
 1 

Szám: 4/2016. 

 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

 2016. április 14-én (csütörtökön) 15.00 órai kezdettel  

a Városháza Dísztermében tartott üléséről 

 

 

 

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

alpolgármester, Sólyomné Gyürk Dorottya kulturális 

alpolgármester, Boda Anna, Dombay Zsolt, Fekete János, Holló 

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

Judit, Pintér Ádám, Tolonics Gyula és Zakar Ágnes képviselők 

 

 

Távol van:         Fülöp Zsolt képviselő 

  

Hivatalból jelen 

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

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

Weszner Judit városfejlesztési irodavezető, Kolozs János főmérnök, 

dr. Mérész Katalin jogtanácsos, dr. Klúcsó Anita jogtanácsos, dr. 

Nádudvari Gyöngyi jogtanácsos, Márton Andrea 

vagyongazdálkodási irodavezető, Alföldiné Petényi Zsuzsanna 

vagyongazdálkodási ügyintéző, Bonczó Emese vagyongazdálkodási 

ügyintéző, Bánhidi-Kovács Anikó vagyongazdálkodási ügyintéző, 

Solymosi Heléna Kulturális Nonprofit Kft. általános ügyvezető, 

kommunikációs központ vezető, Hidegkuti Dorottya városmarketing 

munkatárs, Budai Mónika jegyzői kabinetvezető, Bartha Enikő az 

Önkormányzati és Szervezési Iroda vezetője 

 

Meghívottak:  

 

„A Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. előadó-művészeti ügyvezetőjének 

kiválasztásáról” c. napirendi ponthoz Vasvári Csaba pályázó 

 

„A Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság új 

ügyvezetőjének megválasztásáról” c. napirendi ponthoz Hidegkuti Dorottya 

 

„Az Aquapalace Kft. 2016. évi üzleti tervének elfogadásáról” és a „Vissza a Vadonba 

projektről, az Izbégi Sportpálya részterület területbérletéről” c. napirendi pontokhoz 

Drégely Miklós Aquapalace Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ügyvezető, Szentendrei 

Sportcélú Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Kft. ügyvezető 

 

„A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 2016. április 01-től hatályos 

változásairól” és a „Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződéstől történő eltérés 

engedélyezéséről” c. napirendi pontokhoz dr. Huszár Adrienn Városi Szolgáltató Nonprofit 

Zrt. jogász, Pálinkás Attila hulladékgazdálkodási és köztisztasági divízióvezető 
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„A Szentendre Város Önkormányzata és a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. között 

fennálló, gondnoksági feladatok ellátásáról szóló közszolgáltatási szerződés 

módosításáról” és ”A Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. tulajdonában lévő NADAC 150 

típusú adszorpciós hűtő eladása érdekében tett lépésekről” c. napirendi pontokhoz Nagy-

Lászka Stella Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. gazdasági vezető, dr. Huszár Adrienn Városi 

Szolgáltató Nonprofit Zrt. jogász 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: köszönti a megjelenteket, az ülést 15.03 órakor 

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

képviselőket, kapcsolják be szavazógépeiket. Elmondja, hogy a kiküldött napirendhez 3 

sürgősségi indítvány készült, mely kiosztásra került. Elmondja, hogy Fekete János, Fülöp 

Zsolt, Holló István, Kubatovics Áron és Magyar Judit képviselőtársai által készített sürgősségi 

indítványhoz dr. Gerendás Gábor jegyző úr törvényességi észrevételt tett, mely kiosztásra 

került. Továbbá úgy tudja, hogy az indítvány a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt-vel nem lett 

teljes körűen egyeztetve. Javasolja a további egyeztetéseket annak érdekében, hogy májusra 

megalapozott előterjesztés kerülhessen a Képviselő-testület elé. Szavazásra bocsátja „a 

Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. Hulladékudvarába a lakosság által beszállított zöld 

hulladék térítésmentességéről ” szóló sürgősségi indítvány napirendre vételét.  

 

 

 

Szavazás eredménye 

 

 

#: 157   Száma: 16.04.14/0/0/A/KT 

Ideje: 2016 április 14 15:04  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Minősített 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 5 35.71 33.33 

Nem 6 42.86 40.00 

Tartózkodik 3 21.43 20.00 

Szavazott 14 100.00 93.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   6.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Név Voks Frakció 

Fekete János Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Magyar Judit Igen - 
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Boda Anna Mária Nem - 

Dombay Zsolt Nem - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Nem - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Nem - 

Verseghi-Nagy Miklós Nem - 

Zakar Ágnes Nem - 

Kun Csaba Tart. - 

Pintér Ádám Tart. - 

Tolonics Gyula Tart. - 

Fülöp Zsolt Távol - 

 

 

 

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

sürgősségi indítványt nem vette napirendre. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: szavazásra bocsátja „a vis maior pályázat tárgyában” 

előterjesztett sürgősségi indítvány napirendre vételét. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

 

#: 158   Száma: 16.04.14/0/0/A/KT 

Ideje: 2016 április 14 15:04  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 100.00 93.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 14 100.00 93.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   6.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Név Voks Frakció 

Boda Anna Mária Igen - 

Dombay Zsolt Igen - 

Fekete János Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 



 4 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Fülöp Zsolt Távol - 

 

     

 
 

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

sürgősségi indítványt napirendre vette. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: szavazásra bocsátja a „VEKOP-4.1.1-15 kódszámú - 

Aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának fejlesztése - pályázaton konzorciumi 

partnerként történő indulásról” előterjesztett sürgősségi indítvány napirendre vételét. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 159   Száma: 16.04.14/0/0/A/KT 

Ideje: 2016 április 14 15:05  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 100.00 93.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 14 100.00 93.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   6.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Név Voks Frakció 

Boda Anna Mária Igen - 

Dombay Zsolt Igen - 

Fekete János Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Igen - 

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

Tolonics Gyula Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Fülöp Zsolt Távol - 
 
     

 

 

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

sürgősségi indítványt napirendre vette. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: a meghívóban szereplő napirendi pontok sorrendjét 

illetően javasolja, hogy a 7. napirendi pont után a 30. „a Kubinyi Ágoston Program 

pályázatához (Ferenczy Múzeum – Kmetty János és Kerényi Jenő kiállítása) önrész 

biztosításáról” c. előterjesztést és a 32. „Intézmény Korszerűsítési Program I – Forrás 

biztosítása tárgyában” c. napirendi pontot tárgyalják. Ezt követően a vis maior pályázat 

tárgyában íródott sürgősségi indítványt és a VEKOP-4.1.1-15 kódszámú „Aktív turisztikai 

hálózatok infrastruktúrájának fejlesztése” pályázaton konzorciumi partnerként történő 

indulásról c. sürgősségi indítványt tárgyalják, majd a 8. napirendi ponttal a meghívóban 

szereplő sorrendnek megfelelően folytatnák az ülést. 

 

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

egyéb kérdése, észrevétele. Egyéb kérdés, észrevétel nem lévén szavazásra bocsátja a 

módosított napirend elfogadását.  

 

Szavazás eredménye 

 

 

#: 160   Száma: 16.04.14/0/0/A/KT 

Ideje: 2016 április 14 15:06  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 100.00 93.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 14 100.00 93.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   6.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Név Voks Frakció 

Boda Anna Mária Igen - 

Dombay Zsolt Igen - 

Fekete János Igen - 
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Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Fülöp Zsolt Távol - 

 

 

 

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

napirendet elfogadta.  

 

 

 
 

 

 NAPIREND   

 Cím Típusa Előterjesztő Előkészítő 

 

1. 

 

Két testületi ülés között eltelt időszak 

eseményeiről  

 

Tájékoztató 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

 

2. 

Lejárt határidejű önkormányzati 

határozatok végrehajtásáról  

 

Jelentés 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

Maurerné Koncz 

Tímea 

 

3. 

A Képviselő-testület által a 

Polgármesterre átruházott 

hatáskörben tett intézkedésekről - 

benyújtott pályázatok tárgyában 

 

Beszámoló 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

Szőllösy -

Meggyes Ildikó 

 

4. 

A hulladékról szóló 2012. évi 

CLXXXV. törvény 2016. április 01-

től hatályos változásairól 

 

Tájékoztató 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

dr. Huszár 

Adrienn 

 

 

5. 

A Duna-Vértes Köze Regionális 

Hulladékgazdálkodási 

Önkormányzati Társulás által 

Szentendrén létesítendő regionális 

hulladékátrakó és hulladékudvar 

helyzetéről 

 

 

Tájékoztató 

 

 

dr. Török Balázs 

városfejlesztési 

alpolgármester 

 

Kosztek 

Gabriella 
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6. 

A Püspökmajor lakótelep 

fűtéskorszerűsítéséről /primer 

rendszer/ 

 

Tájékoztató 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

 

Répánszky Júlia 

 

7. 

Az Állami Számvevőszék Elnöke 

által tett elnöki figyelemfelhívással 

kapcsolatos intézkedésekről 

 

Tájékoztató 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

 

Répánszky Júlia 

 

8. 

a Kubinyi Ágoston Program 

pályázatához (Ferenczy Múzeum - 

Kmetty János és Kerényi Jenő 

Kiállítása) önrész biztosításáról 

 

Előterjesztés 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

Szöllősy-

Meggyes Ildikó 

 

 

9. 

 

 

 

Intézmény Korszerűsítési Program I. 

– Forrás biztosítása tárgyában 

 

 

Előterjesztés 

 

dr. Török Balázs 

városfejlesztési 

alpolgármester 

 

Kolozs János 

dr. Weszner Judit 

 

10. 

 

Vis maior pályázat tárgyában 

 

Sürgősségi 

indítvány 

dr. Török Balázs 

városfejlesztési 

alpolgármester 

 

dr. Weszner Judit 

 

 

11. 

VEKOP-4.1.1-15 kódszámú „Aktív 

turisztikai hálózatok 

infrastruktúrájának fejlesztése” 

pályázaton konzorciumi partnerként 

történő indulásról 

 

Sürgősségi 

indítvány 

 

dr. Török Balázs 

városfejlesztési 

alpolgármester 

 

Kosztek 

Gabriella 

 

12. 

a Város 2015. évi költségvetéséről 

szóló 9/2015. (III. 3.) önkormányzati 

rendelet módosításáról  

 

Előterjesztés 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

 

Novák Andrea  

 

 

13. 

Szentendre Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete által alapított 

kitüntető díjak és elismerések 

adományozásának rendjével 

összefüggő egyes önkormányzati 

rendeletek módosításáról 

 

 

Előterjesztés 

 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

 

 

Budai Mónika 

 

 

14. 

A Szentendre és Térsége TDM 

Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társaság új ügyvezetőjének 

megválasztásáról 

Az Mötv. 46. § (2) bekezdés b) 

pontja alapján zárt ülést tart az 

érintett kérésére. 

 

 

 

Előterjesztés 

 

Sólyomné Gyürk 

Dorottya 

kulturális 

alpolgármester 

 

 

dr. Mérész 

Katalin 

 

 

15. 

A 2016. évi Dumtsa Korzó – 

Kulturális és Kulináris Fesztivál 

Szentendre Belvárosában 

Programsorozatról 

Az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) 

pontja alapján zárt ülés rendelhető 

el! 

 

 

Előterjesztés 

 

Sólyomné Gyürk 

Dorottya 

kulturális 

alpolgármester 

 

 

dr. Mérész 

Katalin 
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16. 

 

Az Aquapalace Kft. 2016. évi üzleti 

tervének elfogadásáról 

 

Előterjesztés 

 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

 

Drégely Miklós 

 

 

 

 

17. 

Szentendre Város Önkormányzata és 

a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. 

között fennálló, gondnoksági 

feladatok ellátásáról szóló 

közszolgáltatási szerződés 

módosításáról  

Az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) 

pontja alapján zárt ülés rendelhető 

el! 

 

 

 

 

Előterjesztés 

 

 

 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

 

 

 

dr. Mérész 

Katalin 

 

 

18. 

A Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. 

tulajdonában lévő NADAC 150 

típusú adszorpciós hűtő eladása 

érdekében tett lépésekről 

 

Előterjesztés 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

Répánszky Júlia 

 

 

19. 

 

A Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. 

élelmezési nyersanyag közbeszerzési 

eljárásának lezárásáról 

 

 

Előterjesztés 

 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

 

 

dr. Dóka Zsolt 

 

 

20. 

 

A hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatási szerződéstől történő 

eltérés engedélyezéséről 

 

 

Előterjesztés 

 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

 

 

Mandula Gergely 

 

 

 

21. 

A szentendrei Egres úti útfejlesztés 

és híd-szélesítés megvalósulásához 

szükséges 3561 hrsz-ú belterületi 

ingatlan megvásárlásáról 

(Szentendre, Egres út 58.) 

Az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) 

pontja alapján zárt ülés rendelhető 

el! 

 

 

 

Előterjesztés 

 

 

 

Kéri Mihály 

gazdasági vezető 

 

 

 

Kovacsics 

Roberta 

 

 

22. 

Ingatlanok értékesítésre történő 

kijelöléséről 

Az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) 

pontja alapján zárt ülés rendelhető 

el! 

 

 

Előterjesztés 

 

 

Kéri Mihály 

gazdasági vezető 

 

 

Kovacsics 

Roberta 
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23. 

A 125/2010. (IV.08) Kt. sz. és a 

157/2010. (V.13.) Kt. sz. határozatok 

hatályon kívül helyezése és döntés a 

7100/7 hrsz-ú ingatlan (Őzláb utca 

6.) értékesítéséről 

Az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) 

pontja alapján zárt ülés rendelhető 

el! 

 

 

 

 

Előterjesztés 

 

 

 

Kéri Mihály 

gazdasági vezető 

 

 

 

Kovacsics 

Roberta 

 

 

 

24. 

A Bérc utcai túlkerítés ügyében 

hozott 335/2015. (XII. 10) Kt. sz. 

határozat módosításáról 

Az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) 

pontja alapján zárt ülés rendelhető 

el! 
 

 

 

Előterjesztés 

 

 

Kéri Mihály 

gazdasági vezető 

 

 

Kovacsics 

Roberta 

 

 

 

25. 

Túlkerítés rendezéséről a Lehel 

utcából nyíló  2492/2 hrsz.-ú ingatlan 

értékesítésre történő kijelölésével 

Az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) 

pontja alapján zárt ülés rendelhető 

el! 

 

 

 

 

Előterjesztés 

 

 

Kéri Mihály 

gazdasági vezető 

 

 

Kovacsics 

Roberta 

 

 

26. 

A Vissza a Vadonba projektről, az 

Izbégi sportpálya részterülete 

területbérletéről 

Az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) 

pontja alapján zárt ülés rendelhető 

el! 

 

 

Előterjesztés 

 

 

Kéri Mihály 

gazdasági vezető 

 

 

Alföldiné Petényi 

Zsuzsanna 

 

 

 

 

27. 

Közfeladat-ellátásra vonatkozó 

megállapodás megkötése a 

Szentendrei Petőfi Kulturális és 

Hagyományőrző Egyesülettel a 

közfeladat ellátásra tekintettel történő 

ingyenes helyiségbérleti jog 

biztosításával 

Az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) 

pontja alapján zárt ülés rendelhető 

el! 
 

 

 

 

 

 

 

Előterjesztés 

 

 

 

 

Kéri Mihály 

gazdasági vezető 

 

 

 

 

Bánhidi-Kovács 

Anikó 
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28. 

a Szentendre belterület 8906/28 

hrsz.-ú (Névtelen u.), kivett 

beépítetlen terület megjelölésű 

ingatlanra, valamint a  7943 hrsz.-ú 

(Erdősor u. 6.), kivett hétvégi ház és 

udvar ingatlanra vonatkozó 

elővásárlási joggal történő 

rendelkezésről 

Az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) 

pontja alapján zárt ülés rendelhető 

el! 

 

 

 

 

 

Előterjesztés 

 

 

 

 

Kéri Mihály 

gazdasági vezető 

 

 

 

 

Kovacsics 

Roberta 

 

29. 

 

Gondozási Központ Szentendre 

alapító okiratának módosításáról 

 

Előterjesztés 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

 

dr. Klúcsó Anita 

 

30. 

 

Szentendre Városi Óvodák alapító 

okiratának módosításáról 

 

Előterjesztés 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

 

dr. Klúcsó Anita 

 

 

31. 

A Pest Megyei Rendőr-

Főkapitánysággal Szentendre város 

közbiztonságának javítását célzó 

együttműködési megállapodás 

módosításáról 

 

 

Előterjesztés 

 

Petricskó Zoltán 

általános 

alpolgármester 

 

 

Kállai Zsuzsa 

 

32. 

A Polgárőrség Szentendre Egyesület 

és Szentendre Város 

Önkormányzattal történő 

együttműködési megállapodásról 

 

 

Előterjesztés 

 

Petricskó Zoltán 

általános 

alpolgármester 

 

 

Soltész Emese 

 

33. 

A Fenntartható közlekedésfejlesztés 

Pest megyében VEKOP-5.3.2-15 

kódszáma pályázati felhívásról 

 

Előterjesztés 

dr. Török Balázs 

városfejlesztési 

alpolgármester 

 

Kosztek 

Gabriella 

 

34. 

 

Venio Progress Bt méltányossági 

kérelméről 

 

Előterjesztés 

dr. Török Balázs 

városfejlesztési 

alpolgármester 

 

Kosztek 

Gabriella 

 

 

35. 

Szentendrei Kulturális Központ 

Nonprofit Kft. előadó-művészeti 

ügyvezetőjének kiválasztásáról 

Az Mötv. 46. § (2) bekezdés b) 

pontja alapján zárt ülést tart az 

érintett kérésére. 

 

 

Előterjesztés 

 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

 

 

Remele Antónia 

36. Interpelláció, kérdés    

37. Egyebek    
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1. Tájékoztató a két ülés között eltelt időszak eseményekről 

Előadó: Verseghi-Nagy Miklós polgármester 

 

 

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

közötti tájékoztatóval kapcsolatban van-e valakinek kérdése, észrevétele.  

 

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

vette.  

 

 

 

2. Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról 

Előadó: Verseghi-Nagy Miklós polgármester 

 

 

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

szavazásra bocsátja a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentés elfogadását. 
 
 

Szavazás eredménye 

 

 

#: 161   Száma: 16.04.14/2/0/A/KT 

Ideje: 2016 április 14 15:07  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 100.00 93.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 14 100.00 93.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   6.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Név Voks Frakció 

Boda Anna Mária Igen - 

Dombay Zsolt Igen - 

Fekete János Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 
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Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Fülöp Zsolt Távol - 

 

 

 

 

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

lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadta és az alábbi határozatot 

hozza: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

75/2016. (IV.14.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a lejárt határidejű 

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

 

I. 

257/2015. (IX.10.) Kt. sz. határozat   végrehajtása megtörtént. 

276/2015. (X.8.) Kt. sz. határozat  végrehajtása megtörtént. 

277/2015. (X.8.) Kt. sz. határozat  végrehajtása megtörtént. 

310/2015. (XI.12.) Kt. sz. határozat  végrehajtása megtörtént. 

327/2015. (XII.10.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

7/2016. (I.21.) Kt. sz. határozat   végrehajtása megtörtént. 

