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Szám: 7/2016. 

 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

 2016. május 30-án (hétfőn) 17.00 órai kezdettel  

a Városháza Dísztermében tartott rendkívüli üléséről 

 

 

 

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

alpolgármester, Sólyomné Gyürk Dorottya kulturális 

alpolgármester, Dombay Zsolt, Fekete János, Fülöp Zsolt, Horváth 

Győző, Kubatovics Áron, Kun Csaba, Magyar Judit, Pintér Ádám, 

Tolonics Gyula képviselők 

 

 

Távol van:        Boda Anna, Holló István és Zakar Ágnes képviselők         

  

Hivatalból jelen 

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

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

Weszner Judit városfejlesztési irodavezető, Kolozs János főmérnök, 

Kosztek Imréné pályázati koordinátor, dr. Mérész Katalin 

jogtanácsos, Solymosi Heléna a Szentendrei Kulturális Központ 

NKft. általános ügyvezetője, a kommunikációs központ vezetője, 

Bartha Enikő az Önkormányzati és Szervezési Iroda vezetője, 

Kondacsné Nagy Ágnes testületi referens 

 

 

 

 

Meghívottak:  

 

„A Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. 2015. évi egyszerűsített éves 

beszámolójáról és közhasznúsági jelentésének elfogadásáról” c. napirendi ponthoz 

Solymosi Heléna általános ügyvezető 

 

„Az Aquapalace Kft. 2015. évi számviteli törvény szerinti beszámolójáról” c. napirendi 

ponthoz Drégely Miklós ügyvezető 

 

„Sürgősségi indítvány a Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft. 2015. évi 

beszámolójáról” c. napirendi ponthoz Hidegkuti Dorottya ügyvezető 

 

„A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról” c. napirendi ponthoz Mandula Gergely a 

Városi Szolgáltató NZrt. vezérigazgatója és Nagy-Lászka Stella gazdasági vezető 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: köszönti a megjelenteket, az ülést 17.12 órakor 

megnyitja. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 12 fővel határozatképes. Kéri a 

képviselőket, kapcsolják be szavazógépeiket. Elmondja, hogy a kiküldött napirendhez egy 
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sürgősségi indítvány készült, mely kiosztásra került. Szavazásra bocsátja „a Szentendre és 

Térsége TDM Nonprofit Kft. 2015. évi beszámolójáról” szóló sürgősségi indítvány 

napirendre vételét.  

 

Szavazás eredménye 

 

 

 

#: 243   Száma: 16.05.30/0/0/A/KT 

Ideje: 2016 május 30 17:12  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 12 100.00 80.00 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 12 100.00 80.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   20.00 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Név Voks Frakció 

Dombay Zsolt Igen - 

Fekete János Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Boda Anna Mária Távol - 

Holló István Távol - 

Zakar Ágnes Távol - 

 

 

 

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

sürgősségi indítványt napirendre vette. 
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 Verseghi-Nagy Miklós polgármester: a meghívóban szereplő napirendek sorrendjét illetően 

javasolja, hogy a sürgősségi indítványt a 2-3. napirend között tárgyalják. 

 

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.  

 

 

Holló István képviselő megérkezik az ülésterembe, a jelenlévő képviselők száma 13 fő. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

 

 

#: 244   Száma: 16.05.30/0/0/A/KT 

Ideje: 2016 május 30 17:12  

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 

Dombay Zsolt Igen - 

Fekete János Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Boda Anna Mária Távol - 

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

napirendet elfogadta.  

 

 

 

NAPIREND 

  Cím Típusa Előterjesztő Előkészítő 

1. 

A Szentendrei Kulturális Központ 

Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társaság 2015. évi egyszerűsített 

éves beszámolójáról és 

közhasznúsági jelentésének 

elfogadásáról 

Az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) 

pontja 

alapján zárt ülés rendelhető el! 

Előterjesztés 

Sólyomné Gyürk 

Dorottya 

kulturális 

alpolgármester 

Közgazdasági 

Iroda 

2. 

