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Szám: 5/2016. 

 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

 2016. május 12-én (csütörtökön) 15.00 órai kezdettel  

a Városháza Dísztermében tartott üléséről 

 

 

 

Jelen lévő képviselők:  Verseghi-Nagy Miklós polgármester, Sólyomné Gyürk Dorottya 

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

Fülöp Zsolt, Horváth Győző, Kubatovics Áron, Kun Csaba, 

Magyar Judit, Pintér Ádám, Tolonics Gyula és Zakar Ágnes  

képviselők 

 

 

Távol van:         Petricskó Zoltán általános alpolgármester, Holló István képviselő 

  

Hivatalból jelen 

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

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

Novák Andrea közgazdasági irodavezető, Tamás Attiláné számviteli 

vezető, Aba Lehel főépítész, dr. Weszner Judit városfejlesztési 

irodavezető, Kolozs János főmérnök, Szöllősy-Meggyes Ildikó 

pályázati referens, Kosztek Imréné pályázati koordinátor, dr. Mérész 

Katalin jogtanácsos, dr. Klúcsó Anita jogtanácsos, dr. Nádudvari 

Gyöngyi jogtanácsos, dr. Mészáros Orsolya jogi referens, Solymosi 

Heléna a Szentendrei Kulturális Központ NKft. általános 

ügyvezetője, a kommunikációs központ vezetője, dr. Ligetfalvi 

Kinga közigazgatási és adó irodavezető, Márton Andrea 

vagyongazdálkodási irodavezető, Alföldiné Petényi Zsuzsanna 

vagyongazdálkodási ügyintéző, Bánhidi-Kovács Anikó 

vagyongazdálkodási ügyintéző, Sándorné Vincze Viktória 

szolgáltatási koordinátor, Bartha Enikő az Önkormányzati és 

Szervezési Iroda vezetője, Kondacsné Nagy Ágnes testületi referens 

 

Meghívottak:  

 

„A Kulturális és Turisztikai Bizottság új tagjának megválasztásáról” c. napirendi 

ponthoz Krizbainé Szabó Éva jelölt 

 

„Szentendre Város Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásának zárásáról (zárszámadás) 

és a 2015. évi maradvány jóváhagyásáról” c. napirendi ponthoz Balogh Istvánné és Tóth 

Kálmán az EAST-AUDIT Zrt. könyvvizsgálói 

 

„A Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. 2015. évi mérlegbeszámolójának elfogadásáról”, 

„A Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. közszolgáltatási tevékenységének 2015. évi 

elszámolásáról”, „Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 3/2014. (II.4.) önkormányzati 
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rendeletének módosításáról”, Szentendre Város Önkormányzata és a Városi Szolgáltató 

Nonprofit Zrt. között létrejött, hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 

közszolgáltatási szerződés módosításáról”, Szentendre Város épületeinek karbantartása, 

üzemeltetése tárgyában kötött közszolgáltatási szerződés módosításáról”, Az élelmezési 

nyersanyag közbeszerzésről” és „A földgáz közbeszerzésről” c. napirendi pontokhoz 

Mandula Gergely vezérigazgató, dr. Huszár Adrienn jogász, Pálinkás Attila divízióvezető 

 

„A Szentendrei Sportcélú Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Kft. üzemeltetésében lévő 

sportpályák jövőbeni hasznosításáról” c. napirendi ponthoz Drégely Miklós ügyvezető 

 

„Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. alapító okiratának módosításáról” c. 

napirendi ponthoz Solymosi Heléna általános ügyvezető 

 

„Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Szentendre Város területén 

az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló 24/2007. (V.30.) Önk. számú 

rendeletének módosításáról” c. napirendi ponthoz Mód Arnoldné az StE Étterem és Pub 

bérlője 

 

 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: tisztelettel köszönti a megjelenteket, az ülést 15.02 

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

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

sürgősségi indítvány készült, mely kiosztásra került. Szavazásra bocsátja a „Pályázatos 

épületenergetikai felhívás a közép-magyarországi régió települési önkormányzatai számára 

c. pályázat tárgyában” szóló sürgősségi indítvány napirendre vételét.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 197   Száma: 16.05.12/0/0/A/KT 

Ideje: 2016 május 12 15:03  

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 - 
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Dombay Zsolt Igen - 

Fekete János Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Holló István Távol - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Távol - 

 

     

 

 

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

sürgősségi indítványt napirendre vette. Ügyrendben megadja a szót Pintér Ádám 

képviselőnek. 

 

Pintér Ádám képviselő: kéri, hogy a Képviselő-testület vegye le a napirendről „A 3734/1 

hrsz-ú ingatlanra (Ábrányi villához vezető út) vonatkozó együttműködési megállapodás 

megkötéséről” c. előterjesztést, mivel az ott lakók további egyeztetéseket kértek ennek 

kapcsán. Kiemeli, hogy a körzet képviselőjeként vállalja, hogy megszervezi az egyeztetést a 

lakók és Laki Péter úr között, hogy mindenki számára megfelelő megoldást találhassanak. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: szavazásra bocsátja az ügyrendi javaslatot. Jelzi, hogy 

az „igen” szavazat azt jelenti, hogy az előterjesztés kerüljön le a napirendről. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 198   Száma: 16.05.12/0/0/A/KT 

Ideje: 2016 május 12 15:03  

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 
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Megjegyzés: 

 

 

Név Voks Frakció 

Boda Anna Mária Igen - 

Dombay Zsolt Igen - 

Fekete János Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Holló István Távol - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Távol - 

 

     

 
 

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

az ügyrendi javaslatot elfogadta. 

 

 

Holló István képviselő megérkezik az ülésterembe, a jelenlévő képviselők száma 14 fő. 

 

 

 Verseghi-Nagy Miklós polgármester: elmondja, hogy több képviselő jelezte, hogy hamarabb 

el kell mennie, viszont mindenképpen szeretnének szavazni a Városi Pedagógiai Díj 

odaítéléséről, illetve az izbégi Sportpálya hasznosításáról. Ezért javasolja, hogy a 6. napirendi 

pont után tárgyalják „a Szentendrei Sportcélú Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Kft. 

üzemeltetésében lévő sportpályák jövőbeni hasznosításáról” és a „Szentendre Város 

Pedagógiai Díj adományozásáról” szóló előterjesztéseket, majd a meghívóban szereplő 

napirendek sorrendje szerint haladjanak. 

 

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 

 

#: 199   Száma: 16.05.12/0/0/A/KT 

Ideje: 2016 május 12 15:04  

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 - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. 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 határozatok 

végrehajtása  
Jelentés 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

Bartha Enikő 
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3. 

A Képviselő-testület által a 

Polgármesterre – névhasználat 

engedélyezése tárgyában – 

átruházott hatáskörben tett 

intézkedésekről 

Beszámoló 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

Bartha Enikő 

4. 

Duna-Vértes Köze Regionális 

Hulladékgazdálkodási 

Önkormányzati Társulás által 

Szentendrén létesítendő regionális 

hulladékátrakó és hulladékudvar 

helyzetéről 

Tájékoztató 

dr. Török Balázs 

városfejlesztési 

alpolgármester 

Kosztek Gabriella 

5. 
Kulturális és Turisztikai Bizottság 

új tagjának megválasztásáról 
Előterjesztés 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

Bartha Enikő 

6. 
A belső ellenőrzés 2015. évi 

tapasztalatairól 
Beszámoló 

dr. Gerendás Gábor 

jegyző 
Budai Mónika 

7. 

A Szentendrei Sportcélú 

Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető 

Kft. üzemeltetésében lévő 

sportpályák jövőbeni 

hasznosításáról 

Az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) 

pontja  alapján zárt ülés 

rendelhető el! 

Előterjesztés 

Petricskó Zoltán 

általános 

alpolgármester 

dr. Mérész 

Katalin 

8. 

Szentendre Város Pedagógiai díj 

adományozásáról 

Az Mötv. 42. § (2) bekezdés a) 

pontja alapján zárt ülés! 

Előterjesztés 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

Lantos Anna 

9. 

Pályázatos épületenergetikai 

felhívás a közép-magyarországi 

régió települési önkormányzatai 

számára c. pályázat tárgyában 

Sürgősségi 

indítvány 

dr. Török Balázs 

városfejlesztési 

alpolgármester 

Szöllősy-

Meggyes Ildikó 

10. 

Szentendre Város Önkormányzat 

2015. évi gazdálkodásának 

zárásáról (zárszámadás) és a 2015. 

évi maradvány jóváhagyásáról 

Előterjesztés 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

Novák Andrea 

Tamás Attiláné 
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11. 

Pirk János Múzeum Kulturális 

Szolgáltató Nonprofit Kft. 2015. 

évi közhasznúsági jelentéséről 

Az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) 

pontja alapján zárt ülés 

rendelhető el! 

Előterjesztés 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

Novák Andrea 

12. 

A Városi Szolgáltató Nonprofit 

Zrt. 2015. évre szóló számviteli 

törvény szerinti mérleg- és 

eredmény-beszámolójáról 

Az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) 

pontja alapján zárt ülés 

rendelhető el! 

Előterjesztés 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

Nagy-Lászka 

Stella 

13. 

A Városi Szolgáltató Nonprofit 

Zrt. közszolgáltatási 

tevékenységének 2015. évi 

elszámolásáról 

Az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) 

pontja alapján zárt ülés 

rendelhető el! 

Előterjesztés 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

Nagy-Lászka 

Stella 

14. 

Szentendre Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének a 

hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatásról szóló 3/2014. 

(II.4.) önkormányzati 

rendeletének módosításáról 

Előterjesztés 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

dr. Huszár 

Adrienn 

15. 

Szentendre Város Önkormányzata 

és a Városi Szolgáltató Nonprofit 

Zrt. között létrejött, 

hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatás ellátásáról szóló 

közszolgáltatási szerződés 

módosításáról 

Az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) 

pontja alapján zárt ülés 

rendelhető el! 

Előterjesztés 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

dr. Huszár 

Adrienn 
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16. 

Szentendre Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének a város 

forgalmi és parkolási rendjéről és 

a parkolási díjakról, a védett és 

korlátozott övezetekbe történő 

behajtás rendjéről szóló 23/2007. 

(IV.13.) Önk. rendeletének 

módosításáról 

Előterjesztés 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

dr. Ligetfalvi 

Kinga 

17. 

Szentendre Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének a 

Szentendre Város területén az 

üzletek éjszakai nyitvatartási 

rendjéről szóló 24/2007. (V. 30.) 

Önk.  rendeletének módosításáról 

Előterjesztés 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

dr. Ligetfalvi 

Kinga 

18. 

A pénzbeli és természetbeni 

szociális és gyermekvédelmi 

ellátásokról szóló 5/2015. (II.17.) 

önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló …/2016. (…) 

önkormányzati rendelet 

elfogadásáról 

Előterjesztés 

Petricskó Zoltán 

általános 

alpolgármester 

dr. Ligetfalvi 

Kinga 

19. 

Szentendrére készülő 

településrendezési eszközökkel 

kapcsolatos Telepítési 

Tanulmánytervek és 

településrendezési szerződések 

elfogadásáról (Vasúti villasor, 

Vadon Háza, Rózsa utca) 

Előterjesztés 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

Aba Lehel 

Alföldiné Petényi 

Zsuzsanna 

dr. Nádudvari 

Gyöngyi 

dr. Klúcsó Anita 

20. 

Szentendre Város épületeinek 

karbantartása, üzemeltetése 

tárgyában kötött közszolgáltatási 

szerződés módosításáról 

Az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) 

pontja alapján zárt ülés 

rendelhető el! 

Előterjesztés 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

dr. Mérész 

Katalin 

21. 

Szentendrei Kulturális Központ 

Nonprofit Kft. alapító okiratának 

módosításáról 

Előterjesztés 

Sólyomné Gyürk 

Dorottya 

kulturális 

alpolgármester 

dr. Mérész 

Katalin 
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22. 

A Szentendre, belterület 2730/9 

hrsz.-ú, kivett beépítetlen terület 

megjelölésű ingatlanra, valamint a 

Szentendre, belterület 2731 hrsz.-

ú ingatlan (Szentlászlói út 84., 

régi kocsigyár területén)  

telekalakítás után létrejövő 

részterületének értékesítésére 

vonatkozó elővásárlási joggal 

történő rendelkezésről 

Az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) 

pontja alapján zárt ülés 

rendelhető el! 

Előterjesztés 
Kéri Mihály 

gazdasági vezető 

Kovacsics 

Roberta 

23. 

Bérlői tartozásból eredő 

részletfizetési kérelem –Tüzifa-

Depo Kft. 

Az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) 

pontja alapján zárt ülés 

rendelhető el! 

Előterjesztés 
Kéri Mihály 

gazdasági vezető 

Bánhídi-Kovács 

Anikó 

24. 

„Kompok, révek fenntartásának, 

felújításának támogatására” kiírt, 

LVF/2571/2016-NFM kódszámú 

pályázati felhívásról  

Előterjesztés 

dr. Török Balázs 

városfejlesztési 

alpolgármester 

Vincze Viktória 

dr. Mérész 

Katalin 

25. 

Szentendre Város Helyi 

Esélyegyenlőségi Programjának 

felülvizsgálatáról 

Előterjesztés 

Petricskó Zoltán 

általános 

alpolgármester 

Soltész Emese 

26. 

A Cházár András EGYMI, 

Kollégium és Gyermekotthon, 

Bárczi Gusztáv Tagintézmény 

alapfeladatának bővítésének 

illetve a Váci Szakképzési 

Centrum Petzelt József 

Szakközépiskola és Szakiskola 

tagintézmény-vezetői 

pályázatának véleményezéséről 

Előterjesztés 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

Kozma Krisztina 

27. 
Az élelmezési nyersanyag 

közbeszerzésről 
Előterjesztés 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

dr. Dóka Zsolt  
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28. A földgáz közbeszerzésről Előterjesztés 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

dr. Dóka Zsolt 

Répánszky Júlia  

39. 
Party kukák telepítéséről a Duna 

korzón 
Előterjesztés 

Fülöp Zsolt 

Fekete János 

Kubatovics Áron 

Fülöp Zsolt 

Fekete János 

Kubatovics Áron 

30. Interpelláció, kérdés 
   

31. Egyebek 
   

 

  
 

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. Megadja a szót 

Fülöp Zsolt képviselőnek. 

 

Fülöp Zsolt képviselő: elmondja, hogy a 11-es főút és a Sztaravodai út találkozásánál van egy 

kis csücsök, amely régen játszótér volt. Többször felmerült, hogy ez a terület eladásra, 

beépítésre kerül, parkolót vagy ismét játszóteret alakítanak ki. Legutóbb abban maradtak, 

hogy a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. megvizsgálja, hogyan lehetne buszparkolókat vagy 

parkot kialakítani. Ez a határozat is módosításra került, miszerint ezt a felmérést az 

Önkormányzat végezze el. Tudja, hogy jelenleg nincs pénz egyik variációra sem, de kéri, 

hogy fórum keretében addig is egyeztessenek a lakókkal a funkcióválasztás érdekében. 

Kiemeli, hogy a 2017. évi költségvetés tervezésénél jó lenne tudni, hogy mind a lakosság, 

mind az Önkormányzat milyen funkciót szeretne ott megvalósítani. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: köszöni a kezdeményezést, jelzi, hogy figyelembe 

veszik a javaslatot. Egyéb kérdés, észrevétel nem lévén megállapítja, hogy a tájékoztatót a 

Képviselő-testület tudomásul vette.  

 

 

 

2. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

Előadó: Verseghi-Nagy Miklós polgármester 

 

 

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

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

 

#: 200   Száma: 16.05.12/2/0/A/KT 

Ideje: 2016 május 12 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 - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg.      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 

107/2016. (V.12.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a lejárt határidejű 

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

217/2015. (IX.10.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

301/2015. (XI.12.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

64/2016. (III.10.) Kt. sz.   határozat végrehajtása megtörtént. 

65/2016. (III.10.) Kt. sz.   határozat végrehajtása megtörtént. 

66/2016. (III.10.) Kt. sz.   határozat végrehajtása megtörtént. 

83/2016. (IV.14.) Kt. sz.   határozat végrehajtása megtörtént. 

84/2016. (IV.14.) Kt. sz.   határozat végrehajtása megtörtént. 

86/2016. (IV.14.) Kt. sz.   határozat végrehajtása megtörtént. 

98/2016. (IV.14.) Kt. sz.   határozat végrehajtása megtörtént. 

99/2016. (IV.14.) Kt. sz.   határozat végrehajtása megtörtént. 

100/2016. (IV.14.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

101/2016 (IV.14.) Kt. sz.  határozat végrehajtása megtörtént. 

103/2016. (IV.14.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 
 

II. 

2/2015 (I.22.) Kt. sz. határozat         végrehajtása folyamatban van Új határidő: 2017. február 28. 

161/2015. (VI.18.) Kt. sz. határozat  végrehajtása folyamatban van Új határidő: 2016. június 30. 

258/2015. (IX.10.) Kt. sz. határozat  végrehajtása folyamatban van Új határidő: 2017. február 28. 

272/2015. (X.8.) Kt. sz. határozat      végrehajtása folyamatban van Új határidő: 2016. aug. 31. 

282/2015. (X.8.) Kt. sz. határozat végrehajtása folyamatban van Új határidő: 2016. aug. 30. 

337/2015. (XII.10.) Kt. sz. határozat végrehajtása folyamatban van Új határidő: 2016. szept. 30. 

338/2015. (XII.10.) Kt. sz. határozat végrehajtása folyamatban van Új határidő: 2016. június 30. 

339/2015. (XII.10.) Kt. sz. határozat végrehajtása folyamatban van Új határidő: 2016. december 31. 

340/2015. (XII.10.) Kt. sz. határozat végrehajtása folyamatban van Új határidő: 2016. szept. 30. 

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

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

68/2016. (III.10.) Kt. sz. határozat     végrehajtása folyamatban van Új határidő: 2016. május 30. 

71/2016. (III.10.) Kt. sz. határozat  végrehajtása folyamatban van Új határidő: 2016. május 31. 

80/2016. (IV.14.) Kt. sz. határozat      végrehajtása folyamatban van Új határidő: 2016. június 30. 