16/2016. (I.21.) Kt. sz. határozat  végrehajtása megtörtént. 

32/2016. (II.11.) Kt. sz. határozat  végrehajtása megtörtént. 

33/2016. (II.11.) Kt. sz. határozat  végrehajtása megtörtént. 

34/2016. (II.11.) Kt. sz. határozat  végrehajtása megtörtént. 

35-38/2016. (II.11.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

41/2016. (II.11.) Kt. sz. határozat  végrehajtása megtörtént. 

44/2016. (II.11.) Kt. sz. határozat  végrehajtása megtörtént. 

57/2016. (III.10.) Kt. sz. határozat  végrehajtása megtörtént. 

62/2016. (III.10.) Kt. sz. határozat  végrehajtása megtörtént. 

70/2016. (III.10.) Kt. sz. határozat  végrehajtása megtörtént. 

 
 

II. 

40/2015. (II.12.) Kt. sz. határozat   végrehajtása folyamatban van Új határidő: 2016. május 30. 

123/2015. (V.14.) Kt. sz. határozat   végrehajtása folyamatban van Új határidő: 2016. július 31. 

162/2015. (VI.18.) Kt. sz. határozat   végrehajtása folyamatban van Új határidő: 2016. május 30. 

167/2015. (VI.18.) Kt. sz. határozat  végrehajtása folyamatban van Új határidő: 2016. május 30. 

211/2015. (IX.10.) Kt. sz. határozat  végrehajtása folyamatban van Új határidő: 2016. szept. 30. 

252/2015. (IX.10.) Kt. sz. határozat   végrehajtása folyamatban van Új határidő: 2016. május 30. 

288/2015. (X.8.) Kt. sz. határozat  végrehajtása folyamatban van Új határidő: 2016. aug. 31. 
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309/2015. (XI.12.) Kt. sz. határozat  végrehajtása folyamatban van Új határidő: 2016. aug. 31. 

311/2015. (XI.12.) Kt. sz. határozat  végrehajtása folyamatban van Új határidő: 2016. aug. 31. 

330/2015. (XII.10.) Kt. sz. határozat  végrehajtása folyamatban van Új határidő: 2016. május 30. 

18/2016. (I.21.) Kt. sz. határozat  végrehajtása folyamatban van Új határidő: 2016. május 30. 

20/2016. (I.21.)Kt. sz. határozat  végrehajtása folyamatban van Új határidő: 2016. április 30. 

21/2016. (I.21.) Kt. sz. határozat  végrehajtása folyamatban van Új határidő: 3. és 5. pont: 

                   2016. dec. 31. 

42/2016. (II.11.) Kt. sz. határozat  végrehajtása folyamatban van Új határidő: 2016. június 30. 

45/2016. (II.11.) Kt. sz. határozat  végrehajtása folyamatban van Új határidő: 2016. április 30. 

56/2016. (III.10.) Kt. sz. határozat  végrehajtása folyamatban van Új határidő: 2016. május 31. 

67/2016. (III.10.) Kt. sz. határozat  végrehajtása folyamatban van Új határidő: 2016. április 30. 

 
 

 

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

Polgármestert, hogy a tett intézkedésekről számoljon be.  

 

Felelős:     Polgármester, Jegyző 

Határidő: azonnal 

A végrehajtásért közvetlenül felelős: Önkormányzati és Szervezési Iroda 

 

 
 

3. Beszámoló a Képviselő-testület által a Polgármesterre átruházott hatáskörben tett 

intézkedésekről – benyújtott pályázatok tárgyában 

Előadó: Verseghi-Nagy Miklós polgármester 

 

 

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

szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 162   Száma: 16.04.14/3/0/A/KT 

Ideje: 2016 április 14 15:07  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 100.00 93.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 14 100.00 93.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   6.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 
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Név Voks Frakció 

Boda Anna Mária Igen - 

Dombay Zsolt Igen - 

Fekete János Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Fülöp Zsolt Távol - 

 
 
 

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

határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

76/2016. (IV.14.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szentendre Város Önkormányzatának 

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

rendelet 3. sz. melléklet 9. pontja értelmében, a Képviselő-testület által a Polgármesterre 

átruházott hatáskörben tett intézkedésről szóló beszámolót az alábbi benyújtott pályázatokkal 

kapcsolatban elfogadja: 

 a Muzeális intézmények szakmai támogatására (Kubinyi Ágoston Program) benyújtott 

4 muzeális pályázat, 

 a Járásszékhely múzeumok 2016. évi szakmai támogatására benyújtott 1 múzeumi 

pályázat,  

 GUL-15-A Elhallgatott történelem, Testvér-települési programok és együttműködések 

a Kárpát-medence magyarok lakta települései között felhívás keretében benyújtott 

pályázat,  

 az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójához kapcsolódó programok 

megvalósítása / MMA-16-P felhívás keretében benyújtott pályázat, 

 az 1956-os forradalom és szabadságharcot valamint a kapcsolódó történelmi 

eseményeket felidéző, a hősöknek és az áldozatoknak emléket állító kulturális 

programok, rendezvények, művészeti tevékenységek támogatása / KKETTKK-56P-04 

felhívás keretében benyújtott pályázat. 

 

Felelős:     Polgármester 

Határidő: azonnal 

Végrehajtásért közvetlenül felelős: Városfejlesztési Iroda 
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4. Tájékoztató a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 2016. április 01-től 

hatályos változásairól 

Előadó: Verseghi-Nagy Miklós polgármester 

 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: ismerteti a tájékoztatót. Megadja a szót Magyar Judit 

képviselőnek. 

 

Magyar Judit képviselő: kérdezi, hogy Polgármester úr tudott-e tenni valamit annak 

érdekében, hogy zökkenőmentes legyen az átállás. A tegnapi bizottsági ülésen úgy értékelték, 

hogy sok jó nem várható. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: elmondja, hogy mindent megtettek annak érdekében, 

hogy zökkenőmentes legyen az átállás. A számlázást 2016. április 1-től a Nemzeti 

Hulladékgazdálkodási Koordinációs és Vagyonkezelő Zrt. fogja végezni. Maximálisan 

együttműködnek, de jogszabályok még hiányoznak, és van olyan rész, ami nem rajtuk múlik. 

Megadja a szót Pálinkás Attilának, a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. hulladékgazdálkodási 

és köztisztasági divízióvezetőjének. 

 

Pálinkás Attila divízióvezető: köszönti a képviselőket. Elmondja, hogy igyekeznek az 

aktuális információkat folyamatosan feldolgozni, illetve felvenni a kapcsolatot az NHKV Zrt-

vel. Írtak egy levelet, melyben pontokba szedve állásfoglalást kérnek a részletszabályozást 

illetően a jelen gyakorlatuk szerint. Úgy véli, hogy a jogszabályi változások nem biztos, hogy 

lehetővé teszik a további működését ennek. A napokban jelent meg az Országos 

Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Terv cselekvési terve (nem végleges változat, de nagy 

valószínűség szerint nagyrészt marad), mely részletezi a közszolgáltatók minimálisan 

ellátandó közfeladatait. Ezeket is próbálják feldolgozni a saját műszaki tartalmukba. Úgy 

gondolja, hogy 2016. október 1-ig az NHKV Zrt. megadja majd a megfelelőségi véleményt. 

Ez a feltétele annak, hogy közszolgáltatóként továbbra is működhessenek. Szerinte a jelenlegi 

tartalom 90 %-ban fedi azt, amit a közszolgáltatók felé elvárásként megfogalmazott az állami 

koordináló szerv. Pár órával ezelőtt olvasták a rendelet-tervezetet, mely a szolgáltatói 

díjszabás részletszabályozását, számítási metódusát taglalja.  Szándékoznak személyesen is 

felkeresni a koordináló szerv ügyvezető vezérigazgatóját azért, hogy az egyedi, speciális 

helyzetük alapján különvéleményt kérjenek, hogy a jelenlegi gyakorlatot folytathatják-e vagy 

változtatni szükséges. 

 

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

 

Kubatovics Áron képviselő: szerinte az új országos hulladékszabályozás nagyjából hasonló, 

mint a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ. Különböznek a vélemények, hogy el kell 

törölni vagy javítani kell a KLIK-et. Kérdezi, hogy van-e elképzelés, a városnak van-e likvid 

mozgástere, illetve a városvezetés készül-e valamilyen tervvel arra az esetre, ha a Városi 

Szolgáltató Nonprofit Zrt. elszállítja a szemetet, de a központi szervtől nem kapja meg az 

elszállítás után járó díjat. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: megadja a szót Magyar Judit képviselőnek. 
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Magyar Judit képviselő: elmondja, hogy jelen pillanatban a képviselő aggódik egyrészt a 

lakosok miatt, mert nem tud megfelelően tájékoztatni, másrészt a Városi Szolgáltató 

Nonprofit Zrt. likviditása és pénzügyi helyzete miatt. Gondot okozhat a cég gazdálkodásában, 

ha nem tudják hogyan és mennyi pénz fog befolyni, illetve megkapják-e azt a pénzt, amire 

jogosultak lennének. Kérdezi, hogy a lakosság felé van-e valamilyen tájékoztatás vagy csak 

az országos médiából értesülhetnek. Szerinte is a KLIK-hez hasonló a helyzet az államosítás, 

központosítás vonatkozásában és nem szeretné, ha ugyanabba a helyzetbe kerülnének. 

Pálinkás Attila divízióvezető szavaiból kiderült, hogy szolgáltatás nélkül nem marad a város, 

mert a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. mindent megtesz annak érdekében, hogy a 

hulladékszállítást végezhessék. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: jelzi, hogy megnyugtathatják a lakosságot, mert 

szolgáltatás nélkül nem marad a város. Azt azonban nem érti, hogy a KLIK a hulladékszállítás 

kapcsán miért került szóba. Úgy emlékszik, hogy Kubatovics Áron képviselő úr azt az 

álláspontot képviselte a múltkori ülésen, hogy országos ügyekkel a Képviselő-testületnek nem 

kell foglalkoznia, és ezért nem is támogatta bizonyos előterjesztések napirendre vételét. 

Kiemeli, hogy a hulladékszállításnak zökkenőmentesnek kell lennie, és a lakosok részére a 

számlázásnak a megszokott kondíciók szerint kell történnie. Egyéb kérdés, észrevétel nem 

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

 

 

5.    Tájékoztató a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 

Társulás által Szentendrén létesítendő regionális hulladékátrakó és hulladékudvar 

helyzetéről 

Előadó: dr. Török Balázs városfejlesztési alpolgármester 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

6.      Tájékoztató a Püspökmajor lakótelep fűtéskorszerűsítéséről (primer rendszer) 

Előadó: Verseghi-Nagy Miklós polgármester 

 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: ismerteti a tájékoztatót. Megadja a szót Horváth Győző 

képviselőnek. 

 

Horváth Győző képviselő: elmondja, hogy a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. 2014. évben 

megjelentette a primer rendszer fűtéskorszerűsítését az üzleti tervben. Most a pályázat 

megvalósulására várnak, hogy elkezdődhessen a primer rendszer teljes felújítása a 

lakótelepen. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: egyéb kérdés, észrevétel nem lévén megállapítja, hogy 

a tájékoztatót a Képviselő-testület tudomásul vette.  
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7.    Tájékoztató az Állami Számvevőszék Elnöke által tett elnöki figyelemfelhívással 

kapcsolatos 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.  

 

 

 

8. Előterjesztés a Kubinyi Ágoston Program pályázatához (Ferenczy Múzeum - 

Kmetty János és Kerényi Jenő Kiállítása) önrész biztosításáról 

Előadó: Verseghi-Nagy Miklós polgármester 

 

 

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

lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 163   Száma: 16.04.14/30/0/A/KT 

Ideje: 2016 április 14 15:17  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 100.00 93.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 14 100.00 93.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   6.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Név Voks Frakció 

Boda Anna Mária Igen - 

Dombay Zsolt Igen - 

Fekete János Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Kun Csaba Igen - 
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Magyar Judit Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Fülöp Zsolt Távol - 
 
    
 

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

határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

77/2016. (IV.14.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1. a Muzeális intézmények szakmai támogatására kiírt pályázati felhívás (Kubinyi 

Ágoston Program) keretében, Ferenczy Múzeum - Kmetty János és Kerényi Jenő 

Kiállítása tárgyában benyújtott pályázatot jóváhagyja; 

2. a 3.893.000 Ft önrészt a 2016. évi költségvetés 4. sz. melléklet „Céltartalék” – 

„Működési Céltartalék” – „Ferenczy Múzeumi Centrum szerkezeti átalakítás 

rendkívüli költségeire” soron előirányzott 25.000.000 Ft terhére biztosítja; 

3. felkéri a Polgármestert, hogy a Város 2016. évi költségvetésének soron következő 

módosításakor a határozat költségvetési kihatásait vegye figyelembe. 

 

Felelős:     Polgármester 

Határidő: 1-2. pont: azonnal 

                  3. pont: Város 2016. évi költségvetésének soron következő módosítása 

Végrehajtásért közvetlenül felelős: Városfejlesztési Iroda; Közgazdasági Iroda 

 

 

9. Előterjesztés Intézmény Korszerűsítési Program I. – Forrás biztosítása tárgyában 

Előadó: dr. Török Balázs városfejlesztési alpolgármester 

 

 

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

lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 164   Száma: 16.04.14/32/0/A/KT 

Ideje: 2016 április 14 15:18  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített 
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Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 92.86 86.66 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 1 7.14 6.67 

Szavazott 14 100.00 93.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   6.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Név Voks Frakció 

Boda Anna Mária Igen - 

Dombay Zsolt Igen - 

Fekete János Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Kubatovics Áron Tart. - 

Fülöp Zsolt Távol - 

 

 
 
 
 

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

határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 

 
 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

78/2016. (IV.14.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  

 

1. ingatlaneladásból várható bevételek előirányzat összegét 11.235.317 Ft összeggel 

megnöveli,  

2. az Intézmény Korszerűsítési Program I. megvalósulásához további 11.235.317 Ft-ot 

biztosít az ingatlaneladásból várható bevételek terhére oly módon, hogy összevonja a 

Programban érintett intézmények költségvetési sorait is; 

3. az „Új" Mentálhigiénés Központ és az „Új" Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti 

Intézmény helyiségkialakítás kivitelezőinek kiválasztására közbeszerzési eljárásokat 

indít, felkéri a Közbeszerzési Munkacsoportot az eljárások lebonyolítására, a 

közbeszerzési eljárást lezáró döntésre a hatályos Közbeszerzési és Beszerzési 

Szabályzat az irányadó;   
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4. az 1. pont szerinti közbeszerzést az Önkormányzat 2016. évi összesített közbeszerzési 

tervébe felveszi; 

5. felhatalmazza a Polgármestert, hogy a beruházásokhoz kapcsolódó minden kérdésben 

eljárjon, a szükséges szerződéseket megkösse; 

6. felkéri a Polgármestert, hogy a Város 2016. évi költségvetésének soron következő 

módosításakor a határozat költségvetési kihatásait vegye figyelembe. 

 

Felelős:     Polgármester 

Határidő: 2016. augusztus 31.  

Végrehajtásért közvetlenül felelős: Városfejlesztési Iroda 

 

 

 

10. Sürgősségi indítvány vis maior pályázat tárgyában 

Előadó: dr. Török Balázs városfejlesztési alpolgármester 

 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: ismerteti az előterjesztést, felhívja a figyelmet, hogy 

három határozati javaslatról kell szavazniuk. Kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra 

bocsátja az I. határozati javaslatot. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

 

#: 165   Száma: 16.04.14/10/0/A/KT 

Ideje: 2016 április 14 15:19  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 100.00 93.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 14 100.00 93.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   6.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Név Voks Frakció 

Boda Anna Mária Igen - 

Dombay Zsolt Igen - 

Fekete János Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 
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Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Fülöp Zsolt Távol - 

 
 
 

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

határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

79/2016. (IV.14.) Kt. sz. határozata: 
 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 58/2016. (III.10.) Kt. sz. határozatát 

visszavonja. 

 

Felelős:    Városfejlesztési Alpolgármester 

Határidő: azonnal 

A végrehajtásért közvetlenül felelős: Városfejlesztési Iroda 

 

 

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

 

 

Szavazás eredménye 

 

 

#: 166   Száma: 16.04.14/10/0/A/KT 

Ideje: 2016 április 14 15:19  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 100.00 93.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 14 100.00 93.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   6.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 
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Név Voks Frakció 

Boda Anna Mária Igen - 

Dombay Zsolt Igen - 

Fekete János Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Fülöp Zsolt Távol - 

 

 

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

határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

80/2016. (IV.14.) Kt. sz. határozata: 
 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

 

1. vis maior támogatásra kérelmet nyújt be az alábbiak szerint: 

 

A káresemény megnevezése: Szentendre – híd helyreállítása, pince-partfal 

helyreállítása, földcsuszamlás helyreállítása 

 

       A beruházás megvalósulási helye: Szentendre 

 

              A káresemény becsült forrásösszetétele: 
 

 

Megnevezés 
2016. év 

max. 
% 

Saját forrás
 6.000.000 Ft 10 

Biztosító kártérítése 0 Ft   0 

Egyéb forrás 0 Ft   0 

Vis maior igény 54.000.000 Ft 90 

Források összesen 60.000.000 Ft 100 
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2. az esőzés kapcsán keletkezett becsült összköltséget, 60.000.000 Ft-ot nem tudja / 

részben tudja biztosítani; 

3. nyilatkozik, hogy a vis maior helyzetet saját erejéből nem tudja / részben tudja 

megoldani; 
4. nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem a tulajdonát képezi, 

5. nyilatkozik arról, hogy a bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban biztosítással 

rendelkezik / nem rendelkezik; 
6. nyilatkozik arról, hogy az adott káreseményre igényelt biztosítási összeget igényelt / 

nem igényelt; 
7. biztosítja a 2016. évi saját forrás összegét (max. 6.000.000 Ft) a 2016. évi 

költségvetés Városfejlesztési Iroda dologi kiadásainak terhére; 

8. vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság 

szempontjaira tekintettel történő helyreállítását; 

9. felhatalmazza a Polgármestert a pályázat benyújtására, a szükséges nyilatkozatok 

megtételére; 

10. felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy a kérelem benyújtásához szükséges 

valamennyi iratot, igazolást, nyilatkozatot aláírja. 

 

Felelős: Polgármester, Városfejlesztési Alpolgármester 

Határidő: 2016. április 30. 

A végrehajtásért közvetlenül felelős: Városfejlesztési Iroda 

 

 

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

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 167   Száma: 16.04.14/10/0/A/KT 

Ideje: 2016 április 14 15:19  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 100.00 93.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 14 100.00 93.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   6.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Név Voks Frakció 

Boda Anna Mária Igen - 

Dombay Zsolt Igen - 

Fekete János Igen - 
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Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Fülöp Zsolt Távol - 

 

 

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

határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

81/2016. (IV.14.) Kt. sz. határozata: 
 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy amennyiben a 2016. évi 

vis maior pályázata (Szentendre – híd helyreállítása, pince-partfal helyreállítása, 

földcsuszamlás helyreállítása) esetében nem kerül támogatásra a 90%-os támogatási 

intenzitás, de ehelyett 70%-os támogatási intenzitással a pályázata támogatható; akkor a 2016. 