Az AquaPalace Kft. 2015. évi 

számviteli törvény szerinti 

beszámolójáról 

Az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) 

pontja 

alapján zárt ülés rendelhető el! 

Előterjesztés 

Verseghi-Nagy  

Miklós 

polgármester 

Közgazdasági 

Iroda 

3. 

A Szentendre és Térsége TDM 

Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társaság 2015. évi beszámolójáról 

Sürgősségi 

indítvány 

Sólyomné Gyürk 

Dorottya 

kulturális 

alpolgármester 

Hidegkuti 

Dorottya 

4. 

 A Szentendréért Közalapítvány 

alapító okiratának módosításáról 

Az Mötv. 46. § (2) bekezdés b) 

pontja 

alapján zárt ülés rendelhető el! 

Előterjesztés 

Verseghi-Nagy  

Miklós 

polgármester 

dr. Mérész Katalin 

5. 

Önkormányzati feladatellátást 

szolgáló fejlesztések támogatása 

tárgyában 

Előterjesztés 

dr. Török Balázs 

városfejlesztési 

alpolgármester 

Kosztek Gabriella 

6. 
A hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatásról 
Előterjesztés 

Verseghi-Nagy  

Miklós 

polgármester 

dr. Dóka Zsolt 
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Verseghi-Nagy Miklós polgármester: ügyrendben kéri, hogy 10 perc olvasási szünetet 

tartsanak, tekintettel a kiosztott anyagok jelentős volumenére. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 245   Száma: 16.05.30/0/0/A/KT 

Ideje: 2016 május 30 17:13  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

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 

Dombay Zsolt Igen - 

Fekete János Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Pintér Ádám Tart. - 

Boda Anna Mária Távol - 

Zakar Ágnes Távol - 

 

     

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

az ügyrendi javaslatot elfogadta, és olvasási szünetet rendel el. 

 

 

17.14 órától 17.20 óráig szünet. 
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1. Előterjesztés a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. 2015. évi 

egyszerűsített éves beszámolójáról és közhasznúsági jelentéséről 

Előadó: Sólyomné Gyürk Dorottya kulturális alpolgármester 

 

 

 

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

napirendi ponthoz kapcsolódó kiegészítő anyagokra. Megadja a szót Kun Csabának, a 

Városfejlesztési Bizottság elnökének. 

 

Kun Csaba bizottsági elnök: elmondja, hogy együttes ülést tartott a Városfejlesztési 

Bizottság és a Jogi, Vagyonnyilatkozat-vizsgáló és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság. Mindkét 

bizottság javasolja, hogy mindhárom cég – melyek mérlegbeszámolóit tárgyalja most a 

Képviselő-testület -, üzleti jelentését utólagosan pótolja a következő rendes testületi ülésre. 

Az üzleti terv számai mentén, arra hivatkozva mutassák be, hogyan működött az előző évben 

az adott cég. Megjegyzi, hogy a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. beszámolóját 

mindkét bizottság elfogadásra javasolja. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: elmondja, hogy egyszerűsített beszámoló esetében az 

üzleti jelentés nem kötelező tartozéka a mérlegnek, de természetesen a bizottságok javaslatát 

és a korábbi képviselő-testületi döntést is szem előtt tartva kérni fogják a cégektől. Megadja a 

szót Magyar Judit képviselőnek. 

 

Magyar Judit képviselő: egyetért Kun Csaba képviselővel, ugyanis a mérleg számadatait az 

üzleti jelentés magyarázná meg. Elmondja, hogy a bizottsági ülésen sok kérdés elhangzott, de 

ha van üzleti jelentés, akkor elolvassák, megértik és nincs probléma. Felhívja a figyelmet, 

hogy jó lenne, ha a cégek új vezetői tudnák, hogy a Képviselő-testület mit kér. Nem rója fel, 

de most már második alkalommal fordul elő, hogy az üzleti terv sem úgy készült, ahogy 

szerették volna és nem kaptak üzleti jelentést sem. 

