft. stb. mögött. Olyan, mintha a pénzt az egyik zsebükből a másikba raknák. Hangsúlyozza, 

hogy érthető és támogatható, de a Képviselő-testületet az a szemlélet vezérelje, hogy a Városi 

Szolgáltató NZrt. a saját cégük és az Önkormányzat van a „cső” végén. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: elmondja, hogy az előterjesztés pontosan ezt célozza, 

hogy az Önkormányzat, mint tulajdonos helyt tudjon állni a Városi Szolgáltató NZrt. 

likviditásáért, rendkívüli ülésen is döntöttek a kezességvállalásról. Jelzi, hogy nem kétes 

követelések átvételéről, ennek a behajtásról, hanem szállítói tartozások fedezetbiztosításáról 

van szó, arra szolgálhat adott esetben a hitel felhasználása. Azáltal, hogy a Nemzeti 

Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. átveszi a hulladékszámlázást, már 

lakossági kintlévőség nem lehet a Városi Szolgáltató NZrt-nél. Egyébként a távhő ágazatban 

is 95 % fölött van a tényleges kifizetés. Tehát hála Istennek nincsenek újonnan keletkező 

kétes követelései a cégnek. Egyéb kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a 

határozati javaslatot. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

 

#: 489   Száma: 16.12.08/14/0/A/KT 

Ideje: 2016 december 08 15:54  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 12 92.31 85.72 

Nem 0 0.00 0.00 
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Tartózkodik 1 7.69 7.14 

Szavazott 13 100.00 92.86 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   7.14 

Összesen 14   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Név Voks Frakció 

Boda Anna Mária Igen - 

Dombay Zsolt Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Szegedi István Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Magyar Judit Tart. - 

Zakar Ágnes Távol - 

 

 

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

határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

287/2016. (XII.8.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat likviditásának 

folyamatos biztosítása érdekében a 2017. évre is meg kívánja hosszabbítani a számlavezető 

OTP Bank Nyrt-vel a bankszámla hitelszerződést, ezért az alábbi határozatot hozza: 

 

1. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete az OTP Bank Nyrt-től történő 

bankszámlahitel felvételéről dönt.  

2. A hitel futamideje 2017. január 2-től 2017. december 29-ig tart, a rendelkezésre tartott 

összeg legfeljebb 500 000 000 Ft. 

3. A Képviselő-testület – figyelembe véve a mindenkor hatályos államháztartási 

jogszabályokat – a hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául felajánlja az 

Önkormányzatot megillető állami (általános és ágazati) támogatást, helyi adó- és gépjárműadó 

bevételeit, valamint a Start Munkaprogram keretében kapott támogatást. 

4. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel-visszafizetés időtartama alatt a 

kért hitelt és járulékait a futamidő éveiben – a felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat 

megelőzően – a költségvetésébe betervezi és jóváhagyja, illetve költségvetési előirányzat 

módosításai során figyelembe veszi. 
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5. A Képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a már meglévő hitelekből, 

kezességvállalásokból és az igényelt hitelből adódó éves kötelezettségeit figyelembe véve az 

Önkormányzat nem esik a „Magyarország gazdasági stabilitásáról” szóló 2011. évi CXCIV. 

számú törvényben meghatározott korlátozás alá.  

6. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a fenti hitelre vonatkozóan az 

OTP Bank Nyrt-nél eljárjon, az ügylet egyéb feltételeiben megállapodjon, a hitelszerződést 

aláírja az Önkormányzat képviseletében, valamint a szükséges intézkedéseket megtegye. 

 

Felelős:     Polgármester 

Határidő: 2016. december 29. 

Végrehajtásért közvetlenül felelős: a szerződések vonatkozásában a Jogi Iroda, a költségek 

és gazdálkodási adatok vonatkozásában a Közgazdasági Iroda 

 

 

 

15. Előterjesztés a Bogdányi utca 13. sz. alatti ingatlan hasznosításáról 

Előadó: Kéri Mihály gazdasági vezető 

 

 

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

lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

Szavazás eredménye 

 

 

#: 490   Száma: 16.12.08/15/0/A/KT 

Ideje: 2016 december 08 15:55  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 100.00 92.86 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 13 100.00 92.86 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   7.14 

Összesen 14   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Név Voks Frakció 

Boda Anna Mária Igen - 

Dombay Zsolt Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 
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Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Szegedi István Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Távol - 

 

 

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

határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

288/2016. (XII.8.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 173/2016. (VI.16.) Kt. 

sz. határozat 2., 3., és 4. pontját visszavonja, tekintettel arra, hogy támogatja az 

Önkormányzat tulajdonában álló, Szentendre, Bogdányi u. 13. szám alatti (1879 hrsz-ú) 

ingatlanban található 181 m2 alapterületű helyiség Péter-Pál Alapítvány részére, közfeladat 

ellátás céljából történő bérbeadását, melyről való döntés a Jóléti Bizottság átruházott 

hatáskörébe tartozik. 
 

Felelős:     Polgármester 

Határidő: azonnal 

A végrehajtásért közvetlenül felelős: Vagyongazdálkodási Iroda 

 

 

 

16. Előterjesztés az 1+1 program bővítéséről 

Előadó: dr. Török Balázs városfejlesztési alpolgármester 

 

 

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

lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

 

#: 491   Száma: 16.12.08/16/0/A/KT 

Ideje: 2016 december 08 15:55  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 100.00 92.86 

Nem 0 0.00 0.00 
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Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 13 100.00 92.86 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   7.14 

Összesen 14   100.00 

Megjegyzés: 

 

Név Voks Frakció 

Boda Anna Mária Igen - 

Dombay Zsolt Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Szegedi István Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Távol - 

 

 

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

határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

289/2016. (XII.8.) Kt. sz. határozata: 
 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 

 

1. a határozat mellékletét képező Pályázati felhívást teszi közzé a szentendrei 

lakóközösségek, vállalkozások számára az önkormányzati támogatások elnyerése 

érdekében, a Város 2017. évi költségvetésében rendelkezésre álló összeg erejéig; 

2. felkéri a Városfejlesztési Alpolgármestert, hogy a Város 2017. évi költségvetésének 

elfogadását követően a Pályázati felhívásnak a helyi sajtóban való megjelentetéséről 

gondoskodjon, valamint a beadott pályázatok alapján készítsen a Városfejlesztési, Jogi 

és Pénzügyi Bizottság számára előterjesztést a támogatási javaslatokról; 

3. felhatalmazza a Városfejlesztési, Jogi és Pénzügyi Bizottságot a pályázatok 

elbírálására. 

 

Felelős:    Városfejlesztési Alpolgármester 

Határidő: 2017. december 31. 

A végrehajtásért közvetlenül felelős: Pályázati koordinátor 

 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
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17. Előterjesztés a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási 

Önkormányzati Társulás által indított projektek helyzetéről és Esztergom 

csatlakozásáról 

Előadó: dr. Török Balázs városfejlesztési alpolgármester 

 

 

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

lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

 

#: 492   Száma: 16.12.08/17/0/A/KT 

Ideje: 2016 december 08 15:56  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 100.00 92.86 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 13 100.00 92.86 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   7.14 

Összesen 14   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Név Voks Frakció 

Boda Anna Mária Igen - 

Dombay Zsolt Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Szegedi István Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Távol - 

 

     

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

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

290/2016. (XII.8.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  

 

1. jóváhagyja Esztergom Város Önkormányzatának a Duna Vértes Köze Regionális 

Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz való csatlakozását; 

2. felhatalmazza a Polgármestert a csatlakozás tényével módosított Társulási 

Megállapodás aláírására. 

 

 

Felelős:     Polgármester 

Határidő: 1. pont: azonnal 

      2. pont: 2017. december 31. 

Végrehajtásért közvetlenül felelős: Pályázati koordinátor 

 

 

 

18. Előterjesztés a csatorna beruházás keretében létrehozott vagyon átadásáról  

Előadó: dr. Török Balázs városfejlesztési alpolgármester 

 

 

 

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

lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

 

#: 493   Száma: 16.12.08/18/0/A/KT 

Ideje: 2016 december 08 15:56  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 100.00 92.86 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 13 100.00 92.86 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   7.14 

Összesen 14   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Név Voks Frakció 

Boda Anna Mária Igen - 

Dombay Zsolt Igen - 
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Fülöp Zsolt Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Szegedi István Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Távol - 

 

 

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

határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

291/2016. (XII.8.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  

 

1. a Szentendrei szennyvíz-agglomerációhoz tartozó települések csatornahálózatának 

bővítése tárgyú, KEOP-1.2.0/B-10-2010-0061 azonosító számú projekt keretében 

Szentendre Város közigazgatási területén létrehozott vagyon tulajdonjogát átveszi; 

2. felhatalmazza a Polgármestert az átadás-átvétellel kapcsolatos megállapodás és az 

egyéb jognyilatkozatok aláírására. 

 

Felelős:     Polgármester 

Határidő: 2016. december 31. 

Végrehajtásért közvetlenül felelős: Városfejlesztési Iroda 

 

 

19. Előterjesztés többfunkciós úszómű létesítésének támogatásáról és üzemeltetéséről 

szóló megállapodás módosításáról 

Előadó: dr. Török Balázs városfejlesztési alpolgármester 

 

 

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

lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 494   Száma: 16.12.08/19/0/A/KT 

Ideje: 2016 december 08 15:57  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített 
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Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 100.00 92.86 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 13 100.00 92.86 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   7.14 

Összesen 14   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Név Voks Frakció 

Boda Anna Mária Igen - 

Dombay Zsolt Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Szegedi István Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Távol - 

 

 

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

határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

292/2016. (XII.8.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

1. elfogadja, hogy a Szentendre Város Önkormányzat, a Pásztor Révhajó Kft. (2000 

Szentendre, Kucsera Ferenc utca 4/a.) és a Joy Gastro Kft. (2000 Szentendre, Duna 

korzó 9.) között Szentendrén, 2016. január 21. napján kelt „Többfunkciós úszómű 

létesítésének támogatásáról és üzemeltetéséről szóló megállapodásban” meghatározott 

beszámoló benyújtási határideje 2017. május 1. napjára változzon; 

2. felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás módosítás aláírására. 