88/2016. (IV.14.) Kt. sz. határozat      végrehajtása folyamatban van Új határidő: 2016. májusi  

                     testületi ülés 

102/2016. (IV.14.) Kt. sz. határozat  végrehajtása folyamatban van Új határidő: 2016. május 31. 

 

 

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

Polgármestert, hogy a tett intézkedésekről számoljon be.  

 

Felelős:     Polgármester, Jegyző 

Határidő: azonnal 

A végrehajtásér közvetlenül felelős: Önkormányzati és Szervezési Iroda 

 

 
 

3. Beszámoló a Képviselő-testület által a Polgármesterre – névhasználat 

engedélyezése tárgyában – átruházott hatáskörben tett intézkedésekről 

Előadó: Verseghi-Nagy Miklós polgármester 

 

 

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

szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 
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Szavazás eredménye 

 

 

#: 201   Száma: 16.05.12/3/0/A/KT 

Ideje: 2016 május 12 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: 

 

 

Név Voks Frakció 

Boda Anna Mária Igen - 

Dombay Zsolt Igen - 

Fekete János Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. 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 

108/2016. (V.12.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szentendre Város Önkormányzatának 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2008. (IX.10.) Önk. sz. rendelet 17. § (6) 

bekezdése értelmében a Képviselő-testület által a Polgármesterre – névhasználat 



 
 

 14 

engedélyezése tárgyában – átruházott hatáskörben tett intézkedésekről szóló beszámolót 

elfogadja. 

 

Felelős:     Polgármester 

Határidő: azonnal 

Végrehajtásért közvetlenül felelős: Önkormányzati és Szervezési Iroda 

 

 

 

4.    Tájékoztató a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 

Társulás által Szentendrén létesítendő regionális hulladékátrakó és hulladékudvar 

helyzetéről 

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.  

 

 

5. Előterjesztés a Kulturális és Turisztikai Bizottság új tagjának megválasztásáról 

Előadó: Verseghi-Nagy Miklós polgármester 

 

 

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

lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

Szavazás eredménye 

 

 

#: 202   Száma: 16.05.12/5/0/A/KT 

Ideje: 2016 május 12 15:08  

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 - 
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Fekete János Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. 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 

/2016. (V.12.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  

 

1. a Kulturális és Turisztikai Bizottság külsős tagjának Hidegkuti Dorottya helyett 

Krizbainé Szabó Évát (2000 Szentendre, Bartók B. út 32.) választja meg; 

2. felkéri a Jegyzőt, hogy Szentendre Város Önkormányzat Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 27/2008. (IX.10.) Önk. sz. rendelet 3. számú függelékén a 

módosítást vezesse át. 

 

Felelős:     Jegyző 

Határidő: azonnal 

Végrehajtásért közvetlenül felelős: Önkormányzati és Szervezési Iroda 

 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: gratulál Krizbainé Szabó Évának az új tisztségéhez és 

felkéri, hogy tegyen esküt.  Kéri a jelenlévőket, hogy álljanak fel az eskütételhez. Tájékoztatja 

az eskütevőt, hogy az eskü szövegét előolvassa. Kéri, hogy az „én” után értelemszerűen a 

saját nevét mondja, majd az eskü végén saját meggyőződése szerint az „Isten engem úgy 

segéljen” mondattal zárul az eskütétel. 

 

Krizbainé Szabó Éva: „Én, Krizbainé Szabó Éva becsületemre és lelkiismeretemre 

fogadom, hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait 

megtartom és másokkal is megtartatom; a Kulturális és Turisztikai 

bizottságbeli tisztségemből eredő feladataimat Szentendre fejlődésének előmozdítása 

érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. 

Isten engem úgy segéljen!” 
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6.  Beszámoló a belső ellenőrzés 2015. évi tapasztalatairól 

Előadó: dr. Gerendás Gábor jegyző 

 

 

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

lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

 

#: 203   Száma: 16.05.12/6/0/A/KT 

Ideje: 2016 május 12 15:10  

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 - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Távol - 

 

 
 

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

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

/2016. (V.12.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi belső ellenőrzési munkáról 

szóló beszámolót a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.  

 

Felelős:     Jegyző 

Határidő: azonnal 

Végrehajtásért közvetlenül felelős: Jegyzői kabinetvezető 

 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

 

7. Előterjesztés a Szentendrei Sportcélú Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Kft. 

üzemeltetésében lévő sportpályák jövőbeni hasznosításáról  

Előadó: Petricskó Zoltán általános alpolgármester 

 

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

Zsolt képviselőnek, aki ügyrendi hozzászólással kíván élni. 

 

Dombay Zsolt képviselő: bejelenti az érintettségét, kéri a szavazásból való kizárását. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: elmondja, hogy Dombay Zsolt a Szentendre Városi 

Sportegyesület szakosztályvezetője. Kéri, hogy ügyrendben szavazzanak Dombay Zsolt 

képviselő szavazásból történő kizárásról. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

 

#: 204   Száma: 16.05.12/7/0/A/KT 

Ideje: 2016 május 12 15:11  

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: 

 

 



 
 

 18 

 

Név Voks Frakció 

Boda Anna Mária Igen - 

Fekete János Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Dombay Zsolt Távol - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Távol - 

 

 

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

Dombay Zsolt képviselő urat kizárja a szavazásból. Megadja a szót Kubatovics Áronnak, a 

Jogi, Vagyonnyilatkozat-vizsgáló és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnökének. 

 

Kubatovics Áron bizottsági elnök: elmondja, hogy a bizottsági ülésükön legalább egy órán 

keresztül tárgyalták az előterjesztést. Fitos József úr elmondta az előterjesztéssel kapcsolatos 

kifogásait, most összefoglalja ezeket. Fitos úr tételesen cáfolta a SZE-FI Labdarúgó 

Sportegyesületet érintő előterjesztésben lévő mondatokat, hogy pl. nem fizetett időben az 

egyesület. Konkrétan hozott olyan bizonylatokat és okiratokat, melyek szerint, amikor nem 

fizetett, az nem a saját hibájából történt. Fitos úr bemutatta a Sportegyesület figyelemre méltó 

eredményeit is, szóba került, hogy 2011-2014. évek során számos alkalommal pályáztak, volt, 

amikor sikerrel. Többek között 2012-ben, 2014-ben az Önkormányzat akadályozta meg a 

TAO-pénzek lehívását, holott ez nyilvánvalóan a Város érdeke lett volna. Szó esett arról is, 

hogy a műfüves pályát a Város nem tartja karban. Jelzi, hogy az előterjesztés szerint a 

Szentendre Városi Sportegyesület 2016. június 30-val kapná vissza a területhasználatot. Fitos 

úr hozott okiratokat, különböző papírokat, hogy a Város milyen egyesületnek akarja további 

hasznosításra átadni a pályát. Példaként említi, hogy 46 pontot vontak le az SZVSE-től, 

vezetőjét különféle posztokról visszahívták, kizárták. Fitos úr hangsúlyozta, hogy nem hiba 

nélkül való az SZVSE, mint ahogy ő maga sem hiba nélkül való. Kiemeli, hogy Fitos úr 1087 

szülő aláírását tette le a bizottság asztalára. Tiltakoznak az ellen, hogy az ingatlant az SZVSE  

hasznosítsa és a bérlést folytassa. Szerinte ez elég nyomós érv ahhoz, hogy a Városvezetés a 

megegyezés érdekében ezt továbbtárgyalja. Elmondja, hogy Fitos József úr az egyesület 

nevében azt szeretné, ha hétfőtől – csütörtökig naponta 2,5 órát használhassa a pályát. 

Hangsúlyozza, hogy tudomásuk szerint a két egyesületnek nem jó a viszonya, mégis úgy 

gondolja, hogy komoly problémát vesz a nyakába a Város, ha nem tud és nem akar 

megegyezésre törekedni. Tájékoztat arról is, Fitos úr ma felhívta telefonon és közölte, hogy a 

Polgármester úrhoz időponttal rendelkezik. Ez az időpont sajnos az előterjesztés utánra 

vonatkozik. A tegnapi bizottsági ülésen elhangzottak és a Polgármesterhez való időpont 

fényében javasolja, hogy az előterjesztést vegyék le a napirendről. A Városvezetés tárgyaljon 

tovább a kérdésről, legyen megegyezés, mert fél attól, hogy komoly probléma fog kialakulni 

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

 

Magyar Judit képviselő: kiemeli, hogy 187 gyermek sportolási lehetőségéről van szó, ezért 

szintén szorgalmazza a megegyezést. Fitos József úr elmondta, hogy hajlandó átadni a 

sportpályát, csak az a feltétele, hogy négy napon keresztül, megfelelő időpontban, 2,5 órát 

sportoltathassák a gyermekeket. Úgy gondolja, hogy ezt nem szabad figyelmen kívül hagyni. 

Támogatja a további tárgyalásokat, mert a szerződés megszűnéséig még egy hónap van hátra, 

és a júniusi képviselő-testületi ülésen dönthetnének erről. A Jogi, Vagyonnyilatkozat-vizsgáló 

és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság ülésén elhangzottak elég zűrzavaros képet mutattak, szívesen 

meghallgatná ez ügyben a Szentendre Városi Sportegyesület képviselőjét is. 

 

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

 

Holló István képviselő: szintén csatlakozik az előtte szólókhoz, szerinte is érdemes lenne 

további tárgyalásokat folytatni. Elmondja, hogy részt vett a Jogi, Vagyonnyilatkozat-vizsgáló 

és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság ülésén, hogy többek között erről a kérdésről is legyenek 

konkrét ismeretei. Úgy gondolja, hogy a Képviselő-testületnek korlátozott időben érdemes 

lenne meghallgatni Fitos József urat és az ellenérdekelt felet, Dombay Zsolt urat is. 

Mindketten mondják el érveiket, hogy ennek alapján tudjanak képet alkotni és jó döntést 

hozni. Szerinte a pályán elférnek többen, ennek a megosztása a Képviselő-testület felelőssége.  

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: úgy gondolja, hogyha a tegnapi bizottság betartotta 

volna az SZMSZ-ben foglaltakat, akkor bizonyára lett volna több idő. Megadja a szót 

Kubatovics Áronnak, a Jogi, Vagyonnyilatkozat-vizsgáló és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 

elnökének. 

 

Kubatovics Áron bizottsági elnök: elmondja, hogy a Polgármester úr direkt kívánsága, hogy 

a bizottságok tárgyalják minél mélyebben az adott ügyet annak érdekében, hogy a Képviselő-

testület már ne vitatkozzon hosszasan. Ezt nagyjából betartják, hiszen volt már 40 perces 

testületi ülés. Szívesen meghallgatná órákon keresztül az érintetteket. Kiemeli, hogy Fitos úr 

elmondása alapján 2013. év környékén már egy hasonló helyzet előállt, amikor arról volt szó, 

hogy az izbégi pályáról le kell mondania a SZE-FI SE-nek. Akkor a Polgármester úr azt 

mondta, hogy amennyiben ezt a város megteszi, az gyalázatos és minden jogi eszközt be kell 

vetni. Szerinte érdemes lenne minden képviselőnek a bizottsági ülésen elhangzottakról készült 

hangfelvételt megismerni, mert a megalapozott döntéshez a másik felet is meg kellene 

hallgatni. Fontosnak tartja elmondani, hogy Fitos József hozott egy olyan e-mailt is, melyet 

Polgármester úr küldött, melyben a SZE-FI SE tevékenysége alapján kifejezi 

nagyrabecsülését Józsi bácsinak, valamint elmondja, hogy Polgármester úr fia is ott sportolt. 

Fitos József dokumentumok alapján bemutatta a bizottság előtt, hogy jó szakmai munkát 

végeznek, meg lehet velük egyezni. Például a 2013-as European News Fesztiválon ingyen 

adták a vizet, a sportpályát, a bírói szolgáltatást stb. Fontosnak tartja, hogy erről a témáról ne 

döntsenek most. A tegnapi bizottsági ülés végén jogtanácsos asszony azt mondta, hogy 

megnézi a Hivatal, hogy melyek azok a pontok, amelyeket most fogadjanak el, és melyek 

azok, amelyek nem vonatkoznak közvetlenül a SZE-FI Egyesületre, és azokról a pontokról 

júniusban külön döntsön a Képviselő-testület. Kéri a Városvezetést, hogy közös, megnyugtató 

módon rendezze ezt a gócpontot, az izbégi sportpályát. Úgy érzékelik, hogy évek óta 

halmozódó feszültségek vannak. Nem tiszte ebben igazságot tenni, azonban a Városvezetés 

felelőssége, hogy ne alakuljanak ki komoly problémák. 
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Verseghi-Nagy Miklós polgármester: jelzi, hogy ügyrendi javaslatként elhangzott, hogy most 

ne tárgyalják tovább ezt az előterjesztést. Felhívja a figyelmet, hogy a SZE-FI Labdarúgó SE-

re vonatkozó határozati javaslat nem szerepel az előterjesztésben. Szavazásra bocsátja az 

ügyrendi javaslatot. Kiemeli, hogy az „igen” szavazat azt jelenti, hogy az előterjesztés 

kerüljön le a napirendről, a „nem” szavazat, hogy továbbra is napirenden tartsák. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

 

#: 205   Száma: 16.05.12/7/0/A/KT 

Ideje: 2016 május 12 15:23  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Minősített 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 5 38.46 33.33 

Nem 8 61.54 53.34 

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 

Fekete János Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Holló István Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Boda Anna Mária Nem - 

Horváth Győző Nem - 

Kun Csaba Nem - 

Pintér Ádám Nem - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Nem - 

Tolonics Gyula Nem - 

Verseghi-Nagy Miklós Nem - 

Zakar Ágnes Nem - 

Dombay Zsolt Távol - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Távol - 

 

 

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

az ügyrendi javaslatot elutasította. Megadja a szót Fülöp Zsolt képviselőnek. 
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Fülöp Zsolt képviselő: felhívja a figyelmet, hogy Holló István képviselő úr javasolta, hogy 

Fitos József urat hallgassák meg. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: szavazásra bocsátja az ügyrendi javaslatot. Jelzi, hogy 

az „igen” szavazat azt jelenti, hogy ez ügyben legyen meghallgatás, a „nem” szavazat, hogy 

ne legyen meghallgatás. 

 

Szavazás eredménye 

 

 

#: 206   Száma: 16.05.12/7/0/A/KT 

Ideje: 2016 május 12 15:25  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Minősített 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 5 38.46 33.33 

Nem 7 53.85 46.67 

Tartózkodik 1 7.69 6.67 

Szavazott 13 100.00 86.67 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   13.33 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Név Voks Frakció 

Fekete János Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Holló István Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Boda Anna Mária Nem - 

Kun Csaba Nem - 

Pintér Ádám Nem - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Nem - 

Tolonics Gyula Nem - 

Verseghi-Nagy Miklós Nem - 

Zakar Ágnes Nem - 

Horváth Győző Tart. - 

Dombay Zsolt Távol - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Távol - 

 

 

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

az ügyrendi javaslatot elutasította. Egyéb kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a 

határozati javaslatot. 
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Szavazás eredménye 

 

#: 207   Száma: 16.05.12/7/0/A/KT 

Ideje: 2016 május 12 15:25  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 8 61.54 53.33 

Nem 4 30.77 26.67 

Tartózkodik 1 7.69 6.67 

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 - 

Horváth Győző Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Fekete János Nem - 

Fülöp Zsolt Nem - 

Kubatovics Áron Nem - 

Magyar Judit Nem - 

Holló István Tart. - 

Dombay Zsolt Távol - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. 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 

111/2016. (V.12.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonát képező izbégi és Kőzúzó 

utcai sportpályák hasznosításának ügyében úgy dönt, hogy  

 

1. a Szentendre Város Önkormányzat és a Szentendrei Sportcélú Ingatlanfejlesztő és 

Üzemeltető Kft. között 2009. június 16. napján a Szentendre belterület 8503/1 hrsz-

ú,1399 m2 alapterületű, közterület, út megjelölésű, Szentendre belterület 8503/2 hrsz-

ú, 18.085 m2 alapterületű, sportpálya megjelölésű ingatlan, a Szentendre belterület 

8504 hrsz-ú, 1.559 m2 alapterületű, lakóház és udvar megjelölésű ingatlan, a 

Szentendre belterület 8505 hrsz-ú, 18.913 m2 alapterületű, sporttelep megjelölésű 
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ingatlan, a Szentendre belterület, Kőzúzó utca 475/6 hrsz-ú, 28.825 m2 alapterületű, 

sporttelep megjelölésű ingatlan, valamint az ezek üzemeltetéshez szükséges egyes 

ingóságok üzemeltetéséről kötött üzemeltetési szerződést 2016. július 1. napjával a 

határozat 1. sz. mellékletét képező tartalommal megszünteti; 

 

2. a Szentendre Városi Sportegyesülettel közfeladat ellátásáról, valamint a közfeladat 

ellátásra tekintettel történő ingyenes bérleti jog létesítéséről együttműködési 

megállapodást köt a határozat 2. sz. melléklete szerinti tartalommal 5 éves határozott 

időtartamra; 

 

 

3. hozzájárul, hogy az Önkormányzat a Szentendre belterület, Kőzúzó utca 475/6 hrsz-ú, 

28.825 m2 alapterületű, sporttelep megjelölésű ingatlan, valamint a hozzá tartozó 

berendezések és felszerelések bérletéről szóló, a Szentendrei Sportcélú 

Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Kft. és a Dunakanyar SE között 2012. március 21-én 

megkötött bérleti szerződésbe az Önkormányzat szerződés átruházással 2016. július 1. 

napjától belépjen; 

 

4. amennyiben a Szentendrei Sportcélú Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Kft. az 1. pont 

szerinti szerződés megszüntetést megelőzően a Képviselő-testület 96/2016. (IV.14.) 

Kt. sz. határozata alapján, az abban foglalt feltételeknek megfelelően szerződést köt, 

akkor hozzájárul, hogy az Önkormányzat ezen szerződésbe szerződés átruházással 

belépjen; 

 

5. felhatalmazza a Polgármestert, hogy a jelen határozatban hivatkozott szerződéseket, 

megállapodásokat, a szükséges nem érdemi módosítások után végrehajtott esetleges 

változtatásokkal, valamint egyéb nyilatkozatokat aláírja. 

 

Felelős:     Polgármester 

Határidő: 2016. június 30. 