 

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

 

dr. Gerendás Gábor jegyző: elmondja, hogy a határozati javaslat 2. pontja úgy hangzik, 

hogy „felkéri az Ügyvezetőt a szükséges intézkedések megtételére”, amely kiegészülne azzal, 

hogy „valamint arra, hogy az Ügyvezető az üzleti jelentést készítse el és terjessze a 

Képviselő-testület következő rendes ülésére.” 

 

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

bocsátja a módosított határozati javaslatot. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 246   Száma: 16.05.30/1/0/A/KT 

Ideje: 2016 május 30 17:23  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített 
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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 

Dombay Zsolt Igen - 

Fekete János Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Magyar Judit Tart. - 

Boda Anna Mária Távol - 

Zakar Ágnes 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 

133/2016. (V.30.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

 

1. jóváhagyja a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. 2015. évi egyszerűsített 

éves beszámolóját, valamint közhasznúsági jelentését a határozat melléklete szerinti 

tartalommal 72 516 eFt mérlegfőösszeggel, 21 461 eFt adózott eredménnyel, valamint 

21 461 eFt mérleg szerinti eredménnyel; 

 

2. felkéri az Ügyvezetőt a szükséges intézkedések megtételére, valamint arra, hogy az 

Ügyvezető az üzleti jelentést készítse el és terjessze a Képviselő-testület következő 

rendes ülésére. 
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Felelős:     Polgármester 

Határidő: azonnal 

A végrehajtásért közvetlenül felelős: Kulturális NKft. Ügyvezetője  
 

 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

 

           

2. Előterjesztés az Aquapalace Kft. 2015. évi számviteli törvény szerinti 

beszámolójáról 

Előadó: Verseghi-Nagy Miklós polgármester 

 

 

 

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

javaslat 2. pontja értelemszerűen itt is kiegészül a Jegyző úr által az üzleti jelentés 

készítésével kapcsolatban felolvasott módosítással. Kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra 

bocsátja a módosított határozati javaslatot. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

 

#: 247   Száma: 16.05.30/2/0/A/KT 

Ideje: 2016 május 30 17:24  

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 

Dombay Zsolt Igen - 

Fekete János Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 
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Kun Csaba Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Magyar Judit Tart. - 

Boda Anna Mária Távol - 

Zakar Ágnes 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 

134/2016. (V.30.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

 

1. elfogadja az Aquapalace Kft 2015. december 31-i fordulónappal készített 

egyszerűsített éves beszámolóját 4 544 887 EFt mérlegfőösszeggel, - (mínusz) 211 

527 EFt adózott eredménnyel és - (mínusz) 211 527 EFt mérleg szerinti 

eredménnyel (veszteség);  

2. felkéri az Ügyvezetőt a szükséges intézkedések megtételére, valamint arra, hogy 

az Ügyvezető az üzleti jelentést készítse el és terjessze a Képviselő-testület 

következő rendes ülésére; 

3. felkéri a Polgármestert, hogy a Képviselő-testület 2016. júniusi rendes ülésére 

készítsen előterjesztést az Aquapalace Kft. saját tőke helyzetének rendezéséről.  

 

Felelős:     Polgármester 

Határidő: 1. és 2. pont: azonnal 

          3. pont: a Képviselő-testület 2016. júniusi rendes ülése 

A végrehajtásért közvetlenül felelős: 1-2. pontokért: Aquapalace Kft. Ügyvezetője, 

             3. pontért: Közgazdasági Iroda, Jogi Iroda 
 

 

 

3. Sürgősségi indítvány a Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság 2015. évi beszámolójáról  

Előadó: Sólyomné Gyürk Dorottya kulturális alpolgármester 

 

 

 

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

Magyar Judit képviselőnek. 
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Magyar Judit képviselő: jelzi, hogy a Szentendre és Térsége TDM NKft. felügyelő bizottsági 

határozatában az szerepel, hogy pénzügyi átvilágításra kerülhet sor. Érdeklődik, hogy ki fogja 

végezni a pénzügyi átvilágítást. Észrevételezi, hogy a 2015. évi értékesítés nettó árbevétel 

kevesebb volt, mint az előző évi, kérdezi, hogy ez mivel magyarázható. Volt egy rendkívüli 

bevétel is, kérdezi, hogy ez a támogatás összege vagy mi volt ez a bevétel? 
 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: megadja a szót Hidegkuti Dorottyának, a Szentendre és 

Térsége NKft. ügyvezetőjének. 