évi saját forrás összegéhez további 12.000.000 Ft összeget biztosít a 2016. évi költségvetés 

Városfejlesztési Iroda dologi kiadásainak terhére.  

 

Felelős:    Városfejlesztési Alpolgármester 

Határidő: 2016. december 31. 

A végrehajtásért közvetlenül felelős: Városfejlesztési Iroda 

 

 

 

11. Sürgősségi indítvány VEKOP-4.1.1-15 kódszámú „Aktív turisztikai hálózatok 

infrastruktúrájának fejlesztése” pályázaton konzorciumi partnerként történő 

indulásról 

Előadó: dr. Török Balázs városfejlesztési alpolgármester 

 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: ismerteti az előterjesztést. Egy konzorciumban 

vennének részt a Magyar Kajak-kenu Szövetséggel a csónakház felújítása és bővítése 

kapcsán, 100 %-os pályázati támogatás valósulhat meg. Kérdés, hozzászólás nem lévén 

szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 168   Száma: 16.04.14/11/0/A/KT 

Ideje: 2016 április 14 15:20  

Típusa: Nyílt 
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Határozat; Elfogadva 

Minősített 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 100.00 93.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 14 100.00 93.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   6.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Név Voks Frakció 

Boda Anna Mária Igen - 

Dombay Zsolt Igen - 

Fekete János Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Fülöp Zsolt Távol - 

 

 
 
 

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

határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

82/2016. (IV.14.) Kt. sz. határozata: 
 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

 

1. konzorciumi partnerként részt kíván venni a VEKOP-4.1.1-15 kódszámú, „Aktív 

turisztikai hálózatok infrastruktúrájának fejlesztése” c. pályázaton; 

2. felhatalmazza a Polgármestert a pályázathoz szükséges nyilatkozatok megtételére és a 

„konzorciumi együttműködési megállapodás a támogatási kérelem benyújtására” c. 

dokumentum aláírására az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal; 
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3. támogatott pályázat esetén, felhatalmazza a Polgármestert a „konzorciumi 

együttműködési megállapodás a Támogatásban részesített projekt megvalósítására” c. 

dokumentum aláírására a 2. sz. melléklet szerinti tartalommal. 

 

Felelős:     Polgármester, Városfejlesztési Alpolgármester 

Határidő: 1-2. pont: azonnal  

                     3. pont: 2016. december 31.  

A végrehajtásért közvetlenül felelős: Pályázati koordinátor 

 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

 

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

önkormányzati rendelet módosításáról 

Előadó: Verseghi-Nagy Miklós polgármester 

 

 

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

lévén szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet.  

 

Szavazás eredménye 

 

 

#: 169   Száma: 16.04.14/8/0/A/KT 

Ideje: 2016 április 14 15:21  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 12 85.71 80.00 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 2 14.29 13.33 

Szavazott 14 100.00 93.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   6.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Név Voks Frakció 

Boda Anna Mária Igen - 

Dombay Zsolt Igen - 

Fekete János Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Igen - 
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Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Holló István Tart. - 

Magyar Judit Tart. - 

Fülöp Zsolt Távol - 

 

 
 

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

rendelet-tervezetet elfogadta és az alábbi rendeletet alkotja:  

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

11/2016. (IV.18.) önkormányzati rendelete 

 

 

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

módosításáról 

 
Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. 

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

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

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

alapján a következőket rendeli el.  

 

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

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

 

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

 

a) működési bevételeit 6 769 913 EFt-ban

b) működési kiadásait 6 935 982 Eft-ban

c) működési egyenlegét -166 069 Eft-ban

d) felhalmozási bevételeit 1 630 030 Eft-ban

e) felhalmozási kiadásait 2 102 022 Eft-ban

f) felhalmozási egyenlegét -471 992 Eft-ban

g) finanszírozás bevételeit 1 031 047 Eft-ban

h) finanszírozási kiadásait 392 986 Eft-ban

i) finanszírozási egyenlegét 638 061 Eft-ban

j) összes bevételét 9 430 990 Eft-ban

k) összes kiadását 9 430 990 Eft-ban  
 

állapítja meg.” 
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2. § A Rendelet 

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

mellékletét képező táblázatok lépnek, 

- 3. sz. melléklet táblázatai helyébe a jelen rendelet 2. sz mellékletét képező táblázatok 

lépnek, 

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

 

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

veszti. 

(2) A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik. 

 

Szentendre, 2016. április 14. 

 

 

Verseghi-Nagy Miklós dr. Gerendás Gábor 

polgármester jegyző 

 

  

 

A rendelet melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

 

 

13. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete által alapított 

kitüntető díjak és elismerések adományozásának rendjével összefüggő egyes 

önkormányzati rendeletek módosításáról 

Előadó: Verseghi-Nagy Miklós polgármester 

 

 

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

lévén szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

 

#: 170   Száma: 16.04.14/9/0/A/KT 

Ideje: 2016 április 14 15:21  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 100.00 93.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 14 100.00 93.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   6.67 
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Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

 

Név Voks Frakció 

Boda Anna Mária Igen - 

Dombay Zsolt Igen - 

Fekete János Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Fülöp Zsolt Távol - 

 
 

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

rendelet-tervezetet elfogadta és az alábbi rendeletet alkotja: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

12/2016. (IV.18.) önkormányzati rendelete 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete által alapított kitüntető díjak és 

elismerések adományozásának rendjével összefüggő egyes önkormányzati rendeletek 

módosításáról 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

 

a) Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdésében valamint a Magyarország 

címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. 

törvény 22. § (1) bekezdés d) pontjának, valamint a 24. § (9) bekezdésének felhatalmazása 

alapján a Szentendre Város Díszpolgára Cím, valamint a PRO URBE Emlékérem alapításáról, 

adományozásának rendjéről szóló 41/2003. (VI.18) Önk. rendeletét, 

 

b) Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdésében valamint a Magyarország 

címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. 

törvény 22. § (1) bekezdés d) pontjának, valamint a 24. § (9) bekezdésének felhatalmazása 

alapján a Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének a városi kitüntető díjak 

alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 10/2008. (II.20) Önk. rendeletét az alábbiak 

szerint módosítja: 
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1. § (1) Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Szentendre Város 

Díszpolgára Cím, valamint a PRO URBE Emlékérem alapításáról, adományozásának 

rendjéről szóló 41/2003. (VI.18) Önk. rendelet (továbbiakban: R.) 7. § (3a) bekezdés 

szövege helyébe az alábbi szöveg lép: 

 

„7. § (3a) A (3) bekezdésben foglalt határidőtől eltérően, a határidő lejárta után, a helyi 

lakosság jelentős részét érintő, előre nem látható rendkívüli esemény bekövetkezte esetén, a 

rendkívüli esemény elhárításában kiemelkedő szerepet játszó személyre a (3) bekezdésben 

meghatározott javaslattevők a Képviselő-testület ülését megelőző nap 12 óráig is javaslatot 

tehetnek.” 

(2) A R. 7. § (4)-(5) bekezdése hatályon kívül helyezésre kerül. 

 

2. § (1) Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének a városi kitüntető díjak 

alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 10/2008. (II.20) Önk. rendelet 

(továbbiakban: rendelet) 10. § (2) bekezdés d) pontja hatályon kívül helyezésre kerül. 

 

(2) A rendelet 10. §-a az alábbi (2a) bekezdéssel egészül ki: 

„10. § (2a) Az elismerésekből díjanként évente 1-1 adományozható, kivéve a Szentendre 

Város Pedagógiai Díjat, melyből évente legfeljebb 3 odaítéléséről dönthet a Képviselő-

testület.” 

 

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

veszti. 

 (2) A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik. 

 

 

Szentendre, 2016. április 14. 

 

 

Verseghi-Nagy Miklós dr. Gerendás Gábor 

   polgármester                 jegyző 

 

 

 

14. Előterjesztés a Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társaság új ügyvezetőjének megválasztásáról 

Előadó: Sólyomné Gyürk Dorottya kulturális alpolgármester 

 

 

 

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

képviselőnek. 

 

Magyar Judit képviselő: elmondja, hogy korábban az volt a gyakorlat, hogy az új jelöltek 

esetében előre szavaztak bizalmat. Ezek után a szavazáskor tartózkodni fog minden egyes új 

vezetőjelölt esetében.  

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: megadja a szót Kubatovics Áron képviselőnek. 
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Kubatovics Áron képviselő: úgy gondolja, hogy igazából a városvezetés döntése és 

felelőssége, hogy kit bíznak meg intézményvezetéssel. Jelzi, hogy az új ügyvezető személyét 

támogatják. 

 

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

 

Holló István képviselő: elmondja, hogy nem lepődött meg a jelölésen. A felelősség a 

városvezetésé, a maga részéről gratulál Hidegkuti Dorottyának és támogatja. 

 

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

bocsátja a határozati javaslatot. 

 

Szavazás eredménye 

 

 

#: 171   Száma: 16.04.14/10/0/A/KT 

Ideje: 2016 április 14 15:23  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 92.86 86.66 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 1 7.14 6.67 

Szavazott 14 100.00 93.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   6.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Név Voks Frakció 

Boda Anna Mária Igen - 

Dombay Zsolt Igen - 

Fekete János Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Magyar Judit Tart. - 

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

határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

83/2016. (IV.14.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  

 

1. felkéri a Polgármestert, hogy a Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft. 

taggyűlésén javasolja, és támogassa szavazatával Hidegkuti Dorottya (anyja neve: 

Kocsis Dorottya, szül. hely és idő: Budapest, 1976.04.19., lakcím: 2000 Szentendre, 

Bogdányi utca 43., adóazonosító jele: 8399200166, szem.ig.száma: 173223RA) a 

Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft. új ügyvezetőjének megválasztását 2016. 

április 15-től határozatlan időre, megbízásos jogviszonyban bruttó 300.000 Ft/hó 

díjazás ellenében; 

 

2.  felkéri a Társaság ügyvezetőjét, hogy a taggyűlés jóváhagyását követően a Szentendre 

és Térsége TDM Nonprofit Kft. társasági szerződését a fenti módosítással egységes 

szerkezetbe foglaltan, jogi képviselő útján nyújtsa be a Budapest Környéki 

Törvényszék Cégbíróságára. 

 

Felelős:    1. pont: Polgármester 

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

Határidő: 1. pont: azonnal 

      2. pont: a Taggyűlés határozatát követő 30 napon belül 

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

ügyvezetője 

 
 

15. Előterjesztés a 2016. évi Dumtsa Korzó – Kulturális és Kulináris Fesztivál 

Szentendre Belvárosában Programsorozatról 

Előadó: Sólyomné Gyürk Dorottya kulturális alpolgármester 

 

 

 

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

Áron képviselőnek. 

 

Kubatovics Áron képviselő: a rendezvénysorozat kapcsán érdeklődik, hogy a lakossággal 

egyeztették-e, hogy 23 óra helyett 24 óráig lesz nyitva a Dumtsa korzó. Felhívja a figyelmet, 

hogy néhány család évek óta ellenvetéssel él emiatt. 

 

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

alpolgármesternek. 
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Sólyomné Gyürk Dorottya kulturális alpolgármester: elmondja, hogy a rendezvény tavaly 

már teljesen nyugodt mederben folyt, az utóbbi két hónapban semmiféle lakossági panasz 

nem érkezett. Amennyiben továbbra sincs panasz, akkor tartják meg a rendezvény időbeni 

kiterjesztését – bevezető jelleggel, figyelve a lakossági reakciókat. Így egyeztek meg a 

vállalkozókkal is, akik a rendezvényt szervezik. A zeneszolgáltatás továbbra is 22 óráig tart. 

 

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

bocsátja a határozati javaslatot. 

 
 

Szavazás eredménye 

 

 

#: 172   Száma: 16.04.14/11/0/A/KT 

Ideje: 2016 április 14 15:25  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 100.00 93.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 14 100.00 93.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   6.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Név Voks Frakció 

Boda Anna Mária Igen - 

Dombay Zsolt Igen - 

Fekete János Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

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

határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 

 

  

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

84/2016. (IV.14.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

 

1. jóváhagyja a „Dumtsa Korzó Kulturális és Kulináris Fesztivál Szentendre Belvárosában” 

programsorozat megrendezését a 2016.04.29. - 2016.10.16. közötti időszakban; 

2. felhatalmazza a Polgármestert, hogy a „Dumtsa Korzó Kulturális és Kulináris Fesztivál 

Szentendre Belvárosában” programsorozat megrendezéséről szóló megállapodást a 

Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft-vel írja alá a határozat melléklete szerinti 

tartalommal. 

 

Felelős:     Polgármester 

Határidő: 1. pont: azonnal 

    2. pont: 2016. április 30. 

A végrehajtásért közvetlenül felelős: Jogi Iroda 

 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

 

 

16. Előterjesztés az Aquapalace Kft. 2016. évi üzleti tervének elfogadásáról 

Előadó: Verseghi-Nagy Miklós polgármester 

 

 

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

Városfejlesztési Bizottságnak voltak észrevételei, kérései az üzleti tervvel kapcsolatban. 

Felhívja a figyelmet, hogy Drégely Miklós ügyvezető úr ennek megfelelően folytassa az üzleti 

terv átdolgozását a következő képviselő-testületi ülésre. Kérdés, hozzászólás nem lévén 

szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

Szavazás eredménye 

 

 

#: 173   Száma: 16.04.14/12/0/A/KT 

Ideje: 2016 április 14 15:26  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 92.86 86.66 

Nem 1 7.14 6.67 
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Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 14 100.00 93.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   6.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Név Voks Frakció 

Boda Anna Mária Igen - 

Dombay Zsolt Igen - 

Fekete János Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Magyar Judit Nem - 

Fülöp Zsolt Távol - 

 

   
 

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

határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

85/2016. (IV.14.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

 

1. az Aquapalace Kft. 2016. évi üzleti tervét a határozat melléklete szerinti tartalommal 

elfogadja; 

2. felkéri az Aquapalace Kft. ügyvezetőjét az üzleti tervben foglaltak végrehajtására. 
 

Felelős:    Aquapalace Kft. ügyvezetője 
Határidő: folyamatos 
A végrehajtásért közvetlenül felelős: Aquapalace Kft. ügyvezetője, Közgazdasági Iroda 
 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
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17. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzata és a Városi Szolgáltató Nonprofit 

Zrt. között fennálló, gondnoksági feladatok ellátásáról szóló közszolgáltatási 

szerződés módosításáról 

Előadó: Verseghi-Nagy Miklós polgármester 

 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: ismerteti az előterjesztést. Jelzi, hogy a kiosztott 

előterjesztés-kiegészítésben technikai javítás szerepel, az egyik óvodával egészítették ki a 

felsorolást. Kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

 

#: 174   Száma: 16.04.14/13/0/A/KT 

Ideje: 2016 április 14 15:27  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 100.00 93.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 14 100.00 93.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   6.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Név Voks Frakció 

Boda Anna Mária Igen - 

Dombay Zsolt Igen - 

Fekete János Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

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

határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

86/2016. (IV.14.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  

 

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

tulajdonában/kezelésében lévő egyes ingatlanokkal kapcsolatos gondnoksági 

tevékenység ellátása tárgyában kötött közszolgáltatási szerződés módosítását a 

határozat melléklete szerinti tartalommal; 

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

felhatalmazza a Polgármestert, hogy a határozat melléklete szerinti tartalommal a 

közszolgáltatási szerződés módosítását aláírja; 

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

felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 2. pont szerinti szerződés módosításban 

szereplő ingatlanok használatára vonatkozó részletes szabályokat tartalmazó 

szerződést aláírja; 

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

felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Szentendre Város tulajdonában/kezelésében 

álló épületek karbantartásával üzemeltetésével kapcsolatos tevékenység tárgyában 

kötött közszolgáltatási szerződés 5. sz. mellékletét javítsa ki akként, hogy az óvodák 

listáján feltünteti a Szentendre, Pannónia utca 5. szám alatti Szentendre Városi 

Óvodák (székhely) épületét is. 

 

Felelős:     1. pont: Polgármester 

               2-4. pont: Polgármester és VSZN Zrt. Vezérigazgató 

Határidő: 1. pont: azonnal 

   2-4. pont: 2016. április 30. 

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

 
 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

 

 

18. Előterjesztés a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. tulajdonában lévő  NADAC 150 

típusú adszorpciós hűtő eladása érdekében tett lépésekről 

Előadó: Verseghi-Nagy Miklós polgármester 

 

 

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

lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 
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Szavazás eredménye 

 

#: 175   Száma: 16.04.14/14/0/A/KT 

Ideje: 2016 április 14 15:27  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 100.00 93.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 14 100.00 93.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   6.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Név Voks Frakció 

Boda Anna Mária Igen - 

Dombay Zsolt Igen - 

Fekete János Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Fülöp Zsolt Távol - 

 
 

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

határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

87/2016. (IV.14.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Városi Szolgáltató Nonprofit 

Zrt. Alapítója 
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1. felkéri a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. Vezérigazgatóját, hogy a Zrt. tulajdonában 

lévő NADAC 150 típusú abszorpciós hűtő esetleges átruházása esetén az adásvételi 

ügyletet jóváhagyás céljából terjessze a Képviselő-testület Városfejlesztési Bizottsága 

elé; 

2. felhatalmazza a Városfejlesztési Bizottságot az 1. pontban meghatározott adásvételi 

szerződés jóváhagyására.  

 

Felelős: 1. pont: Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. Vezérigazgatója 

  2. pont: Városfejlesztési Bizottság 

Határidő: az adásvételi ajánlat kézhezvételét, illetve annak önkormányzat elé terjesztését  

követően azonnal 

A végrehajtásért közvetlenül felelős: 1. pont: VSZN Zrt. Vezérigazgató 

    2. pont: Városfejlesztési Bizottság elnöke 

 

 

 

19. Előterjesztés a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. élelmezési nyersanyag 

közbeszerzési eljárásának lezárásáról 

Előadó: Verseghi-Nagy Miklós polgármester 

 

 

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

lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

 

#: 176   Száma: 16.04.14/15/0/A/KT 

Ideje: 2016 április 14 15:28  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 100.00 93.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 14 100.00 93.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   6.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Név Voks Frakció 

Boda Anna Mária Igen - 

Dombay Zsolt Igen - 

Fekete János Igen - 
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Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Fülöp Zsolt Távol - 

 
 
 

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

határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

88/2016. (IV.14.) Kt. sz. határozata: 

 
 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. 

élelmezési nyersanyag közbeszerzési eljárásának lezárásáról az alábbi döntést hozza: 

  

1. az eljárás valamennyi rész tekintetében eredményes; 

 

2. a nyertes ajánlattevők: 

 

Tartós Produkt Kft. (1165 Budapest, Zsemlékes út 25.)  

Ajánlati ár: 

I. rész: zöldség, gyümölcs termékkör: 15 497 500 Ft + ÁFA / év 

Vállalt késedelmi kötbér: a késedelem minden megkezdett órájára a késedelemmel 

érintett, leszállítandó áru aznapi bruttó értékének 25%-a; 

 

TECHNO BONUS Kft. és IMMOFIX Kft. közös ajánlattevők (1134 Budapest, Janicsár 

utca 9. -. ép. fszt. 2.)  