 

Felelős:     Polgármester  

Határidő: 2016. december 15. 

Végrehajtásért közvetlenül felelős: Szolgáltatási koordinátor 
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20. Előterjesztés a településkép védelmével kapcsolatos dokumentumok elkészítéséről 

és értékesítésre kijelölendő önkormányzati ingatlanokkal kapcsolatos 

tájékoztatásról 

Előadó: Verseghi-Nagy Miklós polgármester 

 

 

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

lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

 

#: 495   Száma: 16.12.08/20/0/A/KT 

Ideje: 2016 december 08 15:57  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 100.00 92.86 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 13 100.00 92.86 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   7.14 

Összesen 14   100.00 

Megjegyzés: 

 

Név Voks Frakció 

Boda Anna Mária Igen - 

Dombay Zsolt Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Szegedi István Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Távol - 

 

     

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

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

293/2016. (XII.8.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

 

1. a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény rendelkezéseire tekintettel 

felkéri a főépítészt a településképi arculati kézikönyv és az erre alapozottan készítendő 

településképi önkormányzati rendelet elkészítésére, valamint a Belvárosra vonatkozó 

helyi építési szabályzat megalkotására – tervezési feladat meghatározásával, tervezők, 

szakértők bevonásával, a projekt teljeskörű koordinálásával; 

 

2. felkéri a főépítészt, hogy az egyes önkormányzati ingatlanok értékesítésre kijelöléséről 

szóló előterjesztésekhez készítsen előzetes tájékoztatást a helyi rendeletekben rögzített 

általános településképi követelményekről és szabályozási övezeti előírásokról, mely 

legyen ezen előterjesztések része. 

 

Felelős:     Polgármester 

Határidő: azonnal 

A végrehajtásért közvetlenül felelős: 1. pont: Főépítészi kabinet 

         2. pont: Főépítészi kabinet, Vagyongazdálkodási Iroda 
 

 

 

21. Előterjesztés a Szentendre, Izbég-Csicserkó városrészben lévő 0284/3 hrsz-ú 

ingatlan besorolásának helyi építési szabályzatnak megfelelő rendezéséről 

Előadó: dr. Gerendás Gábor jegyző 

 

 

 

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

lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

Szavazás eredménye 

 

 

#: 496   Száma: 16.12.08/21/0/A/KT 

Ideje: 2016 december 08 15:58  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 100.00 92.86 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 13 100.00 92.86 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   7.14 

Összesen 14   100.00 

Megjegyzés: 
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Név Voks Frakció 

Boda Anna Mária Igen - 

Dombay Zsolt Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Szegedi István Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Távol - 

 

     

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

határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

294/2016. (XII.8.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  

 

1. hozzájárul a szentendrei 0284/3 hrsz-ú, 2359 m
2
 területnagyságú ingatlan belterületbe 

vonásához a Szentendre Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről 

szóló 21/2002. (VIII. 15.) Önk. sz. rendeletben meghatározott, hatályos Lke-02 

övezeti besorolásnak megfelelő felhasználás céljából; 

2. felhatalmazza a Polgármestert, hogy a szentendrei 0284/3 hrsz-ú ingatlan tekintetében 

nyilatkozzon arról, hogy az ingatlan tervezett felhasználása a településszerkezeti 

tervben meghatározott „kertvárosias terület” funkciónak megfelel, továbbá, hogy a 

határozat mellékletét képező, az ingatlantulajdonos által becsatolt nyilatkozatokban az 

ingatlantulajdonosok vállalják a belterületbe vonással kapcsolatos költségeket, és 

vállalják, hogy az ingatlant 4 éven belül üdülőtelekként hasznosítják, mely 

nyilatkozatokat az Önkormányzat elfogadja;  

3. felhatalmazza a Polgármestert, hogy kezdeményezze a Pest Megyei Kormányhivatal 

Szentendrei Járási Hivatala Földhivatali Osztályánál a belterületbe vonás ingatlan-

nyilvántartásba való átvezetését. 

 

Felelős:     Polgármester 

Határidő: azonnal  

A végrehajtásáért közvetlenül felelős: Építéshatósági Iroda 

 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
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22. Előterjesztés a Képviselő-testület 2017. évi munkatervének elfogadásáról 

Előadó: Verseghi-Nagy Miklós polgármester 

 

 

 

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

lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

Szavazás eredménye 

 

 

#: 497   Száma: 16.12.08/22/0/A/KT 

Ideje: 2016 december 08 15:58  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 100.00 92.86 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 13 100.00 92.86 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   7.14 

Összesen 14   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Név Voks Frakció 

Boda Anna Mária Igen - 

Dombay Zsolt Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Szegedi István Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Távol - 

 

 

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

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

295/2016. (XII.8.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

 

1.  elfogadja a Képviselő-testület 2017. évi munkatervét és felkéri a Polgármestert, hogy 

az abban foglaltak végrehajtásáról gondoskodjon. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: a munkaterv szerint 

A végrehajtásért közvetlenül felelős: Önkormányzati és Szervezési Iroda 

 

 

2. felkéri a Jegyzőt, hogy a napirendi pontok előadóit és felelőseit a munkaterv egy 

példányának megküldésével értesítse, az előterjesztés mellékletében szereplő, a 

Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal működését érintő feladatok végrehajtását 

kísérje figyelemmel. 

 

Felelős: Jegyző 

Határidő: folyamatos, 2017. december 31. 

A végrehajtásért közvetlenül felelős: Önkormányzati és Szervezési Iroda 

 

 

3. felkéri a Bizottságok elnökeit, hogy az előterjesztés mellékletében szereplő javaslatok 

figyelembevételével készítsék elő bizottságuk 2017. évi munkatervét, amelyet – 

tájékoztatásul – a Képviselő-testület februári ülésére terjesszenek elő.  

 

Felelős: Bizottságok elnökei 

Határidő: 2017. februári testületi ülés  

A végrehajtásért közvetlenül felelős: Önkormányzati és Szervezési Iroda 

 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

 

23. Előterjesztés a tervszerű önkormányzati járdaépítési-, járdafelújítási program 

indításáról lakossági tájékoztatással 

Előadó: Fülöp Zsolt, Kubatovics Áron, Szegedi István képveilők. 

 

 

 

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

képviselőnek. 

 

Fülöp Zsolt képviselő: az előterjesztés kiegészítéseként elmondja, hogy időközben - abban a 

városrészben, ahol egy sajnálatos baleset történt, a kismama a járdán nem tudta tolni a 

babakocsit és az úton tolta és elütötték – 333 aláírással támogatják és kérik az 

Önkormányzatot, hogy induljon el valami tervszerű járdaépítési program, akár lakossági 

részvétellel is. Jelzi, hogy elsősorban nyilván ebben a városrészben szeretnék, de az egész 
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városra kiterjedően is szükség lenne egy vizsgálatra, hogy a közintézmények hogyan 

közelíthetők meg gyalogosan. Kiemeli, hogy szeretné kiegészíteni az előterjesztésüket 333 

szentendrei polgár aláírásával is.  

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: köszöni a 333 aláírást, amely egy adott járdaszakasz 

felújítására vonatkozik. Elmondja, hogy az Önkormányzat az elmúlt időszakban is minden 

erővel azon volt, hogy járdaszakaszokat építsen és épített is. A tegnapi Városfejlesztési, Jogi 

és Pénzügyi Bizottság ülésén elhangzott egy kérdés-felelet, hogy volt-e a Városvezetéssel az 

előterjesztéssel kapcsolatban egyeztetés, és az hangzott el, hogy ilyen nem volt. Ugyanez 

vonatkozik a következő napirendi pontban szereplő előterjesztésre is. Szeretné, ha lennének 

ilyen egyeztetések, mert meg tudnák beszélni, hogy mi az adott kérdéskörnek, 

problémakörnek a leghatékonyabb kezelési módja. Előbb csak átsuhantak a településkép 

védelmével kapcsolatos dokumentumok elkészítéséről és értékesítésre kijelölendő 

önkormányzati ingatlanokkal kapcsolatos tájékoztatásról című napirendi ponton, de ott is, 

amikor megértette, hogy mi a probléma, az orvosolandó gond, akkor hatékonyan meg tudták 

oldani. Azt gondolja, hogy a jövőben ez mindenképpen üdvözítő dolog lesz, ha 

előterjesztésekkel kapcsolatban tudnak előzetesen beszélni, hogy mi a megoldandó feladat. 

Megadja a szót Fülöp Zsolt képviselőnek. 

 

Fülöp Zsolt képviselő: az elhangzottak alapján úgy érzi, hogy az előterjesztéssel semmi 

kifogás nincs. Szerinte el kellene indítani egy felülvizsgálatot, végiggondolni, hol lehetne 

tervszerűen megcsinálni a hiányzó járdaszakaszokat. Úgy véli, hogy csak az a gond, hogy ezt 

előzetesen nem egyeztették a Városvezetéssel. Ha így van, akkor örül és az egyeztetésre 

bármikor sor kerülhet. Megjegyzi, hogy több évig volt előzetes egyeztetés a képviselő-

testületi ülések előtt. El tudták mondani, hogy milyen előterjesztésük lenne, miben 

gondolkodnak. Természetesen ez egy oda-vissza való tájékoztatás volt, aminek nagyon 

örültek. Jelzi, hogy nem ők szakították meg ezt a tárgyalási folyamatot, de semmi probléma, 

lehet egyoldalú is a „szerelem”. Vállalja, hogy ezután mindig egyeztetnek az 

előterjesztésekkel kapcsolatban. Ha csak ezen múlik a támogatás, akkor ezt átugorhatják és 

egy „igen” gombot lehet nyomni minden képviselőnek a terem bármelyik felén is üljön. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: elmondja, hogy nem csak elvi-, hanem sajnos objektív 

problémák is vannak az előterjesztéssel, az imént utalt rá, egy képviselő-testületi ülésen ezt 

nem tudják kidolgozni. Megadja a szót Magyar Judit képviselőnek. 