 

Hidegkuti Dorottya ügyvezető: elmondja, hogy ugyanúgy, mint a városi cégek esetében, az 

EAST-AUDIT Zrt-t kérték fel a pénzügyi átvilágításra. A rendkívüli bevétel kapcsán jelzi, 

hogy a tavalyi évben a TDM NKft. akkori vezetője kért 25 millió Ft tagi kölcsönt pályázat 

megvalósítására. Ebből az összegből 2015. decemberi testületi határozat szerint 3 millió Ft-ot 

elengedett a Képviselő-testület, amely bevételt a tavalyi „Éjjel-nappal” rendezvény 

támogatására fordított korábban a cég. Ebből adódik a rendkívüli bevétel növekedésük, illetve 

nyertek két NKA-s pályázatot a tavalyi év során. Az egyik lehívásra került, el is számoltak 

vele, jelen pillanatban a hiánypótlási szakaszban vannak, várják a pályázat lezárását. A másik 

pályázattal azonban nem tudtak elszámolni, az visszaadásra került. Elmondja még, hogy a 

TDM NKft. három forrással gazdálkodott a tavalyi évben. Egyrészt több rendezvényt és 

fesztivált szervezett, így bevételei voltak a faházak kiadásából és a területértékesítésből. 

Másrészt az állandó jellegű jegyértékesítési bevétel, valamint a befizetett TDM-tagi 

támogatások, amit a szolgáltatók részéről kaptak. Ezeknek az összege a tavalyi évben 

kevesebb volt, mint az azt megelőző időszakban. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: úgy pontosít, hogy az Önkormányzat hitelt nem 

engedett el, hanem támogatást nyújtott az említett összegben. Megadja a szót Kubatovics 

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

 

Kubatovics Áron bizottsági elnök: elmondja, hogy szó van arról, hogy a TDM NKft-t 

megszünteti a kulturális városvezetés.  Jelzi, hogy a TDM NKft-nek futó pályázata van. 

Egyrészt nem tudják, hogy annak az 5 éves fenntartási időszaka elindult-e már. Seprenyi Rita 

előző ügyvezető 3-4 hónappal ezelőtt azt mondta, hogy még nem indult el az 5 éves pályázati 

fenntartási időszak. Érdeklődik, hogy látja-e már a városvezetés, hogy mi lesz ennek a sorsa, 

hogy lesz megoldva mind a pályázat fenntartása, mind a TDM NKft-ben lévő tevékenységek. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: úgy tudja, hogy nem indult még el a fenntartási időszak 

és az irányító hatóságtól fontos információt várnak a fenntartási időszakra vonatkozó 

kötelezettségek átvállalása kapcsán. Az előterjesztést akkor tudják megtenni, ha ezen 

információ birtokában lesznek. Felhívja a figyelmet, hogy a Jegyző úr által ismertetett 

szövegrész – az ügyvezető az üzleti jelentést készítse el és terjessze a Képviselő-testület 

következő rendes ülésére - szintén bekerül a TDM NKft. határozati javaslatába. Egyéb kérdés, 

hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a módosított határozati javaslatot. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 248   Száma: 16.05.30/3/0/A/KT 

Ideje: 2016 május 30 17:29  

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 

Dombay Zsolt Igen - 

Fekete János Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Boda Anna Mária Távol - 