Ajánlati ár:  

II. rész: tőkehús termékkör: 34 094 460 Ft + ÁFA / év 

III. rész: mirelit termékkör: 7 015 610Ft + ÁFA / év 

IV. rész: tejtermék, szárazáru termékkör: 32 213 693 Ft + ÁFA / év 

V. rész: pékáru termékkör: 8 364 195 Ft + ÁFA / év 

Vállalt késedelmi kötbér: a késedelem minden megkezdett órájára a késedelemmel 

érintett, leszállítandó áru aznapi bruttó értékének 25%-a; 

 

3. elfogadja a közbeszerzési eljárás írásbeli összegezését a határozat melléklete szerinti 

tartalommal; 

 

4. felkéri a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. Vezérigazgatóját az eredmény kihirdetésére és 

a szerződéskötési moratórium eltelte után a közbeszerzési szerződések megkötésére. 
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Felelős:    Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. Vezérigazgatója 

Határidő: azonnal 

Végrehajtásért közvetlenül felelős: Jogi Iroda 

 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

 

 

20. Előterjesztés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződéstől történő eltérés 

engedélyezéséről 

Előadó: Verseghi-Nagy Miklós polgármester 

 

 

 

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

lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 177   Száma: 16.04.14/16/0/A/KT 

Ideje: 2016 április 14 15:29  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 100.00 93.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 14 100.00 93.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   6.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Név Voks Frakció 

Boda Anna Mária Igen - 

Dombay Zsolt Igen - 

Fekete János Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Kun Csaba Igen - 
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Magyar Judit Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Fülöp Zsolt Távol - 

 

 
 

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

határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

89/2016. (IV.14.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete engedélyezi, hogy a Városi Szolgáltató 

Nonprofit Zrt. a 2016. márciusi szolgáltatás vonatkozásában egyhavi hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatási díjról állítson ki számlát a lakosság felé. Felkéri a Polgármestert és a Városi 

Szolgáltató Nonprofit Zrt. Vezérigazgatóját a döntés végrehajtásával kapcsolatos 

szerződésmódosítás aláírására. 

 

Felelős:     Polgármester, Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. Vezérigazgatója 

Határidő: azonnal 

A végrehajtásért közvetlenül felelős: Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. Gazdasági vezető 
 

 

 

21. Előterjesztés a szentendrei Egres úti útfejlesztés és híd-szélesítés 

megvalósulásához szükséges 3561 hrsz-ú belterületi ingatlan megvásárlásáról 

(Szentendre, Egres út 58.) 

Előadó: Kéri Mihály gazdasági vezető 

 

 

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

lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

 

#: 178   Száma: 16.04.14/17/0/A/KT 

Ideje: 2016 április 14 15:29  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített 
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Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 100.00 93.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 14 100.00 93.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   6.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Név Voks Frakció 

Boda Anna Mária Igen - 

Dombay Zsolt Igen - 

Fekete János Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Fülöp Zsolt Távol - 

 

 
 

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

határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

90/2016. (IV.14.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 

 

1. a Szentendre, 3561 hrsz-ú 868 m2 nagyságú belterületi, kivett lakóház és udvar 

megnevezésű, természetben az Egres út 58 sz. alatti, Hornyák Istvánné, Hornyák Péter, 

Bencze-Hornyák Andrea Terézia tulajdonában álló ingatlanra elfogadja Szenei Ferenc 

értékbecslő által készített értékbecslést és 28.780.000 Ft vételáron megvásárolja azt az 

Elkülönített Lakásszámla terhére; 

2. felhatalmazza a Polgármestert az ingatlan megvásárlására és az adásvételi szerződés 

aláírására; 

3. felhatalmazza a Polgármestert a szükséges előirányzat módosítások végrehajtására és 

felkéri, hogy a Város 2016. évi költségvetésének következő módosításakor a döntés 

hatásait vegye figyelembe.  
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Felelős:     Polgármester 

Határidő: 2016. május 31. 

A végrehajtásért közvetlenül felelős: Vagyongazdálkodási Iroda 

 

 

 

22. Előterjesztés ingatlanok értékesítésre történő kijelöléséről  

Előadó: Kéri Mihály gazdasági vezető 

 

 

 

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

lévén szavazásra bocsátja az I. határozati javaslatot. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

 

#: 179   Száma: 16.04.14/18/0/A/KT 

Ideje: 2016 április 14 15:30  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 100.00 93.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 14 100.00 93.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   6.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Név Voks Frakció 

Boda Anna Mária Igen - 

Dombay Zsolt Igen - 

Fekete János Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 
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Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Fülöp Zsolt Távol - 

 
 
 

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

határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

91/2016. (IV.14.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

1. megállapítja, hogy Szentendre Város Önkormányzat tulajdonában áll a Budapest XII. 

kerületi, 8862/10 helyrajzi szám alatt felvett, 1046 m2 területű, kivett beépítetlen 

terület megnevezésű, Natura 2000 védettség alatt álló ingatlan, mely természetben a 

1121 Budapest, XII. ker. Kázmér utca 47. szám alatt található; 

2. úgy dönt, hogy az 1. pontban írt ingatlant kijelöli értékesítésre;  

3. az 1. pontban írt ingatlannal kapcsolatosan elfogadja Krisánszky Tímea igazságügyi 

ingatlan értékbecslő által készített értékbecslés szerinti 4.700.000 Ft értéket; 

4. felkéri a Polgármestert a pályázat kiírására, a pályázat eredményének megállapítására, 

az ingatlan értékesítésére és az adásvételi szerződés aláírására. 

 

Felelős:     Polgármester 

Határidő: 2016. augusztus 31. 

A végrehajtásért közvetlenül felelős: Vagyongazdálkodási Iroda 

 

 

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

 

 

Szavazás eredménye 

 

 

#: 180   Száma: 16.04.14/18/0/A/KT 

Ideje: 2016 április 14 15:30  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 100.00 93.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 14 100.00 93.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   6.67 

Összesen 15   100.00 
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Megjegyzés: 

 

 

Név Voks Frakció 

Boda Anna Mária Igen - 

Dombay Zsolt Igen - 

Fekete János Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Fülöp Zsolt Távol - 

 
 
 

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

határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

92/2016. (IV.14.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

1. megállapítja, hogy Szentendre Város Önkormányzat tulajdonában állnak a 

Szentendre, 1969 helyrajzi szám alatt felvett, kivett présház és a Szentendre, 

1969/A helyrajzi szám alatt felvett közterületről nyíló pince besorolású ingatlanok, 

melyek természetben a Középhegy utca 2. sz. alatt találhatóak; 

2. úgy dönt, hogy az 1. pontban írt ingatlanokat kijelöli értékesítésre; 

3. az 1. pontban megjelölt ingatlanokkal kapcsolatosan elfogadja Szenei Ferenc 

ingatlan értékbecslő által készített értékbecslés szerinti összesen 15.590.000 Ft 

értéket; 

4. felkéri a Polgármestert a pályázat kiírására, a pályázat eredményének 

megállapítására, az ingatlanok egyben történő értékesítésére és az adásvételi 

szerződés aláírására; 

5. az 1. pontban írt ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos 26/2011. (I.20.) Kt. sz. 

határozatot hatályon kívül helyezi. 

 

Felelős:     Polgármester 

Határidő: 2016. augusztus 31. 

A végrehajtásért közvetlenül felelős: Vagyongazdálkodási Iroda 
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23. Előterjesztés a 125/2010. (IV.08) Kt. sz. és a 157/2010. (V.13.) Kt. sz. határozatok 

hatályon kívül helyezése és döntés a 7100/7 hrsz-ú ingatlan (Őzláb utca 6.) 

értékesítéséről 

Előadó: Kéri Mihály gazdasági vezető 

 

 

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

lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

 

#: 181   Száma: 16.04.14/19/0/A/KT 

Ideje: 2016 április 14 15:31  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 100.00 93.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 14 100.00 93.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   6.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Név Voks Frakció 

Boda Anna Mária Igen - 

Dombay Zsolt Igen - 

Fekete János Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

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

határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

93/2016. (IV.14.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

1. megállapítja, hogy Szentendre Város Önkormányzat tulajdonában áll a Szentendre, 

belterületi 7100/7 helyrajzi szám alatt felvett, természetben Szentendre, Őzláb u. 6. sz. 

alatt található ingatlan;  

2. úgy dönt, hogy a 125/2010. (IV.08.) Kt. sz. és a 157/2010 (V.13.) Kt. sz. határozatokat 

hatályon kívül helyezi; 

3. úgy dönt, hogy az 1. pontban írt ingatlant továbbra is értékesíteni kívánja egy 

összegben történő vételár fizetéssel, pályázati eljárás lefolytatásával;  

4. elfogadja az ingatlanbecslő által készített értékbecslés szerinti aktualizált forgalmi 

értéket; 

5. felkéri a Polgármestert a pályázat kiírására, a pályázat eredményének megállapítására, 

a nyertes pályázóval adásvételi szerződés megkötésére. 

 

Felelős:     Polgármester 

Határidő: 2016. augusztus 31. 

A végrehajtásért közvetlenül felelős: Vagyongazdálkodási Iroda 

 

 

 

24. Előterjesztés a Bérc utcai túlkerítés ügyében hozott 335/2015. (XII. 10) Kt. sz. 

határozat módosításáról 

Előadó: Kéri Mihály gazdasági vezető 

 

 

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

lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

 

#: 182   Száma: 16.04.14/20/0/A/KT 

Ideje: 2016 április 14 15:31  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 100.00 93.33 

Nem 0 0.00 0.00 
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Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 14 100.00 93.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   6.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Név Voks Frakció 

Boda Anna Mária Igen - 

Dombay Zsolt Igen - 

Fekete János Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Fülöp Zsolt Távol - 
 
 

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

határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

94/2016. (IV.14.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 335/2015 (XII.10) Kt. sz. 

határozatát az alábbira módosítja: 

 

„Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

1. megállapítja, hogy Szentendre Város Önkormányzat tulajdonában áll az 5158 helyrajzi 

szám alatt felvett ingatlan, mely természetben a Bérc utca; 

2. megállapítja, hogy az 1. pontban megjelölt ingatlan forgalomképtelen törzsvagyonba 

tartozik, melynek a határozat mellékletét képező földmérési vázrajz szerinti cca. 104 

m2 nagyságú területrésze Szentendre Város Szabályozási Terve alapján a 

forgalomképtelen törzsvagyonból kivonható; 

3. úgy dönt, hogy a 2. pontban meghatározott ingatlanrész törzsvagyonból történő 

kivonásához és forgalomképes vagyonkörbe való átvezetéséhez hozzájárul; 

4. a 2. pontban meghatározott ingatlanrész 3. pont szerinti forgalomképes vagyonkörbe 

történő átvezetésére tekintettel támogatja annak polgármesteri hatáskörben történő 

értékesítését az 5357 hrsz-ú ingatlan tulajdonosa számára Szenei Ferenc 

ingatlanbecslő által készített értékbecslés szerinti 6.400 Ft/m
2
 fajlagos forgalmi 
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értéken (104 m2 esetén összesen 665.600 Ft vételár ellenében) legfeljebb 12 havi 

ügyleti kamatmentes részletben történő megfizetése mellett, azzal, hogy a 

Polgármester jogosult az adásvételi, telekalakítási szerződés megkötésére, a szükséges 

jognyilatkozatok megtételére.” 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2016. május 31. 

A végrehajtásért közvetlenül felelős: Vagyongazdálkodási Iroda 

 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

 

Fekete János képviselő elhagyja az üléstermet, a jelenlévő képviselők száma 13 fő. 

 

 

 

25. Előterjesztés túlkerítés rendezéséről a Lehel utcából nyíló 2492/2 hrsz.-ú ingatlan 

értékesítésre történő kijelölésével 

Előadó: Kéri Mihály gazdasági vezető 

 

 

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

lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

 

#: 183   Száma: 16.04.14/21/0/A/KT 

Ideje: 2016 április 14 15:32  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 100.00 86.67 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 13 100.00 86.67 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   13.33 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Név Voks Frakció 

Boda Anna Mária Igen - 

Dombay Zsolt Igen - 
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Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Fekete János Távol - 

Fülöp Zsolt Távol - 

 
 

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

határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

95/2016. (IV.14.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

1. megállapítja, hogy Szentendre Város Önkormányzat tulajdonában áll a Szentendre, 

2492/2 helyrajzi szám alatt felvett ingatlan, 235 m
2
 területű, kivett buszmegálló; 

2. megállapítja, hogy az 1. pontban megjelölt ingatlan a forgalomképtelen törzsvagyonba 

tartozik, melynek a határozat mellékletét képező földmérési vázrajz szerinti teljes 

nagyságú területe Szentendre Város Szabályozási Terve alapján a forgalomképtelen 

törzsvagyonból kivonható; 

3. úgy dönt, hogy az 1. pontban meghatározott ingatlan törzsvagyonból történő 

kivonásához és forgalomképes vagyonkörbe való átvezetéséhez hozzájárul; 

4. az 1. pontban írt, az Önkormányzat tulajdonában lévő, ingatlankataszterben közterület 

megjelölésű ingatlannal kapcsolatosan elfogadja a BERMARK Szakértő Kft. ingatlan 

értékbecslő cég által készített ingatlanforgalmi szakértői vélemény szerinti 1.070.000 

Ft forgalmi értéket; 

5. az 1. pontban meghatározott ingatlan 3. pont szerinti forgalomképes vagyonkörbe 

történő átvezetésére tekintettel támogatja annak polgármesteri hatáskörben történő 

értékesítését a 2491/1 hrsz-ú ingatlan tulajdonosa számára a 4. pontban írt forgalmi 

értéken legfeljebb 48 havi ügyleti kamatmentes részletben történő megfizetése mellett, 

azzal, hogy a Polgármester jogosult az adásvételi, telekalakítási szerződés 

megkötésére, a szükséges jognyilatkozatok megtételére.  

 

Felelős:     Polgármester 

Határidő: 2016. május 31. 

A végrehajtásért közvetlenül felelős: Vagyongazdálkodási Iroda 

 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 



 52 

 

26. Előterjesztés a Vissza a Vadonba projektről, az Izbégi sportpálya részterülete 

területbérletéről 

Előadó: Kéri Mihály gazdasági vezető 

 

 

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

lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

 

Fekete János képviselő megérkezik az ülésterembe, a jelenlévő képviselők száma 14 fő. 

 

 

 

Szavazás eredménye 

 

 

#: 184   Száma: 16.04.14/22/0/A/KT 

Ideje: 2016 április 14 15:32  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 100.00 93.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 14 100.00 93.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   6.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Név Voks Frakció 

Boda Anna Mária Igen - 

Dombay Zsolt Igen - 

Fekete János Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

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

határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

96/2016. (IV.14.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

 

1. Szentendre Város Önkormányzata a tulajdonában álló, szentendrei belterületi 8503/2 hrsz-

ú, kivett sportpálya megnevezésű, 18085 m2 nagyságú ingatlanból és a szentendrei 

belterületi 8505 hrsz-ú, kivett sporttelep megnevezésű, 18913 m2 nagyságú ingatlanból a 

jelen határozat mellékletében megjelölt vázlat szerinti, a szerződéskötést megelőzően 

földmérési vázrajz alapján pontosan meghatározásra kerülő részére az alábbi feltételekkel 

támogatja, hogy a Szentendrei Sportcélú Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Kft. kössön 

bérleti szerződést Borbély Balázs által megjelölt Vissza a Vadonba Kft-vel, azzal, hogy a 

bérlemény, mint székhely és központi ügyintézés helye használatához az Önkormányzat a 

bérleti szerződés vagy bérleti előszerződés megkötése esetén a bérleti jogviszony 

fennállására szóló időtartamra járul hozzá: 

a. a bérleti jogviszony 10 éves határozott időre szóljon, melyet további 5 

évre közös megegyezéssel írásban lehet meghosszabbítani,  

b. a bérlő tevékenységéhez szükséges, az épületek elhelyezésére szolgáló, 

ca 550 m2 területre területbérleti szerződés jönne létre, a többi területre 

a bérlőnek közös használati joga lenne más használókkal, azzal, hogy 

az Önkormányzat bármikor dönthet ezen, a bérlő tevékenységéhez nem 

szükséges területek más célú hasznosításáról, 

c. a szerződés megkötésekor hatályos bérleti díj 100.000 Ft+ÁFA a 

szerződés-kötéskori kizárólagos területhasználatra tekintettel,  

d. amennyiben további területeket kíván bérlő kizárólagos használati 

joggal használni, úgy ezt csak a bérleti díj módosításával teheti meg, 

e. 18 hónapnyi bérleti díj beszámítás engedélyezhető a bérlő által vállalt 

munkálatokra és beruházásokra tekintettel, 

f. a bérlő általi beruházásokat, a bérleményen végezni kívánt munkákat 

csak előzetes írásbeli tulajdonosi hozzájárulás alapján, a részletes 

műszaki tartalom ismeretében engedélyezi az Önkormányzat,  

g. jelenleg a használni kívánt terület egy részére a SZE-FI Labdarúgó SE-

nek 2016. június 30-ig hatályos bérleti szerződése van, így erre a 

területre a bérlővel csak későbbi hatálybalépéssel történjen a 

szerződéskötés, 

h. bérlőnek a beruházásaira tekintettel a 18 hónapos bérbeszámításon túl 

semmilyen beszámítási, megtérítési igénye nem lehet, valamint bérlő 

tulajdonjogi igénye is kizárt; 

 

2. támogatja a bérleti jogviszony fenntartását a Szentendrei Sportcélú Ingatlanfejlesztő és 

Üzemeltető Kft. „v.a.” jogutód nélküli megszűnése esetén is, az 1. pontban írt ingatlanok 

új hasznosításra jogosultjával a Kft. megszűnése előtt végrehajtott szerződés-

átruházással; 
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3. felkéri a Szentendrei Sportcélú Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Kft. Ügyvezetőjét, hogy 

az 1-2. pontok szerinti bérleti szerződést vagy bérleti előszerződést kösse meg. 

 

Felelős:     Polgármester 

Határidő: 2016. május 31. 

A végrehajtásért közvetlenül felelős: Vagyongazdálkodási Iroda 
 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

 

27. Előterjesztés közfeladat-ellátásra vonatkozó megállapodás megkötése a 

Szentendrei Petőfi Kulturális és Hagyományőrző Egyesülettel a közfeladat 

ellátásra tekintettel történő ingyenes helyiségbérleti jog biztosításával 

Előadó: Kéri Mihály gazdasági vezető 

 

 

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

képviselőnek. 

 

Fekete János képviselő: kifogásolja, hogy a Szentendrei Petőfi Kulturális és Hagyományőrző 

Egyesület szinte egyedüliként kap ingatlanhasználatot a városban. Azzal az opcióval 

támogatják az előterjesztést, ha a többi civil szervezet igénylése esetén a városvezetés 

támogatná, hogy kapjanak megfelelő ingatlant a rendezvényeikhez, illetve összejöveteleikhez. 