A végrehajtásért közvetlenül felelős: Jogi Iroda 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 
 

A tanácskozás 15.26 órától 15.34 óráig zárt ülésen folytatódik, melyről külön jegyzőkönyv 

készül.  

 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: 15.35 órakor a nyílt ülést megnyitja, a jelenlévő 

képviselők száma 14 fő. Ügyrendi javaslatata, hogy a sürgősségi indítvány legyen a 

következő napirendi pont. Szavazásra bocsátja az ügyrendi javaslatot.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

 

#: 215   Száma: 16.05.12/9/0/A/KT 

Ideje: 2016 május 12 15:35  

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 - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Távol - 

 

 

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

az ügyrendi javaslatot elfogadta. 

 

 

9.   Sürgősségi indítvány Pályázatos épületenergetikai felhívás a közép-magyarországi  

régió települési önkormányzatai számára c. pályázat tárgyában 

   Előadó: dr. Török Balázs városfejlesztési alpolgármester 

 

 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: ismerteti a sürgősségi indítványt. Megadja a szót 

Fekete János képviselőnek. 

 

Fekete János képviselő: elmondja, hogy többször szóba került, hogy a Városháza 

fűtéskorszerűsítését meg kell oldani. Szerinte elég sokba fog kerülni az Önkormányzatnak, ha 

ezt pályázat nélkül kell megcsinálni. Nem tudni, hogy a Városháza a következő szezont 

hogyan bírja ki a jelenlegi fűtésrendszerrel. Hozzáteszi, hogy az iskolák korszerűsítése szintén 

komoly feladat, azonban ha a Városházán nem lesz fűtés, nem lesz szolgáltatás. 
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Verseghi-Nagy Miklós polgármester: elmondja, hogy a kazánt a legkorszerűbbre cserélték. 

Akut helyzet nincsen, bár a szekunder rendszer is elbírná a felújítást. Egyéb kérdés, 

hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

 

 

Szavazás eredménye 
 
 

#: 216   Száma: 16.05.12/10/0/A/KT 

Ideje: 2016 május 12 15:37  

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 - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. 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 

113/2016. (V.12.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  
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1. pályázatot kíván benyújtani a KEHOP-5.2.9 kódszámú, „Pályázatos épületenergetikai 

felhívás a közép-magyarországi régió települési önkormányzatai számára” című 

konstrukció keretében; 

2. az alábbi középületeket kívánja energetikai szempontból megvizsgálni, és amennyiben 

megfelelnek a pályázat paramétereinek, a költségkeret kimerüléséig beadni a 

pályázatot:  

 Szentendrei II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium (hrsz.: 2326, 

2328, 2329), 

 Izbégi Általános Iskola (hrsz.: 2963, 2969, 2972), 

 Házi Gyermekorvosi Rendelő (hrsz.: 2896); 

3. a pályázat benyújtásához szükséges előkészítő munkálatokra br. 5.499.100 Ft összeget 

biztosít a 2016. évi költségvetés 3/b. melléklet Iskolák felújítása sorának terhére; 

4. a „Szentendre Város Önkormányzata Középületeinek épületenergetikai 

korszerűsítése” tárgyában közbeszerzési eljárásokat indít, felkéri a Közbeszerzési 

Munkacsoportot az eljárások lebonyolítására, a közbeszerzési eljárásokat lezáró 

döntést a Közbeszerzési Bizottságra ruházza át, felkéri a Polgármestert, hogy a 

Bizottság döntésének kihirdetéséről és a végrehajtással kapcsolatos intézkedésekről 

gondoskodjon; 

5. a 4. pont szerinti közbeszerzéseket az Önkormányzat 2016. évi összesített 

közbeszerzési tervébe felveszi; 

6. felhatalmazza a Polgármestert a Támogatási Szerződés és a pályázat megvalósításával 

kapcsolatos szerződések megkötésére és az egyéb jognyilatkozatok megtételére. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2016. szeptember 30. 

Végrehajtásért közvetlenül felelős: Városfejlesztési Iroda, Jogi Iroda 

 

 

 

10. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásának 

zárásáról (zárszámadás) és a 2015. évi maradvány jóváhagyásáról  

Előadó: Verseghi-Nagy Miklós polgármester 

 

 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: ismerteti az előterjesztést. Felhívja a figyelmet az 

előterjesztés-kiegészítésre és a független könyvvizsgálói jelentésre, mely kiosztásra került. 

Megadja a szót Balogh Istvánné könyvvizsgálónak. 

 

Balogh Istvánné könyvvizsgáló: elmondja, hogy ebben az évben is elvégezték a köztük 

fennálló érvényes szerződés értelmében a könyvvizsgálatot, melynek két jelentős munkafázisa 

volt. Az egyik az elemi költségvetési beszámolók vizsgálata, ami kiterjedt Szentendre Város 

Önkormányzat költségvetési beszámolójára, a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal 

beszámolójára és az öt intézményre, plusz még az egészségügyi intézményekre is. 

Valamennyi elemi költségvetési beszámolót a könyvvizsgálat szabályosnak, megbízhatónak 

talált. Tekintettel a 2014. évi nagyon jelentős számviteli elszámolási szabályokra - amit tavaly 

vezettek be, mindenhol az országban az államháztartás keretein belül -, úgy látták, hogy 

jelentősen javult az intézményeknél a pénzügyi-, számviteli fegyelem. A beszámolók azt 

tükrözik, hogy a könyvek áttekinthetővé, nem hibamentessé, de mindenképpen elfogadhatóvá 

váltak. Az Önkormányzat esetében azt látták, hogy az eszközgazdálkodáshoz kapcsolódó 
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nyilvántartások rendeződtek. Az Önkormányzat rendezte a tulajdonviszonyait az eszközeivel 

kapcsolatosan, és most már a számviteli nyilvántartásuk és a vagyonkataszter is megbízható, 

valós képet ad. A könyvvizsgálat másik része a 2015. évi összevont költségvetés 

végrehajtásáról szóló rendelet-tervezet vizsgálata volt, ami alapján a könyvvizsgálat úgy ítéli 

meg, hogy a rendelet-tervezet a jogszabályi előírásoknak megfelel, és rendeletalkotásra 

alkalmas. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: köszöni az észrevételeket. Egyéb kérdés, hozzászólás 

nem lévén szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

 

#: 217   Száma: 16.05.12/11/0/A/KT 

Ideje: 2016 május 12 15:41  

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 - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Magyar Judit Tart. - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Távol - 
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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 

13/2016. (V.19.) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény 91.§-a  alapján Szentendre Város Önkormányzat  a 2015. évi zárszámadásáról 

az alábbi rendeletet alkotja. 

 

1. § 

 

(1) A Képviselő-testület Szentendre Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének 

végrehajtásáról szóló beszámolóját 

 

9 430 990  eFt, 

azaz 

Kilencmilliárd-négyszázharmincmillió-kilencszázkilencvenezer forint 

módosított bevételi és kiadási előirányzattal 

8 385 969 eFt, 

azaz 
Nyolcmilliárd-háromszányolcvanötmillió-kilencszázhatvankilencezer 

forint bevételi főösszeggel  

7 898 563 eFt, 

azaz 
Hétmilliárd-nyolcszázkilencvennyolcmillió-ötszázhatvanháromezer  

forint  kiadási főösszeggel  

hagyja jóvá. 

 

(2) Szentendre Város Önkormányzat 2015. évi mérlegét  

 

29 993 077 
eFt, 

azaz 
Huszonkilencmilliárd-kilencszázkilencvenhárommillió-

hetvenhétezer  forint főösszeggel 

       jóváhagyja. 

 

(3)  Szentendre Város Önkormányzat 2015. évi maradványát a 15 sz. melléklet szerinti 

Maradványkimutatás alapján 487 406 eFt-tal hagyja jóvá. 

 

(4) A Képviselő-testület a 1-9 sz. melléklet szerint hagyja jóvá az Önkormányzat és az 

önállóan működő, illetve önállóan működő és gazdálkodó intézmények költségvetési 

beszámolóját.  

 

2. § 

 

Szentendre Város Önkormányzatának 2015. évi 

- az adósságot keletkeztető ügyletek kimutatását a 10. sz. melléklet 

- a több éves kihatással járó döntések kimutatását a 11. sz. melléklet 

- közvetett támogatások kimutatását a 12. sz. mellékletek 

- vagyonkimutatását a 13. sz. melléklet 

- a részesedések kimutatását az 14. sz. melléklet 

- pénzeszköz változását a 16. sz. melléklet  

tartalmazza. 
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3. § 

 

(1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 

(2) A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik. 

 

 

Szentendre, 2016. május 12. 

 

 

                             Verseghi-Nagy Miklós     dr. Gerendás Gábor 

                                      polgármester                                                            jegyző 

 

 

A rendelet melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: szavazásra bocsátja az előterjesztés-kiegészítésben 

szereplő határozati javaslatot. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 218   Száma: 16.05.12/11/0/A/KT 

Ideje: 2016 május 12 15:41  

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 - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 
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Tolonics Gyula Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. 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 

114/2016. (V.12.) Kt. sz. határozata: 

 
 

Szentendre Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Szentendre Város Önkormányzata, 

Szentendre Város Egészségügyi Intézményei, Szentendre Városi Óvodák és a Püspökmajor 

Lakótelepi Bölcsőde könyveiben nyilvántartott ingatlanok értéknek változását az alábbiak 

szerint hagyja jóvá: 
 

 
 

Felelős:     Polgármester 

Határidő: azonnal 

Végrehajtásért közvetlenül felelős: Közgazdasági Iroda 

 

 

 

11. Előterjesztés a Pirk János Múzeum Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2015. évi 

közhasznúsági jelentéséről 

Előadó: Verseghi-Nagy Miklós polgármester 

 

 

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

lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 219   Száma: 16.05.12/12/0/A/KT 

Ideje: 2016 május 12 15:41  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített 

 

 

 

 

Megnevezés Bruttó érték Értékcsökkenés Értékhelyesbítés 

Szentendre Város Egészségügyi Intézményei  54 039 214 20 711 224 244 646 453 

Szentendre Városi Óvodák 459 158 681 93 696 384 136 040 431 

Püspökmajor Lakótelepi Bölcsőde 284 583 720 38 960 311 0 

Össszesen csökkenés 797 781 615 153 367 919 380 686 884 
Szentendre Város Önkormányzata 797 781 615 153 367 919 380 686 884 
Összesen növekedés 797 781 615 153 367 919 380 686 884 

Vagyonváltozás 0 0 0 
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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 - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. 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 

115/2016. (V.12.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  

1. jóváhagyja a Pirk János Múzeum Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2015. évi 

közhasznúsági jelentését a határozat melléklete szerinti tartalommal 205 593 EFt 

mérlegfőösszeggel, 0 Ft közhasznú eredménnyel, valamint 0 Ft vállalkozási 

eredménnyel; 

2. felkéri a Polgármestert, hogy a Pirk János Múzeum Kulturális Szolgáltató Nonprofit 

Kft. taggyűlésén Szentendre Város Önkormányzat képviseletében a 2015. évi 

közhasznúsági jelentést jóváhagyó döntést támogassa szavazatával; 

3. felkéri az Ügyvezetőt a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: 1., 2. pont: Polgármester 

 3. pont: Pirk János Múzeum Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. Ügyvezetője 

Határidő: 1., 2. pont: azonnal  

                       3. pont: 2016. május 31. 
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A végrehajtásért közvetlenül felelős: Pirk János Múzeum Kulturális Szolgáltató Nonprofit  

Kft. Ügyvezetője 

 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

 

           

12. Előterjesztés a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. 2015. évre szóló számviteli 

törvény szerinti mérleg- és eredménybeszámolójáról  

Előadó: Verseghi-Nagy Miklós polgármester 

 

 

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

Áronnak, a Jogi, Vagyonnyilatkozat-vizsgáló és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnökének. 

 

Kubatovics Áron bizottsági elnök: elmondja, hogy ennek kapcsán hosszasan beszélgettek a 

tegnapi bizottsági ülésen. Elfogadják az előterjesztést. Sajnos, arról van szó, hogy –217 millió 

Ft eredményrontó tétel szerepel. Az ülésen tisztázták a cash-flow-t, a mindennapi működést 

befolyásoló készpénzállományt nem befolyásolja ez, de a korábbi hibák, rossz könyvelések, 

kibukott hibás számlák stb. okozzák ezt az eredmény-kimutatást. A bizottság határozatot 

hozott, miszerint támogatják a felügyelő bizottsági javaslatot. Kezdeményezik továbbá a 

Képviselő-testületnél, hogy elfogadva és tudomásul véve ezt az eredményrontó tételt, 

Szentendre Város Önkormányzata, mint tulajdonos indítson vizsgálatot, hogy ez hogyan 

alakult ki. Nem „boszorkányüldözés” a céljuk, de nagyon fontos lenne tudni, hogy többet 

ilyen ne fordulhasson elő. Megjegyzi, hogy a Városi Szolgáltató NZrt. mostani vezetője és a 

pénzügyi vezető azt mondta, hogy mindent megtesznek azért, hogy a társaság jól, átláthatóan 

működjön, ne legyenek könyvelési- és egyéb hibák. A további vizsgálatot nagyon fontosnak 

tartják, hogy levonhassák a megfelelő következtetéseket.  

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: köszöni a javaslatokat, melyeket értelemszerűen a 

Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. figyelembe fogja venni és a szükséges vizsgálatokat 

elvégezteti. Megadja a szót Fülöp Zsolt képviselőnek. 

 

Fülöp Zsolt képviselő: úgy gondolja, hogy alapvető hiba lenne a vizsgálatot a Városi 

Szolgáltató Nonprofit Zrt-re bízni. Ez a tulajdonosoknak a feladata, a tulajdonosok 

képviselője a Polgármester, a tulajdonosok pedig a képviselők. Szerinte nekik kellene erről 

dönteni természetesen az alapján, amit a Városi Szolgáltató NZrt. eléjük tesz. A tulajdonos 

azonban nem így fogja fel és alapvető probléma, hogy évtizedek óta a Képviselő-testület egy 

része azzal küzd, hogy a tulajdonos nem akar szembenézni ezzel a helyzettel. Emiatt soha 

nem történik meg a tabula rasa. Úgy látja, hogy így újra és újra elő fognak jönni különböző 

milliók, és igazából ezeket mindig a helyi adókból fizetik ki. Nem marad pénz a 

városüzemeltetési feladatokra. Kéri, hogy a Képviselő-testület nézzen szembe a helyzettel, 

hiszen világosan látszik, hogy a Városi Szolgáltató NZrt. két nagy divíziója (fűtés és 

hulladékszállítás) a számok alapján nem éppen nyereséges. Ráadásul alapvető változások 

történnek a Városvezetés szándékától eltérően. Ha ezekre nem készülnek fel megfelelően, 

akkor megint csak a helyi adófizetők pénzéből fognak valamilyen „választ” adni. Szerinte a 

gondos gazda módjára kellene eljárni, világos A., B. variációkat felállítani és a lehető 

legköltséghatékonyabb döntést meghozni. 
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Verseghi-Nagy Miklós polgármester: felhívja a figyelmet, hogy ő egy szóval sem állította, 

hogy nem kíván szembesülni a vizsgálat eredményeivel. Úgy gondolja, hogy maga a 

mérlegbeszámoló tartalmazza azt, hogy mik voltak a korábbi számviteli hibák és nyilván 

azonosítható, hogy mely időszakban történtek ezek, amelyek a mostani mérlegbeszámoló 

végeredményét jelentik. Úgy véli, hogy az fogja a vizsgálatot elvégezni, aki a szükséges 

adatok birtokában van, és a Képviselő-testület dönthet ennek elfogadásáról, elutasításáról 

vagy további vizsgálatok elrendeléséről. Hangsúlyozza, hogy a Jogi, Vagyonnyilatkozat-

vizsgáló és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság határozatának megfelelően fognak eljárni, ha ehhez 

képest további pontosítást tartanak szükségesnek, akkor kéri, hogy a konkrét határozati 

javaslatot fogalmazzák meg. A vizsgálatok a mérleg kiegészítéseképpen el fognak készülni és 

a Képviselő-testület abban a pozícióban lesz, hogy dönteni tudjon. Megadja a szót Holló 

István képviselőnek. 

 

Holló István képviselő: szintén úgy véli, hogy nem az a cél, hogy „boszorkányüldözés” 

legyen. Sok esetben az életszituációk teremtette hibákról van szó, amelyekre nem jó 

válaszokat adtak, ezekből okulni kell. Felhívja a figyelmet, hogy a hulladékgazdálkodás 

állami kézbe kerül belátható időn belül. A Városi Szolgáltató NZrt. mozgástere eléggé le fog 

szűkülni, lehetősége bizonyos divíziókra fog korlátozódni. Sokkal nehezebb helyzetben kell 

majd gazdálkodni, éppen ezért a fennálló hibákat, problémákat ismerni kellene. Kíváncsi volt, 

ezért elment a Jogi, Vagyonnyilatkozat-vizsgáló és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság ülésére, 

hogy a másik aspektusból is tapasztalatokat szerezzen. Úgy gondolja, hogy ez egy 

megalapozott előterjesztés lehet, melyhez javasolja, hogy pontról pontra készüljön el 1-2 oldal 

terjedelemben egy mindenki által érthető összehasonlító, összegző elemzés, ami rávilágít a 

problémákra. Úgymond egy támpontot, kapaszkodót adhat számukra és a mindenkori 

vezetésnek, hogy mik voltak azok, amelyek mentén ezek a dolgok bekövetkeztek.  

 

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

 

Fülöp Zsolt képviselő: elmondja, hogy számára nem volt egyértelmű, hogy a Jogi, 

Vagyonnyilatkozat-vizsgáló és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság határozatát a Polgármester úr 

befogadta. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: megadja a szót Kubatovics Áronnak, a Jogi, 

Vagyonnyilatkozat-vizsgáló és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnökének. 

 

Kubatovics Áron bizottsági elnök: elmondja, hogy úgy értelmezte, hogy a Polgármester úr 

befogadja a bizottsági határozatot. Ennek alapján javasolja kiegészíteni a határozati javaslatot 

egy 3. ponttal, amely a bizottsági határozat szerint úgy szól: „a Bizottság javasolja és 

indokoltnak tartja a Felügyelő Bizottság által is felvetett eredményrontó tényezők részletes 

vizsgálatát, és ennek kapcsán a felelősség kérdésének áttekintését.” Ezt még kiegészíti 

annyiban, hogy ennek következtében a vizsgálat eredményéről és az esetleges cselekvési 

tervről egy jövőbeni képviselő-testületi előterjesztés során döntsön a Képviselő-testület. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: megadja a szót dr. Gerendás Gábor jegyzőnek. 