Zakar Ágnes 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 

135/2016. (V.30.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  

1.  jóváhagyja a Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft. 2015. évi számviteli törvény 

szerinti beszámolóját 24 991 eFt mérlegfőösszeggel, - 1 132 eFt adózott eredménnyel, 

valamint - 1 132 eFt mérleg szerinti eredménnyel; 

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

Szentendre Város Önkormányzata képviseletében a 2015. évi beszámolót jóváhagyó 

döntést támogassa szavazatával; 

3. felkéri az Ügyvezetőt a szükséges intézkedések megtételére, valamint arra, hogy az 

Ügyvezető az üzleti jelentést készítse el és terjessze a Képviselő-testület következő 

rendes ülésére; 

4. felkéri a Polgármestert, hogy a Képviselő-testület 2016. júniusi rendes ülésére készítsen 

előterjesztést az Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft. saját tőke helyzetének 

rendezéséről. 

 

 



 12 

Felelős:   1., 2. pont: Polgármester 

    3., 4. pont: Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft. Ügyvezetője  

Határidő: 1-3. pont: azonnal 

         4. pont: 2016. júniusi testületi ülés 

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

Ügyvezetője 

 

 

 

4. Előterjesztés  a Szentendréért Közalapítvány alapító okiratának módosításáról 

Előadó: Verseghi-Nagy Miklós polgármester 

 

 

 

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

Miklós kuratóriumi tagságát visszavonná a Közalapítvány, így a kuratórium létszáma 7 tagúra 

csökkenne. Megadja a szót Kubatovics Áron képviselőnek.  

 

Kubatovics Áron képviselő: elmondja, Torba Nándor lemondott kuratóriumi tagságáról és 

visszavonult a város kulturális életéből. Mindannyian tudják, hogy annak idején a 

MűvészetMalom megalakulása Torba Nándor nélkül nem így indult volna. Javasolja, hogy 

valamilyen gesztussal, köszönőlevéllel fejezzék ki Torba Nándor úr felé elismerésüket. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: köszöni a javaslatot. Elmondja, hogy örömmel mond 

köszönetet levélben is, egyébként ma személyesen is megköszönte Torba Nándor úr 

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

javaslatot. 

 

Szavazás eredménye 
 

 

 

#: 249   Száma: 16.05.30/4/0/A/KT 

Ideje: 2016 május 30 17:30  

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 

Dombay Zsolt Igen - 

Fekete János Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Boda Anna Mária Távol - 

Zakar Ágnes 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 

136/2016. (V.30.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

 

1. elfogadja Torba Nándornak (2000 Szentendre, Szmolnyica sétány 18.) a Szentendréért 

Közalapítvány kuratóriumi tagjának lemondását; 

2. jóváhagyja a Szentendréért Közalapítvány kuratóriumi tagja, Bornemisza Miklós (2000 

Szentendre, Cseresznyés u. 13.) megbízatásának a 2006. évi LXV. törvény 5. § (1) 

bekezdése foglaltak szerinti indoklás nélküli visszavonását és ezzel a kuratórium 

létszámának csökkentését; 

3. jóváhagyja a Szentendréért Közalapítvány alapító okiratának – az új Polgári Törvénykönyv, 

az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 

támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben foglaltak szerinti – ismételt módosítását 

a határozat melléklete szerinti tartalommal; 

4. felkéri a Polgármestert a módosított Alapító Okirat aláírására, és arra, hogy intézkedjen a 

változások bírósági nyilvántartásba vételéről. 

 

Felelős:     Polgármester 

Határidő: 1.-3. pont: azonnal 

          4. pont: 2016. június 30. 

A végrehajtásért közvetlen felelős: Jogi Iroda 

 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
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5. Előterjesztés önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 

tárgyában 
Előadó: dr. Török Balázs városfejlesztési alpolgármester 

 

 

 

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

lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 
 
 

Szavazás eredménye 

 

 

#: 250   Száma: 16.05.30/5/0/A/KT 

Ideje: 2016 május 30 17:31  

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 

Dombay Zsolt Igen - 

Fekete János Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Boda Anna Mária Távol - 

Zakar Ágnes 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 

137/2016. (V.30.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1. úgy dönt, hogy az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatás 2016. 