 

Magyar Judit képviselő: elmondja, hogy nem magához az előterjesztéshez, hanem a 

tájékoztatás és az egyeztetés kapcsán szeretne hozzászólni. Kéri, hogy a Polgármester úr 

gondolja át még egyszer, mert valóban jó megoldás volt a testületi ülés előtti egyeztetés, és 

ezek a most itt felmerülő különböző problémák is kiküszöbölődhetnének. Jelzi, hogy 

támogatja ezt az előterjesztést. 

 

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

 

Kubatovics Áron képviselő: elmondja, hogy Polgármester úr tegnap ott volt a 

Városfejlesztési, Jogi és Pénzügyi Bizottság ülésén, ahol ezt az objektív problémát nem 

fejtette ki. Senki nem szólt hozzá a tegnapi bizottsági ülésen, pedig az ülés annak a terepe, 

hogy ne a képviselő-testületi ülésen kelljen az adott előterjesztésekkel kapcsolatban hosszan 

vitázni, egyeztetni, megérteni az előterjesztés mögött húzódó okokat, és azt, hogy miért pont 

úgy lett az adott előterjesztés kidolgozva. Tisztelettel kérdezi, hogy mik ezek az objektív 
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okok, amelyek azt mondatják a Polgármester úrral, hogy az előterjesztés nem jó. Megadja a 

szót Kun Csaba képviselő részére. 

 

Kun Csaba képviselő: elmondja, hogy mind ezt, mind a következő előterjesztést túl 

általánosnak tartja, és olyan dolgokat fogalmaz meg, amiről külön nem kell határozni. Például 

a járdaépítés problémaköre szerinte kiemelten van kezelve, a Városfejlesztési, Jogi és 

Pénzügyi Bizottság rendszeresen foglalkozik út- és járdaépítési problémákkal. Az 

Önkormányzat által indított 1+1 program népszerű, rendszeresen konkrét út- és járdaépítési 

pályázatokat kezelnek és foglalkoznak ezzel. A költségvetés elfogadásakor szintén konkrétan 

foglalkoznak azzal, hogy melyik városrészben, hol, milyen út- és járdaépítési fejlesztéseket 

szeretnének végrehajtani. Úgy gondolja, hogy nem elvi, jól hangzó állásfoglalásokat kell 

hozni ezekben a kérdésekben, hanem konkrétan megmondani, hogy hol és milyen járda-, 

útépítési feladatokat tart fontosnak az ellenzék. Amikor a pénzről döntenek, hogy mit mire 

használnak fel, akkor kell megtárgyalni és lobbizni annak érdekében, hogy valóban arra 

költsék a város pénzét, amire leginkább szükséges. Tudják mindannyian, hogy korlátozottan 

állnak rendelkezésre források, ezért is hozták létre az 1+1 programot, hogy bevonják a 

lakossági forrást is és ezzel megduplázzák azt a pénzmennyiséget, amelyet erre a célra tudnak 

fordítani. Kiemeli, hogy arról általánosságban döntést hozni, hogy „de jó lenne még többet 

csinálni és milyen fontos dolog ez” jellegű kijelentések önmagában nem viszik előbbre az 

ügyet. Jelzi, hogy a jó szándékot nem vonják kétségbe, hogy az ellenzék szeretne minél több 

járdát és utat, hiszen ők is ezt szeretnék, csak ennek korlátai vannak, és ennek meg van az 

útja-módja most is, ahogy ezt próbálják előrevinni.  

 

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

 

Fülöp Zsolt képviselő: elmondja, hogy szomorúan hallgatta a hozzászólást azért, mert Kun 

Csaba képviselőtársa elég régóta képviselő és tudja nagyon jól, hogy az Önkormányzat, ha 

egy tervet kidolgoz, általánosságban elindít egy programot, annak megvannak a maga fázisai, 

szakaszai. Ha adott évben azt mondják a költségvetésben, hogy a Deli Antal utcában 

szeretnének járdát építeni vagy itt meg ott szeretnének még gyalogos átkelőhelyet létrehozni, 

az egy másik történet. Szerinte épp az előterjesztés lényegét nem sikerült megérteni, melynek 

a következménye, hogy például lehet csökkenteni a közintézményeikhez vezető 

autóforgalmat, hogy gyalogosan biztonsággal el lehessen jutni az iskolába, óvodába. Jelzi, 

hogy ezen folyamatokat kellene végiggondolni és ha valamilyen rendszert, 

gondolkodásmódot felállítanak – az nagyon fontos része az előterjesztésnek, hogy 

kommunikálnak a környéken lakókkal -, akkor világossá válik mindenki számára, hogy 

tudják, hogy az adott környéknek milyen hiányosságai vannak (például járdák), bizonyos 

ütemezéssel melyik évben tudják megoldani a problémát. Ebben az esetben akkor mindenki 

tudja, hogy a környéken lakók elfogadják és kivárják a program szerint meghatározott időt és 

kivárják a járdaépítést vagy az 1+1 program lehetősége szerint nem várnak és összeadják a 

járdaszakaszhoz szükséges rájuk eső pénznek a felét. Úgy véli tehát, hogy az 1+1 program 

kiegészítheti ezt a rendszert, de nem helyettesíti az 1+1 program és a rendszer sem helyettesíti 

az 1+1 programot, ezek egymás mellett kell, hogy működjenek. Elszomorította az is, hogy 

elhangzott, hogy majd az ellenzék megmondja, hogy konkrétan hol épüljenek járdák. Felhívja 

a figyelmet, hogy itt senki nincs ellenzékben, hanem Szentendre város polgárai ülnek 

egymással szemben, mert sajnos így van kialakítva ez a terem, és beszélgetnek a városukról. 

Jelzi, ha azt mondja, hogy Polgármester úrnak eljuttatott egy csomagot, hogy csak az ő 

körzetében hol nincs járda, hol lehetne még gyalogos átkelőhelyet építeni, de azóta sem kapott 

rá konkrét választ. Úgy véli, hogy rossz az alapálláspont, ha itt kormánypárt, ellenzék 

alapállásból próbálnak meg egy egyszerű járdaépítési programot szemlélni, akkor zsákutcába 
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futnak, süketek párbeszéde lesz. Szerinte új gondolkodásmódot kellene elindítani egymás 

között, teljesen más az alapállás, mert nincs ellenzék, van járda az utca jobb- és baloldalán, de 

van olyan utca, ahol csak a jobb oldalon van járda. Kérdezi, hogy akkor a baloldaliak 

hátrányban vannak és a jobb oldaliak előnyben? Szerinte nincs ilyen. Így értelmezhetetlen az 

ellenzék fogalma. Visszatérve az előterjesztésre elmondja, ha az előterjesztéssel csak annyi a 

probléma, hogy túl általános, akkor épp azért szeretnék ezt a programot elindítani, hogy a 

Hivatal, a Városvezetés végiggondolja, megfelelően felmérve, tervszerűen, és utána indul el 

maga a program. Ez a nulladik lépése lenne a városi járdaépítési programnak, amit jó lenne, 

ha közösen megszavaznának. Úgy gondolja, hogy teljesen független, hogy a Polgármester úr 

írja alá az előterjesztést, mint például az előző, a városképi elemekről szóló előterjesztést, 

teljesen mindegy, ők megszavazzák, és az is mindegy hogy másik három képviselő írja az 

előterjesztést. Az a lényeg, hogy van értelme vagy nincs értelme az előterjesztésnek. Ha 

Szentendrén nem kell járdaépítési program, mert minden Halleluja, akkor tényleg le kell 

szavazni. Felhívja a figyelmet, hogy nem véletlenül vannak aláírások, nem véletlenül van 

létjogosultsága egy ilyen programnak. Jó lenne, ha újra végigmennének a városon lakossági 

fórumokkal – amit Polgármester úr elindított –, hogy a képviselői körzetében, lakossági 

fórumokon ezek a problémák jöttek elő, hogy mi van a járdákkal, hogy néznek ki. A lakossági 

visszajelzések alapján született meg az előterjesztés, és nem csak ők hárman írhatták volna 

meg, hanem bármelyik képviselő. Ezért szerinte ez mindannyijuk előterjesztése, és ha a 

programot elindítják, ez mindannyijuk programja lesz. 

  

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

 

Szegedi István képviselő: elmondja, hogy amennyiben Szentendrének van járdaépítési 

programja, akkor ez az előterjesztés okafogyott, de szerinte nincs. A járdaépítési program 

olyan szempontból is hasznos lenne a költségvetés kialakításakor, ha van egy 5-10 éves 

időszakot felölelő járdaépítési program. A költségvetés megalkotásakor már ez egyfajta 

mankó is lehetne. Arról nem is beszélve, hogy a járdaépítés önmagában nem csak járdaépítést 

jelent. Sajnálja, hogy Zakar Ágnes képviselőtársa nincs itt, mert ő el tudná mondani, hogy a 

Füzesparkban, ha járdát építenek, az együtt jár a csatorna felújítással, a szelektív 

hulladéklerakók betonalapjának a kialakításával stb. Tehát a járdaépítéshez még rengeteg 

plusz dolog rendelhető. Ha van program, akkor nem fordulhat elő az, hogy előző évben 

felújítanak egy járdát, a következő évben felbontják csatornaépítés vagy bármi egyéb okból. 

Úgy gondolja, hogy emiatt is hasznos lenne egy program, túlmenően a politikai hasznán. 

Megjegyzi, hogy az egyeztetés kapcsán idealista, mert a bizottságok pont erre vannak 

kitalálva. A bizottságokban történik meg az előterjesztések szakmai véleményezése. Ha a 

bizottságokból monstre bizottságok lesznek és nincs idő, alkalom, hogy ezt megtegyék, az 

problémát jelenthet. Azt látja, hogy a Városfejlesztési, Jogi és Pénzügyi Bizottság az 

előterjesztést megtárgyalásra javasolta, tehát olyan nagy objektív probléma nem lehet. Most 

kiderült, hogy ez túl általános. Valóban az, ahogy Fülöp Zsolt képviselőtársa is elmondta, ez a 

nulladik lépés. Valahol el kell kezdeni, a programra viszont szükség van, ezt szerinte 

mindannyian belátják, főleg a kapcsolódó, egyéb dolgok miatt. 