 

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

 

Kun Csaba képviselő: érintettségére hivatkozva jelzi, hogy mint a Szentendrei Petőfi 

Kulturális és Hagyományőrző Egyesület elnöke nem fog szavazni ez ügyben. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: ügyrendi szavazást kér, az „igen” szavazat azt jelenti, 

hogy elfogadják Kun Csaba képviselő úr érintettségét, javasolja, hogy tegyék ezt. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 185   Száma: 16.04.14/23/0/A/KT 

Ideje: 2016 április 14 15:34  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 100.00 93.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 14 100.00 93.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   6.67 

Összesen 15   100.00 
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Megjegyzés: 

 

 

Név Voks Frakció 

Boda Anna Mária Igen - 

Dombay Zsolt Igen - 

Fekete János Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Fülöp Zsolt Távol - 

 

     

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

Kun Csaba képviselő úr érintettségét elfogadta. Megadja a szót Magyar Judit képviselőnek. 

 

Magyar Judit képviselő: jelzi, hogy az előterjesztést nem tudja megszavazni. Hasonló 

indokokat tud felsorolni, mint Fekete János képviselőtársa. Úgy gondolja, hogy 231 ezer Ft 

havi bérleti díj elengedése nagy összeg egy civil szervezet életében. Tudja, hogy vannak olyan 

civil szervezetek, melyek kapnak valamilyen támogatást, de ekkora mértékben egyik sem. 

Furcsának érzi, hogy évtizedeken keresztül ingyenesen használta a Malatinszky házat a Petőfi 

Kulturális és Hagyományőrző Egyesület, és most kötnek velük egy szerződést, amivel 

valamilyen szinten legalizálják az ingyenes használatot. Megjegyzi, hogy a költségvetés 

tárgyalásakor már elmondta, hogy a költségvetést emiatt sem tudta elfogadni, most pedig itt 

van előttük ez az előterjesztés, amit semmiképp sem tud támogatni. 

 

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

 

Holló István képviselő: úgy gondolja, hogy a Petőfi Kulturális és Hagyományőrző Egyesület 

közös érték és tett annyit a város civil kulturális életéért, hogy az ingyenes ingatlanhasználatot 

el lehet nézni. Elmondja, hogy részt vett több előadáson, a Petőfi kört nívós helynek tartja, 

Dragon Pál emlékét felidézve szerinte a rendszerváltás egyik kiinduló műhelye volt. A Petőfi 

Kör múltjára visszatekintve a bérleti díjat nem tartaná méltányosnak. Követendő példa lehet 

mindenkinek, aki jó kulturális kört szervez és üzemeltet, mert ez szolgálatnak tekintendő. Úgy 

véli, hogy egy 25 éve társadalmi munkával, lelkesedéssel fenntartott egyesület megérdemli, 

hogy ne fizessen bérleti díjat. Megemlíti, hogy a saját házában szintén működtet hasonlót és 

tudja, hogy ez mit jelent. Köszönetet mond Kun Csabának az elmúlt 25 évért, gratulál a 

kitartásáért és további sikereket kíván. Támogatásáról biztosítja, és nemcsak pénzügyi 

vonatkozásban, ha például beázik a tető vagy egyéb munkára van szükség, az egyesület 

számíthat a segítségére. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: megadja a szót Zakar Ágnes képviselőnek. 
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Zakar Ágnes képviselő: az előtte elhangzottakhoz hozzáfűzi, hogy a rendszerváltás előtt 

viszonylag fiatal volt és sosem felejti el, amikor a papája emlegette a Petőfi Kört. Úgy véli, 

hogy Petőfi Kör nélkül Szentendrén nincs rendszerváltás. Szívből támogatja őket és szerinte 

jogosan használhatják azt az épületet. Méltatja kulturális tevékenységüket és emlékeztet rá, 

hogy az egyesületnek beszámolási kötelezettsége van a közfeladat ellátásáról. Megemlíti még, 

hogy az Önkormányzat más civil szervezetek (pl. nyugdíjas kör) részére szintén hasonló 

konstrukcióban biztosít helyet. 

 

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

 

Kun Csaba képviselő: elmondja, hogy nem akart hozzászólni a napirendi ponthoz, de mégis 

rászánta magát. Kiemeli, hogy 30 éve vezeti a Petőfi Kulturális és Hagyományőrző 

Egyesületet és 28 éve használják az épületet. Akkoriban az MSZMP vezetése bocsájtotta a 

rendelkezésükre éppen azért, hogy ne a művelődési- vagy a népfront házba végezzék a 

tevékenységüket, mert mint ellenzéki kör nem voltak kívánatosak. Ide száműzték őket, és 

azóta rengeteget költöttek a házra, az egyesület kisiparos tagjai szintén sok munkát végeztek. 

Ezáltal az ingatlan értéke nőtt, (a ’90-es évek elejétől önkormányzati tulajdon) jelzi, hogy az 

összes felmerülő költséget az egyesület viselte eddig is és ezután is. Köszöni a kritikát és a 

dícsérő szavakat, az elvégzett munkát kulturális közszolgáltató feladatnak tekintik. Voltak 

olyan képviselők, akik már jártak a Petőfi körben, szívesen látnak mindenkit, tárva-nyitva van 

ingyenesen az egyesület kapuja. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: megerősíti, hogy más civil szervezetnek és minden jó 

kezdeményezésnek próbálnak helyet találni a városban. Példaként említi a Szentendrei 

Szenior Akadémia, Aranykor Központ, Tűzoltóság, Polgárőrség Egyesülete, Vajda Lajos 

Stúdió szervezeteket. Egyéb kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a határozati 

javaslatot. 
 

Szavazás eredménye 

 

 

#: 186   Száma: 16.04.14/23/0/A/KT 

Ideje: 2016 április 14 15:41  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 92.86 86.66 

Nem 1 7.14 6.67 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 14 100.00 93.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   6.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 
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Név Voks Frakció 

Boda Anna Mária Igen - 

Dombay Zsolt Igen - 

Fekete János Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Magyar Judit Nem - 

Fülöp Zsolt Távol - 

 

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

határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

97/2016. (IV.14.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 

 

1. a Szentendre Város Önkormányzata tulajdonában álló Szentendre, Stéger Ferenc 

közben található, 2056/11 hrsz-ú, egyéb épület és udvar megnevezésű, 787 m2 területű 

ingatlant (az udvart és az azon álló 110 m2 alapterületű épületet, a volt Malatinszky 

házat) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. 

§ (1) bekezdés 7. pontjában megjelölt kulturális szolgáltatás közfeladat ellátása 

céljából kívánja hasznosítani; 

2. fentiekre tekintettel a Szentendrei Petőfi Kulturális és Hagyományőrző Egyesülettel, 

az 1. pontban részletezett közfeladat ellátásáról szóló közfeladat ellátási 

együttműködési megállapodást köt; 

3. a 2. pont írt közfeladat ellátásra tekintettel a Szentendrei Petőfi Kulturális és 

Hagyományőrző Egyesületnek az 1. pontban írt ingatlanra vonatkozóan ingyenes 

bérleti jogot biztosít azzal, hogy a Szentendrei Petőfi Kulturális és Hagyományőrző 

Egyesület kizárólagosan és teljes egészében viseli az ingatlannal, valamint az 

ingatlanon, előzetes írásbeli tulajdonosi hozzájárulás alapján eszközölt beruházással, 

az ingatlan fenntartásával, karbantartásával, működtetésével, üzemeltetésével 

kapcsolatos költségeket és terheket; 

4. a Szentendrei Petőfi Kulturális és Hagyományőrző Egyesület a közfeladat ellátásról 

köteles minden év január 31-ig beszámolni az illetékes szakbizottság felé; 

5. amennyiben a Szentendrei Petőfi Kulturális és Hagyományőrző Egyesület az 1. 

pontban írt közfeladatot nem látja el, úgy a közfeladat-ellátási megállapodást vele meg 

kell szüntetni, mellyel az egyesületnek az ingyenes bérleti joga is megszűnik; 

6. felkéri a Polgármestert a 3. pontban írt ingatlan használatot is magába foglaló 

közfeladat ellátási együttműködési megállapodás megkötésére.  
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Felelős:     Polgármester 

Határidő: 2016. május 31. 

A végrehajtásért közvetlenül felelős: Vagyongazdálkodási Iroda 

 

 

 

28. Előterjesztés a Szentendre belterület 8906/28 hrsz.-ú (Névtelen u.) kivett 

beépítetlen terület megjelölésű ingatlanra, valamint a 7943 hrsz.-ú (Erdősor u. 6.) 

kivett hétvégi ház és udvar ingatlanra vonatkozó elővásárlási joggal történő 

rendelkezésről 

Előadó: Kéri Mihály gazdasági vezető 

 

 

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

lévén szavazásra bocsátja az I. határozati javaslatot. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

 

#: 187   Száma: 16.04.14/24/0/A/KT 

Ideje: 2016 április 14 15:42  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 100.00 93.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 14 100.00 93.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   6.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Név Voks Frakció 

Boda Anna Mária Igen - 

Dombay Zsolt Igen - 

Fekete János Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 
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Zakar Ágnes Igen - 

Fülöp Zsolt Távol - 

 
 

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

határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

98/2016. (IV.14.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 

 

1. a Szentendre, 8906/28 hrsz.-ú 7993 m2 nagyságú belterület, kivett beépítetlen terület 

megnevezésű ingatlanra vonatkozó elővásárlási jogával, a tulajdonos meghatalmazottai 

által benyújtott ingatlan vételi ajánlatban szereplő feltételek szerint élni nem kíván; 

2. felkéri a Polgármestert, hogy a határozatról az eladó ügyvédjét értesítse. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: Képviselő-testület 2016. áprilisi 30. 

A végrehajtásért közvetlenül felelős: Vagyongazdálkodási Iroda 

 

 

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

 

 

Szavazás eredménye 

 

 

#: 188   Száma: 16.04.14/24/0/A/KT 

Ideje: 2016 április 14 15:42  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 100.00 93.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 14 100.00 93.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   6.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Név Voks Frakció 

Boda Anna Mária Igen - 

Dombay Zsolt Igen - 

Fekete János Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 
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Kubatovics Áron Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Fülöp Zsolt Távol - 

 

 

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

határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

99/2016. (IV.14.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 
 

1. a Szentendre, 7943 hrsz.-ú, 1136 m2 nagyságú belterületi, kivett hétvégi ház és udvar 

megnevezésű ingatlanra vonatkozó elővásárlási jogával, a tulajdonos meghatalmazottai 

által benyújtott ingatlan vételi ajánlatban szereplő feltételek szerint élni nem kíván; 

2. felkéri a Polgármestert, hogy a határozatról az eladó ügyvédjét értesítse. 

 

Felelős:     Polgármester 

Határidő: 2016. április 30. 

A végrehajtásért közvetlenül felelős: Vagyongazdálkodási Iroda 

 

 

 

29. Előterjesztés a Gondozási Központ Szentendre alapító okiratának módosításáról 

Előadó: Verseghi-Nagy Miklós polgármester 

 

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

lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 189   Száma: 16.04.14/25/0/A/KT 

Ideje: 2016 április 14 15:43  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 100.00 93.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 
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Szavazott 14 100.00 93.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   6.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Név Voks Frakció 

Boda Anna Mária Igen - 

Dombay Zsolt Igen - 

Fekete János Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Fülöp Zsolt Távol - 

 

 

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

határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

100/2016. (IV.14.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

 

1. elfogadja a Gondozási Központ Szentendre alapító okiratot módosító okiratát, 

valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát jelen határozat 

1. és 2. sz. melléklete szerinti tartalommal; 

2. felkéri a Polgármestert az 1. és 2. sz. melléklet szerinti tartalmú okiratok aláírására és a 

Magyar Államkincstár részére történő benyújtásra. 

 

Felelős:     Polgármester 

Határidő: azonnal 

A végrehajtásért közvetlenül felelős: Jogi Iroda 

 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
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dr. Gerendás Gábor jegyző: jelzi, hogy a 23–as napirendi pontnál, a Petőfi Kulturális és 

Hagyományőrző Egyesülettel kötendő közfeladat-ellátási szerződésről szóló előterjesztésnél 

véletlenül Kun Csaba képviselő úr is szavazott, bár őt a Képviselő-testület az elején 

érintettség miatt kizárta a szavazásból. Ezért azt javasolja, hogy ismét szavazzon a Képviselő-

testület a határozati javaslatról. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: ismét szavazásra bocsátja az „Előterjesztés közfeladat-

ellátásra vonatkozó megállapodás megkötése a Szentendrei Petőfi Kulturális és 

Hagyományőrző Egyesülettel a közfeladat ellátásra tekintettel történő ingyenes 

helyiségbérleti jog biztosításával” napirendi pont határozati javaslatát. 

 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 190   Száma: 16.04.14/0/0/A/KT 

Ideje: 2016 április 14 15:49  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 12 92.31 80.00 

Nem 1 7.69 6.67 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 13 100.00 86.67 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   13.33 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Név Voks Frakció 

Boda Anna Mária Igen - 

Dombay Zsolt Igen - 

Fekete János Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Magyar Judit Nem - 

Fülöp Zsolt Távol - 

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

határozati javaslatot elfogadta. 

 

 

 

30. Előterjesztés a Szentendre Városi Óvodák alapító okiratának módosításáról 

Előadó: Verseghi-Nagy Miklós polgármester 

 

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

lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 191   Száma: 16.04.14/26/0/A/KT 

Ideje: 2016 április 14 15:50  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 100.00 93.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 14 100.00 93.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   6.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Név Voks Frakció 

Boda Anna Mária Igen - 

Dombay Zsolt Igen - 

Fekete János Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

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

határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

101/2016. (IV.14.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

 

1. elfogadja a Szentendre Városi Óvodák alapító okiratot módosító okiratát, valamint a 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát jelen határozat 1. és 2. sz. 

melléklete szerinti tartalommal; 

2. felhatalmazza a Polgármestert az 1. és 2. sz. melléklet szerinti tartalmú okiratok 

aláírására és a Magyar Államkincstár részére történő benyújtásra. 

 

Felelős:     Polgármester 

Határidő: azonnal 

A végrehajtásért közvetlenül felelős: Jogi Iroda 

 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

 

31. Előterjesztés a Pest Megyei Rendőr-Főkapitánysággal Szentendre város 

közbiztonságának javítását célzó együttműködési megállapodás módosításáról 

Előadó: Petricskó Zoltán általános alpolgármester 

 

 

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

lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 192   Száma: 16.04.14/27/0/A/KT 

Ideje: 2016 április 14 15:50  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 100.00 93.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 14 100.00 93.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   6.67 
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Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Név Voks Frakció 

Boda Anna Mária Igen - 

Dombay Zsolt Igen - 

Fekete János Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Fülöp Zsolt Távol - 

 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

 

32. Előterjesztés a Polgárőrség Szentendre Egyesület és Szentendre Város 

Önkormányzattal között kötendő együttműködési megállapodásról 

Előadó: Petricskó Zoltán általános alpolgármester 

 

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

lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

 

#: 193   Száma: 16.04.14/28/0/A/KT 

Ideje: 2016 április 14 15:51  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 100.00 93.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 14 100.00 93.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   6.67 
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Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Név Voks Frakció 

Boda Anna Mária Igen - 

Dombay Zsolt Igen - 

Fekete János Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Fülöp Zsolt Távol - 

 

 

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

határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

103/2016. (IV.14.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Polgárőrség 

Szentendre Egyesülettel a határozat melléklete szerinti tartalommal együttműködési 

megállapodást köt 2017. március 31. napjáig tartó határozott időre.  

 

Felelős: Általános alpolgármester 

Határidő: azonnal 

A végrehajtásért közvetlenül felelős: Társadalmi kapcsolatokért felelős referens 

 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

33. Előterjesztés a Fenntartható közlekedésfejlesztés Pest megyében VEKOP-5.3.2-15 

kódszáma pályázati felhívásról  

Előadó: dr. Török Balázs városfejlesztési alpolgármester 

 

 

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

lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 
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Szavazás eredménye 

 

 

#: 194   Száma: 16.04.14/29/0/A/KT 

Ideje: 2016 április 14 15:51  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 100.00 93.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 14 100.00 93.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   6.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Név Voks Frakció 

Boda Anna Mária Igen - 

Dombay Zsolt Igen - 

Fekete János Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Fülöp Zsolt Távol - 

 

 

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

határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 

 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

104/2016. (IV.14.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 
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1. indul a VEKOP-5.3.2-15 kódszámú „Fenntartható közlekedésfejlesztés Pest 

megyében" pályázati felhíváson a „Szentendre, fenntartható közlekedés 

fejlesztése: Városi intézményrendszer és a HÉV összekötése, I. ÜTEM” tárgyban; 

2. a pályázat megvalósításához a Város 2017-2018. évi költségvetésében saját forrást 

biztosít maximum 30 millió Ft összeg erejéig; 

3. felhatalmazza a Polgármestert a pályázat benyújtására, a pályázathoz szükséges 

nyilatkozatok megtételére, a Támogatási Szerződés aláírására; 

4. felkéri a Polgármestert, hogy a Város 2017. és 2018. évi költségvetésének 

tervezésekor a határozat költségvetési kihatásait vegye figyelembe. 

 

Felelős:    Polgármester 

Határidő: 1. és 3. pont: 2016. október 31.  

                  2. és 4. pont: 2017. és 2018. évi költségvetés tervezése  

A végrehajtásért közvetlenül felelős: Pályázati koordinátor 

 

 

 

34. Előterjesztés a Venio Progress Bt. méltányossági kérelméről 

Előadó: dr. Török Balázs városfejlesztési alpolgármester 

 

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

lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 195   Száma: 16.04.14/31/0/A/KT 

Ideje: 2016 április 14 15:52  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 100.00 93.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 14 100.00 93.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   6.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Név Voks Frakció 

Boda Anna Mária Igen - 

Dombay Zsolt Igen - 

Fekete János Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 
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Kubatovics Áron Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Fülöp Zsolt Távol - 

 

 

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

határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

105/2016. (IV.14.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Venio Progress Bt. (székhely: 

2000 Szentendre, Fehérvíz u. 8., adószám: 25324048-1-13) 2016. március 08-án írt 

méltányossági kérelmét elfogadja, és jóváhagyja a Vállalkozásfejlesztési program keretében 

történő támogatását. 

 

Felelős: Városfejlesztési alpolgármester 

Határidő: 2016. május 30. 

Végrehajtásáért közvetlenül felelős: Pályázati koordinátor 

 

 

 

 

35. Előterjesztés a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. előadó-művészeti 

ügyvezetőjének kiválasztásáról 

Előadó: Verseghi-Nagy Miklós polgármester 

 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: ismerteti az előterjesztést. Köszönti a megjelent 

vendéget, Vasvári Csabát. 

 

Vasvári Csaba meghívott: köszöni a lehetőséget, hogy a Képviselő-testület előtt is szólhat 

pár szót a pályázatáról. Három bizottsági megmérettetésen már túl van, ott is pár szóban 

kiemelt olyan fontos elemeket, amiket a Képviselő-testület előtt is fontosnak tart elmondani. 