évi pályázati kiírás a) és c) pályázati alcélokra pályázatot kíván benyújtani; 

2. az a) alcélra a Házi gyermekorvosi rendelő, 2000 Szentendre, 2896 hrsz. alatti épület 

felújítása tárgyában kíván pályázatot beadni, a pályázathoz biztosít maximum br. 

5.114.900 Ft önerőt a 2016. évi költségvetés 3/b melléklet Gyermekorvosi rendelő 

fejlesztése terhére;  

3. a c) alcélra a 2000 Szentendre, Móricz Zsigmond utca felújítása tárgyában kíván 

pályázatot beadni, a pályázathoz biztosít maximum br. 13.593.000 Ft önerőt a Város 

2016. évi költségvetésének önkormányzati és intézményi dologi kiadások terhére; 

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

nyilatkozatok megtételére, a Támogatási Szerződés aláírására; 

5. felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 3. pontban meghatározott előirányzat 

módosításhoz szükséges előirányzat átcsoportosításokat hajtsa végre és felkéri a 

Polgármestert, hogy a Város 2016. évi költségvetésének soron következő 

módosításakor a határozat költségvetési kihatásait vegye figyelembe. 

 

Felelős:     Polgármester 

Határidő: 2016. június 02. 

Végrehajtásért közvetlenül felelős: Pályázati koordinátor 

 

 

 

6. Előterjesztés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 

Előadó: Verseghi-Nagy Miklós polgármester 

 

 

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

közbeszerzési folyamatot indítanának el lényegében azért, hogy kiszervezésre kerüljön a 

hulladékgazdálkodás. Mint ismeretes, 2016. április 1-től jogszabályi változások következtek 

be. Az NHKV Zrt-hez került át a díjbeszedés joga és felelőssége, a szolgáltatók pedig a 

díjszabás alapján részesülnek a költségek fedezetében. Ez a díjrendelet a múlt héten jelent 

meg. A rendelet hivatkozik még a hulladékgazdálkodási tervre, melynek végleges formáját 

még nem ismerik. Úgy látják, hogy Szentendre városának nem biztos, hogy érdemes ezzel a 

szolgáltatással hosszútávon foglalkoznia, hiszen a központi szándék is az, hogy a jelenlegi 

170 szolgáltató közül nagyobb szolgáltatók jöjjenek létre kisebb számban. A Városi 

Szolgáltató NZrt. feltehetőleg nem kellőképpen tőkeerős és nagy ahhoz, hogy fennmaradjon 

ezen a piacon. Úgy látja, hogy érdemes ezt a folyamatot felgyorsítani és azokat a 

kockázatokat minimalizálni, ami a díjszabásból következhet. Célszerűnek tartja a szolgáltatási 

színvonal megtartása mellett a tevékenység mielőbbi kiszervezését. Megadja a szót 

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

elnökének. 
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Kubatovics Áron bizottsági elnök: elmondja, hogy a bizottsági ülésen másfél órán át 

tárgyalták ezt a kérdést és nem igazán jutottak dűlőre. Látják, hogy a Polgármester úr és a 

Városvezetés lépéskényszerbe került, ezt a helyzetet nem az Önkormányzat okozta, de a város 