 

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

 

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

megtárgyalásra és elfogadásra javasolta az előterjesztést. Nem volt egyetlenegy kérdés sem 

vagy vita. Elvileg Polgármester úr azt szeretné, hogy a bizottsági üléseken ez történjen meg. 

Emlékszik arra, hogy 2014. év november-december hónapban még voltak előzetes 

beszélgetések a nem FIDESZ-es önkormányzati képviselők és a Városvezetés között. Egy 
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ilyen alkalommal dr. Török Balázs alpolgármester úr azt fejtette ki és igaza volt, hogy olyan 

állapotban van a város, hogyha most kapna 10 milliárd Ft-ot, kis túlzással úgy lehetne 

rákölteni a városra, hogy nem látszódna meg, illetőleg a város lakói csak egy kicsit éreznék, 

hogy könnyebb, jobb és élhetőbb a város. Ez azért van, mert nagyon elvált az infrastruktúra 

minősége a lakosság által elvárt minőségtől. Javasolja, hogy felejtsék el egy pillanatra, hogy 

akkor már 9 éve nagyjából ugyanaz a társaság vezette a várost, kiemeli azonban, hogy az a 

kérdés, hogy ezt a helyzetet hogyan kezeli a mindenkori Városvezetés. Megjegyzi, ha készül 

egy program, ahol kataszteri listába kerülnek a megoldandó feladatok – nincs kataszteri lista 

arról, hogy a járdák éppen milyen állapotban vannak, hogyan kellene felújítani – akkor ez 

alapján sorrendbe helyezik, prioritást állítanak fel és elmondják a lakóknak. Nem az a bajuk a 

városlakóknak, hogy ne tudnák, milyen pénzügyi helyzetben van a város, hanem az, hogy 

fogalmuk sincs, hogy 5-10 év múlva vagy soha nem fog az adott járdaszakasz megújulni. 

Visszakanyarodva Fülöp Zsolt képviselőtársához hozzáteszi, hogy akkor következik az, hogy 

azt mondja a szentendrei polgárok egy közössége, hogy nem várják ki például a 2022. évet, 

hanem beszállnak az 1+1 programba. Egy másik közösség pedig azt mondja, hogy rendben, 

nem túl jó a járda, de megvárják a 2018. évet. Kiemeli, ha van egy program, van egy lista, van 

egy kataszter, van priorizálva és tudatosan, minden évben erre forrást áldoznak a 

költségvetésben, akkor sokkal kiszámíthatóbb a lakosság élete, nem beszélve az 

Önkormányzatról. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: megadja a szót Kun Csaba képviselőnek. 

 

Kun Csaba képviselő: úgy tudja, hogy a Városi Szolgáltató NZrt-nél van egy bizonyos 

kataszter. Lehet, hogy ez nem teljesen naprakész, de a Városi Szolgáltató NZrt. folyamatosan 

foglalkozik azzal, hogy felmérje, melyek azok az utak és járdák, amelyeket fel kell újítani. 

Ezen kívül minden képviselő a saját körzetében nagyon jól tudja azt, hogy melyek azok az 

utcák, amelyeket fel kell újítani. A saját körzetében az elmúlt négy évből konkrétan tud 

mondani legalább 4-5 utcát, ahol a járdát felújították, és szorgalmazta, hogy azok 

elkészüljenek. Úgy gondolja, hogy ezt minden képviselő megteszi a saját körzetében és 

minden képviselő tudja, miközben a lakossággal egyeztet, hogy melyek azok az utcák, 

amelyeket fel kell újítani. Kiemeli, hogy ehhez nem kell külön programot készíteni, hiszen 

nagyon jól tudják és teljesen egyértelmű, hogy melyik a legforgalmasabb utca és melyik van 

olyan állapotban, amelyik felújításra szorul. Az ellenzék érvelésére kitérve hozzáteszi, hogy 

amikor a költségvetést meg kell szavazni, a túloldalon ülők nem szokták megszavazni. 

Nyilván nem értenek vele egyet, de nekik biztosítaniuk kell a szavazatot ahhoz, hogy 

működőképes legyen az Önkormányzat. Tehát abban különbözik az ellenzéki és a kormányzó 

oldal, hogy biztosítaniuk kell, hogy legyen egy működő költségvetése és egy olyan programja, 

amelyet végre akar hajtani az Önkormányzat. Lehet, hogy ez nem egyezik sokszor a másik 

oldalon ülőkével és ezért ellenzéknek számítanak. Egyébként a politikában teljesen elfogadott 

dolog, hogy van egy kormányzó oldal és egy ellenzék. Nem hiszi, hogy ezen kellene 

lovagolni, hiszen folyamatosan erről szól a köztük lévő polémia is, hogy amit előterjeszt a 

Polgármester úr vagy ez az oldal, azzal milyen okból nem ért egyet a másik oldal. Szerinte 

szavakon lehet lovagolni, de nyilvánvaló, hogy nem erről van szó, hanem arról, hogy 

mindenki szeretné jobbá tenni a várost, mindenki jobban működő várost szeretne. Erre ők egy 

programot, egy költségvetést készítenek, és ehhez hozzá lehet szólni, lehet hozzátenni, 

elvenni és a többség pedig dönt arról, hogy ez sikeres vagy nem. 

 

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

alpolgármesternek.  
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dr. Török Balázs városfejlesztési alpolgármester: elmondja, hogy van az idei költségvetésben 

járdafelújítási-, járdaépítési program és jövőre is lesz. Most is zajlik több járda előkészítése, 

illetve az idei évben is elkészült több járda. Jelzi, hogy útépítés alkalmával az Önkormányzat 

mérlegeli, hogy egyúttal járdát is tud építeni vagy sem. Nagyon sok járda hiányzik, ezt  

Pannónia teleptől Pismányig sorolhatná. Egyetért, hogy a szempontok valósak, az 

intézmények megközelítése az egyik prioritás. Megjegyzi, hogy az átlaghoz képest jól állnak 

az intézmények járda tekintetében, azonban sok intézménynél elavultak a járdák. A Bimbó 

utcában is megépítik majd a járdát. Második prioritásként említi a gyűjtőutak menti 

járdaépítést vagy járdafelújítást, valamint az országos főutak is idetartoznak, a Szentlászlói út, 

Sztaravodai út mentén is vannak olyan részek, ahol nincs mindenhol járda, illetve elavult a 

járda. Ezek után következnek az egyéb városi, fontosabb vagy kevésbé fontos utak, mint 

például a Nap utca, ahol elkészült a járda az útépítéssel együtt. Kiemeli, hogy a legutóbbi 

lakossági fórum kapcsán felmérésre került, hogy az Egres és a Barackos utcában mennyi 

hiányzó járdaszakasz van, melyekre az árajánlatot az Önkormányzat már bekérte, az 

előkészítési folyamatok zajlanak. Szerinte felesleges külön kapacitást, nem kevés költséget 

rászánni csak azért, hogy legyen egy koncepció – minimum 100 utcát lehetne felsorolni fél 

óra gondolkodás után, hogy hogyan, mint, melyik oldalon, milyen szerkezetben, hány 

négyzetméteren, közel mekkora költségvetéssel készülhet el egy járda -, ebből a költségből az 

Önkormányzat meg tud építeni négy járdát. Az is előfordulhat, hogy az Önkormányzat éppen 

nem a koncepció mentén halad, hanem más, fontos szempont miatt felborítják a 3 vagy 13 

évvel azelőtt lefektetett tervet. Megemlíti, hogy készültek önkormányzati tervek, amelyeket 

hosszú időre szánnak, de egy idő után az a tapasztalat, hogy az élet ezt felülírja és mégsem azt 

a sorrendet követik. Csatlakozik Kun Csaba képviselőtársához, mert úgy gondolja, hogy nem 

kell külön kitalálni, hogy hol van szükség járdára, elég alaposan ismeri az Önkormányzat, 

főleg az egyéni képviselők és a Képviselő-testület maga is a helyzetet. Az, hogy mi élvez 

prioritást mivel szemben, az nem egy mérnöki latolgatás kérdése, hanem az 

Önkormányzatnak kell tudni dönteni. Azzal egyetért, hogy sok járda hiányzik a városban, de 

nem hiszi, hogy programra lenne szükség, hanem inkább járdákra. Nem a program hiánya az 

oka annak, hogy nincs elegendő járda a városban, hanem a költségvetési források. Csak 

támogatni tudja, hogy a jövő évben az idei évre megszavazott járdafelújítási program kerete 

lehetőség szerint bővüljön.  

 

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

 

Szegedi István képviselő: elmondja, hogy továbbra sem látja az ellentmondást a program és a 

járda között, az egyik nem zárja ki a másikat. Azt elfogadja, hogy egy járdaépítési programra 

egyszer valóban nagy költséget kell fordítani. Elhangzott, hogy a Városi Szolgáltató NZrt-nek 

van katasztere és az is, hogy az Önkormányzatnak van járdaépítési programja, hiszen benne 

van a költségvetésben. Kérdezi, hogy ezek szerint még sincs, vagy a Városi Szolgáltató NZrt. 

kataszterét és a járdaépítési programot képtelenség összefésülni. Megjegyzi azt is, ha valóban 

van egy tervezett, ütemezett járdaépítési program, lehet, hogy egyszer nagy kiadással jár, de a 

jövőben akár megtakarítás is társítható mellé akár felesleges útfelbontások révén, vagy a 

közműcégek megnézik a járdaépítési programot és aszerint ütemezik a felújításaikat stb. 