 

dr. Gerendás Gábor jegyző: elmondja, hogy a Jogi, Vagyonnyilatkozat-vizsgáló és Pénzügyi 

Ellenőrző Bizottság döntése alapján a határozati javaslat 3. pontja úgy szólna, hogy felkéri a 

Polgármestert, hogy vizsgálja meg az eredmény-rontó tényezők okait, ennek kapcsán a 

felelősség kérdését és ennek eredményét terjessze a Képviselő-testület elé. 
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Verseghi-Nagy Miklós polgármester: egyéb kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra 

bocsátja a határozati javaslatot. 
 

Szavazás eredménye 

 

 

#: 220   Száma: 16.05.12/13/0/A/KT 

Ideje: 2016 május 12 15:54  

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 - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. 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 

116/2016. (V.12.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

 



 
 

 35 

1. elfogadja a Városi Szolgáltató NZrt. 2015. évre szóló számviteli törvény szerinti 

mérleg- és eredmény beszámolóját 1 381 387 ezer Ft mérlegfőösszeggel, - (mínusz) 

217 888 ezer Ft adózott eredménnyel és - (mínusz) 217 888 ezer Ft mérleg szerinti 

eredménnyel; 

 

2. felkéri a Vezérigazgatót a szükséges intézkedések megtételére; 

 

 

  3. felkéri a Polgármestert, hogy vizsgálja meg az eredmény-rontó tényezők okait, ennek 

kapcsán a felelősség kérdését és ennek eredményét terjessze a Képviselő-testület elé. 

 

Felelős:    1. és  3. pont: Polgármester 

                 1. és  2. pont: Városi Szolgáltató NZrt. vezérigazgatója 

Határidő: 1. és 2. pont: azonnal 

                 3. pont: 2016. szeptemberi képviselő-testületi ülés 

A végrehajtásért közvetlenül felelős: 1-3. pont: Városi Szolgáltató NZrt. Vezérigazgatója 

 

 

 

13. Előterjesztés a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. közszolgáltatási tevékenységének 

2015. évi elszámolásáról 

Előadó: Verseghi-Nagy Miklós polgármester 

 

 

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

Áronnak, a Jogi, Vagyonnyilatkozat-vizsgáló és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnökének. 

 

Kubatovics Áron bizottsági elnök: elmondja, hogy a bizottsági ülésükön kicsit faggatták 

Mandula Gergely vezérigazgató urat, aki diplomatikusan fogalmazott. A Polgármester úr 

2014. őszén-telén átalakította a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt-vel való kapcsolattartást, 

kompenzációs szerződések keretén belül működik ez a kapcsolat, melyről kijelenthető, hogy 

jól működik, jó döntés volt nemcsak pénzügytechnikai-, hanem egyéb okokból is. Szerinte a 

városban is látható, hogy sokkal jobban működik a Városi Szolgáltató NZrt., a finanszírozás 

biztosítottabb, látszik, hogy nem szállt el a költségvetése. Nem fukarkodik a jelzőkkel és 

gratulálnak e vonatkozásban Polgármester úrnak. 
 

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

bocsátja a határozati javaslatot. 

 

Szavazás eredménye 

 

 

#: 221   Száma: 16.05.12/14/0/A/KT 

Ideje: 2016 május 12 15:56  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
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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 - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. 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 

117/2016. (V.12.) Kt. sz. határozata: 

 
 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  

1. elfogadja a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. által javasolt kompenzáció 

átcsoportosítás végrehajtását; 

2. elfogadja a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. 2015. évre vonatkozó – és 2015. év II. 

félévét is tartalmazó –közszolgáltatási beszámolóját, és a 2015. év közszolgáltatási 

tevékenységére 2.638.695,- Ft pótlólagos kompenzációt biztosít, a 2016. évi 

költségvetés közszolgáltatási keretének terhére. 

Felelős:     Polgármester 

Határidő: azonnal 

A végrehajtásért közvetlenül felelős: Szentendre Város gazdasági vezetője 
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14. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének a  

hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 3/2014. (II.4.) önkormányzati 

rendeletének módosításáról 

Előadó: Verseghi-Nagy Miklós polgármester 

 

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

képviselőnek. 

 

Magyar Judit képviselő: elmondja, hogy a rendelet-módosításához átvitt értelemben szól 

hozzá az országosan kialakult helyzet miatt. Nem akarja a nagypolitikát említeni, de mint az 

ellenzéki párt képviselője nem ért egyet azzal, hogy ily módon legyen a hulladékgazdálkodás 

az országban. Valószínűsíti, hogy nemcsak az MSZP, hanem több párt, több önkormányzati 

szerveződés is hangot emelt ellene. Ezt és a következő előterjesztést nem tudja elfogadni. 

Tegnap is elmondta a bizottsági ülésen, hogy szerinte ez nem jó módszer, nem biztos, hogy jó 

irányban haladnak, teljes bizonytalanság van, nem tudják, hogy mennyi pénz fog befolyni, 

egyáltalán a szolgáltató megkapja-e azt az összeget, ami egyébként számára járna. Jelzi, hogy 

mindkét napirendi pontnál tartózkodni fog. 

 

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

bocsátja a rendelet-tervezetet.  

 

Szavazás eredménye 

 

 

#: 222   Száma: 16.05.12/15/0/A/KT 

Ideje: 2016 május 12 15:57  

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 - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Horváth Győző Igen - 
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Kubatovics Áron Igen - 

Kun Csaba Igen - 

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. - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. 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 

14/2016. (V.19.) önkormányzati rendelete 

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 3/2014. (II.4.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában, valamint a hulladékról szóló 2012. évi 

CLXXXV. törvény 35. §-ában, valamint a 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 3/2014 (II.4.) önkormányzati rendeletét az alábbiak 

szerint módosítja: 

 

 

1.§ A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 3/2014 (II.4.) önkormányzati rendelet (a 

továbbiakban: R.) 3. §-a az alábbi (10) bekezdéssel egészül ki: 

„3. § (10) Koordináló szerv: a Ht.-ban rögzített állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására 

létrehozott koordináló szervezet.” 

 

 

2.§ (1)  A R. 5. § (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:  
„5. § (1) A Közszolgáltató kötelessége a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás elvégzésére vonatkozó 

Korm. rendelettel és a Ht-ben meghatározottakkal összhangban - az e rendeletben és a közszolgáltatási 

szerződésben foglaltak szerint, a környezetvédelmi, valamint az egyéb jogszabályi előírások 

megtartásával  

a) a közszolgáltatás igénybevételére köteles, vagy azt igénybe vevő ingatlanhasználóktól a 

Közszolgáltató szállítóeszközeihez rendszeresített (szabványos) gyűjtőedényben, vagy külön 

szabályozott esetekben a Közszolgáltató által biztosított jelzett műanyag zsákban gyűjtött 

vegyes hulladék és háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű hulladék házhoz 

menő járattal történő rendszeres begyűjtése és elszállítása; 

b) a közszolgáltatás igénybevételére köteles, vagy azt igénybe vevő ingatlanhasználóktól a 

Közszolgáltató által fenntartott és működtetett hulladékgyűjtő udvarokon, szigeteken, továbbá 

a közszolgáltató által rendelkezésre bocsátott gyűjtőedényben, vagy vele egyeztetett módon, 

elkülönítetten gyűjtött csomagolási hulladék begyűjtése és elhelyezése illetve a 2016. június 

30. napjáig begyűjtött hulladék hasznosítása; 

c) elhagyott, illetve ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett háztartási vagy háztartási 

szilárd hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű hulladéknak –külön szerződés szerinti - 

alkalmi begyűjtése és elszállítása; 

d)  a közterületekre kihelyezett közcélú hulladékgyűjtő edényekben összegyűlt hulladék – külön 

szerződés szerinti – rendszeres begyűjtése, elszállítása; 
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e)  az általa begyűjtött települési szilárd hulladék kezelésére szolgáló, saját, vagy az 

Önkormányzat tulajdonát képező illetve vagyonkezelésbe átvett hulladékkezelő telepek, 

hulladékgyűjtő udvarok és szigetek üzemeltetése, létesítése; 

f)  az a)-d) pontokban foglaltak szerint begyűjtött és elszállított települési szilárd hulladék 

hasznosításra történő átadása vagy ártalmatlanítása; 

g)  a Szentendre Város közszolgáltatással ellátott területén található, a lakosság és a gazdálkodó 

szervezetek, intézmények által kirakott összes háztartási, vagy ahhoz hasonló jellegű hulladék 

rendszeres begyűjtése és  elszállítása, ártalmatlanítása.  

h) Szentendre Város közszolgáltatással ellátott területén lomhulladék és zöldhulladék begyűjtése, 

elszállítása.” 

 

(2) A R. 5. § (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„5. § (5) A Közszolgáltató a közszolgáltatási szerződésben foglaltak alapján a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatás teljesítésére közreműködőt vehet igénybe.” 

 

 

3. § A R. 8. §-a az alábbi (1a) bekezdéssel egészül ki: 

„8. § (1a) Az ingatlanhasználó a közszolgáltatási díjat a hatályos jogszabályok alapján kijelölt 

koordináló szervnek fizeti meg, a koordináló szerv által kiállított számla alapján.” 

 

 

4. § A R. 10. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:  
„10. § (1) Az ingatlanhasználó a teljesített közszolgáltatás alapján számított közszolgáltatási díjat a 

koordináló szerv által kiállított számla kézhezvételét követő 15 napon belül köteles kiegyenlíteni.  

(2) Az ingatlanhasználó változása esetén a közszolgáltatás díját a Közszolgáltatónak történt 

bejelentés hónapjának utolsó napjáig a korábbi, azt követően pedig az új tulajdonos köteles 

megfizetni. 

(3) Az közszolgáltatási díj összegének megállapításánál a közszolgáltató mindaddig jogosult lakó-és 

üdülő ingatlanoknál 1 db 120 liter térfogatú, gazdálkodó szervezeteknél 1 db 240 l térfogatú 

gyűjtőedény rendszeres használatát vélelmezni ingatlanonként, ameddig az ingatlantulajdonos, az 

eltérő térfogatú gyűjtőedény elszállítására vonatkozó igényét írásban nem jelenti be. 

(4) A kiszámlázott és az ingatlanhasználó által határidőn belül ki nem fizetett közszolgáltatási díj 

behajtása érdekében a koordináló szerv intézkedik.  

(5) A közszolgáltatás díját tartalmazó számla adataival és összegével kapcsolatban az 

ingatlanhasználó a koordináló szervnél írásban kifogást emelhet. A kifogásnak a számla 

kiegyenlítésére vonatkozó kötelezettség teljesítésére halasztó hatálya nincs. A kifogásra, annak 

kézhezvételétől számított 15 napon belül a koordináló szerv válaszolni köteles. 

(6) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásával kapcsolatos panaszok kezelésére a 

Közszolgáltató köteles.” 

 

 

5. § (1) A R. 12. § (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:   
„12. § (6) Az üdülő tulajdonosok a közszolgáltatást április 01. napjától, szeptember 30. napjáig 

kötelesek igénybe venni. A használati szezon számlázás tekintetében két negyedévre bomlik: 

április 01-jétől június 30-ig és július 01-jétől szeptember 30-ig. Ebben az időszakban az üdülő 

tulajdonosok negyedévente minimum 14 darab 35 literes jelzett zsák megvásárlására kötelesek. 

Az üdülőtulajdonos minimumtól eltérő igénye esetén egyedi szerződés kötésére kötelezett, 

illetve kérheti a szolgáltatás szüneteltetését.” 

 

(2) A R. 12. §-a az alábbi (6a) és (6b) bekezdéssel egészül ki: 

„12. § (6a) Az adott negyedévre vonatkozó díjtételhez tartozó hulladékgyűjtő zsákok nem vihetők át 

másik negyedévre, illetve évre, továbbá a szezonon túli időszakra. Háztartási hulladékot 

Közszolgáltató csak az általa biztosított „Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt.” feliratú zsákban 

szállít el. 

(6b) A zsákok ellenértéke a Közszolgáltatónál a koordinációs szerv által meghatározott módon 
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fizethető meg, egyébként pedig a zsákok ellenértékeként a minimum közszolgáltatási díjat a 

koordinációs szerv jogosult kiszámlázni, a negyedévet követő hónapban.” 

 

(3) A R. 12. § (7) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„12. § (7) Azokra az ingatlanokra, ahol szabványos gyűjtőedény tárolására nincs lehetőség, és ezt a 

körülményt az ingatlanhasználó a Közszolgáltatónak igazolja, mód van úgynevezett, zsákos gyűjtésre 

is. Ebben az esetben, illetve az esetlegesen képződő többlethulladék elszállítása érdekében 

szükséges zsákok megvásárlása esetén a (6b) bekezdés rendelkezéseit kell megfelelően 

alkalmazni.” 

 

 

6. § (1) A R. 14. § (1) bekezdésében a „legalább 30 napig” szövegrész helyébe „legalább 90 napig” 

szövegrész lép. 

 

(2) A R. 14. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:  

„14. § (2) A szüneteltetésre vonatkozó igényt az ingatlanhasználó írásban köteles bejelenteni a 

Közszolgáltatónak, a szünetelés kívánt kezdő időpontja előtt legalább 30 naptári nappal. A 

bejelentésben rögzíteni kell a szünetelés végső időpontját is. A szünetelés végső időpontját 

követően a fizetési kötelezettség ismételten fennáll. A szünetelés ismételt kérelemre 

meghosszabbítható.” 

 

(3) A R. 14. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„14. § (3) Amennyiben a szolgáltató észleli, hogy a szünetelés bejelentésének indoka nem valós – az 

ingatlanon tartózkodnak, vagy az ingatlanon hulladék keletkezik – haladéktalanul intézkedik a 

közszolgáltatási díjfizetési kötelezettség visszaállítása iránt. Erről az ingatlanhasználót értesíti.” 

 

 

7. § A R. 15. § (7) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„15. § (7) A hulladék ürítésének gyakorisága a nagyvárosias lakóterületeken (lakótelepeken) legalább 

heti egy alkalom.” 

 

 

8. § (1) A R. 16. § (9) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„16. § (9) A közszolgáltató a gyűjtőedény kiürítését a tőle elvárható gondossággal köteles végezni, a 

gyűjtőedényt a kiürítés után az átvétel helyére visszahelyezni és az ürítés során kihullott települési 

szilárd hulladékot összetakarítani. A gyűjtőedényben okozott kárt annak javításával, avagy új 

gyűjtőedény biztosításával köteles megtéríteni. Amennyiben a meghibásodás a közszolgáltatónak nem 

róható fel, a használhatatlan gyűjtőedény javítása, pótlása az ingatlanhasználó kötelezettsége. A 

közszolgáltató nem köteles a gyűjtőedényt javítani vagy új gyűjtőedényt biztosítani, ha a 

gyűjtőedény beszerzése 5 évnél régebben történt. Azt a tényt, hogy a gyűjtőedény beszerzése 5 

éven belül történt, az ingatlanhasználó köteles igazolni.” 

 

(2) A R. 16. § (10) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:  
„16. § (10) A közszolgáltató köteles a gyűjtési napokon a közterületen elhelyezett gyűjtőkonténerek és 

a kiépített tárolóhelyek körül a gyűjtőedény ürítése során keletkezett szennyezést eltakarítani. A 

közszolgáltató a közszolgáltatás körében nem köteles azon szennyezést eltakarítani, mely az 

ingatlanhasználók vagy mások szabálytalanul történő hulladék elhelyezéséből adódik.” 

 

9. § A R. 18. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:  
„18. § (1) A lomhulladék gyűjtéséről a Közszolgáltató házhoz menő rendszerben gondoskodik. 

(2) A lomtalanítási szolgáltatást csak a hulladékgazdálkodási közszolgáltatóval szerződésben álló, 

díjhátralékkal nem rendelkező ingatlanhasználó veheti igénybe, aki évente egy alkalommal 

térítésmenetesen maximum 2m
3
/alkalom/év lom elszállítását telefonon, e-mailen rendelheti meg a 

közszolgáltatótól. A díjhátralék mentességet az ingatlanhasználó igazolni köteles. 
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(3) A Közszolgáltató kizárólag a lakosságnál, a háztartásokban képződött, de a rendszeres 

hulladékszállításra használatos gyűjtőedényekben el nem helyezhető nagy darabos hulladék 

elszállítására köteles. Gazdálkodó szervezetek az (1) bekezdésben meghatározott lomtalanítási 

akciót nem vehetik igénybe.  A közszolgáltató által a közszolgáltatás keretében lebonyolított 

lomtalanítási szolgáltatás semmilyen más hulladékra (így pl. inert hulladék, építési törmelékre, 

járműroncsra, biohulladékra, rendszeres háztartási szilárd hulladékra) nem terjed ki. 

(4) A Közszolgáltatóval egyeztetett, és megrendelt elszállítási időponton kívül kihelyezett lomokat a 

Közszolgáltató csak külön díj felszámolása mellett szállítja el. 

(5) A háztartásonként évente egy alkalommal térítésmentes lomtalanításon kívül a Közszolgáltató 

külön megrendelésre is végez lomtalanítást. A megrendelt szolgáltatásért az ingatlanhasználó 

díjfizetésre kötelezett.” 

 

 

10. § (1) A R. 4. cím „4. Fenyőfa gyűjtés” szövegrésze helyébe „4. Zöldhulladék és fenyőfa 

gyűjtés” szövegrész lép. 

 

(2) A R. 19. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:  
„19. § (1) A kerti hulladék (zöldhulladék) házhoz menő gyűjtéséről a Közszolgáltató külön egyeztetett 

időpontokban gondoskodik, mely térítésmentes. 

(2) A közszolgáltató a karácsonyi ünnepeket követően - január hó 2., 3., és 4. szombatján, a közzétett 

felhívásban szereplő ütemterv szerint - az ingatlanok elé kihelyezett fenyőfákat külön díj 

felszámolása nélkül elszállítja.” 