és a lakói az elszenvedői. Kiemeli, hogy a képviselő-testületi ülésen két héttel ezelőtt is 

elmondták, hogy alapvetően hibás rendszerről van szó, és benne van a város egy olyan 

csőben, amiben nem tud megfordulni és rossz döntéseket kénytelen hozni. Szerintük a 

közbeszerzés kiírása nem jó megoldás, ugyanis leghamarabb június 1-én, de inkább június 15-

e környékén lesz új szolgáltató kiválasztva, addig havonta 48,5 millió Ft-jába kerül a városnak 

ez a tevékenység. Sem az Önkormányzatnak, sem a Városi Szolgáltató NZrt-nek nincs erre 

forrása. Jelzi, hogy február-március óta pontosan lehet tudni, hogy ez az állapot el fog jönni, 

nem tudja, miben bíztak. Abban bíztak talán, hogy áprilisban a NHKV Zrt. elkezd előlegeket 

fizetni, bár azt is tudják, hogy az előleg sem lenne elegendő. Jelzi, hogy a bizottsági ülésen 

elhangzott, hogy 2013 óta, a rezsicsökkentés óta évente 50 millió Ft veszteség van ezen az 

ágazaton. Ezen a ponton hajmeresztő fordulatot vett a bizottsági ülés, ugyanis elhangzott, 

hogy egyáltalán nem baj, hogy ez a fordulat megtörténik. Lehet, hogy a központi 

kormányzatnak az az akarata, hogy ezek a nonprofit vállalkozások eltűnjenek és for-profit 

vállalkozások jöjjenek létre. FIDESZ-es külső bizottsági tag részéről hangzott el a bizottsági 

ülésen, hogy lehet, megvan már az a cég, aki a közbeszerzésen el tud indulni, mert ez a cég 

majd máshol is el tud indulni, tőkeerős lesz, átvészeli ezt az időszakot. Kun Csaba bizottsági 

elnök úr ezt cáfolta, miközben Polgármester úr felvezetőjében azt mondta, hogy az a központi 

akarat, hogy kevesebb cég legyen ezen a piacon. Megjegyzi, hogy országos szinten 170 cégről 

van szó. Szerinte, ha nincs meg a cég, akkor a közbeszerzési eljárás sikertelen lesz. Nem tartja 

valószínűnek, ha egyébként a városok a környezetükben is ugyanilyen problémákkal 

küszködnek, akkor hirtelen sok olyan tőkeerős cég jelenik meg a közbeszerzési eljárásokon, 

akik beszállnak ebbe a piacba. Érti, hogy Szentendre az első, aki ezt elindítja, de ennek 

nagyon kicsi esélyét látja. Felhívja a figyelmet, hogy a Társaság az Élhető Szentendréért 

Egyesületnek van javaslata, miszerint azt az utat kellene választani, amit Tarlós István 

Budapest FIDESZ-es főpolgármestere is választott. Továbbra is számlázzanak és kötelezzék a 

saját cégüket – a Városi Szolgáltató NZrt-t -, hogy ezt a számlázást akár jogellenesen is tegye 

meg. Ezt csinálja a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. is. Kiemeli, hogy egy dolog a 

törvényesség, de annál fontosabb és magasabb jog az Alaptörvényben lefektetett emberi 

élethez, környezetvédelemhez és a minőségi élethez való jog.  Konkrét módosító indítványuk 

van ehhez az előterjesztéshez, miszerint 1. A hulladékgazdálkodási törvény által előírt teljes 

szabályozás jelenleg is fennálló hiánya és az ennek következtében nem működő országos 

rendszer miatt kialakult rendkívüli helyzetben felelősen cselekedve Szentendre Város 

Önkormányzata kénytelen olyan döntések meghozatalát fontolóra venni, amelyekben 

nincsenek összhangban a fentiekben említett törvény előírásaival, elhárítják a szentendrei 

lakosságának az egészséghez, az egészséges környezethez, az Alaptörvényben is biztosított 

jogát súlyosan veszélyeztető körülményeket. 2. Ezért a Szentendre Város Képviselő-testülete 

úgy dönt, hogy a szentendrei hulladékszállítás közszolgáltatás folyamatos fenntartása 

érdekében a jelenleg érvényben lévő szabályozást figyelmen kívül hagyva megbízza a Városi 