Tudják azt is, hogy útfelbontási moratórium bár létezik, pénzösszegért kiváltható, ez sem 

nagyon gátolhat senki. Jelzi, hogy továbbra sem tudja elfogadni a magyarázatokat, ha a 

járdaépítési program kidolgozása x millió Ft-ba kerül, akkor is azt mondja, hogy meg kell ezt 

valósítani. Elhangzott többször, hogy a képviselők ismerik a problémát, de ez a járdaépítési 

program 15-20-30 éves ciklust is felölelhet. Jelzi, hogy nem oldódik meg két év alatt 

Szentendre összes járdája, csak egyszer el kell kezdeni és utána ütemezetten kell haladni, 

különben ad hoc szigetszerűen felújítanak járdákat és ezen kívül más nem történik. Nyilván a 
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prioritásokat egy ilyen programban lehet szerepeltetni és eszerint lehet sorrendbe állítani a 

felújítandó járdákat, de amíg nincs ilyen program, addig beszélhetnek rébuszokban, hogy 

melyik utcát, járdát lenne jó felújítani, szerinte attól függ, hogy melyik képviselőnek nagyobb 

a lobbi ereje, valószínűleg aszerint lesz felújítva egy járda vagy utca. 

 

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

 

Holló István képviselő: elmondja, hogy a tegnapi bizottsági ülésen nem tett fel kérdést, mert 

tartogatta mára. Kétségtelen, hogy ők az ellenzék és nem kell szereptévesztésbe esni. Azt 

látja, hogy az aláírásgyűjtés szorgalom és utánajárás kérdése, mindenki tud aláírást gyűjteni a 

saját körzetében, hiányosság mindenhol van. A járdaépítési program az ő olvasatában nem 

reális tény, hanem a lobbierőtől függ. A képviselőnek kellene felmérni az igényeket. Kiemeli, 

hogy járda és járda között nagyon nagy különbség van. Van, ahol egy murvás járda is 

elegendő szegéllyel, melynek a bekerülési költsége lényegesen kisebb a forgalmi terheléstől 

függően. Van, ahol viacolor, van, ahol öntött aszfalt kell, van, ahol 2 méter széles és van, ahol 

fél méter széles is elég ahhoz, hogy a forgalmi terhet el tudja vezetni. Úgy véli, ha programba 

sűrítik bele, akkor megint a lobbierő lesz, ami ezt a dolgot eldönti. Megoldásnak látja, hogy 

minden képviselő a saját körzetében a Városi Szolgáltató NZrt-vel közösen mérje fel, hogy 

milyen igény van 3-5 éves cikluson belül a járdák megépítésére, a műszaki megoldás, a 

szélesség és a hosszúság tekintetében. Ezt kéne összevezetni a költség miatt, hogy ne legyen 

az, hogy például Pismányban megcsinálnak 8 méter járdát, máshol pedig 800 méter járdát. A 

Barackos út forgalomtechnikai problémája azon bukott el, hogy nincs járda, veszélyes, főleg 

az alsó szakasza, ahol autóbusz is jár. Viszont nincs akkora lobbi ereje, mert sokan 

Budapesten dolgoznak, és csak aludni járnak haza. Egy lakótelepen, ahol számtalan lehetőség 

és szempont van, ott össze lehet gyűjteni 330 aláírást. Ugyanakkor a város másik részében is 

szükséges lenne, szerinte egy fontossági sorrendet fel kellene állítani és fel kellene mérni. 

Kifogásolja, hogy a Barackos út járhatatlan, a buszfordulótól a Tegez utcáig katasztrofális. 

Ezt is le lehetne fedni 330 aláírással, mert évek óta probléma. Földútról van szó, sokan laknak 

ott, ígérték a javítását, de az sem történt meg. Jelenleg vitáznak a járdáról, programot 

kívánnak felállítani. Szerinte is szükség van rá, ténykérdés, de vannak városrészek végeit 

összekötő utak, amelyek járhatatlanok. Úgy érzi, hogy politikai síkra terelődött ez a dolog. 

Egyetért, hogy járdát kellene építeni, de minek a rovására, milyen mennyiségben, 

szerkezetben. Ebben mindenképpen műszaki segítség kell és kevés az, hogy hány aláírás 

született, mert a városban sok olyan hely van, ahol utat, járdát kellene építeni. 

 

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

 

Fülöp Zsolt képviselő: elmondja, hogy örül Holló István képviselőtársa hozzászólásának, 

mert eszerint ő is megszavazza az előterjesztést. Jelzi, hogy ezt írták le, hogy fel kell mérni és 

el kell indítani a járdaépítési, járdafelújítási programot. Nem a képviselőknek kell felmérni, 

hanem a Hivatal vagy a Városi Szolgáltató NZrt. hozzáértő szakembereinek kell elvégezni, 

hogy hol kell különböző anyagszerkezetben más-más járdát építeni. Kiemeli, hogy a 

tervszerűség nagyon fontos, ugyanis emlékei szerint 2014. évben, a nyár folyamán a Kálvária 

út és a Római sánc utca egy részén megújult a járda, illetve ki lett egészítve. Egy részen volt 

egy vékony csík, de két ember nem fért el egymás mellett, és kiszélesítették. Igen ám, de ha 

továbbsétálnak ezen a szakaszon, elindulnak a HÉV-állomástól és tovább szeretnének menni a 

Móricz Zsigmond Gimnáziumig vagy a Barcsay Jenő Általános Iskoláig, akkor bizony több 

olyan szakasz van, ahol a járda 42 cm, lemérte. Ugyanakkor nem látja azt a folyamatot, hogy 

elindulva a HÉV-állomástól a Móricz Zsigmond Gimnázium felé, egyik évben ezt a szakaszt, 

másik évben azt a szakaszt csinálnák. 2014. évben volt egy szélesítés, de utána sajnos 
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megálltak, nem mentek végig ezen a részen, pedig már csak 200 méter járdáról lenne szó. 

Másik példaként említi, hogy az Egres úti Óvoda megépülése után nem az volt az elsőszámú 

szempont, hogy végiggondolják, hogy ne csak autóval lehessen hozni a gyerekeket, hanem 

gyalogosan is. Ez esetben sem lát programot, hosszú távú gondolkodást. Átadták az óvodát, ez 

évben nem tudnak járdát építeni, de a következő évre betervezhetnék a Barackos út, Egres út 

vagy akármelyik csatlakozó kis utcának bizonyos szakaszait. A rákövetkező évben megint 

további járdaszakaszokat építhetnének. Jelzi, ha ilyet látna, akkor rendben lenne és tudnák mi 

mentén haladnak. Felhívja a figyelmet, hogy az előterjesztéssel ezt a tudatos gondolkodást és 

tervezést szeretnék elindítani. Ha a folyamatokat végigveszik és kiegészítik azzal, hogy 

melyik területen milyen minőségű járdaszakaszokra van szükség, akkor a 2017. évi 

költségvetésbe betervezhető. A 2018. évi költségvetésben szintén betervezhető, hogy mennyit 

tudnak erre áldozni. Ennek alapján a költségvetés elfogadásakor nem az számít majd, hogy 

éppen melyik képviselő kiabál a leghangosabban, hanem az, hogy A-ból B-be így tudnak 

eljutni fontossági sorrend szerint. Jelzi, hogy ezt szeretnék elindítani a programmal és nem 

kell mást mögé gondolni, mint amit leírtak. 

 

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

alpolgármesternek.  

 

dr. Török Balázs városfejlesztési alpolgármester: a Kálvária út problémája kapcsán 

elmondja, hogy szűk a közterület, amin a járdát és a nagy forgalmú kétirányú utat is el kell 

vezetni. Valóban szélesítésre lenne szükség, ami egy éves előkészítést, irdatlan költségeket 

jelent és rengeteg szempontot kell egyeztetni. Jelzi azt is, hogy előbb volt meg az óvodai 

pályázat és az óvoda, mint az, hogy az Önkormányzat a járdaépítéssel foglalkozna. Ám ott is, 

ha a híd után tovább szeretnék vezetni a járdát, az egyik oldalon magántulajdonokat, a másik 

oldalon pedig magánérdekeket fog sérteni. Természetesen meg kell csinálni, de ez is hatalmas 

előkészítési munka ugyanúgy, mint a János utca. Ott 60 méter járdát szeretnének építeni, fél 

éve zajlik az előkészítés. Megjegyzi, hogy ezt az Önkormányzatnak el kell végeznie, nem 

futamodnak meg, de azt nem érti, hogy ahelyett, hogy ezzel foglalkoznának, miért arról esik 

szó, hogy milyen széles és milyen burkolatú járdát építsenek. Kiemeli, hogy tudják a ma 

feladatát, és a ma feladatából is annyi van, hogy nem látják a végét. Elvi probléma nincs a 

programmal, de gyakorlati annál több. Nem hiszi, hogy ez hasznot hozhatna, hiszen ismerik 

az Önkormányzat előtt álló feladatokat. Kun Csaba képviselő úr említette már, hogy ez a terv 

minden évben adott, épp azért van az éves költségvetési vita, hogy a rendelkezésre álló 

forrásról a Képviselő-testület a lehető legbölcsebben döntsön, hogy mire mennyit fordítanak. 

Szerinte ne tervezgessenek, inkább építgessenek. Szegedi István képviselő úr kérdésére 

elmondja, hogy nem ismeri pontosan a Városi Szolgáltató NZrt. kataszterét, de tudja, hogy 

létezik. A jövő évben nem csak járda, hanem mindenfajta vagyonelem felmérését elvégzi az 

Önkormányzat és reméli, hogy ezt a térinformatikai rendszerbe be is tudják tölteni. Például, 

hogy melyik utcában nincs járda vagy mettől-meddig van járda és az milyen burkolatú. Ha ezt 

kivonják az összes utcából, akkor megkapják, hogy hol nincs járda. Ez szinte már maga a 

járdaépítési program. Megjegyzi, hogy a közművek általában vagy jó esetben az út alatt 

futnak. A Füzespark esetében nem úgy vetődik fel a kérdés, hogy építeni szeretnének egy 

járdát és vajon milyen közművek vannak alatta, hanem tudvalévő volt, hogy ott eldugult a 

csatornarendszer, és azt kellett renoválni, illetve átépíteni. Az átépítés után derült ki, hogy a 

térképen jelzett közművek nem ott és nem úgy futnak. Szerinte hiába lenne járdaépítési 

program, mert a közműszolgáltatók is tűzoltással végzik a dolgukat, konkrétan nem is tudják, 

hogy hol fut egy-egy vezeték, a program miatt biztos, hogy nem fognak hozzányúlni. Az 

építkezések folyamán, ha kiderül, hogy mégis van közművezeték, akkor kijönnek. Tehát úgy 
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gondolja, hogy a közműszolgáltatókkal való egyeztetés semmiképpen sem indokolja a 

járdaépítési program szükségességét. 