 

 

11. § (1) A R. 20. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:   

„20. § (1) A közszolgáltató köteles az elkülönítetten gyűjtött hulladék elhelyezésére szolgáló 

szabványos gyűjtőedényeknek hulladékgyűjtő szigeteken történő kihelyezéséről, a szelektív 

hulladékgyűjtők ürítéséről, környezetének tisztán tartásáról, fertőtlenítéséről gondoskodni. 

 

12. § A R. kiegészül az „5/A. Hulladékudvar” címmel, valamint az alábbiak szerinti 20/A. §-sal: 

„5/A. Hulladékudvar 

20/A. § (1) A közszolgáltató közszolgáltatási feladatai ellátása érdekében hulladékudvart üzemeltet. 

(2) A hulladékudvar szolgáltatásait a közszolgáltatóval szerződésben álló, díjhátralékkal nem 

rendelkező ingatlanhasználó veheti igénybe. Az ingatlanhasználó a díjhátralék mentességet igazolni 

köteles.  

(3) A hulladékudvarba ingyenesen lerakható mennyiséget, az ingyenesen lerakható mennyiségen felüli 

hulladék lerakási díját a Közszolgáltató Hulladékudvar üzemeltetési szabályzata határozza meg. 

 

 

13. § (1) A R. 23. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép, és ezzel egyidejűleg a  23. § számozása 

24. §-ra módosul: 

„23. § (1) Jelen rendeletnek a 17/2016. (V.17.) önkormányzati rendelettel módosított 3. § (10) 

bekezdés, 5. §, 8. § (1a) bekezdés, 10. §, 12. § (6) bekezdés, 12. § (6a) és (6b) bekezdések, 15. § (7) 

bekezdés, 16. § (9), (10) bekezdések, 18. §, 19. §, 20. § (1) bekezdés, 20/A. § rendelkezéseit 2016. 

április 1-től kell alkalmazni.” 

 

(2) A rendelet hatálybalépésekor szünetelő szolgáltatásokat a rendelet módosítása nem érinti, azonban 

a szüneteléssel érintett ingatlanok tulajdonosai 2016. szeptember 30-ig kötelesek bejelenteni a 

szünetelés végső időpontját. Végső időpont bejelentésének hiányában a 2016. október 01-től 

számla kerül kiállításra. 

 

14. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. 

(2) A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik. 
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Szentendre, 2016. május 12. 

 

 

 

 

Verseghi-Nagy Miklós dr. Gerendás Gábor 

      polgármester                 jegyző 

 

 

 

 

15. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzata és a Városi Szolgáltató Nonprofit 

Zrt. között létrejött, hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 

közszolgáltatási szerződés módosításáról 

Előadó: Verseghi-Nagy Miklós polgármester 

 

 

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

Áronnak, a Jogi, Vagyonnyilatkozat-vizsgáló és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnökének. 

Kubatovics Áron bizottsági elnök: elmondja, hogy ez volt az az előterjesztés, amikor a 

bizottsági ülésükön is egy kicsit politizáltak. Minden porcikájuk azt mondja, hogy rossz a 

rendszer, ami ki fog alakulni, és ennek elszenvedői a város, a Városi Szolgáltató NZrt, a 

Városvezetés lesznek. Az országban még 79, a Városi Szolgáltató NZrt-hez hasonló 

szolgáltató cég folyamatosan bombázza kérdéseivel a Nemzeti Hulladékgazdálkodási 

Igazgatóságot. Jelzi, hogy elfogadják az előterjesztést, mert ez egy kényszerhelyzet. 

Javasolják, hogy a Városi Szolgáltató NZrt. június-július környékén vizsgálja meg – ha már a 

Nemzeti Hulladékgazdálkodási Igazgatóságtól megvan a havi költségelszámolás pontos 

részlete -, hogy mibe kerül a hulladékgazdálkodás és hulladékszállítás Szentendrén, mibe 

kerül Pomázon és Pilisszentlászlón. A veszély fennáll, hogy amíg központilag nem utalnak, 

addig a városnak kell előfinanszírozni és akár egy hónapot lehetnek folyamatos csúszásban. 

Másrészt szükséges egy olyan számítás is, hogy ez a tevékenység hiánytermelő lesz-e. 

Szeptember környékére a Városi Szolgáltató NZrt-től szeretnének egy olyan kimutatást is 

kérni, amelyben az egész tevékenységet áttekintik (mit térít az állam, hogyan történik a 

finanszírozás, hosszú távon megéri-e a városnak stb.). Előfordulhat, hogy a racionális döntés 

az lesz, hogy a tevékenységet átadják a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Igazgatóságnak, ha 

veszteséget termel a városnak. Szerinte szeptember-október környékén már víziót lehet 

felvázolni, hogy 2017-2018. évben hogyan érdemes ezt a részfeladatot intézni. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: köszöni a javaslatokat. Felhívja a figyelmet, hogy a 

Jogi, Vagyonnyilatkozat-vizsgáló és Pénzügyi Ellenőrző Bizottságnak volt még egy konkrét, 

szövegszerű javaslata, melyet mint előterjesztő, befogad. Megadja a szót Holló István 

képviselőnek. 

 

Holló István képviselő: elmondja, hogy a hulladékgazdálkodási törvényt nem lehet 

végrehajtani, mert nincs információ, nincs hozzá megfelelő feltételrendszer. Úgy látja, hogy 

ennek az Önkormányzat a kárvallottja, mert nincsenek olyan törvényi pontok, számadatok, 

amivel lehetne számolni. Hangsúlyozza, hogy ez nem az Önkormányzat vagy a Képviselő-

testület felelőssége. A felsőbb szerveknek köszönhetően három ismeretlenes egyenleteket kell 

megoldani. Kapkodó, de nem biztos, hogy a realitást követő jogszabályalkotás egyre durvább, 

mert az élet más területein is tapasztalható. 
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Verseghi-Nagy Miklós polgármester: jelzi, hogy három ismeretlenes egyenleteket is meg 

lehet oldani, ha megfelelő mennyiségű adat áll rendelkezésre. Ám nem akarta kétségbe vonni 

a hozzászólás jogosságát. Egyéb kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a 

határozati javaslatot. 

 

 

 

Szavazás eredménye 

 

 

 

#: 223   Száma: 16.05.12/16/0/A/KT 

Ideje: 2016 május 12 16:03  

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 - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Kun Csaba Igen - 

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. - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. 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 

118/2016. (V.12.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  

 

1. elfogadja a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt-vel kötött, a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatás ellátása tárgyú közszolgáltatási szerződés módosítást 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. vezérigazgatóját, hogy a Képviselő-testület 

következő ülésén tegyen javaslatot az elhagyott hulladék kapcsán a feladat 

kezelésének forrására, készítse elő a köztisztasági feladatok elvégzéséről szóló 

közszolgáltatási szerződés módosítását, illetve – amennyiben szükséges – az üzleti 

terv módosítását. 

 

Felelős:  1. Polgármester 

               2. Polgármester és VSZN Zrt. Vezérigazgató 

               3. VSZN Zrt. Vezérigazgató 

 

Határidő:1. pont: azonnal 

     2. pont: azonnal 

     3. pont: a képviselő-testület következő ülésére 

 

A végrehajtásért közvetlenül felelős: Jogi Iroda, gazdasági vezető, VSZN Zrt. 

Vezérigazgató 

 

 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

 

 

16. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének a város 

forgalmi és parkolási rendjéről és a parkolási díjakról, a védett és korlátozott 

övezetekbe történő behajtás rendjéről szóló 23/2007. (IV.13.) Önk.rendeletének 

módosításáról 

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

kapcsolódó kiegészítő anyagra. Megadja a szót Kubatovics Áronnnak, a Jogi, 

Vagyonnyilatkozat-vizsgáló és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnökének. 

 

Kubatovics Áron bizottsági elnök: elmondja, hogy a Társaság az Élhető Szentendréért 

Egyesületen belül ez a téma már hónapokkal ezelőtt felmerült. Nem aratott osztatlan sikert, 

hogy a zöld rendszámmal rendelkező elektromos autók ingyen parkolhassanak. Személy 

szerint támogatja ezt, de az volt az ellenérv, hogy csak a magas jövedelműek rendelkeznek 

ilyen autókkal. Az elektromos autók egyelőre iszonyú drágák. Szerinte ez a kedvezmény azért 

fontos, mert szimbolikájában kifejezi, hogy a város környezettudatosan elősegíti ezt és ebbe 

az irányba szeretne fejlődni. Megjegyzi, hogy a tegnapi bizottsági ülésen arra a 

következtetésre jutott, hogy a rendeletet néhány éven belül el kell majd törölni. Egyelőre 

fontos szimbolikus lépés, de épp azokat támogatják ezzel, akik nem szorulnak rá. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: megadja a szót Fekete János képviselőnek. 

 

Fekete János képviselő: érdeklődik, hogy a Városvezetésnek van-e szándéka E-töltőállomás 

létrehozására. Megjegyzi, hogy az országban sok helyen vannak ilyen ingyenes E-kutak. Ez 

nyilván a szolgáltató költségvetését terhelné, és egy újabb gesztus lehetne azoknak, akik a 

környezetvédelmet komolyan gondolják. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: köszöni a javaslatot, támogatja a pozitív gondolatot. 

Elmondja, hogy ha lesz olyan szolgáltató, aki az E-töltőállomás beruházást megvalósítja, 

kijelölnek területet. Megadja a szót Holló István képviselőnek.  

 

Holló István képviselő: úgy véli, hogy olyan helyen kellene kialakítani az E-töltőállomást, 

ahol egyúttal ingyenesen parkolni is lehet. Az autótöltés hasznot generál, mert a turista idejön, 

itt marad, míg feltöltődik az autója, továbbá zöld energiarendszer jelenik meg a szennyező 

közlekedésben. Támogatja az E-töltőállomás gondolatát és egyben jó marketing fogásnak 

tartja. 
 

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

bocsátja a rendelet-tervezetet.  
 
 
 

Szavazás eredménye 

 

 

 

#: 224   Száma: 16.05.12/17/0/A/KT 

Ideje: 2016 május 12 16:08  

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 
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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 - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. 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 

15/2016. (V.19.) önkormányzati rendelete 

 

a város forgalmi és parkolási rendjéről és a parkolási díjakról, a védett és korlátozott 

övezetekbe történő behajtás rendjéről szóló 23/2007. (IV.13.) Önk. rendeletének 

módosításáról 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. 

cikk (2) bekezdésében valamint a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény, valamint a 

végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelet, valamint az épített környezet 

alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény, valamint az országos 

településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 

alapján, a közúti közlekedésről szóló 1/1975. (II. 05.) KPM-BM együttes rendelet 

szabályainak betartásával, figyelembe véve Szentendre Város történelmi hagyományait, 

földrajzi adottságait, építészeti jellegzetességeit, a város forgalmi és parkolási rendjéről, 

valamint a parkolási díjakról, a védett és korlátozott övezetekbe történő behajtás rendjéről 

szóló 23/2007. (IV. 13.) Önk. rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 

 

 

1. § A város forgalmi és parkolási rendjéről, valamint a parkolási díjakról, a védett és 

korlátozott övezetekbe történő behajtás rendjéről szóló 23/2007. (IV. 13.) Önk. rendelet 
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(továbbiakban: R.) 7.§ (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„7.§ (8) A fizető parkolókban várakozási díj megfizetése nélkül várakozhat:  

- kétkerekű motorkerékpár, 

- közérdekből történő veszély-, illetve hibaelhárítást végzők gépjárműve, a 

munkavégzés időtartamára, 

- diplomáciai mentességet élvező személyek ilyen megkülönböztető jelzéssel 

ellátott járműve. 

- Szentendre Város Önkormányzata, a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal 

és a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. tulajdonában lévő gépjárművek, 

- Szentendre Város Önkormányzatának képviselői és tisztségviselői,  

- a körzet Országgyűlési Egyéni Választókerületi Képviselője, 

- Szentendre Város Díszpolgárai, 

- legfeljebb 30 gépjármű tekintetében Polgármesteri engedéllyel azok, akik az 

önkormányzat érdekében vagy megbízásából rendszeresen munkát végeznek a 

Belváros területén (így különösen: Szentendre Város Önkormányzatának 

intézményei és gazdasági társaságai valamint a szentendrei katasztrófavédelmi és 

rendvédelmi szervek). 

- a zöld alapszínnel ellátott forgalmi rendszámmal rendelkező 

környezetkímélő gépkocsi 

- Ferenczy Múzeumi Centrum tulajdonában és üzemeltetésében lévő 

gépkocsik 

 

 

 

2.§ A R. 11. § (1) a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„11. § (1) a) A védett övezetbe:  

 behajtási, 

 várakozási, 

 áruszállítási-szolgáltatási behajtási engedéllyel szabad.” 

 

 

3. § A R. 12.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„12. § (1) A védett övezet területére – érvényességi időszak, és a forgalmi rendszám 

megjelölésével (kivéve a 17. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott, valamint a 

polgármester által egyedileg elbírált esetekben) legfeljebb 3 év időtartamra - engedély adható 

ki.” 

 

 

4. § A R. 16. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„16. § (1) Annak 

a) az ingatlantulajdonosnak, akinek ingatlantulajdona, valamint annak a lakosnak, akinek 

lakóhelye vagy tartózkodási helye az I/A. védett övezet területén van, és nem közterületen 

lévő saját parkolóhellyel nem rendelkezik, valamint  

b) a 20. § (1) bekezdés c) pontjában megjelölt személyeknek, valamint annak a 

magánszemélynek, akinek a védett övezetbe történő behajtásra nyomós oka van (pl. esküvő, 

temetés, betegellátás, stb.) 

kérelemre várakozási engedélyt kell kiadni az általa használt személygépkocsi(k)ra vagy 3,5 t 

összsúlyt meg nem haladó tehergépkocsi(k)ra (de az a) pont esetén önálló rendeltetési 
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egységenként legfeljebb 2 járműre). A várakozási engedély az I/A. övezet közterületeire 

történő behajtásra is jogosít. 

 

 

5. § A R. 19. § (1), (4), (5) és (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„19. § (1) A 3. sz. melléklet II. és III. pontjaiban meghatározott korlátozott övezetekbe 

behajtani csak eseti útvonalengedély birtokában lehet. Eseti útvonalengedélyt a Polgármester 

a közút kezelőjének írásos hozzájárulása esetén, a körülmények gondos mérlegelése mellett a 

közút, vagy közterület teherbíró képességének figyelembe vételével adhat ki. A II. övezetben 

meghatározott területekre legfeljebb 12 tonna össztömegig adható ki eseti útvonalengedély. A 

Polgármester a kérelmet elutasítja, ha az igénybe venni kívánt közút vagy közterület 

teherbírása és állapota alapján nem alkalmas arra, hogy a megengedett össztömeget 

meghaladó jármű azon - akár csak eseti jelleggel is - közlekedjék. 

(4)Az eseti útvonalengedély az engedély érvényességi időtartama alatt az abban 

meghatározott útvonalra behajtásra jogosít. 

(5) Az eseti útvonalengedély az azon feltüntetett napokra, de legfeljebb 30 napig terjedő 

időtartamra adható. Amennyiben kérelmező nem tudja pontosan meghatározni az  igénybe 

venni kívánt naptári  napot, akkor részére 7 napra szóló engedélyt állít ki a Hivatal, melyen a 

konkrét napot  igénybevétel esetén  a kérelmezőnek kell bejelölnie.   

(7) Az eseti útvonalengedélyért napi díjat kell fizetni. A Polgármester a fizetendő díj 

mértékét csökkentheti vagy elengedheti egyedi mérlegelése alapján kulturális rendezvények, 

programok megrendezéséhez szükséges behajtások esetén.” 

 

 

 

6. § (1) A R. 20. § (1) és (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

20. § (1) a) a behajtási engedélyt az I. vagy I/A. övezet területén lévő ingatlan tulajdonosa, 

bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező lakos, valamint az áruszállítási-

szolgáltatási behajtási engedélyt a bejelentett székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel 

rendelkező jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vagy egyéni 

vállalkozó annyi személygépkocsira vagy 3,5 t összsúlyt meg nem haladó tehergépkocsira, 

amennyi az ingatlanán, telephelyén elfér; 

b)  az I. övezet területén a behajtási engedélyt, vagy az I/A övezet területén a várakozási 

engedélyt, az I. vagy I/A. övezet területén lévő ingatlan tulajdonosa, bejelentett lakóhellyel 

vagy tartózkodási hellyel rendelkező lakos, az áruszállítási-szolgáltatási behajtási engedélyt a 

bejelentett székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező jogi személy, jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezet vagy egyéni vállalkozó az OTÉK 1. sz. 

mellékletében meghatározott önálló rendeltetési egységenként egy darab, általa használt 

járműre, ha ingatlanán saját parkolóhellyel nem rendelkezik, azzal, hogy egy önálló 

rendeltetési egységhez összesen csak egy engedély adható ki térítésmentesen; 

c) a behajtási és várakozási engedélyt az Önkormányzattal hatályos együttműködési 

megállapodással rendelkező polgárőrség, a Szentendrén dolgozó házi-, ügyeletet ellátó és 

gyermekorvos, állatorvos, valamint a mellettük dolgozó ápoló, SZEI szakorvosa, hivatásos 

ápoló, védőnő, szociális gondozó, az Önkormányzat megbízásából eljáró vállalkozó 

gépjárművére a munkavégzése idejére, továbbá a bevett egyház lelki szolgálatot ellátó tagja a 

lelki szolgálat ellátásának idejére; 

d) áruszállítási-szolgáltatási behajtási engedélyt lakossági tüzelőanyag szállítása, valamint 

szennyvíz szállítása céljából a szállítást végző vállalkozó; 
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e) az I. övezet területén a behajtási engedélyt, vagy az I/A övezet területén a várakozási 

engedélyt magánszemély egészségügyi, szociális, családi, méltányossági okból, a 

Polgármester egyedi elbírálása alapján. 

(3) Amennyiben a behajtási vagy várakozási engedély jogosultja a (2) bekezdésben megjelölt 

kötelezettségét megsérti, az egyébként fizetendő éves díj háromszorosát, térítésmentes 

engedély esetén 5000 Ft-ot köteles térítési díjként megfizetni.” 