A pályázatában azt a víziót, amit a teátrum működésével kapcsolatban fölvázolt, 3 pillérre 

építette. Az első pillér a szentendrei polgárokat és a helyben élőket megszólító aktivitások 

halmaza. Úgy gondolja, hogy egy városi előadó-művészeti intézmény esetében ez az egyik 

legfontosabb pillér. A második pillér egy részről már meglévő, másrészről tovább bővítendő, 

tovább színesítendő együttműködői hálózaton keresztül, ezen együttműködői hálózattal 

közösen kifejtett előadó-művészeti tevékenységek halmaza. Illetve az ezen előadó-művészeti 

tevékenységekhez szorosan kötődő PR és marketing tevékenységek halmaza. Szerinte ez a 

mai világban elengedhetetlenül fontos egy előadó-művészeti szervezet működésében. A 
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harmadik pillér pedig a hazai és a külföldi turizmust érintő, egy részről bevétel orientált, 

másrészről addicionális költéseket generáló aktivitások halmaza. Ez első hallásra talán kakukk 

tojásnak tűnik egy előadó-művészeti intézmény vezetésére aspiráló pályázónak a 

dolgozatában, de kiemel két nagyon fontos momentumot a pályázatból. Egy külön fejezetet 

szentelt a kulturális turizmusnak. 2015–re a kulturális és kreatív iparágak bevételei 

világszinten meghaladták a telekommunikációs bevételeket, illetve India éves GDP–jét. Ez 

egy elég fontos adat. New York városában minden egyes színházjegyre, múzeumi vagy 

művészeti galériában elköltött belépőjegyre szánt dollár további 7 dollár addicionális költést 

eredményez. Ezek olyan számadatok, melyek mindenféleképpen megkerülhetetlenné teszik a 

szentendrei teátrum működésének ezen vonatkozásait. Reméli, hogy a Képviselő-testület 

tagjainak felkelti az érdeklődését ez a vonulat. A szorosan vett előadó-művészeti 

tevékenységről azért nem beszélne hosszabban, mert már a bizottsági meghallgatásokon 

referált, de természetesen, ha van kérdés, akkor a legjobb tudása szerint válaszol. 

 

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

 

Kubatovics Áron képviselő: itt költi tovább azt a szót, amit Hidegkuti Dorottyánál letett. Ez 

nem az a helyzet, amikor bizalmat tud szavazni annak a személynek, akit egyébként a 

városvezetés hozott. Ugyanis azt gondolja, hogy egy ilyen intézménynél fontos lett volna, ha 

verseny van, hogyha nem egy jelölt van, hanem több. Vasvári Csabához egyetlen egy kérdése 

van csak. Szerinte a képviselők is olvastak Vasvári Csabával készített cikkeket, interjúkat, 

ami a jövőbeni direktor úrral készült. A 2011–es Heti Válaszban megjelent interjúban azt 

mondta, hogy bizonytalanságot és félelmet kelthet, ha a politika beleszól a művészeti 

kérdésekbe. Ezt 5 évvel ezelőtt mondta. Az a kérdése, hogy ezt a véleményét fönt tartja–e 

még. 

 

Vasvári Csaba meghívott: elmondja, hogy ezt a véleményét továbbra is fönt tartja. Egy 

előadó-művészeti szervezetnek természetesen egy politikai erőtérbe ágyazottan kell 

működnie. De azt gondolja, hogy jelenleg Magyarországon a hatályos jogszabályok 

garantálják egy előadó-művészeti intézmény függetlenségét. Az előadó-művészeti törvény 

vonatkozó passzusa szerint a fenntartó esztétikai elvárásokkal nem élhet egy előadó-

művészeti intézmény felé, műsor terv benyújtására az előadó művészeti intézményt nem 

kötelezheti. Tehát szerinte a politikának direkt módon belenyúlni egy előadó-művészeti 

intézmény működésébe kifejezetten szerencsétlen. Azt gondolja, hogy bölcs politikus ilyet 

nem is tesz. Természetesen egy városi intézménynek egy város döntéshozó testületeinek 

elvárása szerint kell működni. Szerinte a működés egészére vonatkozóan természetesen 

mindenféleképpen fontos egy vezetőnek, hogy megfeleljen azon elvárásoknak, amely 

elvárásokat a város és a város irányítói támasztanak felé. De direkt módon nem gondolja, 

hogy ez gyakorlat lenne bárhol az általa ismert előadó-művészeti szervezetek között ma 

Magyarországon. 

 

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

 

Holló István képviselő: elmondja, hogy az elmúlt években elég sok próbálkozás volt ennek 

az állásnak a betöltésére. Nyilvánvalóan van bennük egy kis bizonytalanság. Meggyőzte, 

tetszett a bizottságban elmondott programja, illetve amit most elmondott az is. Egy kicsit 

túlszárnyal a realitásokon, de ez menetközben fog bebizonyosodni, hogy mennyire lehet ezt 

tartani. Amit Kubatovics Áron képviselőtársa mondott, az mélyen szöget ütött a fejében. 

Elolvasta az ide vonatkozó cikkeket, amiket nem kér számon, mert még nem ismeri Vasvári 

Csaba munkáját, majd ha ez konkrétan bebizonyosodik, akkor kell ezt a kérdést föltenni. 
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Kifejezetten káros, ha a politika határozza meg egy ilyen kvalitású vezető szerepét. 

Elvárásokat nyilván be kell tartani, ellentmondást lát a pályázatban, ahol a Szentendrei 

Kulturális Kft. üzleti tervét említi, hogy „mindenben”. Ezt a „mindenbent” nem kellene 

ennyire pragmatikusan betartani, hanem sok mindenben, amit a művészeti szabadság enged, 

abban el is várják. Reméli, hogy az itt leírt zárszóban, néhány mondat, amit az előbb 

elmondott, és a sajtóban megjelentek között lesz egy rés, amit nem fog kitölteni a politikai 

verdikt. Ha ki fogja, akkor közölni fogja ebbéli aggályait, ő lesz az első, mint ellenzéki 

képviselő. A többivel különösebb gondja nincs. 

 

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

 

Zakar Ágnes képviselő: jelzi, hogy nem olvasott végig semmilyen cikket, csak néhány 

filmben látta Vasvári Csabát. De úgy érzi magát, mint aki valamiről lemaradt. Mondott 

valamit, hogy a politika ne szóljon bele a kultúrába a Heti Válasz cikkében, és valami történt 

azóta, amiről nem tud vagy prejudikálják, hogy a politika bármikor és bármibe beleszól. 

Mivel Vasvári Csaba a 13 éves képviselősége alatt a sokadik jelölt, például az előző 

ügyvezető igazgatónál ez szóba sem került, tehát ezt a kijelentést valaki magyarázza meg. 

Viszont ha a pályázatról beszélnek, amit egyetlenként adott be, akkor elmondja, hogy mint 

régi oktatási és kulturális bizottsági elnök roppantul örvend annak, hogy ezt a döntést 

meghozták és ketté választották a közművelődést és a színházat. Először van a 13 éves 

képviselősége alatt igazán színházhoz értő ember. Fel szeretné hívni arra a figyelmet, hogy az 

előadó-művészeti bizottság támogatta Vasvári Csaba pályázatát. A maga részéről a 

pályázathoz gratulál, és sok erőt kíván, amennyiben a Képviselő-testület megszavazza a 

bizalmat számára. Örül, hogy a diákok felé is nyit, mert a bizottsági ülésen tájékoztatták, hogy 

kb. 3.000-4.000 ezer diákra és 500 pedagógusra, valamint rengeteg értelmiségire számíthat a 

városban. 

 

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

 

Kubatovics Áron képviselő: jelzi, hogy a Társaság az Élhető Szentendréért Egyesület nem 

ellenzék. Az nem újdonság, hogy számukra Csató Kata eltávolítása politikai beleszólás volt, 

amellyel nem értettek egyet. Ebből a szempontból, ahogyan Vasvári Csaba Székesfehérvárról 

eljött 2011–ben, és dr. Cser-Palkovics András által vezetett székesfehérvári Önkormányzattal 

még pereskedett is. Akkor Vasvári Csaba körbe ment minden médiában, és arról beszélt, hogy 

a helyi politika hogyan szól bele az egyébként színházvezetői munkásságába. Itt 

természetesen el kell választani a színészt, a rendezőt és az intézményvezetőt, és erre 

kérdezett rá, hogy ezt a kijelentését, hogy ez hiba, hogyha a politika beleszól, ezt fönt tartja–e. 

Megnyugtatta, hogy Vasvári Csaba ezt továbbra is így gondolja, ennek örül, és meglátják a 

következő években ez hogyan fog működni. Ettől még nem szavazzák meg Vasvári Csaba 

megválasztását. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: jelzi, hogy sok minden elhangzott, észrevételek, érvek, 

támogatások és kevésbé támogatások. A hozzászólásoknál elhangzott, hogy talán nem volt 

verseny, de egy nyílt pályázatnál nem merülhet föl, hogy nincs verseny. Viszont örül, hogy 

egy színvonalas pályázatot kaptak az előadó-művészeti ügyvezető pályázati kiírásra. Egyéb 

kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 
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Szavazás eredménye 

 

 

#: 196   Száma: 16.04.14/33/0/A/KT 

Ideje: 2016 április 14 16:04  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 11 78.57 73.33 

Nem 1 7.14 6.67 

Tartózkodik 2 14.29 13.33 

Szavazott 14 100.00 93.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   6.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Név Voks Frakció 

Boda Anna Mária Igen - 

Dombay Zsolt Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Kubatovics Áron Nem - 

Fekete János Tart. - 

Magyar Judit Tart. - 

Fülöp Zsolt Távol - 

 

 

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

határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 

 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

106/2016. (IV.14.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete - az Emtv. 39. § (6) bekezdése szerint 

úgy dönt, hogy  
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1. a munkaszerződés megkötésének napjától határozott 5 éves időtartamra, 

munkajogviszony keretében Vasvári Csabát választja meg a Szentendrei Teátrum 

igazgatói feladatait is ellátó Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. előadó-

művészeti ügyvezetőjének; 

2. az ügyvezető havi munkabérét bruttó 260.000 Ft/hó összegben határozza meg; 

3. felkéri a Polgármestert a megválasztott előadó-művészeti ügyvezetővel történő 

munkaszerződés megkötésére; 

4. felkéri az általános ügyvezetőt, hogy a társaság alapító okiratát a fenti módosítással 

egységes szerkezetbe foglaltan, jogi képviselő útján nyújtsa be a Budapest Környéki 

Törvényszék Cégbíróságára. 

 

Felelős: 1-3. pont: Polgármester 

      4. pont: Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. általános ügyvezetője 

Határidő: 1-2. pont: azonnal 

          3. pont: a pályázat eredményhirdetését követő legkésőbb 10. munkanap 

  4. pont: 2016. május 14. 

A végrehajtásért közvetlenül felelős: 1-3. pont: Jogi Iroda 

    4. pont: Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit 

Kft. általános ügyvezetője 

 

 

36. Interpelláció, kérdés 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: elmondja, hogy 4 kérdés érkezett a Társaság az Élhető 

Szentendréért Egyesület képviselőitől, amire írásban kiosztották a választ. 

 

 

 

KÉRDÉS 

 

A 2016.04.14‐i testületi ülésre 

 

Tisztelt Polgármester Úr! 

 

Egyesületünk elnöke, Helyes Imre 2016. március 23‐án levelet küldött Magyar Közút 

Nonprofit Zrt. Ügyfélszolgálata részére TESZ/2O16O323‐142O iktatószámmal ellátva. 

Levelünkben a zöldhullám ügyének jelen állása kapcsán tettünk fel kérdéseket az illetékes 

félnek, aki arról tájékoztatott minket, hogy  

 

„A település átkelési szakaszán a jelzőlámpák összehangolásához a tervek a napokban 

elkészültek, az építési engedély kiadásra került. 

 

A jogerőre emelkedést követően van lehetőség a kivitelezés megkezdésére. Azonban a 

kivitelezést a Szentendre Várossal közösen kerül elvégzésre. 

 

Ennek érdekében felvesszük a kapcsolatot az Önkormányzattal. Ez további egyeztetéseket 

igényel, valamint ezt követően lehet a kivitelezési munkát közbeszereztetni.” 
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Az egyesületünk által küldött, TESZ/2O16O323‐142O iktatószámmal ellátott levélben az 

alábbiakra kérdeztünk rá: 

 

 Továbbra is tervezési fázisban vannak‐e a szükséges technikai fejlesztések a 

zöldhullám kivitelezése érdekében, azaz a Liliom utcai, Telep utcai és Római sáncnál 

lévő jelzőlámpa nélküli zebrákat is jelzőlámpás csomóponttá átalakító fejlesztés 

tervei? Van‐e egyéb előzetes technikai követelménye a zöldhullám kivitelezésének? 

 Elkészültek‐e már a szükséges technikai fejlesztések a zöldhullám kivitelezése 

érdekében, azaz megvalósult‐e a Liliom utcai, Telep utcai és Római sáncnál lévő 

jelzőlámpa nélküli zebrákat is jelzőlámpás csomóponttá átalakító fejlesztés (illetve 

egyéb technikai követelmények)? 

 Amennyiben a tervek már rendelkezésre állnak, úgy megbecsülhető‐e a beruházás 

várható költsége? 

 Milyen nagyságrendre becsülik a beruházás várható költségét? 

 Ha megbecsülhető, akkor rendelkezésre áll‐e a Magyar Közút Nonprofit Zrt. 

számára szükséges anyagi erőforrás? 

 A zöldhullám kialakításához milyen mértékben szükséges a Szentendrei 

Önkormányzat anyagi hozzájárulása, amennyiben szükséges egyáltalán? 

(Tisztelettel kérjük, hogy válaszukban az Önkormányzat anyagi hozzájárulásaként a 

pontos összeget, vagy annak nagyságrendjét, vagy a teljes beruházási összegen belüli 

arányát adják meg) 

 Mikorra valósulhat meg a zöldhullám a szentendrei 11‐es számú főút szakaszán? 

 

Értelmezésünk szerint az imént vázolt kérdéseinkre adott, fentebb idézett válaszlevél arra 

mutat rá, hogy Szentendre Város Önkormányzatának anyagi részt kell vállalnia a 

kivitelezésben. Ennek mértéke minden bizonnyal a tárgyalási folyamat során kerül 

meghatározásra, legjobb esetben konszenzusos döntéssel. 

 

Kérdéseink: 

 

1. Hol tart jelenleg az egyezetési folyamat? 

2. Megkereste‐e már az Önkormányzatot a Magyar Közút Nonprofit Zrt. a 

zöldhullám kivitelezése kapcsán? 

3. Amennyiben a megkeresés megtörtént, úgy valóban szükséges‐e anyagi részt 

vállalnia városunk Önkormányzatának? 

4. Amennyiben az előző kérdésre adott válasz igenlő, úgy várhatóan milyen összegben 

vagy milyen nagyságrendben szükséges Önkormányzatunknak részt vállalnia a 

kivitelezés anyagi forrásainak biztosításában? 

5. Milyen nagyságú összeget jelent a kivitelezés teljes összege, tehát a Magyar Közút 

Nonprofit Zrt. és Szentendre Város Önkormányzatának együttes anyagi ráfordításának 

összege? 

Köszönettel: 
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Fülöp Zsolt s.k. Fekete János s.k. Kubatovics Áron s.k. 

 képviselő képviselő képviselő 

 

 

Szentendre, 2016. április 11. 

 

 

 

VÁLASZ KÉRDÉSRE 

A Társaság az Élhető Szentendréért Egyesület Képviselőcsoport által a Képviselő-

testület 2016. április 14-i ülésére benyújtott kérdésekre 

 

Tisztelt Képviselő Urak! 

 

A „Zöldhullám” tárgyú kérdésükben felvetettekkel kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom 

Önöket. 

 

1./ Hol tart a 11-es főút „zöldhullám” forgalomtechnikai kialakításának egyeztetési 

folyamata? 

A „zöldhullám” forgalomtechnikai egyeztetése 2015. novemberében kezdődött. A Magyar 

Közút (MK) NZrt., a Pest Megyei Kormányhivatal, a MK. NZrt. forgalomtechnikai 

felmérését végző alvállalkozójával, az energiaellátás tervezőjével közösen bejárásra kerültek 

az érintett csomópontok és egyeztettük a várható igényeket és a műszaki lehetőségeket. A 

Dobogókői út és a Kálvária út csomópontja közötti szakaszon jelzőlámpák kerülnének a 

Liliom utcai, a Telep utcai és a Római sánc köz csomópontjához. A jelenlegi geometriai 

kialakítás megváltoztatására van szükség a Liliom utcánál és a Rózsa utcánál – balra 

kanyarodó sáv kialakítása miatt –, a Telep utcánál a bekanyarodás megszüntetése miatt, 

valamint a Római sánc köznél, ahol a gyalogátkelőhely és a csomóponti kapcsolatok 

biztonsága az ok. 

A MK NZrt. megterveztette, és a Pest Megyei Kormányhivatalhoz benyújtotta engedélyezésre 

a Liliom utca gyalogos átkelőhely áthelyezését, a Telep utca és a Római Sánc köz 

csomópontjainak a módosításait; ezeknek a terveknek az engedélyét április elején küldte meg 

a kormányhivatal a kérelmezőnek. 

A városnak kell átterveztetni – mivel a sávbővítés miatt ingatlan igénybe vételére van szükség  

- a Liliom utcai, a Rózsa utcai és csekély részben a Duna korzó csomópontját. A terveket 

várhatóan a város forgalomtechnikai szakértője fogja elkészíteni. Az egyeztetések a Magyar 

Közúttal folyamatosak a 11-es főút kapcsán, a kerékpáros forgalmi átvezetésének kialakítása 

kapcsán is. 

 

2./ Megkereste-e már az Önkormányzatot a Magyar Közút NZrt. a zöldhullám 

kivitelezése kapcsán? 

Kifejezetten a kivitelezésről a tervezési fázisok miatt még nem volt egyeztetés, a korábbi 

egyeztetések kapcsán információ hangzott el, hogy idén nincs erre forrása a Magyar 

Közútnak. 

 

3./ Amennyiben a megkeresés megtörtént, úgy valóban szükséges-e anyagi részt vállalnia 

városunk Önkormányzatának? 

Anyagi részt várhatóan kell vállalni a városnak, hiszen a Liliom utcai és a Rózsa utcai balra 

kanyarodásnak városfejlesztési szempontból is jelentősége van. A Liliom utcánál a jobb 
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oldalon lévő iparterület be- és kihajtásának a forgalomba illesztése szintén nem országos 

közútkezelői vonzatú. A Rózsa utcánál egy esetleges kisajátításnak szintén lehetnek költségei. 

 

4./ Milyen összegben vagy milyen nagyságrendben szükséges az Önkormányzatnak részt 

vállalnia a kivitelezés anyagi forrásainak biztosításában? 

A tervek elkészülte utáni egyeztetések során lehet pontosítani a költségeket. Továbbá a 3. 

válaszban adottak iránymutatóak.  

 

5./ Milyen nagyságú összeget jelent a kivitelezés teljes összege, tehát a Magyar Közút 

NZrt. és Szentendre Város Önkormányzatának együttes anyagi ráfordításának összege. 

Csak az összes terv és a tervezői költségbecslések elkészülte után lehet ezt megmondani. 

 

 

Szentendre, 2016. április 12. 