 

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

 

Fülöp Zsolt képviselő: úgy véli, hogy dr. Török Balázs városfejlesztési alpolgármester úr 

kimondta a varázsszót, a „tűzoltást”, amit jó lenne elkerülni. Úgy fogalmazott, hogy a 

közműszolgáltatók is úgy gondolkodnak, hogy „tüzet oltanak”, tehát ahol a legnagyobb a baj, 

arra fókuszálnak. Szerinte épp ezt a gondolkodásmódot kellene megváltoztatni, tudja, hogy 

nehéz és talán rögtön nem kifizetődő, de mégis jobb, ha megpróbálnak tervszerűen 

előregondolkodni. Hozzáteszi, hogy Szentendrén sajátos állapot, hogy a villanyvezeték 

oszlopai a járda közepén állnak. Ha az ember egymaga jár, akkor ki tudja kerülni, ha két 

ember jön egymással szemben, akkor az egyik megvárja, míg a másik elmegy, a babakocsit 

nem lehet végigtolni. Ilyen esetekben a közműszolgáltatóval fel kell venni a kesztyűt és 

kezdeményezni kell, hogy az oszlopot tegyék át, föld alatt vezessék a kábelt stb. Úgy 

gondolja, hogy ezek hosszútávú „mérkőzések”, és a program alapján az adott területen lévő 

villanyoszlopot el kell tüntetni. Jelen pillanatban a villanyoszlop ott áll, és ha nem foglalkozik 

vele senki, nincs „tűz” és senki sem üti az asztalt, hogy itt nem lehet közlekedni, akkor 20 év 

múlva is ott fog állni az oszlop. Épp ezt a gondolkodásmódot szeretnék elindítani saját 

berkeiken belül. Tudja, hogy nehéz meccs továbbvinni ezt a gondolkodásmódot a 

közműszolgáltatók felé, de muszáj, mert különben nem jutnak előbbre. Hangsúlyozza a 

lakossági tájékoztatás, a lakossági kommunikáció elemét, ahogy végigviszik ezt a folyamatot. 

Ha nincs járda, megbeszélik, ha lesz járda, hogyan fog kinézni, mikor lesz. Ha az 

Önkormányzat csak ekkorra ígér, de a lakosság nem tudja kivárni, akkor beszáll a 

megvalósításba. Ismertessék a szentendreiekkel, hogy az Önkormányzat a helyi adót mire 

használja, hogyan gazdálkodik. Például a helyi adóból ezt a programot valósítják meg, ami 

egy oda-visszacsatolás, hogy komolyan veszik egymást. Úgy gondolja, hogy a programot meg 

kellene szavazni, el kellene indítani, és ezt egy közös sikernek kellene érezni úgy, ahogy az 

előző előterjesztésben a városképi elemek kapcsán mindenki örül, hogy elindult a folyamat. 

Szeretné, ha a program is egy ugyanilyen történet lenne. Úgy érzi, ha az előterjesztést 

megszavazzák, e logika mentén nagyot tudnak előrelépni. Fontos eleme ennek a 

kommunikáció, amelyben például nem három képviselő kommunikál, hanem a Városvezetés 

kommunikál, és látni kell, hogy szintén egy pozitív hozadék. 

 

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

 

Holló István képviselő: úgy gondolja, hogy a végszót elmondta Fülöp Zsolt képviselőtársa. 

Úgy érzi, hogy kampányépítési járda vagy járdaépítési kampányról van szó. Jelzi, hogy látja 

ennek a lényegét, mégis azt mondja, hogy a Városi Szolgáltató NZrt-t vagy az útügyi 

mérnököt bízzák meg a járdaállomány pontos felmérésével annak érdekében, hogy mielőtt 

költségekről döntenek, tudják, hogy mi az alapja. Kéri, hogy a járda-jegyzékhez 

mellékeljenek rajzokat, ami a frekventáltság alapján fontossági sorrendet mutat, hogy 

tudjanak programot építeni hozzá. 

 

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

alpolgármesternek.  

 

dr. Török Balázs városfejlesztési alpolgármester: egyetért a lakossági kommunikáció 

fontosságával. Úgy véli, hogy a lakosság 98 %-a azt szeretné, ha az ingatlana előtt lenne 

járda. Jelzi, hogy ez minden egyes építkezés során lekommunikálandó. Az önkormányzati 
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építkezések során a mai sztenderdek szerint igyekeznek eljárni, amennyire csak lehetséges. 

Ilyen esetekben, amikor járdaépítésre kerül a sor (Nap utca, Fürj utca), az oszlopok kiváltásra 

kerülnek. Megjegyzi, hogy a közműszolgáltatók csak azért, mert kérik, nem fogják arrébb 

tenni az oszlopot. Az Önkormányzat folyamatosan tárgyal és egyeztet, hangsúlyosan érvel 

amellett, hogy ez mennyire fontos, de sajnos hatalmas költségei vannak az 

oszlopáthelyezésnek, és ezeket csak úgy nem vállalják be. Kiemeli, hogy a tervszerű 

működésben, ha új oszlopokat építenek - az Önkormányzattal egyeztetve -, már a megfelelő 

helyre teszik. Egyébként elindult a folyamatos egyeztetés a Magyar Telekommal is annak 

érdekében – Holló István képviselő úr ötlete alapján -, hogy a Magyar Telekom a jövőben a 

hálózat felújítás során lehetőség szerint települjön át az ELMŰ-oszlopokra, ezáltal az 

oszlopok száma feleződhet az utcákban. Úgy érzi, hosszú küzdelem lesz, hogy a mai kor 

elvárásainak megfelelőbbek legyenek a város infrastrukturális elemei. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: a vita lezárásaként kiemeli, hogy utalás történt egy 

2014. novemberi beszélgetésre, amikor arról folyt eszmecsere, hogy mennyi anyagi forrás 

szükséges a város fejlesztéséhez. Ez a bizonyos 10 milliárd Ft úgy hangzott el, hogy 

háromszor 10 milliárd Ft-ról volt szó. 10 milliárd Ft csak út- és járdaépítés vonatkozásában, 

egy másik 10 milliárd Ft az épületek felújítására, közintézményekre, és a harmadik 10 

milliárd Ft távfűtőmű, közvilágítás és sok egyéb fejlesztésére. Figyelembe véve azt, hogy kb. 

fél milliárd Ft, amit az Önkormányzat saját forrásból fejlesztésre tud költeni, ha csak út- és 

járdaépítéssel foglalkozna, akkor is kb. 20 év alatt érné utol magát. Látható, hogy elsősorban 

anyagi erőforrások kérdése a járdaépítési program. Megemlíti, hogy több képviselő 

interpretációjában elhangzott a lobbierő kérdése. Szerinte a szentendrei polgárok igényei kell, 

hogy meghatározzák a prioritásokat, a biztonságos közlekedés szempontjait. Szó nem lehet 

arról, hogy képviselő lobbierő vagy bármilyen egyéb oldalról jövő erő határozza meg, hogy 

melyik utat vagy járdát építik meg először. Kitér arra is, hogy Szegedi István képviselő úr úgy 

fogalmazott, hogy az előterjesztés értelme részben a politikai haszon és azon túlmenően más 

haszna is van az előterjesztésnek. Felhívja a figyelmet, hogy szerinte a járdaépítés tipikusan 

nem politikai haszonszerzésre való dolog, hanem a szentendreiek igényét és biztonságát kell 

szem előtt tartani. Megadja a szót Fülöp Zsolt képviselőnek. 

 

Fülöp Zsolt képviselő: megjegyzi, hogy Szegedi István képviselőtársa a politikai haszon 

fogalmát úgy használta, hogyha az előterjesztésben benne van a kommunikáció, akkor ennek 

a politikai hasznát a Városvezetés aratja le. Nem a képviselőket vagy a Városi Szolgáltató 

NZrt. munkatársait fogják „dicsérni” ezért, hanem a Városvezetés lesz, aki e politikai hasznot 

learatja. Kiemeli, hogy felhívták a figyelmet, hogy ez nem róluk szól, hanem 

mindannyijuknak az előterjesztése.  

 

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

bocsátja a határozati javaslatot. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 498   Száma: 16.12.08/23/0/A/KT 

Ideje: 2016 december 08 16:51  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Minősített 
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Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 4 30.77 28.57 

Nem 7 53.85 50.00 

Tartózkodik 2 15.38 14.29 

Szavazott 13 100.00 92.86 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   7.14 

Összesen 14   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Név Voks Frakció 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Szegedi István Igen - 

Boda Anna Mária Nem - 

Dombay Zsolt Nem - 

Horváth Győző Nem - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Nem - 

Pintér Ádám Nem - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Nem - 

Verseghi-Nagy Miklós Nem - 

Holló István Tart. - 

Kun Csaba Tart. - 

Zakar Ágnes Távol - 

 

 

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

határozati javaslatot nem fogadta el. 

 

 

 

24. Előterjesztés a mobil kamerarendszer beszerzéséről és Mezőőrség felállításáról 

Előadó: Fülöp Zsolt, Kubatovics Áron, Szegedi István képviselők. 

 

 

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

István képviselőnek. 