 

(2) A R. 20. §-a az alábbi új (4) bekezdéssel egészül ki: 

„20. § (4) A Futó utca, Görög utca, Bercsényi utca, Vastagh György utca, Bogdányi utca 

Fő tértől a Rév utcáig, valamint a Bogdányi utca ezen szakaszára csatlakozó 

mellékutcákra kiadott behajtási vagy várakozási engedély a Duna korzó Péter-Pál utca 

és Lázár cár tér közötti szakaszán való áthaladásra is jogosít.” 

 

 

7. § A R. 22. § helyébe a következő rendelkezés lép: 

„22. § A polgármester a behajtási engedély térítési díját csökkentheti vagy elengedheti 

egyedi mérlegelés esetén a Szentendrén széleskörű lakossági közszolgáltatást végző 

gazdasági társaság, non profit szervezet, valamint az önkormányzat és intézményei 

tulajdonában lévő ingatlanok felújításához kapcsolódó behajtási engedélyek esetén.” 

 

 

8. § A R. 23. § (2), (3) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

 

„23. § (2) A 25. § (2) bekezdése alapján bevont vagy érvénytelenített engedély három 

hónapon belül nem pótolható. 

(3) Az elveszett vagy megsemmisült engedély helyett az érvényességi idő alatt az arra 

jogosult külön kérelemre – első alkalommal a térítési díj 20 %-ának megfelelő, 

térítésmentes behajtási engedély esetén 2.000 Ft, míg második alkalommal a térítési díj 

50 %-ának megfelelő, térítésmentes behajtási engedély esetén 5.000 Ft kezelési költség 

megfizetése ellenében, – új engedélyt kaphat. Ezt követően az elveszett vagy 

megsemmisült engedély további pótlására nincs lehetőség. 

(6) A jelen rendelet 28. § (1b) bekezdésben meghatározott sürgősségi kérelem esetén a 

kérelmező az egyébként irányadó térítési díj kétszeresét, amennyiben az engedély 

térítésmentes, engedélyenként 5.000 Ft térítési díjat köteles fizetni.” 

 

9. § (1) A R. 28. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„28. § (1a) E rendelet IV. fejezetében meghatározott engedélyek kiadása iránti kérelmet 

(kivéve eseti útvonal engedélyek) a Polgármesterhez intézett írásos beadvány formájában 

kell benyújtani az engedélyezni kért időtartam kezdő időpontját megelőző legalább 8 

munkanappal korábban.  

(1b) Amennyiben a kérelmező ennél korábbi kezdő időpontra igényel behajtási engedélyt, 

sürgősségi kérelmet nyújthat be.  

(1c) Eseti útvonal engedélyek esetén a kérelmet a Polgármesterhez intézett írásos 

beadvány formájában a behajtást megelőzően a Városi Ügyfélszolgálaton kell 

benyújtani.” 

       

(2) A R. 28. § (2) bekezdése az alábbi e) és f) ponttal egészül ki: 

„28. § (2) e) a behajtásra kérelmezett ingatlan címét, helyrajzi számát; 

f) eseti útvonal engedély esetében a behajtásra kérelmezett útvonal leírását a 11-es 

főúttól  a behajtásra kérelmezett ingatlanig;” 
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(3) A R. 28. § az alábbi új (4) bekezdéssel egészül ki: 

„28. § (4) Jelen rendelet 16. § (1) a) pontjában meghatározott engedélyek közös 

megállapodásuk szerinti személy részére, ennek hiányában a kérelmek beérkezési 

sorrendje alapján kerülnek kiállításra.” 

 

 

10. § A R. 29. §-a  helyébe a következő rendelkezés lép: 

„ 29. § (1) A 28.§ (1a) és (1b) bekezdésekben a meghatározott kérelmet a Polgármester 

megvizsgálja, – és amennyiben az a rendelet előírásainak megfelel – a kérelmező részére 

az engedélyt térítésmentesen, illetve a költségtérítés befizetése után 8 munkanapon belül, 

sürgősségi kérelem esetén 2 munkanapon belül köteles kiadni. A 28. § (2) bekezdésében 

meghatározott adatok hiányos benyújtása miatti hiánypótlási eljárás időtartama az 

ügyintézési határidőbe nem számít bele.  

 

(2) A 28. § (1c) bekezdésében meghatározott kérelmet a Polgármester megvizsgálja – és 

amennyiben az a rendelet előírásainak megfelel – a kérelmező részére az engedélyt 

térítésmentesen, illetve a térítési díj befizetése után munkanapon benyújtott kérelem 

esetén a kérelem benyújtását követő legfeljebb 4 órán belül, szabad-vagy munkaszüneti 

napon benyújtott kérelem esetén a következő munkanapon köteles kiadni. A 

feltételeknek megfelelő gépjárművekre az engedély a Városi Ügyfélszolgálaton vehető 

át.” 

 

11. § A R. 3. sz. melléklete helyébe a jelen rendelet 1. sz. melléklete lép. 

 

12. § A R. 4. sz. melléklete helyébe a jelen rendelet 2. sz. melléklete lép. 

 

 

13. § Hatályát veszti jelen rendelet 18-§-a, valamint a 19. § (9) bekezdése. 

 

 

14. § (1) E rendelet 2016. július 1-jén lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. 

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 

 

Szentendre, 2016. május 12. 

 

 

 

   Verseghi-Nagy Miklós dr. Gerendás Gábor 

           polgármester                 jegyző 

 

 

 

 

A rendelet melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
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17. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 

Szentendre Város területén az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló 

24/2007. (V.30.) Önk. rendeletének módosításáról 

Előadó: Verseghi-Nagy Miklós polgármester 

 

 

 

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

képviselőnek. 

 

Fülöp Zsolt képviselő: felveti, hogy 2-3 testületi ülésenként mindig van egy hasonló javaslat, 

kezdeményezés egy konkrét utca vagy vendéglátóhely miatt, hogy valamilyen korlátozást 

rendeljenek el. Ezért érdemes lenne végiggondolni, hogy hol lehetne kijelölni azokat a 

helyeket, ahol az Önkormányzat nem korlátoz vagy megengedőbb lesz, sőt tovább nyitva 

tarthatnak a szórakozóhelyek. Szerinte az ingatlanpiac előbb-utóbb elintézné ezt a kérdést. 

Például a Dumtsa utcában is volt egy lakó, aki nehezményezte a Dumtsa Korzót, aztán 

elköltözött. Ennek ez az ára, hogy nem lehet mindenkinek megfelelni. Megjegyzi, ha ezeket a 

helyeket kijelölik, akkor fel kell vállalni az ezzel járó konfliktusokat, azonban az összes többi 

helyen be lehet vezetni szigorú korlátozásokat. Jónak tartaná, ha ilyen előterjesztés is 

születne, hogy a Képviselő-testület felvállalja a döntést és általánosan végiggondolja az 

üzletek, szórakozóhelyek éjszakai nyitva tartását a belvárosban vagy a város más részein is. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: köszöni a javaslatot. Megadja a szót Magyar Judit 

képviselőnek. 

 

Magyar Judit képviselő: elmondja, hogy a rendelet nagyon kuszának, ad-hocnak tűnik. Most 

úgy fest, hogyha jön egy lakos és azt kéri, hogy a mellette lévő éjjel-nappali bolt zavarja a 

nyugalmát, akkor ott az Önkormányzat valamit változtat. Javasolja, hogy próbáljanak meg 

egy egységes, területenkénti koncepciót kidolgozni. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: megadja a szót Kubatovics Áronnnak, a Jogi, 

Vagyonnyilatkozat-vizsgáló és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnökének. 

 

Kubatovics Áron bizottsági elnök: elmondja, hogy ez az előterjesztés a Rákóczi utcáról és a 

Szentendre Night-klubbal kapcsolatos problémákról szól. Rendre felvetődik, hogy Szentendre 

alvó város, miért nincsen kulturális élet, éjszakai élet. Mégis az látszik az utóbbi 5-10 évben, 

hogy szűkülnek a kulturális-, szórakozási lehetőségek, miközben vannak ilyen lehetőségek. 

Ha elkezdik vizsgálni a térhasználatot, a szórakozóhelyek számát, mélységét, akkor kiderül, 

hogy a szórakozni vágyó fiatalságnak ténylegesen szűkültek a lehetőségei. Például azzal, 

hogy mobilgát épült a régi gát helyett, már nem lehet ücsörögni és beszélgetni, holott ott 

generációk nőttek fel. Most mindössze 12 db pad van kihelyezve. Felhívja a figyelmet, hogy 

ez afelé vezet, hogy a városban tényleg ne történjen más, csak „magas kultúra”, Sörfesztivál, 

Borfesztivál, Dumtsa Korzó. Lényeges, egyetért, de ezentúl az emberek ne ücsörögjenek, ne 

járkáljanak, ne használják a tereket. Pedig nagyon fontos lenne, hogy a Dunához közvetlen 

kapcsolat, rengeteg pad, szeméttároló legyen. Ennek fontos eleme, amit Fülöp Zsolt 

képviselőtársa mondott, hogy igenis kimondják – bár kemény és nehéz döntés -, hogy valahol 

jobban engednek és ahol nem, ott drákói szigor legyen. Ahogy a városvezetés bátran hozzá 

mer nyúlni a Dunakorzó autóforgalmához, ugyanilyen bátran kellene kezelni ezt a problémát 

is, melyhez támogatást ígér. 
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Verseghi-Nagy Miklós polgármester: úgy érzi, hogy Képviselő úr nem ebben a városban él, 

de legalábbis a testület határozatait nem követi figyelemmel. Az ifjúság szórakozási- és késő 

esti lehetőségei bővülnek, hiszen hirtelen három dolog is eszébe jutott – a Dumtsa Korzó 

nyitvatartási idejének meghosszabbítása, az ElevenKert támogatása, az Ifjúsági Klub és a 

Közösségi Ház létrehozása. Megadja a szót Fülöp Zsolt képviselőnek. 

 

Fülöp Zsolt képviselő: elmondja, hogy nyilván lehet hozni pozitív példákat, azonban más a 

Városvezetés, a képviselők érzete egy-egy intézkedés kapcsán és megint más azok érzete, 

akikre vonatkoznak ezek a döntések. Rávilágít, hogy itt nem csak arról lenne szó, hogy 

végiggondolják, mely területeken lehet nyitva egy adott szórakozóhely és mely területeken 

nem, emellett végig kellene nézni, hogy mely tevékenységi köröket engednek vagy tiltanak 

bizonyos városrészekben. Például egy meglévő belvárosi lakás étteremmé való átalakítására 

bárki kaphat működési engedélyt, ugyanakkor az lesz a következménye, hogy megváltozik a 

környék használata. Úgy gondolja, hogy ezeket a problémákat lehetne megelőzni azzal, hogy 

vendéglátóhelyet ilyen területen nem engedélyeznek. Hiába lenne rá piaci igény, de lakó-

pihenő övezetben akkor sem lehet ilyet tenni. Másik példaként említi a 11-es főút mellé 

kitelepült sírkövest. Több hasonló foghíjtelek vagy rosszul hasznosított telek, romos ház van 

azon a részen. Ha azt valaki lebontja és elkezdi üzleti alapon hasznosítani, nem tudnak 

semmit tenni, bár a város arculatát nagymértékben befolyásolja. Úgy véli, ezért is lenne jó 

nemcsak a nyitva tartást, hanem a működési tevékenységi köröket is végiggondolni, hogy mit 

és hol lehet engedélyezni vagy tiltani. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: megadja a szót dr. Gerendás Gábor jegyzőnek. 

 

dr. Gerendás Gábor jegyző: felhívja a figyelmet, hogy a kereskedelmi tevékenységek 

szabályozása alapvetően központi szabályozás, van egy kereskedelmi törvény és 

szolgáltatások nyújtásáról szóló törvény, egy kereskedelmi tevékenységek végzéséről szóló 

kormányrendelet. Ezen tevékenységek nyilvántartása jegyzői – és nem önkormányzati – 

hatáskör. Államigazgatási feladat, ebbe igazából az Önkormányzatnak nincs különösebb 

beleszólása. Jelzi, hogy egy felhatalmazás szerepel a kereskedelmi törvényben, miszerint 22 

óra és reggel 6 óra közötti nyitvatartási rendet lehet szabályozni. Ha azonban valaki nyit 

bármilyen üzletet, sajnos, ha megfelel ezeknek a jogszabályoknak, akkor azt a jegyzőnek 

nyilvántartásba kell vennie és nem tudnak feltétlenül fellépni. Nyilván, ha valamilyen más 

szabályt sért, akkor igyekeznek mindent megtenni annak érdekében, hogy érvényesítik ezeket 

a szabályokat. Kiemeli, hogy az üzletműködés alapvetően államilag szabályozott és helyi 

rendelettel nem befolyásolható. Tehát nem mondhatják ki, hogy márpedig ebben az utcában 

tilos akár vendéglátó- vagy más profilú üzletet nyitni. Azt lehet mondani, hogy 22 és 6 óra 

között korlátozza a nyitvatartást, ezért van ez a rendelet, amely oly sokszor módosításra kerül. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: jelzi a Képviselő-testületnek, hogy Mód Arnoldné az 

StE Étterem és Pub bérlője szeretne szót kapni. Szavazásra bocsátja az ügyrendi javaslatot. 

Kiemeli, hogy az „igen” szavazat jelenti azt, hogy a Képviselő-testület megadja a szót, a maga 

részéről az „igen” gombot fogja megnyomni.  

 

Szavazás eredménye 

 

 

#: 225   Száma: 16.05.12/18/0/A/KT 

Ideje: 2016 május 12 16:20  

Típusa: Nyílt 
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Határozat; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

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 - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Kun Csaba Tart. - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Távol - 

 

 

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

az ügyrendi javaslatot elfogadta. Megadja a szót Mód Arnoldnénak, az StE Étterem és Pub 

bérlőjének. Kéri a 3 perces hozzászólási időkeret betartását. 

 

Mód Arnoldné StE Étterem és Pub bérlője: köszönti a jelenlévőket. Elmondja, hogy kulturált 

szórakozóhelyet szerettek volna létrehozni. Ez nem könnyű, hiszen tudja, hogyan kellene 

működtetni egy üzletet, de bizonyos emberek megtalálták őket és azóta problémáik vannak az 

üzlet működtetésével. A problémákat próbálják kiszűrni, hiszen ő sem szeretné, ha éjszaka 

zaj, a lakókat zaklató felfordulás lenne. Az egységben kulturált élet folyik, de kijönnek 

cigarettázni, beszélgetnek, nevetnek, és ez már zajnak számít. Kiemeli, hogy három zajszint-

mérést végeztek és mindhárom vonatkozásában megfeleltek a normáknak. Jelzi, hogyha 

számukra az 5 órás nyitvatartást megvonják, ezzel őket anyagilag óriási hátrány éri. 

Elmondja, hogy igazából nem éttermet akartak csinálni, hanem egy táncos-szórakozó helyet, 

mert Szentendrén nincs ilyen. Megjegyzi, hogy most már 2-3 ember jelenlétével biztonsági 

portát tartanak fenn, valamint be fogják vezetni a klubkártyát. A rendőrség segítségét is 
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kérték, egyes egyéneket nem engednek be, de nem tágítanak, és az utcán csinálják a 

feszültséget. Arra is apelláltak, ha a turisták a városban szállnak meg, akkor 22-23 órakor ne 

kelljen hazamenniük, hanem el tudjanak menni valahova táncolni, iszogatni, billiárdozni, 

csocsózni. Hangsúlyozza, hogy nem akartak problémát okozni a lakóknak, és abszolút nem 

erre a vendégrétegre vágynak ők sem, akik 2-3 hónapja zaklatnak, zavarnak, feltartják őket, 

így sajnos a fiatalok is elszoktak tőlük. Jelenleg a RIMI Biztonsági Szolgálattal próbálják 

felvenni a kapcsolatot, reméli, tudnak majd segíteni. 

     

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: megadja a szót Kubatovics Áronnnak, a Jogi, 

Vagyonnyilatkozat-vizsgáló és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnökének. 

 

Kubatovics Áron bizottsági elnök: elmondja, hogy anélkül, hogy ismerné a konkrét ügyet, jól 

látszik, ha nem szabályozza a városvezetés ezt a kérdést, akkor ilyen helyzet áll elő. A 

vállalkozó nyit valamilyen egységet, és utólag kezelik, szabályozzák az adott térséget. 

Szerinte az lenne a célszerű, ha előre lefektetett játékszabályok lennének, és megkövetelnék 

az ilyen jellegű szórakozóhelyektől, hogy a megnyitás pillanatától legyen biztonsági szolgálat, 

a polgárőrséggel élő kapcsolat stb. A konkrét kérdés nem feltétlenül rendelet, hanem 

rendőrségi-, egyéb kérdés. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: megadja a szót Fekete János képviselőnek. 

 

Fekete János képviselő: hozzáteszi, ha korlátozzák a nyitvatartást, a fiatalokat arra 

kényszerítik, hogy Budapestre utazzanak, és ott szórakozzanak. Mint apa úgy gondolja, hogy 

szívesebben engedi el Szentendrén az éjszakába a gyerekeit. A vállalkozó szemszögéből 

elmondja, hogy a vállalkozás nagy befektetés, fel kell futtatni, (beüzemelés, reklám, 

marketing stb.), és ha az Önkormányzat utólag beszabályozza, a vállalkozó joggal mondhatja, 

hogy elvesztett iksz-millió forintot. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: megjegyzi, hogy jelenleg nem járnak oda kulturáltan 

szórakozni a fiatalok, mert egy másik réteg kiszorította őket. Megadja a szót Holló István 

képviselőnek. 