 

 

 Verseghi-Nagy Miklós 

 polgármester 

 

 

 

KÉRDÉS 

 

Tisztelt Polgármester Úr! 

 

A 2016. január 25‐én a Polgármesteri Hivatalban tartott megbeszélésen egyetértés volt a János 

utca forgalma kapcsán, hogy az első kiindulási pont az itt élők érdeke, és az élhetőbb 

városrész érdekében elsőbbséget élvez a gyalogos és a kerékpáros közlekedés. 

 

A probléma megoldásának egyik eleme a Barcsay iskola, az itt lévő óvodák, és egyéb 

közintézmények forgalmának újra gondolása. Kiemelten fontos a reggeli és délutáni órákban 

történő rendőrségi, közterület-felügyelői és polgárőri állandó jelenlét. 

 

Külön kiemeltük a megbeszélésen, hogy a téli havas, jeges útviszonyok alkalmával a János 

utcán egyre több kisebb koccanás történik, de amikor járhatatlanná válik az utca – érdekes! – 

találnak alternatív útvonalat az autóval közlekedők: a 11‐es úton is el tudnak jutni a 

Püspökmajoron lévő intézményekbe. Tehát ez is azt mutatja, nem a János utca az egyetlen 

közlekedési megoldás. 

 

Szintén egyetértettünk abban, hogy nincs egyetlen tökéletes megoldás a problémára, ezért 

azonnali‐, rövidtávú‐, középtávú‐ és hosszútávú intézkedésekre van szükség. 

 

Rövidtáv: 

 vissza kell helyezni a forgalomcsillapító eszközöket (virágládák vagy halszálkás 

forgalomterelő táblák) 

 ki kell építeni az utca teljes hosszában az egyik oldalon a járdát 

 a János utca és a Kálvária utca kereszteződésben gyalogosátkelők felfestése 

 folyamatos rendőri, polgárőri, közterület felügyelői jelenlét (vagy ezek variációi) a 

Barcsay iskola előtt 7:30 és 8 óra között 
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 tájékoztató, figyelemfelhívó levelek/kiadványok a szülőknek/közlekedőknek a 

balesetveszély miatt. Javaslat lehet – próbaképpen – az iskolával egyeztetve, hogy 

egyes osztályok szülei önként vállalják egy hétig (’A’ hét, ’B’ hét), hogy 10 perccel 

hamarabb érkeznek az iskolába (7:30 és 7:40 között) 

 meg kell vizsgálni, hogy a Barcsayba autóval érkezők 7 óra és 8 óra között ingyenesen 

használhatják a V‐8 uszoda mélygarázsát 

 ki kell alakítani a János utca meredek szakaszán az autóforgalmat terelő kitérő öblöket. 

 

Középtáv: 

 felül kell vizsgálni a Barcsay iskola előtti forgalmi rendet és parkolást 

 a János utcai vashíd felújítása (marad a jelenlegi autós nyomtáv), kiegészítve egy 

gyalogos és kerékpáros toldással 

 zöldhullám kialakítása a 11‐es úton 

 

Hosszútáv: 

 új híd kijelölése és építése az izbégi focipálya környékén 

 új, rugalmas forgalomszabályozás a 11‐es úton (a meglévő 4 forgalmi sáv rugalmas 

használata a forgalmi igények szerint, pl. reggel 3 sáv Bp. irányba, 1 sáv Leányfalu 

felé, napközben 2×2 sáv, majd este 3 sáv Leányfalu felé, 1 sáv Bp. felé) 

A megbeszélés után több alkalommal egyeztettem Polgármester Úrral, aki biztosított róla, 

hogy még ebben az évben, 2016‐ban megépül az utcában a járda és legkésőbb idén áprilisig 

döntés születik az állandó forgalomcsillapító eszközök kihelyezéséről. 

 

A január 25‐i Polgármesteri Hivatalban történt megbeszélések után – a téli időszakra 

vonatkozó balesetveszélyes forgalomlassító halszálkás táblák eltávolításának 

következményének is mondhatjuk – az elmúlt hónapokban két balesetet is volt, amelyek közül 

az egyik „helyszín elhagyásos” volt. 

 

Az egyik február 10‐én, a másik április 6‐án történt. 

 

Mindkét esetben az út szélén szabályosan parkoló gépkocsikról volt szó és mindkét esetben a 

János utca alsó meredek szakaszáról felfelé gyorsan, nagy sebességgel jövő autók okozták a 

balesetet. (A baleseti anyagi kár 1.500.000 Ft feletti összeg! De felmerül sok pénzben nem 

meghatározható egyéb költség, pl. utánajárás a biztosítónál, rendőrségnél, javíttatás). 

 

Egyébként ezen a szakaszon az elmúlt néhány évben általunk ismert hat parkoló autóval 

történt balesetet, melyeket szintén az alulról érkező autók okoztak. 

 

A János utca meredek szakaszán koccanásos balesetek tucatjai történnek (hol egy 

visszapillantó tükör, hol egy kis fényezésen esett horzsolás, hol egy kis horpadás, ahol emiatt 

bizony nem állnak meg a gépkocsivezetők). Mindennaposak ezen a meredek szakaszon 

továbbá az autósok közti szitkozódások, a tábla ellenére az elsőbbség meg nem adása, stb. De 

a korábbi évek téli időszakaiban komolyabb megcsúszásos nagy anyagi kárral történő 

balesetek is történtek itt! 

 



 78 

Külön szerencse, hogy gyalogos személy 8 napon túl gyógyuló sérülést még nem szenvedett. 

 

Tisztelt Polgármester Úr! 

 

• Mikor kerülnek ki a forgalomlassító terelőtáblák? 

• Mikor indul el a járda építése? 

• Mikortól lesz rendőri, közterület‐felügyelői és polgárőri jelenlét a Barcsay iskola és a János 

utca által határolt részen? 

 

Köszönettel: 

 

 

Fülöp Zsolt s.k. Fekete János s.k. Kubatovics Áron s.k. 

 képviselő képviselő képviselő 

 

 

 

Szentendre, 2016. április 11. 

 

A kérdés melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

 

VÁLASZ KÉRDÉSRE 

A Társaság az Élhető Szentendréért Egyesület Képviselőcsoport által a Képviselő-

testület 2016. április 14-i ülésére benyújtott kérdésekre 

 

 

Tisztelt Képviselő Urak! 

 

A János utca forgalomtechnikája tárgyú kérdésükben felvetettekkel kapcsolatosan az 

alábbiakról tájékoztatom Önöket: 

 

1./ Mikor kerülnek ki a forgalomlassító terelőtáblák? 

 

A forgalomlassító terelőtáblák kihelyezését a VSZ N. Zrt. a közszolgáltatási szerződés 

keretében automatikusan végzi, mint ahogy ősszel a beszedésüket. Ott ahol nincs meg az új 

tábla, oda a „virágládás megoldás” kerül. Elindítottunk egy folyamatot a város útügyi 

mérnökével, hogy a virágládákat „korlátos terelőtáblákra” váltsuk ki. Ebben a folyamatban ott 

tartunk, hogy keressük a legolcsóbb korlát-gyártót, beszállítót, amint megtaláljuk a kedvező 

megoldást, történhet meg a táblák kihelyezése. 

 

2./ Mikor indul el a járda építése? 

 

A járda építésének a költsége biztosítva van a város 2016. évi költségvetésében, az építést az 

őszi iskolakezdésre szeretnénk elvégeztetni. 

 

3./ Mikor lesz rendőri, közterület-felügyelői és polgárőri jelenlét a Barcsay iskola és a 

János utca által határolt területen? 
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A rendőri és közterület-felügyelői jelenlét alkalmi jellegű lehet továbbra is. A rendőrséggel 

való jó kapcsolat alapján külön kérésre egy-egy rendezvény, vagy nagyobb forgalom esetén 

lehet számítani a rendőrökre, de állandóan nem, hiszen a munkájuk és főként létszámuk ezt 

nem teszi lehetővé. A város közterület-felügyelői sem tudnak állandóan jelen lenni egy 

területen, hiszen az egész városban biztosítani kell a közterületek rendjét. A polgárőri jelenlét 

tárgyában egyeztetni fogunk a polgárőrséggel. 

 

Szentendre, 2016. április 14. 

 

 Verseghi-Nagy Miklós 

 polgármester 

 

KÉRDÉS 

 

Tisztelt Polgármester Úr! 

 

Március folyamán a Sztaravodai úttal párhuzamosan, a Skanzen és a ’K+D Építőanyag’ 

kereskedés telephelye között murvás út épült. Miközben fontos, hogy végre a szarvashegyi 

lakosoknak – amennyiben gyalog akarnak besétálni a városba – nem a Sztaravodai úton kell 

gyalogolniuk, és fontos kiemelni, hogy a Skanzent gyalogosan megközelítő turisták miatt is 

kell egy ilyen „út”, aközben a kivitelezése laikus szemmel is kívánnivalót hagy maga után: 

 

 a hevenyészetten elegyengetett földsáv közepére kavics csíkot terítettek le, amit 

lehengereltek, majd erre a felületre terítettek murvát, amit szintén lehengereltek; 

 az út felülete nem egyenes, hanem „hepe‐hupás”; 

 a helyiek és a turisták elkezdték már használni, de nem fér el egymás mellett két 

ember: egymás mögött, libasorban járnak rajta, és amikor szembetalálkozik egy 

gyalogos egy babakocsival, akkor a gyalogosnak mindenképpen le kell térnie az útról; 

 kerékpárosoknak alkalmatlan, azok továbbra is a Sztaravodai úton fognak közlekedni, 

hiszen egymás mellett nem fér el gyalogos és kerékpáros; 

 félő, hogy a balkáni technológiájú út nem lesz tartós, a környezeti hatások és a 

használatból fakadó terhelés együttesen néhány éven belül használhatatlanná teszi. 

A beruházással kapcsolatban az alábbi kérdésekkel fordulunk Önhöz: 

 

 Milyen céllal épült az út? 

 Ki az építtetője és ki volt a megbízott vállalkozója az útnak? Miért nem volt kinn 

kötelező tájékoztató tábla a beruházásról? 

 Ki az út tervezője? Ki a műszaki ellenőr? 

 Miért nem nyilvánosak a beruházás műszaki paraméterei és tervei? 

 Valóban az és úgy épült meg, amelyet és ahogy azt a tervező megtervezte? Valóban 

azzal a műszaki tartalommal? 

 Mennyibe kerül a beruházás Szentendre Város Önkormányzatának? 

 Amennyiben Szentendre Város Önkormányzata az építtető, abban az esetben ezt az 

elkészült beruházást át fogja venni és ki fogja fizetni? 

 Amennyiben Szentendre Város Önkormányzata az építtető, abban az esetben milyen 

költségvetési soron található a beruházás költsége? 
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Véleményünk szerint a beruházás minősége nem méltó Szentendréhez. 

 

Köszönettel: 

 

 

 Fülöp Zsolt s.k. Fekete János s.k. Kubatovics Áron s.k. 

 képviselő képviselő képviselő 

 

 

Szentendre, 2016. április 11. 

 

 

A kérdés melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

 

 

VÁLASZ KÉRDÉSRE 

A Társaság az Élhető Szentendréért Egyesület Képviselőcsoport által a Képviselő-

testület 2016. április 14-i ülésére benyújtott kérdésekre 

 

 

Tisztelt Képviselő Urak! 

 

 

A Sztaravodai úttal párhuzamosan kialakított ösvény tárgyú kérdésükben felvetettekkel 

kapcsolatosan az alábbiakról tájékoztatom Önöket. 

 

1./ Milyen céllal épült az út? 

 

Itt valójában nem útról beszélünk, hanem egy 60 cm széles 800 m hosszú turista-gyalogos 

ösvényről. Az alapvető cél az volt, hogy a lehető legkevesebb anyagi forrás felhasználásával 

kerüljön kialakításra egy olyan gyalogos ösvény, amely a Sztaravodai útról a gyalogos 

forgalmat – a gyalogosok biztonsága érdekében – leválasztja. Továbbá az ösvény olyan 

alappal, szerkezettel készüljön, amely később tovább erősíthető, esetleg teljesen vízzáróvá 

tehető. A kialakítás során kerüljön sor a környezetben lévő vadnövényzet kivágására, 

földmunkára és elszállítására. A pályaszerkezethez szükséges kőalapot és kiékelő zúzalékot a 

VSZ N. Zrt. tavalyi Bükkös-patak tisztítása során kitermelt hordalékkövek felaprításából 

származó anyag biztosította, mivel a felső zúzalék szemnagyságú követ a vállalkozó szerezte 

be. 

A gyalogösvény igényét a környéken lakók többször jelezték lakossági fórumon, de az ösvény 

lehetőséget biztosít a Skanzen gyalogos megközelítésére is. Az ösvény tehát nem gyalogos 

járda, kerékpárút célzattal és műszaki tartalommal, hanem turista-gyalogos ösvényként került 

megrendelésre. 

 

2./ Ki az építtetője és ki a megbízott vállalkozója az útnak? Miért nem volt kint kötelező 

tábla a beruházásról? 

 

Az ösvény építtetője az önkormányzat. A műszaki tartalom meghatározásával kivitelezői 

ajánlatkérés történt, amelyet az azonos műszaki tartalom mellett a legolcsóbb ajánlattevő 
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nyert el. Az ajánlatokat a Városfejlesztési Iroda kérte be és értékelte, a munkát pedig a Pilis-

2003 Kft. nyerte el. 

Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet alapján 

nem kötelező a tájékoztató tábla kitétele. 

 

3./ Ki az út tervezője és ki a műszaki ellenőre? 

 

Az ösvény elkészítése olyan egyszerű műszaki feladat, melyre külön tervezési feladatot nem 

volt indokolt kiadni, az ajánlatkérés tartalmazott minden pontos paramétert, melyet a 

kivitelezőnek követnie kellett, illetve folyamatos művezetés mellett biztosítható, hogy a 

megrendelő elvárásai szerint valósuljon meg a beruházás. A munka ellenőre a Városfejlesztési 

Iroda munkatársa, Tóth Tibor útügyi mérnök.  

 

4./ Miért nem nyilvánosak a beruházás műszaki paraméterei és tervei? 

 

Nyilvánosak. 

 

5./ Valóban az és úgy épült meg, amelyet és ahogy azt a tervező megtervezte? Valóban 

azzal a műszaki tartalommal? 

 

A munka még nem lett átadva a megrendelőnek. A kivitelezés során az alap-kiírásban előírt 

növényzetirtás, eltávolítás, elszállítás, a szükséges földmunka és a felesleges föld elszállítása, 

valamint az ösvény pályaszerkezete kialakításra került. 

A megrendelésen kívül a kivitelező elvégezte a létesítmény mellett a durva tereprendezést, a 

teljes szakaszon az ösvény rézsűjének földtakarását a környezetben található szemét és egyéb 

sitt anyagok elszállítását; a rézsű mellett található szennyvízcsatorna akna fedeleit 

visszahelyezte, illetve pótolta. Még vissza van a kétoldali földterítés és fűmaggal való 

beszórás. 

 

6./ Mennyibe került a beruházás Szentendre Város Önkormányzatának? 

 

A vállalkozó, az ajánlatában megjelölt 1.500 ezer Ft + ÁFA összegű díjra lesz jogosult 

teljesítéskor. 

 

7.-8./ Amennyiben Szentendre Város Önkormányzata az építtető, abba az esetben ezt az 

elkészült beruházást ki fogja átvenni és ki fogja fizetni és milyen költségvetési soron 

található a beruházás költsége? 

A műszaki tartalom és az építési technológia alapján elvárható minőség függvényében kerül 

átvételre a beruházás. Az átvételért a város főmérnöke és az útügyi mérnök a felelős. A 

vállalkozó, a 6. válaszban megjelölt összegű díjra lesz jogosult teljesítéskor. A beruházás a 

2016. évi költségvetés Városfejlesztési Iroda dologi kiadásainak terhére biztosított. 

 

 

Szentendre, 2016. április 12. 

 

 

 Verseghi-Nagy Miklós 

 polgármester 
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KÉRDÉS 

 

A 2016.04.14‐i testületi ülésre 

 

Tisztelt Polgármester Úr! 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő testületének 16/2011. (III. 16.) önkormányzati 

rendelete a házasságkötések, a bejegyzett élettársi kapcsolatok és a családi események 

szolgáltatási díjairól kimondja, hogy: 

 

„Szolgáltatási díj a külső helyszínen történő házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat 

létesítése esetén: 

A Városháza épületén kívül rendezett esküvői szolgáltatás díja 

 112.500,‐Ft,” 

 

Szentendre kétségtelenül a Dunakanyar gyöngyszeme, ám a hozzánk beérkezett reakciók, 

kérdések és vélemények tükrében a fent idézett összeg nehezen indokolható. Legutóbb egy 

olyan házasságkötés előtt álló párról hallottunk, akik inkább Pócsmegyeren keltek egybe, mint 

itt – hiszen ott jóval az itteni alatt van a külső helyszínen történő házasságkötés szolgáltatási 

díja. Hasonló okokból döntött így egy másik pár is, ők azonban Budakalászt választották. 

Mindezek alapján úgy véljük, hogy ez a szolgáltatási díj kétségtelenül túl magas, hiszen 

riasztja innen a házasságkötésre vágyó fiatalokat. 

 

E sejtésünk alátámasztására térségi összehasonlítást végeztünk a Dunakanyar 

településeinek egyező szolgáltatási díjtételeiről. A díjtételek maximumát vettük figyelembe 

ott, ahol a házasulandó felek bejelentett lakóhelye csökkenti a szolgáltatás díját. A 

Dunakanyar minden további településének szolgáltatási díja átlagosan 31.250 forint. 

Szentendre után második legmagasabb díjtételt Kisorosziban és Pilisszentkereszten találhatjuk 

meg (70.000 forint), míg a legalacsonyabbakat Pilisszentlászlón és Pócsmegyeren (5.000 

forint). A festői szépségű Visegrád városában a külső helyszínen végzett házasságkötésnek 

40.000 forintos díjazása van, mely összeg csak a szertartást fedezi. 

 

Az indoklásunk azonban nem merülhet ki a Dunakanyar településeinek vizsgálatával, 

érdemes tekintettel lenni a hasonló turisztikai értékkel bíró fővárosi kerületekre is. 

Három igen magas külső helyszíni házasságkötési díjjal bíró frekventált kerületet találtunk, 

melyek közül az V. kerületben a legmagasabb a díj mértéke (101.600 forint), azonban ez az 

összeg tartalmazza az anyakönyvvezető és a szertartás vezetéséhez szükséges kellékek 

rendelkezésére állásának díját is. A díjtétel nagyságát indokolja, hogy itt található országunk 

néhány legnevezetesebb helyszíne is (Országház, Greshampalota, Szent István‐bazilika). A 

Lukács fürdőnek, Gül baba türbéjének és a Millenáris parknak otthont adó II. kerület esetében 

a díj mértéke 70.000 forint, míg a Bécsi kapuról, a Budavári Palotáról és a 

Mátyás‐templomról is ismert I. kerület esetében a díj mindösszesen 55.000 forint értékű. 