 

Szegedi István képviselő: elmondja, hogy a mobil kamerarendszer vonatkozásában örömmel 

olvasta – talán az 5. pont volt a tájékoztató az együttéléssel kapcsolatban -, hogy ott már 

szerepel, hogy kamerákat szereznek be, erről előterjesztés készül és döntés is fog születni. Ez 

részben okafogyott, nem tudja azonban, hogy a kamerarendszernél fix telepítési pontok azt 

takarják-e, hogy a telepítési pontok között lesznek-e mobilak vagy sem. Jelzi, hogy az 

előterjesztésben egy olyan mobilkamerára gondoltak, ami valóban mobil, tehát tetszőleges 

helyre elhelyezhető, nem pedig fix telepítési pontjai vannak. Ha ez a kettő ugyanaz, tehát az 5. 

pontban és a saját előterjesztésükben szereplő mobil kamerarendszer teljes mértékben 

megegyezik, akkor részükről elfogadható. A Mezőőrség kapcsán kiemeli, hogy az 

előterjesztés nem a Mezőőrség létrehozásáról döntene, hanem meg van hirdetve egy mezőőri 
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állás, amelyre tudomásuk szerint ez idáig nem jelentkeztek. Jelzi, hogy az álláshirdetést 

viszonylag sok keresés után május 21-i dátummal találta meg. Nem tudja, hogy hol jelent meg 

ez az álláshirdetés. Javasolja, hogy olyan fórumokon tegyék közzé – például Vadászok 

Közössége, a Lidl áruház mellett sokat kifogásolt Lövész Klub -, ahová olyan emberek járnak, 

akik potenciálisan alkalmasak lennének mezőőrnek. Megjegyzi, hogy vannak speciális 

kritériumok, hogy ki lehet mezőőr. Azt is látja, hogy működik egy négy órás megbízással a 

költséghatékonysági elvek szerin egy külterületi őr. Nem tudja, hogy ez mitől 

költséghatékony, azt érti, hogy olcsó, de ezek a szabálysértések csak akkor és olyan formában 

szankcionálhatók, ha a tettenérés megtörtént. Nem tudja, hogy milyen hatékonysággal tud 

tetten érni egy négy órában foglalkoztatott személy, ráadásul az elérhetősége sehol sem 

található meg. Kereste a szentendre.hu oldalon, a városinfó közérdekű telefonszámai között, 

de nem talált hozzá kapcsolódó telefonszámot. Megjegyzi, ha látna egy illegálisan hulladékot 

elhelyező személyt, nem tudná felhívni az őrt. Hiába jelzi az Ügyfélszolgálaton, valószínű, 

hogy a tettenérésről már lemaradnának. Ez történik akkor is, amikor többször jelentették a 

Bükköspatak szennyezését. Mire kimentek megvizsgálni, már nem valósult meg a szennyezés 

és azt a választ kapták, hogy nincs szennyezés. Az előterjesztés alapján felülvizsgálatot 

kérnek ez ügyben és azt, hogy a hatékonyságra megoldást találjanak. Az rendben, hogy kiírtak 

egy 8 órás mezőőri státuszt, azonban kérdezi, hogy ez a mezőőri státuszt előterjesztésben 

határozták-e meg, vagy rendelet szabályozza a működést. Felhívja a figyelmet, hogy 

tudomása szerint a mezőőrség alapítására támogatás is kérhető, ami nem is kevés. Egyszeri 

összegként 500 ezer Ft, a havi működésre pedig 90 ezer Ft/fő kérhető. Ezt nem javasolja, de a 

mezőőrség fenntartására az Önkormányzat akár külterületi illetéket is kivethet, ami a 

környező települések tekintetében – például Tahitótfalu esetében úgy tudja, hogy ez 500,- 

vagy 1.000,- Ft/ha/év – nem annyira megterhelő. A határozat kapcsán kérik és javasolják a 

mezőőri státusz kiírását. Jelzi, hogy ebben mindannyian egyetértenek, hiszen ezt több éve 

elfogadták, nem a saját ötletük, hogy mezőőrségre szükség van, azonban kéri, hogy ennek 

kiírása, pontosítása történjen meg. Igényeljék a támogatást, alkalmazzanak külterületi 

illetéket, ha szükséges, és az eddigiekben elfogadottakat vizsgálják felül annak érdekében, 

hogy ez a státusz hatékonyabban legyen betöltve. Javasolják azt is, hogy a külterületi őr 

funkciót – amennyiben létrejön a mezőőri státusz – érdemes lenne megszüntetni. Semmi 

értelme a két, párhuzamos tevékenységnek, inkább a mezőőr legyen nagyobb mértékben 

honorálva. Kiemeli, hogy Bicske esetében talált egy idevonatkozó 2016. évi friss 

előterjesztést. Két mezőőr státuszt jelöltek meg, kimutatásuk szerint 170 ezer Ft bruttó bérrel 

számolva – egyéb juttatások mellett – a mezőőrség összes költsége évi 5,1 millió Ft. Ebből 

levonható kb. 2,1 millió Ft-os támogatás. Bicske az illetékből 2,5 millió Ft-os bevétellel 

számol, 500,- Ft/ha illetékkel, így a mezőőrség fenntartása nem éri el a fél millió Ft-ot. 

Amennyiben ezt az illetéket levonják és az előterjesztést vagy rendeletet megalkotják – állnak 

rendelkezésre -, úgy véli, nem túl bonyolult a bicskei előterjesztést beilleszteni Szentendre 

vonatkozásában.  Minden fajta jogszabályt, hivatkozást tartalmaz, nyilván, ha leveszik belőle 

az illetéket, akkor két ember alkalmazása tekintetében 3 millió Ft költséget jelent. Kiemeli, 

hogy amennyiben teljesen mobil kamerarendszerről van szó, az rendben van, viszont a 

mezőőrségre vonatkozó, jelenleg működő előterjesztés vagy rendelet szabályozást át kell 

dolgozni, hogy a mezőőrség valóban jelen legyen, ne pedig csak egy létrehozott státuszként 

szerepeljen. Megjegyzi még, hogy az együttélés szabályai kapcsán jelölve volt, hogy két főt 

alkalmaznak a hatósági eljárások lefolytatása céljából. Kérdezi, hogy e két fő az 

Ügyfélszolgálatra érkező bejelentéseket csak a tettenérés után tudja bármiféle eljárásban 

foganatosítani, vagy van egyéb módja erre. Különben mezőőr nélkül a két személy munkája 

okafogyott. Valószínűsíti, hogy Polgárőrségtől, a Mezőőrségtől, az Ügyfélszolgálattól érkező 

bejelentéseket alakítják át bármifajta behajtási eljárássá. 
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Verseghi-Nagy Miklós polgármester: megadja a szót Kubatovics Áron képviselőnek. 

 

Kubatovics Áron képviselő: a külterületi illeték kapcsán elmondja, hogy emlékszik rá, 

amikor 2015. év tavaszán a képviselő-testületi ülés előtti rendszeres beszélgetésen szó volt 

javaslatukról, miszerint érdemes lenne a mezőőrséget úgy finanszíroztatni, hogy külterületi 

illetéket vetnek ki, de csak a műveletlen külterületi földekre. Ezzel bíztatva arra a külterületi 

ingatlanok tulajdonosait, hogy a régi szentendrei hagyományokhoz hasonlóan 

gyümölcsösökkel, szőlőkkel vagy egyéb módon műveljék meg a külterületi földeket.  Jól 

tudják, hogy a város körül lévő földek nagy része egyelőre kaszáló vagy talán még az sem, 

holott ilyen formában lenne az Önkormányzatnak ráhatása. Szerinte a mezőőrséget könnyen 

lehetne finanszírozni, ha erre szándék lenne. Újra utal a másfél évvel ezelőtti beszélgetésre és 

kifogásolja, hogy azóta ebben nem történt előrelépés. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: elmondja, hogy mind a mobilkamerák beszerzésével, 

mind a mezőőri állás betöltésével maximálisan egyetért olyannyira, hogy a mobilkamerákat 

már megrendelték. Tájékoztatják majd a Képviselő-testületet, hogy milyen típusúak a 

kamerák, mire képesek és mennyire mobilak. A mezőőri állás betöltése kapcsán a 

Városfejlesztési, Jogi és Pénzügyi Bizottság ülésén jelezte, hogy van most egy jelentkező, bár 

nem tolonganak az emberek. Amennyiben a jelentkező betölti az állást, akkor örülnek neki, ha 

nem, akkor a hirdetéseket a javasolt módon, további felületeken fogják bővíteni. Kiemeli, 

hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza a mezőőri státuszt. A támogatási 

lehetőségről tudnak, és amint betöltik az állást, igényelni fogják a támogatást. Megadja a szót 

Fülöp Zsolt képviselőnek. 

 

Fülöp Zsolt képviselő: szerinte az a kérdés, hogy a most meglévő, fixen telepített 

kamerahálózat hogyan csatlakozhat a megrendelt mobilkamerákhoz. Hogyan lehet 

összehangolni, az ismert gócpontokra kihelyezni, hány mobilkamerát rendeltek? Jelzi, hogy a 

problémát érzékelik, mert a város külterületén lévő illegális szemétkupacok időnként 

csökkennek a Föld Napja keretében különféle akciók által, amikor lelkes önkéntesek 

összeszednek több konténernyi szemetet, majd a következő évben újratermelődik a probléma. 