 

Holló István képviselő: elmondja, hogy Szentendréről gyorsan elterjedt, hogy alvó város, az 

már lassabban, hogy felébresztés alatt áll. Jelzi, hogy ő sem tartja szerencsésnek ezt a 

szabályozást annál is inkább, mert a tulajdonos mindent megtesz annak érdekében, hogy távol 

tartsa ezeket az elemeket a helyiségtől. Ez nyilván rendőrségi kérdés, és nem az 

Önkormányzat fogja megoldani ezt a problémát. Véleménye szerint a visszalépés nem 

megoldás, sőt bizonyos körzetekben szélesítsék a nyitvatartás lehetőségét. Reméli, hogy ez a 

dolog konszolidálódik és jól működő szórakozóhellyé válik idősebbeknek, fiataloknak 

egyaránt. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: kéri a Képviselő-testületet, hogy egy újabb 3 perces 

hozzászólást szavazzanak meg Mód Arnoldnénak, az StE Étterem és Pub bérlőjének. 
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Szavazás eredménye 

 

 

#: 226   Száma: 16.05.12/18/0/A/KT 

Ideje: 2016 május 12 16:28  

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 - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Távol - 

 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: megadja a szót Mód Arnoldnénak, az StE Étterem és 

Pub bérlőjének.  

 

Mód Arnoldné StE Étterem és Pub bérlője: elmondja, hogy tény és való, hogy odaszokott 

egy bizonyos réteg. Sokan voltak, és őt is felháborították, hogy nem tudtak velük mit 

kezdezni. Éjszakákat tölt az utcán, mert sokszor a biztonsági őr magyarázata kevésnek 

bizonyul. Mostanra azonban már meg sem kell indokolniuk, hogy miért nem jöhetnek be. 

Amikor megnyitottak, elterjedt, hogy van egy jó kis bulihely Szentendrén, szerinte ugyanígy 

el fog terjedni, hogy máshová kell menniük. Megjegyzi, hogy annak idején sok egyetemista 

szórakozott náluk, osztálytalálkozókat, legény-lánybúcsúkat tartottak, igény van rá, továbbra 

is szeretnének táncos-zenés programokat tartani. 
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Verseghi-Nagy Miklós polgármester: elmondja, hogy megvizsgálják a zártkörű 

rendezvények lehetőségét. Rendőrkapitány úrral személyesen egyeztetett ez ügyben, de annyi 

erőforrásuk nincsen, hogy folyamatosan járőrözve ott legyenek a helyszínen. Egyéb kérdés, 

hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet.  
 
 

Szavazás eredménye 

 

 

#: 227   Száma: 16.05.12/18/0/A/KT 

Ideje: 2016 május 12 16:30  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 12 85.72 79.99 

Nem 1 7.14 6.67 

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 - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Fekete János Nem - 

Holló István Tart. - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Távol - 
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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 

16/2016. (V.19.) önkormányzati rendelete 

 

Szentendre Város területén az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló 24/2007. 

(V.30.) Önk. rendeletének módosításáról 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. 

cikk (2) bekezdésében, valamint a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 6. § (4) 

bekezdésében és 12. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Szentendre Város 

területén az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló 24/2007. (V.30.) Önk. rendeletét az 

alábbiak szerint módosítja: 

 

1. § Szentendre Város területén az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló 24/2007. 

(V.30.) Önk. rendelet  (továbbiakban: R) 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú 

melléklete lép. 

 

2.§ A R. 2/A.§ és 2/B.§-a hatályát veszti. 

 

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. május 12. 

 

 

 

   Verseghi-Nagy Miklós dr. Gerendás Gábor 

           polgármester                 jegyző 

 

 

 

A rendelet melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

 

 

18. Előterjesztés a pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátásokról 

szóló 5/2015. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …/2016. (…) 

önkormányzati rendelet elfogadásáról 

Előadó: Petricskó Zoltán általános alpolgármester 

 

 

 

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

lévén szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet.  
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Szavazás eredménye 

 

 

#: 228   Száma: 16.05.12/19/0/A/KT 

Ideje: 2016 május 12 16:31  

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 - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. 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 

17/2016. (V.19.) önkormányzati rendelete 

 

a pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 5/2015. (II.17.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális 

ellátásokról szóló, többször módosított 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 25.§ (3) 

bekezdés b) pontjában, 26.§-ában, 32.§ (3) bekezdésében, 45.§ (1) bekezdésében, 132.§ (4) 
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bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a pénzbeli és természetbeni szociális és 

gyermekvédelmi ellátásokról szóló 5/2015. (II.17.) önkormányzati rendeletet az alábbiak 

szerint módosítja: 

 

 

1. § (1) A pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 5/2015. 

(II.17.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 8.§ (11) bekezdés helyébe a következő 

bekezdés lép: 

 

„8.§ (11) Az (1) bekezdés szerinti települési támogatást a kérelem benyújtása hónapjának 

első napjától kezdődően egy évre kell megállapítani és utólagosan havi rendszerességgel 

kell folyósítani, mely támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, 

függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.” 

 

 

2. § A R. 10. § (2), (3) és (4) bekezdés helyébe a következő bekezdések lépnek: 

 

„10. § (2) A kérelemhez mellékelni kell  

a) a kérelmező havi rendszeres gyógyító ellátásának szükségletéről szóló, az Szt. 50/A. § 

(3) bekezdésben meghatározott tartalommal kiállított háziorvosi igazolást, valamint  

b) az a) pont szerinti háziorvosi igazolásban meghatározott havi rendszeres gyógyító 

ellátási szükséglet alapján valamely működési engedéllyel rendelkező 

közforgalmú gyógyszertár által kiállított igazolást a havi gyógyszerköltségekről, 

vagy ennek hiányában a kérelmező havi rendszeres gyógyító ellátási szükséglete 

kielégítésével összefüggésben felmerülő havi kiadásait igazoló egyéb okiratokat. 
 

(3) A Polgármester a háziorvosi, valamint gyógyszertári igazolás vagy a kérelmező által 

csatolt egyéb okirat adatai alapján megállapítja a kérelmező – havi rendszeres gyógyító 

ellátási szükséglethez igazodó – havi rendszeres gyógyító ellátásának költségét. 

 

(4) A támogatás mértéke a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége, de legfeljebb 12.000 Ft, 

melyet a kérelem benyújtásának napjától, illetve az előző támogatás lejártát követő 

naptól kezdődően egy évre kell megállapítani és utólagosan, havi rendszerességgel kell 

folyósítani.” 

 

 

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

veszti. 

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 

 

Szentendre, 2016. május 12. 

 

 

 

 

   Verseghi-Nagy Miklós dr. Gerendás Gábor 

           polgármester                 jegyző 
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19. Előterjesztés Szentendrére készülő településrendezési eszközökkel kapcsolatos  

Telepítési Tanulmánytervek és településrendezési szerződések elfogadásáról 

(Vasúti villasor, Vadon Háza, Rózsa utca) 

Előadó: Verseghi-Nagy Miklós polgármester 

 

 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: ismerteti az előterjesztést, melyhez egy kiegészítés is 

kiosztásra került. Felhívja a figyelmet, hogy a határozati javaslat nem változik, csupán egy új 

4. számú melléklet van, ami a Vadon Háza projekthez kapcsolódó szerződés pontosításáról 

szól. Megadja a szót Magyar Judit képviselőnek. 

 

Magyar Judit képviselő: elmondja, hogy sokat dilemmázott azon, hogy a TÜZÉP-telep 

helyzetét elfogadja-e, végül is elfogadja, de aggályosnak tartja, hogy a növekmény nagy 

számú lesz. Az anyagban leírtak biztosítják, hogy a közlekedés, légszennyezés stb. 

vonatkozásában kisebb lesz a város terhelése, de ettől függetlenül a félelmei nem múltak el. 

 

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

 

Fülöp Zsolt képviselő: úgy véli, hogy a Vasúti villasor kapcsán sokféle variációs lehetőség 

nincsen, mert régen már szabályozta a Képviselő-testület. Most arról lehet szó, hogy a város 

számára kedvezőbb feltételeket próbálnak kialakítani és a beruházóval közösen egy másfajta 

rendezést valósítanak meg. Szerinte ezt megtette a város vezetése, és ezt kellene támogatni. 

Ám felmerült a kérdés, hogy mi lesz, ha a Vadon háza a Skanzen mellett befuccsol, és 

szabályozás híján egyszer csak más tevékenységek kezdenek ott kialakulni. Viccesen 

fogalmazva, az állatkert körbe van kerítve, esetleg van egy rács, egy ajtó, de hogyha ez 

megszűnik és egyszer csak kisebb „ketrecek” kezdenek kialakulni, amelyet valaki tréfásan 

lakóparknak hív, a majmok helyett emberek lakják, akkor mi történik. Általánosságban 

kérdezi, hogy a jelen szabályozás lehetőséget nyújt-e arra, hogyha megszűnik az egyébként 

támogatandó cél, akkor az eredeti állapot visszaállításra kerüljön. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: megadja a szót Aba Lehel főépítésznek. 

 

Aba Lehel főépítész: elmondja, hogy kifejezetten egy olyan szabályozás van előkészülőben, 

amelyik tematikus módon határozza meg ezen területek felhasználhatóságát. Tehát egy 

különleges állatkerti övezetbe fog kerülni ez a területcsoport. Első körben ez a négy terület, 

aztán a fejlesztő hosszabb ütemű szándékai szerint még további területek lehetségesek, ezeket 

a szerkezeti terv jelöli ki. A különleges állatkerti övezetnek az övezeti paraméterei pontosan 

ezt a fajta funkciót írják körül. Kiemeli, hogy arra nincsen lehetőség, hogy ezen az övezeten 

belül lakópark vagy lakórendeltetés jöjjön létre, amit Fülöp Zsolt képviselő úr félelmezett. 

Úgy gondolja, hogy ez nem egy alternatíva, mert mindenképpen át kellene szabályozni a 

területet. Megjegyzi, hogy mint állatkerti hasznosítás létrejönnek ezen a területen építmények, 

azok ott maradnak, és ha valami más módon szeretné hasznosítani valaki, az egy másik 

kérdés, de akkor sem lehetséges bennük ugyanezzel a szabályozással lakórendeltetés 

létesítése. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: megadja a szót Holló István képviselőnek. 
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Holló István képviselő: elmondta, hogy megnézte a Vasúti villasoron létesülendő ún. 

lakóparkot vagy lakóövezetet, nem minősíti, legyen, megszavazza. Kérdezi azonban, hogy a 

városvezetés most nem aggódik a zsúfoltság, az orvosi ellátás, iskola és egyebek miatt? Akkor 

viszont igen, amikor a Mezőőrtorony Egyesület oktrojálná esetleg a belterületbe vonást vagy a 

lakóövezetbe vonást és akkor méginkább aggódtak, amikor a pismányi kérdés merült föl, 

hogy vonják lakóövezetbe. Egyébként már ott laknak az emberek, csak a státusz üdülő, tehát a 

saját lakásukban üdülők, illetve több szentendrei érdekelt lenne (kb. 100 emberrről van szó), 

hogy belterületbe legyen vonva a Pismány aljában lévő terület. Sérelmezi, hogy ezzel 

ellentétben simán bezsúfolják a Vasúti villasorra a lakóparkot. Megnézte a rajzot és egymásba 

érnek a telkek. Nem érti ezt a kettősséget, hogy az egyik helyen nőhet a népesség, a másik 

helyen pedig nem is akarnak hallani róla, hogy belterületbe vonják. Az sem teljesen világos 

számára, hogy megvalósulásra kerül, sok ház és építési engedélyek vannak kiadva, régi 

kisházak vannak elbontva és ikerházak beépítve, ez szintén a lakosságszám növekedését 

jelenti és megjelent a spekulatív tőke, holott amit kértek – a mezőőri-, pismányi lakóövezetbe 

vonás -, az ott élő emberek érdeke és nem a spekulációnak az eredménye. Kicsit szkeptikus, 

és úgy érzi, mintha kettős mérce működne e tekintetben, mert nem hallott aggályoskodást 

óvoda, iskola, rendelőintézet, közlekedés stb. vonatkozásában. Kérdezi, hogyha az egyik 

oldalon ezt meg lehet tenni, akkor a másik oldalon miért nem. Aki Budapestről akar idejönni, 

az megteheti, aki viszont itt Szentendrén szeretne beépíteni bizonyos helyeket, illetve birtokba 

venni, mint itt lakó és nem turista, annak miért nemleges a válasz. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: megjegyzi, hogy a belterületbe vonás kérdését hosszan 

és alaposan tárgyalták. Alapvetően nem a mai testületi ülés témája. Felhívja a figyelmet, hogy 

az az óriási különbség, hogy a Vasúti villasor jelenleg is belterületbe vont terület, építési 

övezet és magántulajdonban van. Nem most teszik át a területet építési övezetbe vagy 

belterületbe. Ezért nem érzi a kettős mércét, és ahogy Képviselő úr is utalt rá, nagyon fontos 

közfunkció kiszolgálásához kapcsolódik ez a megállapodás, jelesül parkolóterületeket kap a 

város a HÉV-állomásnál. Megadja a szót Kubatovics Áronnak, a Jogi, Vagyonnyilatkozat-

vizsgáló és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnökének. 

 

Kubatovics Áron bizottsági elnök: úgy gondolja, hogy ez a kérdés sem fekete és fehér, 

alapvetően egyetért Holló István képviselő úrral, hogy a kettős mércét illene eltörölni. Nem is 

abban látják a kérdés rákfenéjét, hogy belterület vagy nem belterület. Nagyon jó, hogy idáig 

eljutott a városvezetés. Tudvalévő, hogy a város infrastruktúrája nem bírja el a következő több 

ezernyi fő beáramlását, illetve még rosszabbak lesznek az intézményi- és közszolgáltatási 

feltételek. Márpedig növekedni fog a lakosságszám, mert több ezer olyan ingatlan van, ami 

már belterületbe van vonva és arra vár, hogy azon újabb és újabb ingatlanok létesüljenek. 

Azért nehéz ez a kérdés, mert közben ott van 20-25 éve a város testén sebként égtelenkedő 

problémahalmaz - a TÜZÉP-telep -, amit jó lenne beépíteni, a környéket rendbetenni és 

megállítani a környék pauperizációját. A város sokat nyerne, például a biztonság, a parkolás 

vonatkozásában is. Igazat ad Holló István képviselő úrnak abban, hogy nem a belterülettel 

kellene foglalkozni, hanem egységes szabályozásra lenne szükség. Nem tudja, hogy ezt a 

HÉSZ-ben kellene-e szabályozni, de azt gondolják, hogy a város lakosságszámának 

dinamikus növekedését minden lehetőség szerint fékezni kellene. Nem bírja el az 

infrastruktúra, az utak, iskola, óvoda stb., épp ezért komplex rendszert kellene kialakítani. 

Megjegyzi, hogy Aba Lehel főépítész úr elmondta a tegnapi bizottsági ülésen, hogy komoly 

tervek vannak már a cserébe megkapott ingatlanokon a parkoló kialakítására. Idejében 

szeretnék látni, hogyan fog ez a parkoló kinézni. Nagyon fontos, hogy példamutató módon 

minél több fát megtartsanak, hiszen olyan „zeitgeist”-et élnek most, hogy minél több fát ki 
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kell írtani. Az a jövő zenéje, hogy a város ezzel az ingatlannal a rövid-, közép- vagy 

hosszútávon mit kezd. Úgy véli, nagyon sok mindenre alkalmas lesz majd. 

 

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

 

Holló István képviselő: kiemeli, hogy nem elsősorban a Vasúti villasor beépítésével van 

problémája, hanem ha ránéz a tervekre, akkor egy igen sűrű beépítést lát. Tudja, hogy 

magántulajdon, azonban azok a telkek is magántulajdonban vannak, akik szeretnének 

építkezni és jelen pillanatban üdülő-, illetve külterületi telkek. A tervek alapján úgy véli, hogy 

zsúfolt és nyilvánvaló, hogy a befektetőt az nem nagyon érdekli, hogy a város vagy a 

közösség kárára megy, a lényeg a profit. Megemlíti, hogy kis házakat bontanak le és 

ikerházakat építenek be, hadd ne mondja, hogy a Sztaravodai út mellett is készül egy 50 

lakásos lakópark. A kettős mércét arra értette, hogy a pismányi területet évek óta forszírozza 

és ott most is laknak emberek, csak üdülőterületen. Ez többük ügye, és nem jelentene 

lakosságszám növekményt, van 50 telek, abból negyvenen laknak és van még 1-2 üres telek. 

 

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

bocsátja a határozati javaslatot. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 229   Száma: 16.05.12/20/0/A/KT 

Ideje: 2016 május 12 16:45  

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 - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 
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Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Fekete János Tart. - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. 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 

119/2016. (V.12.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szentendrére jelenleg készülő 

településrendezési eszközök készítésével kapcsolatos Telepítési Tanulmánytervek 

vonatkozásában az alábbi döntéseket hozza: 

 

1. megállapítja, hogy a volt TÜZÉP területe - Vasúti villasor menti lakóterületi fejlesztés, 

a BUDAI BEFEKTETŐK CSOPORTJA Kft. tulajdonát képező mintegy 3,0 hektáros 

beépítetlen terület kisvárosias lakóterületi hasznosítása, mint fejlesztési cél 

támogatható a Telepítési Tanulmánytervben javasolt szabályozási paraméterekkel és 

egyéb előírásokkal, 

egyben elfogadja a Szentendre, Vasúti villasor – volt TÜZÉP terület lakóterületi 

fejlesztés című, a határozat 1. sz. mellékletét képező Telepítési Tanulmánytervet azzal, 

hogy a Telepítési Tanulmánytervben javasolt tervi módosításokat a készülő 

településrendezési eszközökbe akkor építi be, ha a településrendezési szerződés a 

BUDAI BEFEKTETŐK CSOPORTJA Kft-vel aláírásra kerül; 

 

2. megállapítja, hogy a Tegez utca menti, Pismány üdülőterülethez kapcsolódó, a 

Telepítési Tanulmányterv Alaptérkép nevű tervlapján jelölt tervezési területen magán 

állatkert létesítése támogatható. Elfogadja a Szentendre, Vadon Háza Egzotikus 

Állatkert című, a határozat 2. sz. mellékletét képező Telepítési Tanulmánytervet, 

továbbá a fejlesztés előkészítéseként a településszerkezeti terven különleges beépítésre 

szánt terület céljára a területhasználat állatkert létesítésére megjelölhetőnek tartja, 

valamint a 0. és I. ütem területeire a célzott szabályozást támogatja, amennyiben felek 

a 4. sz. melléklet szerinti településrendezési szerződést aláírják; 

 

3. megállapítja, hogy a Rózsa utca menti gazdasági területek a tulajdonosok csoportja 

által kezdeményezett fejlesztési területek tehermentesítő út kiépítésének feltételéhez 

kötött építési korlátozás megszüntetése támogatható, egyben elfogadja a Szentendre, 

Rózsa utca gazdasági terület fejlesztése című, a határozat 3. sz. mellékletét képező 

Telepítési Tanulmánytervet. A Telepítési Tanulmánytervben a vizsgált területre 

vonatkozóan javasolt településszerkezeti tervi és szabályozási tervi változások a 

településrendezési eszközökbe beépülhetnek, amennyiben a felek az 5. sz. melléklet 

szerinti településrendezési szerződést aláírják; 
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4. felhatalmazza a Polgármestert, hogy a határozat 4-5. melléklete szerinti 

településrendezési szerződéseket az esetlegesen még szükséges, nem érdemi 

módosítások után végrehajtott változtatásokkal aláírja. 