Kiesőbb kerületek esetében a díjszabás is mérsékeltebb, így a XXI. kerületben 22.000 

forintos, míg a XXIII. kerületben 30.000 forintos díjazás van érvényben. 

 

Szentendre adottságaival tágabb környezetünkben három település veheti fel a versenyt. 

gyönyörű történelmi belvárossal, a Nagypréposti Palotával és a Fehérek templomával és 

rendházával megáldott Vác esetében a külső helyszínű házasságkötési szolgáltatás díja 50.000 

forint. A bazilika és az esztergomi fellegvár, valamint a királyi város otthona, Esztergom 
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esetében ez 15.000 forint. A Grassalkovich‐kastély és a Máriabesnyői kegyhely, illetve a 

Hamvay‐kúria otthona Gödöllő, ahol a külső helyszíni házasságkötés díja 14.000 forint 

értékű. 

 

Kérdéseink: 

 

1. Miért kerül ilyen nehezen indokolhatóan magas összegbe Szentendrén a külső helyszíni 

házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése szolgáltatás díja? 

2. Elfogadhatónak tartaná‐e Polgármester Úr a szolgáltatási díj mérséklését annak 

érdekében, hogy a szentendrei fiatalság inkább itt keljen egybe és ne kényszerüljön át 

Budakalászra vagy akár Pócsmegyerre házasságot kötni külső helyszínen? 

3. Amennyiben az előző kérdésre adott válasz igenlő, úgy Polgármester Úr milyen mértékű 

csökkentést érezne nagyságrendileg megfelelőnek? 

 

Köszönettel: 

 

 

 Fülöp Zsolt s.k. Fekete János s.k. Kubatovics Áron s.k. 

 képviselő képviselő képviselő 

 

 

Szentendre, 2016. április 11. 

 

 

 

 

VÁLASZ KÉRDÉSRE 

TESZ önkormányzati képviselői által a Képviselő-testület 2016. április 14-i ülésére 

benyújtott kérdésre 

 

 

Tisztelt Képviselő Urak! 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének a házasságkötések, a bejegyzett 

élettársi kapcsolatok és a családi események szolgáltatási díjairól szóló 16/2011. (III. 16.) 

önkormányzati rendeletének 6. § (1) bekezdése rendelkezik a külső helyszínen tartandó 

esküvők díjáról, melyet 112.500 Ft-ban határoz meg.  

 

Szentendre város népszerű a házasulandók körében, jelentősen több a házasságkötések száma, 

mint a kérdésben említett Pócsmegyeren vagy Budakalászon, így ezen településekkel való 

összehasonlítás ebben a kérdésben nem mérvadó. A kerületekkel való összehasonlítás során 

arra kell figyelemmel lenni, hogy míg azokban a hivatalokban több anyakönyvvezető is 

dolgozik és tart esküvőket, addig a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatalban csak egy fő 

anyakönyvvezető van. 

 

A szentendrei fiatalok számára a házasságkötés lehetősége Szentendrén, a hivatal 

helyiségeiben maximálisan biztosított, tehát akinek fontos az, hogy Szentendre városában 

kössön házasságot, annak erre – akár ingyenesen is – lehetősége van. Tapasztalataink szerint, 

aki valóban ragaszkodik a szentendrei külső helyszínen való szertartáshoz, az képes és 

hajlandó is megfizetni a szolgáltatási díjat.  
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A 2016. évi esküvői szezonra jelenleg már 6 időpontra van az említett helyszínekre 

házasságkötési szándék bejelentve. 

A korábbi évekhez viszonyítva ez növekvő tendencia, figyelemmel arra, hogy 2015. évben 2, 

2014. évben 4 külső helyszínen kötött házasság volt Szentendrén. 

 

A külső helyszíni rendezvények nem akadályozhatják a hivatali helyiségben házasulandókat, 

mivel a jogszabály szerint köteles a hivatal a házasságkötésre alkalmas helyiséget biztosítani. 

Ebből adódóan a külső helyszíni házasságkötések főszabályként csak a házasságkötő 

teremben vagy a díszteremben megtartott szertartások utáni időpontban kivitelezhetők és az 

egész lebonyolítás hosszabb időt vesz igénybe, mint egy hivatalban tartott esküvő. A külső 

helyszínen történő házasságkötés során az anyakönyvvezetőn és a technikai személyzeten 

kívül sofőrt és a hivatal járművét is biztosítani kell, mert az anyakönyvet csak így lehet 

biztonságosan a külső helyszínre szállítani.  

 

A meghatározott díjtétel csökkentése esetén – mivel a díjnak szabályozó hatása is van – 

várhatóan olyan mértékben megemelkedne a külső helyszíni házasságkötések száma, hogy az 

nem lenne összeegyeztethető a hivatali helyiségben lévő házasságkötések időpontjával és 

számával. Ebből adódóan az anyakönyvvezetők és a technikai személyzet létszámának 

növelése válna szükségessé, ami akár jelentős kiadást is jelenthet a hivatal számára. 

 

Fentiek miatt a külső helyszíni házasságkötések igényének teljes körű kiszolgálása 

álláspontom szerint nem lehet elsődleges szempont, mivel két impozáns helyiséggel várjuk a 

házasulandókat és igyekszünk mindent megtenni annak érdekében, hogy mindenekelőtt a 

szentendreieket és elsősorban a hivatali helyiségekben, de az igényeiknek megfelelően 

kiszolgáljuk. 

 

Felhívom továbbá figyelmüket arra, hogy mivel a díj mértékét helyi rendelet tartalmazza, 

ezért annak módosítására nem a polgármester, hanem a Képviselő-testület jogosult.  

 

 

Szentendre, 2016. április 14.  

 

 

 Verseghi-Nagy Miklós 

 polgármester 

 

 

 

 

37. Egyebek 

 

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

 

Magyar Judit képviselő: elmondja, hogy a Vasúti villasor és a 11-es főút kereszteződésében 

van egy nagy kátyú, ami egyre nagyobb, és lassan kikerülhetetlen, balesetveszélyes. Szeretné, 

ha ezt minél előbb kijavítanák. A másik problémája, hogy a kátyúzás nem igazán sikerült, 

mert például a Kálvária és a Pásztor utcánál 3 nap után kijött az anyag, amit a kátyúba 

töltöttek. Ezeknek utána kellene nézni, mert így többe kerül, hogy többször kell ugyanott 

kátyúzni, és a lakók is elégedettebbek, ha a munka azonnal jól sikerül. A turbó 
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körforgalommal kapcsolatban szeretné kérdezni, hogyan áll a dolog. Erre egy hosszabb 

lélegzetvételű választ szeretne kapni, mert iszonyatos a helyzet, ami minden nap kialakul a 

budakalászi felüljárónál. Szeretné, ha valami előrelépés történne ebben az ügyben. A 

Sztaravodai út vízelvezetésével kapcsolatban szeretné megkérdezni, hogy ezt valaha 

megcsinálják–e, mert az árokban folyamatosan pang nyáron is a víz. A Fürj utcai csapadék 

vízelvezetés helyzetéről is szeretne kérdezni, amire írásban is elfogadja a választ. Tudja, hogy 

beépítettek a költségvetésbe egy nagyobb összeget erre a feladatra, de nem tudja, hogy 

elkezdődtek–e már ezek a munkák. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: elmondja, hogy a Képviselő-testület ülését ne 

degradálják le a képviselők ügyfélszolgálati szintre. Ígéri, hogy meg fogják nézni a Vasúti 

villasornál található kátyút. Bátorítja a képviselő asszonyt, nyugodtan jelentse be vagy akár 

írjon egy e-mailt, ha valahol a városban nagyobb kátyú található. Megnézik, és 

megválaszolják a megkeresést. De kéri, hogy tartsák meg a Képviselő-testületi ülést nagyobb 

ívű dolgokra. A turbó körforgalommal kapcsolatos kérdésre is válaszolnak. Tudomása szerint 

jelenleg nincsen változás, a Magyar Közút idei beruházásában tervezi a körforgalom 

megvalósítását. A Sztaravodai út vízelvezetéséről is fognak tájékoztatást adni, valamint a Fürj 

utcai építkezésről is, ami amúgy a szentendrei Önkormányzat idei beruházási programja. 

Minden kérdésre írásban fognak válaszolni. Megadja a szót Zakar Ágnes képviselőnek. 

 

Zakar Ágnes képviselő: jelzi, hogy mint pedagógus szólal fel, azoknak a nevében, akik nem 

tiltakoznak, nem sztrájkolnak, és nem követnek el engedetlenséget, nincsenek kevesen. 

Megígérte a kollegáinak és az ismerőseinek, hogy felszólal a képviselő-testületi ülésen, mert 

volt egy polgári engedetlenség, amiről mindenki tudja, hogy ez egy törvénytelen dolog. 

Pedagógusként, anyaként és képviselőként is igyekszik a törvényeket betartani, nagyon 

rosszízűnek találta azt, hogy a szemben ülő képviselőktől, nevezzük ellenzéknek, TESZ–nek, 

MSZP–nek, itt a Jobbikot lehatárolja, hogy olyan rendezvényre vitték el a szimpatizánsaikat, 

és ők is olyanon jelentek meg, ami törvénytelen. Mint régi gyakorlott képviselő szeretné 

elmondani és úgyis, mint nagyon régen ellenzéki képviselő, hogy érti a szándékot és tudja, 

hogyan működik a politika. Az ellenzék szeretne híveket szerezni, de nagyon határozottan 

kiáll amellett, - ahol tudja Pukli Istvánnak is írta-, hogy ne tegyék ki az iskolát a politika 

színterének. Ezen a Pukli István által nagyon sikeresnek minősített rendezvényen - 

Szentendréről a TESZ honlapjáról tájékozódott, meg az ismerőseitől - 250 állami tanár (a 

városban több mint 400 állami tanár van) közül mintegy 40–en vettek részt pedagógusok, 

tehát a többség helyettük - akik kint álldogáltak - tanítottak. Írt Pukli Istvánnak egy levelet - 

nem kapott rá választ -, hogy írja le, mi volt az a nagy eredmény, amit elértek. A 

kormányzatnál ennek biztos nem volt hatása, viszont nem tudott rendesen történelem órát 

tartani, mert a kollégákat helyettesíteni kellett. De ez folyatódik, nincs vége. Meg kellett 

szólalnia azok nevében, akik rendet szeretnének az iskolában, és kérik, ha probléma van, 

akkor más módszerekkel lépjenek fel. Azt látja, hogy van egy kormányzat, aki próbál eleget 

tenni a kéréseknek, és van egy kerekasztal, ahol az ellenzéki ember elmondhatja a 

véleményét. Kisbabája volt, amikor Miakich Gábor szocialista polgármester volt, és amikor 

elrikkantotta magát, hogy ellenzéki, akkor ment a kisbabával, mert egy ellenzékinek az a 

dolga, hogy akkor ott elmondja a véleményét, ha kiabálni kell, akkor kiabáljon, de nem ilyen 

fajta eszközökkel. Ami az interneten van, hogy ki milyen igazgató, azt most nem is hozza 

szóba, csak megígérte a kollégáinak, hogy kiáll valamilyen formában azon pedagógusok 

mellett, akik tanítani szeretnének. Kérik, hogy a problémákat más úton oldják meg, ez már 

nemcsak engedetlenség, vagyis a sztrájk következménye, hogy a munkához való joga holnap 

nem teljesül, mert nem taníthat. Ügyesen elintézték, hogy ez már nem engedetlenség, hanem 

már van mögötte szakszervezet, már lehet sztrájkolni. Galló Istvánné (Pedagógusok 
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Szakszervezetének elnöke) kéri, hogy most már megálljon az élet, és hasonló. Mondjuk azt 

tájékoztatásként, csak zárójelben jegyzi meg: például, amit a teátrum vezető úrnak adnak bért, 

annál a pedagógus egy magasabb bért tudhat magáénak. De a lényeg az, hogy nagyon 

szeretnék a rendet megtartani az iskoláikban, és a vele szemben ülőknek azt szeretné 

mondani, hogy szerinte törvénytelen esetben, törvénytelen akciókban egy városi példát 

mutató képviselő, városvezető nem ildomos, hogy részt vegyen, és azzal dicsekedjen. Ez nem 

egy patak takarítás volt, vagy egy aluljáró festés, vagy egy jó akció, ez a dolgozó 

pedagógusoknak keményen a bőrükre megy, és ezt nehezményezik. Megfogalmazta a 

tankerület felé, hogy nem teljesül a munkához való joga, nem taníthat, a sztrájkhoz való jog 

teljesül, a munkához való jog nem. Ettől az oktatás nem lesz jobb, hanem szét vannak verve 

az iskolák. 

 

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

 

Fekete János képviselő: elmondja, ez Zakar Ágnes véleménye, a Társaság az Élhető 

Szentendréért Egyesület más véleményen van, és a tanárok egy része is. Nem szeretné pro 

vagy kontra minősíteni a dolgot. Elkezdte Pomáz a külső kalászi utat kátyúzni elég hosszú és 

elég tömött sorokban, szentendrei oldalról még nem látja ezt az elszántságot. Jól lehet 

rendkívül balesetveszélyes, rengeteg kátyú van. Nemcsak a kátyú, hanem az út melletti padka 

is életveszélyes, nagyon mély. Előbb utóbb ott komoly baleset fog történni, illetve komoly 

káresemény fog történni. Szeretné a döntéshozókat arra kérni, hogy ezt mielőbb oldják meg, 

mert ennek a kártérítési része többszöröse lehet az út kijavításának. A Római sánc utcáról a 11 

–es főútra bevezető rész nagyon rázós, kérik, hogy ezt is orvosolják. Kun Csaba képviselő úr 

választási ígéretet tett a Szentendre és Vidéke című újságban, hogy ezt a problémát idén 

megoldják. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: elmondja, hogy a Római Sánc utca felújításának 

igényét már ismerik, tudják, ezzel kapcsolatban már készültek felmérések. Fekete János 

képviselő úr ismeri a költségvetési helyzetet, ennek a teljes felújítása nem tudott bekerülni az 

idei év költségvetésébe. Azt, hogy valamilyen felületi kezelést lehet-e tenni, megvizsgálják, 

illetve a burkolat kopórétegének javítása folyamatban van. A külső Pomázi úttal 

kapcsolatban: az ismert, hogy több mint 4.000 m2 út felületet kátyúztak tavaly Szentendrén, 

ez a program idén is folytatódik. A kátyúzás meg fog történni, lehet, hogy nem pont 

ugyanabban a sorrendben, ahogy Pomáz végzi. Annak az útnak a szélessége olyan amilyen, 

nem a padkának a problémájáról van szó, hanem egy komplett útszélesítésről, de annak az 

útnak a kiszélesítése nagyon komoly költségvetési kérdés, annak a függvényében tudnak róla 

beszélni, ha forrást is tudnak hozzá biztosítani. Megadja a szót Holló István képviselőnek. 

 

Holló István képviselő: a Klikkes dologra annyit reagál, hogy az olyan, mint az állatorvosi ló, 

abba betegedett bele, hogy nem zabbal etették, hanem narancslével itatták. Reméli, hogy majd 

kicserélik a takarmányt, és megfelelő lesz a diagnózis. Városüzemeltetési kérdései: az, hogy a 

Barackos út állapota, a busz fordulótól a Tegez utcáig kritikán aluli. Évek óta nem volt 

javítva, lakók megkeresését tolmácsolja. Elkeseredésükben elkezdtek kátyúzni, de olyan 

anyagot tettek bele, ami nem belevaló, kipereg. A helyzet nem lett jobb, sőt rosszabb lett, 

mert most már a zúzott kő van szanaszét a Barackos út útpályáján. Ezt a pályát inkább 

tankcsapdának nevezné. Kéri a közreműködést abban, hogy ez az akkut probléma 

megoldódjon így tél után, mert nagyon sok embernek megkeseríti az életét. A hátsó Pomázi 

úton van egy fekvő rendőr, amire ráírta valaki, hogyha nem tetszik, akkor dudálj, nem tudja 

ennek mi a célja. Le van húzva a fekvőrendőr teteje és egy nagy olaj tócsa van ott. 

Gyalogosan járt ott és megnézte, valószínűleg a geometriai méretei nem megfelelőek, ezért 
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valaki ott hagyta a kartellját. Ezeket folyamatosan végig kellene nézni a városban, mert a 

Fenyő utcai forgalomlassító küszöb sem lett megcsinálva azóta se, pedig erre is volt ígéret. 

Reméli, hogy ez tavasszal orvosolva lesz.  

 

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

 

Magyar Judit képviselő: nem gondolta, hogy itt ilyen nagy ívű dolgokról kell beszélni, mint 

amilyenekről Zakar Ágnes képviselő beszélt. Viszont miután meg lett szólítva, szeretné 

elmondani a saját véleményét. Úgy gondolja, hogy az az oldal, ahol ül, kivéve a Társaság az 

Élhető Szentendréért Egyesületet, ellenzék. Ez azt jelenti, hogy mindazzal, amit önök 

csinálnak, nem biztos, hogy egyetért. Jelen esetben például egyáltalán nem értettek egyet a 

KLIK téma kezelésével. Lehet, hogy van ellenzéki kerekasztal, de meg kellene hallgatni azt, 

aki oda szeretne menni, és el szeretné mondani a saját problémáit, és olyan embereket kellene 

odaültetni. Miakich Gábor akkoriban polgármester volt, úgyhogy Zakar Ágnes jó helyre ment, 

itt viszont nem a miniszterelnökkel tárgyalnak, még csak nem is azokkal az emberekkel, akik 

kompetensek. Ebbe a vitába nem szeretne belemenni. Ellenzéki képviselőként, hogyha csak 

polgári engedetlenséggel tud tiltakozni az ellen, ami ellen egyébként szeretne tiltakozni, mert 

a kormány olyan sztrájktörvényt hozott, hogy nem lehetett mással tiltakozni, akkor úgy 

gondolja, ezt fogja megtenni. 

 

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

 

Zakar Ágnes képviselő: elmondja, hogy érti, hogy a Fekete János képviselőnek más a 

véleménye, és ezzel nincs semmi gond. Úgy kezdte az előző felszólalását, hogy azoknak a 

pedagógusoknak a nevében beszél, akik szeretnének dolgozni. Soha nem mondta, hogy nincs 

joguk sztrájkolni, de azt el kell ismerni, hogy nekik lenne joguk dolgozni. Magyar Juditnak 

mondja, hogy nem merte az ellenzéket mondani, mert az előbb erről volt polémia, hogy 

ellenzék vagy nem ellenzék. Helyi dolgokról beszélt, hogy szerinte törvénytelen dolog történt 

az iskolák előtt. Mert a polgári engedetlenség olyan, - jogászt idéz -, mint a tilosban parkolás. 

Tehát tilosban nem parkolunk, egy pedagógus példát mutat, ilyenhez egy képviselő, ha 

ellenzéki, ha kormánypárti, ne adja a nevét és a megjelenését. Helyi ügyre hívta föl a 

figyelmet. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: egyéb kérdés, észrevétel nem lévén megköszöni a 

testület munkáját, az ülést 16.22 órakor bezárja. 

 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 

         Verseghi-Nagy Miklós                                dr. Gerendás Gábor 
                polgármester             jegyző 

 

 