Kiemeli, hogy ezt az állapotot kellene megszüntetni megint csak tervszerűen gondolkodva, a 

gócpontokat látva, a megfelelő kamerarendszer odatelepítésével. Kell mezőőr is, de lehet, 

hogy nem 8 órától 18 óráig, mert nem biztos, hogy ebben az időszakban viszik ki a város 

határába az illegális szemetet a közösségi élet szabályait felrúgó polgárok. Most csak egy 

állás van meghirdetve, látszik, hogy nem tolonganak, vajon miért. Talán valami más juttatás, 

ösztönző is jó lenne, hogy „megérje” mezőőrnek jelentkezni Szentendrén. Ha van egy 

folyamat, akkor világosan látható, hogyan működik a rendszer. Szeretné, ha észrevennék, 

hogyha nem tervszerűen kezdik el a problémákat megoldani, ha nem látják, hogy a 

szigetszerű javaslatok nem hoznak megoldást az egész problémára, akkor semmit sem értek 

el. Példaként említi, hogy a lakossági fórumon a körzeti megbízott elmondta, hogy nagyon jók 

a térfigyelő kamerák a lakótelepen, csak borzasztó magasra helyezték és a személy feje búbját 

látják csak, lényegében értékelhetetlen a rögzített kép. Egyik alkalommal az segített, hogy a 

körzeti megbízott megismerte a járásáról az illetőt, és ennek alapján be tudta azonosítani. Úgy 

gondolja, hogy a fix kamerákat is felül kellene vizsgálni, nemcsak a minőségét, hanem a 

telepítését is, és össze kell hangolni a mobil kamerahálózattal. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: jelzi, hogy a kamerák integrációs lehetőségeiről, 

beállításukról stb. összeállítanak egy tájékoztató anyagot a Képviselő-testület számára. Egyéb 

kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 
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Szavazás eredménye 

 

 

#: 499   Száma: 16.12.08/24/0/A/KT 

Ideje: 2016 december 08 17:05  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Minősített 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 4 30.77 28.57 

Nem 5 38.46 35.72 

Tartózkodik 4 30.77 28.57 

Szavazott 13 100.00 92.86 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   7.14 

Összesen 14   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Név Voks Frakció 

Boda Anna Mária Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Szegedi István Igen - 

Dombay Zsolt Nem - 

Horváth Győző Nem - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Nem - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Nem - 

Verseghi-Nagy Miklós Nem - 

Holló István Tart. - 

Kun Csaba Tart. - 

Magyar Judit Tart. - 

Pintér Ádám Tart. - 

Zakar Ágnes Távol - 

 

 

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

határozati javaslatot nem fogadta el. 

 

 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: elmondja, hogy a következő napirendi pontnál - 

Szentendre, Hamvas Béla u. 8. 1/1. szám alatti lakás közérdekű célból történő bérbeadása - az 

érintett zárt ülést kezdeményezett. Szavazásra bocsátja az előterjesztés zárt ülésen való 

tárgyalását. 
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Szavazás eredménye 

 

 

#: 500   Száma: 16.12.08/25/0/A/KT 

Ideje: 2016 december 08 17:06 Zárt ülés 

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 100.00 92.86 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 13 100.00 92.86 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   7.14 

Összesen 14   100.00 

Megjegyzés: 

 

Név Voks Frakció 

Boda Anna Mária Igen - 

Dombay Zsolt Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Szegedi István Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Távol - 

 

     

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

az érintett kérését elfogadta, a továbbiakban zárt ülést rendel el. 

 

 

A tanácskozás 17.06 órától 17.08 óráig zárt ülésen folytatódik, melyről külön jegyzőkönyv 

készül.  

 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: 17.09 órakor a nyílt ülést megnyitja, a jelenlévő 

képviselők száma 13 fő. 
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25. Egyebek 

 

 

 

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

 

Magyar Judit képviselő: elmondja, hogy megkapta és köszöni a kátyúzási listát, 

folyómétereket és utcaneveket tartalmaz. Kifogásolja, hogy nincs feltüntetve, hogy mikorra 

várható az utcák rendbehozatala és költségeket sem lát. A város iszonyú kátyús, és nagyon 

sok olyan utca maradt ki, ahol már nem kátyúk, hanem lassan gödrök vannak. Szeretné, ha a 

kátyús listát kibővítenék, kéri azt is, hogy a munka milyen ütemezésben fog zajlani, ha 

elkezdődött, akkor mikor fejeződik be stb. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: elmondja, hogy ez az idei évre vonatkozó lista, ígéri, 

hogy egy hasonlót fognak készíteni arról, hogy a kátyúzást tavasszal hol tudják folytatni és 

milyen ütemezésben. Megadja a szót Fülöp Zsolt képviselőnek. 

 

Fülöp Zsolt képviselő: jelzi, hogy egy konkrét kérés érkezett hozzá, miszerint a Károly utca 

2-10. számú társasház előtt, az óvodánál van három nagy kátyú. Az autósok próbálják 

kikerülgetni, de nagyon balesetveszélyes, a gyalogosok nemcsak a járdán, hanem az úttesten 

is közlekednek. Elmondja, azt is, hogy a Jegyző úrral levelezett a Gondozási Központ 

kapcsán. Szerették volna elérni, hogy a Gondozási Központban bankkártyával, illetve 

átutalással is lehessen fizetni. Arról volt szó, hogy ezt a lehetőséget megvizsgálják, kérdezi, 

hogy a vizsgálat jelenleg hol tart. Megjegyzi, hogy nyilván nem fog mindenki egyből 

bankkártyával fizetni, de szeretné tudni, hogy kb. mikor lehet a Gondozási Központban 

bankkártyával fizetni az igénybe vett szolgáltatásokért. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: elmondja, hogy a Károly utca 2-10. számú társasház 

előtti három kátyút megnézik, hogy benne van-e a listában vagy mikor tud sorra kerülni. A 

Gondozási Központ kapcsán írásos választ ígér. Jelzi, hogy egyszer már válaszoltak, de most 

az új szempontoknak megfelelő írásos választ adnak. Megadja a szót Szegedi István 

képviselőnek. 

 

Szegedi István képviselő: úgy látja, hogy nem a meghirdetett ütem szerint történik a 

zöldhulladék elszállítása. Felhívja a figyelmet, hogy a zöldhulladék mellett már megjelent 

kanapé, építési törmelék stb. A Füzesparki felújításra vonatkozóan elmondja, hogy a 

Szentendre és Vidéke újságban olvasta, hogy december elejére készül el az első ütem, 

december közepére a második ütem. Látszik, hogy nem így lesz, kéri, hogy valamilyen úton-

módon tájékoztassák az ott élőket, hogy az idén nem fog ez az állapot megszűnni. Tájékoztat 

arról is, hogy a füzesparki közösségi tervezés keretein belül meghatároztak két hulladéklerakó 

helyet. A Városi Szolgáltató NZrt-vel, Zakar Ágnes képviselő asszonnyal és a közös 

képviselőkkel bejárták a területet, lemérték és valamifajta előzetes terv is készült már a 

hulladéklerakó helyről. A Vasvári Pál lakótelepihez hasonlóan építenek egy beton alapot és 

arra kerül a ketrec. Jelzi, hogy azért célszerű most megvalósítani, mert éppen ez a lakótelepi 

rész van teljesen felbontva. Ha elkészül a járda és az úttest, akkor később már nehezebb lesz 

újra lekeríteni, felbontani, megint fennakadást okozni. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: elmondja, hogy a zöldhulladék elszállítása az ütemterv 

szerint haladt, de a lakosság folyamatosan teszi ki a zöldhulladékot és nem csak azt, továbbá a 

határidőket senki, sehol nem tartja be. Mindent ott kellene már hagyni, sokadszorra mennek ki 
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ugyanazokra a helyekre. A lakosság fegyelmezettsége némi kívánnivalót hagy maga után. 

Jelzi, hogy a Füzesparkkal kapcsolatos felvetésre írásban fognak válaszolni. Megadja a szót 

Holló István képviselőnek. 

 

Holló István képviselő: elmondja, hogy örömteli dolog, hogy a Cseresznyés úton megtörtént 

a kátyúzás, a Tátika utca az út végéig elkészült, köszöni a pismányiak nevében. Kifogásolja, 

hogy a Barackos útra még nem került sor, nagyon rossz állapotban van, azonban a tél előtt 

már nincs értelme. Felhívja a figyelmet, hogy a Róka utca – ami összeköti a Cseresznyés utat 

és az Ösvény utcát, valamint az autóbuszmegállóhoz közvetlen kapcsolatot teremt – 

járhatatlan, életveszélyes. Jelzi, hogy a Búzavirág utca, ami nem annyira frekventált, de 

szintén járhatatlan. Ki kellene táblázni, mert múltkor behajtott oda egy autó és nem tudott 

kijönni. Megjegyzi azt is, hogy múltkor elhangzott, hogy a Bercsényi utca és Dunakorzó 

sarkán lévő építkezés nagyon lelassult. Kérdezi, hogy a jövő tavaszi átadást hogyan képzeli el 

a kivitelező. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: elmondja, hogy ezzel kapcsolatban e-mail-en küldtek 

választ a Képviselő-testületnek és lesz majd egy helyszíni szemle, amit felajánlott a beruházó. 

Kéri, hogy Holló István képviselő úr írásban küldje el, hogy hol vannak közlekedési 

problémák. Megadja a szót Holló István képviselőnek. 

 

Holló István képviselő: megjegyzi, hogy ma nem nézte az e-mailjeit. Elmondja még, hogy a 

súlyos, balesetveszélyes, sok embert érintő problémákat sorolta. Jelzi, hogy elküldi írásban a 

közlekedési problémákat. 

 

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

 

Fülöp Zsolt képviselő: elmondja, hogy a karácsonyi ünnepekre való tekintettel készültek egy 

kis szentendrei csokival. Bíztak benne, hogy a járdaépítési programot elfogadja a Képviselő-

testület és a járdaépítéssel kapcsolatos tejcsokit fognak ajándékozni. Jelzi, hogy nem mondtak 

le arról, hogy járdák épülnek. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: egyéb kérdés, észrevétel nem lévén a megköszöni a 

részvételt, áldott adventi készülődést és boldog karácsonyt kíván. Reméli, hogy találkoznak 

kulturális rendezvényeken, közösségi programokon, adventi gyertyagyújtáson, szilveszteri-, 

újévi koncerten, szeretettel várja a képviselőket. Az ülést 17.18 órakor bezárja. 

 

 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 

Verseghi-Nagy Miklós                                                            dr. Gerendás Gábor 

                   polgármester                                                                       jegyző 

 

 