 

Felelős:     Polgármester 

Határidő: 2016. június 10. 

A végrehajtásért közvetlenül felelős: 1-3. pont: Főépítész,  

                   4. pont: Jogi Iroda 

 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

 

 

Kun Csaba képviselő elhagyja az üléstermet, a jelenlévő képviselők száma 13 fő. 

 

 

 

 

20. Előterjesztés Szentendre Város épületeinek karbantartása, üzemeltetése tárgyában 

kötött közszolgáltatási szerződés módosításáról 

Előadó: Verseghi-Nagy Miklós polgármester 

 

 

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

lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 230   Száma: 16.05.12/21/0/A/KT 

Ideje: 2016 május 12 16:46  

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: 
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Név Voks Frakció 

Boda Anna Mária Igen - 

Dombay Zsolt Igen - 

Fekete János Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Kun Csaba Távol - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. 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 

120/2016. (V.12.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  

 

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

karbantartása, üzemeltetése 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. 

 

Felelős:    1. pont: Polgármester 

                 2. pont: Polgármester és VSZN Zrt. Vezérigazgató 

Határidő:1. pont: azonnal 

     2. pont: 2016. május 31. 

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

 

 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
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21. Előterjesztés Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. alapító okiratának 

módosításáról 

Előadó: Sólyomné Gyürk Dorottya kulturális alpolgármester 

 

 

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

lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

Szavazás eredménye 

 

 

#: 231   Száma: 16.05.12/22/0/A/KT 

Ideje: 2016 május 12 16:47  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 12 92.31 80.00 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 1 7.69 6.67 

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 - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Fekete János Tart. - 

Kun Csaba Távol - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Távol - 

 
 
 

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

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

121/2016. (V.12.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  

 

1. jóváhagyja a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. alapító okiratának 

módosítását a határozat 1. sz. mellélete szerinti tartalommal; 

2. jóváhagyja a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. általános ügyvezetője 

megbízási szerződésének módosítását a határozat 2. sz. mellélete szerinti 

tartalommal; 

3. felkéri a Polgármestert a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. általános 

ügyvezetője módosított megbízási szerződésének aláírására,  

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: 2016. május 31.        

         4. pont: 2016. május 31. 

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

4. pont: Szentendrei Kulturális Központ 

                Nonprofit   Kft. általános ügyvezetője 

 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

 

 

22. Előterjesztés a Szentendre, belterület 2730/9 hrsz.-ú, kivett beépítetlen terület 

megjelölésű ingatlanra, valamint a Szentendre, belterület 2731 hrsz.-ú ingatlan 

(Szentlászlói út 84., régi Kocsigyár területén) telekalakítás után létrejövő 

részterületének értékesítésére 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 

 

#: 232   Száma: 16.05.12/23/0/A/KT 

Ideje: 2016 május 12 16:47  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített 
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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 - 

Fekete János Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Kun Csaba Távol - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Távol - 

 

 

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

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

122/2016. (V.12.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 

 

1. a Szentendre, 2730/9 hrsz.-ú 948 m2 nagyságú belterület, kivett beépítetlen terület 

megnevezésű ingatlanra vonatkozó elővásárlási jogával, a tulajdonos által benyújtott 

ingatlan adásvételi szerződésben szereplő feltételek szerint élni nem kíván; 

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

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2016. június 30. 

A végrehajtásért közvetlenül felelős: Vagyongazdálkodási Iroda 

 

 

 



 
 

 69 

 

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

 
 

Szavazás eredménye 

 

 

 

#: 233   Száma: 16.05.12/23/0/A/KT 

Ideje: 2016 május 12 16:48  

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 - 

Fekete János Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Kun Csaba Távol - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Távol - 

 

     
 

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

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

123/2016. (V.12.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 

1. a Szentendre, 2731 hrsz.-ú, 1940 m2 nagyságú belterületi, kivett beépítetlen terület 

megnevezésű ingatlan 65/1940 tulajdoni hányadú, 65m2 nagyságú területére vonatkozó 

elővásárlási jogával, a tulajdonos által benyújtott ingatlan adásvétellel vegyes 

telekalakítási szerződésben szereplő feltételek szerint élni nem kíván; 

2. a telekalakítás után létrejövő, korábban 2730/6 hrsz.-ú, telekalakítás után 2730/12, 

2730/13 hrsz.-ú, az 1. pont szerinti jogügylet vevője (Bódogh Attila) tulajdonát képező 

ingatlanokon továbbra is fenntartja jelzálogjogát; 

3. felkéri a Polgármestert, hogy a határozatról az eladó ügyvédjét értesítse, a telekalakítás 

után kialakuló ingatlanokra vonatkozóan a jelzálogjog átjegyzéséhez szükséges 

intézkedéseket, nyilatkozatokat tegye meg, valamint amennyiben a földhivatali átjegyzés 

miatt szükséges, felhatalmazza a Polgármestert a zálogszerződés módosítására. 

 

Felelős:     Polgármester 

Határidő: 2016. június 30. 

A végrehajtásért közvetlenül felelős: Vagyongazdálkodási Iroda 

 

 

 

23. Előterjesztés bérlői tartozásból eredő részletfizetési kérelem –TÜZIFA-DEPO Kft. 

Előadó: Kéri Mihály gazdasági vezető 

 

 

 

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

lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 234   Száma: 16.05.12/24/0/A/KT 

Ideje: 2016 május 12 16:48  

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 
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Megjegyzés: 

 

 

Név Voks Frakció 

Boda Anna Mária Igen - 

Dombay Zsolt Igen - 

Fekete János Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Kun Csaba Távol - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. 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 

124/2016. (V.12.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

 

1. engedélyezi a TÜZIFA-DEPO Kft-nek az Önkormányzat felé fennálló tőke-

tartozásának, a kifizetés napjáig járó kamat-tartozásának, valamint a behajtással 

kapcsolatos perköltség-tartozásának havi 80.000.- Ft részletekben történő 

megfizetését; 

 

2. felkéri a Polgármestert, hogy a fentiek szerint a TÜZIFA-DEPO Kft-vel kösse meg a 

részletfizetési megállapodást és a végrehajtó felé tegye meg a szükséges 

intézkedéseket. 

 

Felelős:     Polgármester 

Határidő: 2016. június 15. 

A végrehajtásért közvetlenül felelős: Vagyongazdálkodási Iroda 
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24. Előterjesztés „Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatására” kiírt, 

LVF/2571/2016-NFM kódszámú pályázati felhívásról  

Előadó: dr. Török Balázs városfejlesztési alpolgármester 

 

 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: ismerteti az előterjesztést, melyhez egy kiegészítés 

került kiosztásra. Elmondja, hogy a pályázattal kapcsolatban megérkeztek a konkrét 

árajánlatok. Kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja az I. határozati javaslatot. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

 

 

#: 235   Száma: 16.05.12/25/0/A/KT 

Ideje: 2016 május 12 16:49  

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 - 

Fekete János Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Kun Csaba Távol - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. 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 

125/2016. (V.12.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 

 

1. indulni kíván a „Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatására” 

kiírt, LVF/2571/2016-NFM kódszámú pályázati felhíváson; 

2. a pályázat megvalósításához a saját forrást biztosítja maximum 2.000.000 Ft összeg 

erejéig a 2016. évi költségvetés 3/b. melléklet Rév kikötő fejlesztés sorának terhére, 

maximum 500.000 Ft erejéig a 2016. évi költségvetés 3/a. melléklet Pismányi 

csapadékvíz-elvezetés tervezés sorának terhére; 

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

nyilatkozatok megtételére, a Támogatási Szerződés aláírására; 

4. felhatalmazza a Polgármestert a Pásztor Révhajó Kft.-vel a határozat 1. sz. melléklete 

szerinti tartalommal kötendő Üzemeltetési, Együttműködési Szerződés aláírására; 

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

módosításakor a határozat költségvetési kihatásait vegye figyelembe. 

 

Felelős:    Polgármester 

Határidő: 2016. október 31. 

A végrehajtásért közvetlenül felelős: Szolgáltatási koordinátor 

 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

 

 

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

 

 

Szavazás eredménye 

 

 

 

#: 236   Száma: 16.05.12/25/0/A/KT 

Ideje: 2016 május 12 16:49  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített 
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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 - 

Fekete János Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Kun Csaba Távol - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. 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 

126/2016. (V.12.) Kt. sz. határozata: 

 

 

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

Polgármestert, hogy a Pásztor Révhajó Kft.-vel társberuházói szerződést kössön, melyben a 

Pásztor Révhajó Kft. bruttó 1.205.160 Ft összeget biztosít a Kompok, révek fenntartásának, 

felújításának támogatására” kiírt, LVF/2571/2016-NFM kódszámú pályázat önrészéhez. 

 

Felelős:   Polgármester 

Határidő: 2016. október 31. 

A végrehajtásért közvetlenül felelős: Szolgáltatási koordinátor 
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25. Előterjesztés Szentendre Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának 

felülvizsgálatáról 

Előadó: Petricskó Zoltán általános alpolgármester 

 

 

 

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

lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

Szavazás eredménye 

 

 

#: 237   Száma: 16.05.12/26/0/A/KT 

Ideje: 2016 május 12 16:49  

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 - 

Fekete János Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Kun Csaba Távol - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. 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 

127/2016. (V.12.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az egyenlő bánásmódról 

és esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31. § (4) bekezdése 

értelmében Szentendre Város Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatát a határozat 

melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

Felelős:     Általános alpolgármester 

Határidő: azonnal 

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet 

 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

 

26. Előterjesztés a Cházár András EGYMI, Kollégium és Gyermekotthon, Bárczi 

Gusztáv Tagintézmény alapfeladatának bővítésének, illetve a Váci Szakképzési 

Centrum Petzelt József Szakközépiskola és Szakiskola tagintézmény-vezetői 

pályázatának véleményezéséről 

Előadó: Verseghi-Nagy Miklós polgármester 

 

 

 

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

lévén szavazásra bocsátja az I. határozati javaslatot. 

 

Szavazás eredménye 

 

 

#: 238   Száma: 16.05.12/27/0/A/KT 

Ideje: 2016 május 12 16:50  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

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: 
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Név Voks Frakció 

Boda Anna Mária Igen - 

Dombay Zsolt Igen - 

Fekete János Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Kun Csaba Távol - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. 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 

128/2016. (V.12.) Kt. sz. határozata: 
 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 

 

1.   a Váci Szakképzési Centrum szentendrei Petzelt József Szakközépiskolája és 

Szakiskolája tagintézmény-vezetői pozíciójára Énekes Rita kinevezését támogatja; 

 

2. felkéri a Polgármestert, hogy döntéséről tájékoztassa a Klebelsberg 

Intézményfenntartó Központ Ceglédi Tankerületét. 

 

Felelős:     Polgármester 

Határidő: azonnal 

A végrehajtásért közvetlenül felelős: Kulturális és köznevelési referens 

 

 

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

 

Szavazás eredménye 

 

 

#: 239   Száma: 16.05.12/27/0/A/KT 

Ideje: 2016 május 12 16:51  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű 
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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 - 

Fekete János Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Kun Csaba Távol - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. 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 

129/2016. (V.12.) Kt. sz. határozata: 
 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 

 

1. a Cházár András EGYMI, Kollégium és Gyermekotthon, Bárczi Gusztáv 

Tagintézmény (2000 Szentendre, Kovács László u. 3.) alapfeladatának új 

alapfeladattal – utazó gyógypedagógusi, konduktori hálózat működtetése – történő 

bővítését támogatja; 

 

2. felkéri a Polgármestert, hogy döntéséről tájékoztassa a Váci Szakképzési Centrumot. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 

A végrehajtásért közvetlenül felelős: Kulturális és köznevelési referens 
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27. Előterjesztés az élelmezési nyersanyag közbeszerzésről 

Előadó: Verseghi-Nagy Miklós polgármester 

 

 

 

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

lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

 

#: 240   Száma: 16.05.12/28/0/A/KT 

Ideje: 2016 május 12 16:51  

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 - 

Fekete János Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Kun Csaba Távol - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. 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 

130/2016. (V.12.) Kt. sz. határozata: 
 

 

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

élelmezési nyersanyag közbeszerzési eljárásában - melyet megindító felhívás az Európai Unió 

Hivatalos Lapjában (TED) 2016. január 19-én, 2016/S 012-016596 számon jelent meg - a 

közbeszerzési eljárást lezáró döntést a Közbeszerzési Bizottságra ruházza át. 

 

Felelős:     Polgármester 

Határidő: 2016. május 31. 

A végrehajtásért közvetlenül felelős: Jogi Iroda 

 

 

 

28. Előterjesztés a földgáz közbeszerzésről 

Előadó: Verseghi-Nagy Miklós polgármester 

 

 

 

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

lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

 

Szavazás eredménye 
 
 

#: 241   Száma: 16.05.12/29/0/A/KT 

Ideje: 2016 május 12 16:51  

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: 

 

 

 



 
 

 81 

 

 

Név Voks Frakció 

Boda Anna Mária Igen - 

Dombay Zsolt Igen - 

Fekete János Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Kun Csaba Távol - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. 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 

131/2016. (V.12.) Kt. sz. határozata: 
 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a földgáz beszerzés tárgyában 

indult uniós nyílt közbeszerzési eljárással kapcsolatban - melyet megindító felhívás az 

Európai Unió Hivatalos Lapjában (TED) 2016. március 31-én, 2016/S 063-107774 számon 

jelent meg - a közbeszerzési eljárást lezáró döntést a Közbeszerzési Bizottságra ruházza át. 

 

Felelős:     Polgármester 

Határidő: 2016. május 31. 

A végrehajtásért közvetlenül felelős: Jogi Iroda 

 

 

 

29. Előterjesztés Party kukák telepítéséről a Duna korzón 

Előadó: Fekete János, Fülöp Zsolt, Kubatovics Áron képviselők 

 

 

 

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

lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 
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Szavazás eredménye 

 

 

#: 242   Száma: 16.05.12/30/0/A/KT 

Ideje: 2016 május 12 16:52  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 8 61.54 53.34 

Nem 2 15.38 13.33 

Tartózkodik 3 23.08 20.00 

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 - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Holló István Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Nem - 

Verseghi-Nagy Miklós Nem - 

Horváth Győző Tart. - 

Tolonics Gyula Tart. - 

Zakar Ágnes Tart. - 

Kun Csaba Távol - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. 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 

132/2016. (V.12.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

 

1. felkéri a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. Vezérigazgatóját, hogy ideiglenes jelleggel  
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(tavaszi – nyári időszakban) a Duna-korzó Jókai utca és Görög utca közötti szakaszára 

7 db 240 literes hulladékgyűjtő edény kihelyezéséről, valamint az összegyűlt hulladék 

péntek, szombat és vasárnap reggeli elszállításáról gondoskodjon; 

 

2. a 7 db 240 literes hulladékgyűjtő edény 116.830 Ft összegű beszerzésének költségét a 

Város 2016. évi költségvetése „zöld referens dologi kiadásainak” terhére biztosítja;  

 

 

3. a kihelyezett hulladékgyűjtő edények ürítésének költségét a köztisztasági 

közszolgáltatási szerződés terhére biztosítja. 

 

Felelős:    1. pont: VSZN Zrt. Vezérigazgatója 

 2-3. pont: Polgármester 

Határidő: azonnal 

Végrehajtásért közvetlenül felelős: 1. pont: Városi Szolgáltató NZrt. hulladékgazdálkodási 

               és köztisztasági divízióvezető 

 2-3. pont: Közgazdasági Iroda 

 

 

 

Egyebek 

 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: elmondja, hogy Deim Pál Kossuth-díjas művész, 

Szentendre Díszpolgára elhunyt az elmúlt napokban. Kéri, hogy egy perces néma felállással 

emlékezzenek. 

  

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

 

Magyar Judit képviselő: köszöni az előzőekben „egyebekben” felvetettekre adott írásos 

válaszokat. Elmondja, hogy a jó idő beköszöntével hétvégéken sokat vannak a Dunakorzón, 

viszont kevés a pad. Elegendő hely van, kéri, hogy több padot helyezzenek el, illetve több 

szemetes kukára is szükség lenne, mert nagyon hamar megtelnek. Megjegyzi, hogy régen volt 

sövény, most már egyáltalán nem látszik. Kérdezi, hogy szándékukban áll-e visszatelepíteni? 

 

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

alpolgármesternek. 

 

Sólyomné Gyürk Dorottya kulturális alpolgármester: elmondja, hogy a sövény nem marad 

meg, kipróbálták, kevés a föld, kevés a csapadék, a fiatalok szeretnek ott ülni és a lábukkal 

kikalimpálják. Szerinte akkoriban egy hibás tervezés következtében jött létre, azon 

gondolkodnak, hogy mit csináljanak helyette. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: megadja a szót Fülöp Zsolt képviselőnek. 
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Fülöp Zsolt képviselő: felhívja a figyelmet, hogy tegnap a Bocuse d’Or Europe 

Szakácsversenyen a magyar csapat - csapatkapitány a szentendrei Vomberg Frigyes coach - 

sikeresen szerepelt. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: hozzáfűzi, hogy Vomberg Frigyes úr mielőtt 

megnyerte ezt a versenyt, már kétszer járt a szentendrei közkonyhán, hogy áttekintse az ottani 

helyzetet. Egyéb kérdés, észrevétel nem lévén megköszöni a részvételt, az ülést 16.56 órakor 

bezárja. 

 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 

Verseghi-Nagy Miklós                                                            dr. Gerendás Gábor 

                   polgármester                                                                       jegyző 