Szolgáltató Nonprofit Zrt-t, hogy a 2016. április 1-jét megelőzően alkalmazott módon és 

gyakorlata szerint a továbbiakban is számlázza ki, illetve szedje be a kommunális 

szemétszállítás eddig ismert és alkalmazott díját. 3. Szentendre Város Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy a rendkívüli helyzetben a szolgáltatást igénybevevőktől - magánszemélyek és 

közületek - beszedett szemétszállítási díját a rendkívüli helyzet elmúltával beszámíttatja a 

Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt-vel. Javaslatuk szerint az 

előterjesztésben szereplő határozati javaslat 1-4. pontjai törlésre kerüljenek és az általa 

ismertetett három pontot fogadja el a Képviselő-testület. Ezzel egyrészt a Képviselő-testület 

vonja magára a jogsértést és nem a Városi Szolgáltató NZrt. kerül jogsértő helyzetbe - nehogy 
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az legyen, hogy a saját cégük vezérigazgatóját vegyék elő akár hűtlen kezelés miatt -, ez a 

Képviselő-testület ódiuma marad. Ahogy egyébként a Budapesti Közgyűlésnek is ugyanez a 

jogi háttere megvan. Másodsorban abban a pillanatban, ahogy a központi kormányzat 

megoldja ezt a helyzetet, el lehet számolni és tudnak tovább működni. Ettől függetlenül 

lehetséges az, hogy a jövőben váltani kell, vagy ki kell számolni, hogy hosszútávon 

fenntartható-e ez a tevékenység. Ám a jelenlegi akut probléma az, hogy sem a Városi 

Szolgáltató NZrt-nek, sem az Önkormányzatnak nincs erre pénze, és igazából csodának 

tartanák, ha hirtelen egy nagy, tőkeerős cég megjelenne a közbeszerzési eljáráson. Úgy látják, 

hogy javaslatuk a felelős irány, magatartás a városlakók felé. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: megjegyzi, hogy rendkívül meglepte, hogy a Társaság 

az Élhető Szentendréért Egyesület hűtlen kezelésre buzdítja a Képviselő-testületet, és arra, 

hogy az ezzel kapcsolatos felelősséget vállalja magára. Kiemeli, hogy ezt a kijelentést 

értelmezni sem tudja. Ilyet biztos, hogy nem javasol a testületnek, de erről nyilván fognak 

szavazni. Kiemeli, hogy nincsen krízishelyzet. Képviselő úr igyekszik úgy beállítani, hogy 

országos krízishelyzettel állnak szemben. Egy április 1-től felállt rendszerről van szó, amiben 

a Városi Szolgáltató NZrt. továbbra is végzi a dolgát, ahogy kell. Rossz megoldásnak tartaná, 

ha kiszámlázna a jogszabály ellenére bármit is a szolgáltató. Ha lakos lenne, ezt a számlát 

visszaküldené, hiszen jogszabályellenesen történne a kiszámlázás, innentől kezdve teljes 

káosz alakulna ki, hogy honnan fogja a szolgáltató megkapni a fedezetet. Az eljárással 

kapcsolatban felmerült, hogy ez most valószínű vagy valószínűtlen, hogy sikeres lesz-e. Ilyen 

találgatásokba nem bocsátkozik, már csak azért sem, mert folytatott tárgyalásokat olyan 

hulladékszállítást végző cégekkel, amelyek nagyobbak kívánnak lenni ezen a piacon. Úgy 

gondolja, hogy sikeres lesz ez az eljárás. Reményei szerint az I. negyedév az, amelynek 

ellenértékét majd az NHKV Zrt-től remélhetőleg időben és megfelelő árszinten meg fogják 

kapni. A szolgáltatást – mint ahogy említette – az elvárt és a közbeszerzésben előírt 

színvonalon fogják továbbra is a lakosság számára biztosítani. Azzal egyetért, hogy 

lépéskényszer van. Szentendre időben és gyorsan reagál a kérdésre, de a szabályokat nem egy 

27 ezer fős város írja ebben az országban, hanem a 27 ezres város reagál ezekre a 

szituációkra. Megadja a szót Kun Csabának, a Városfejlesztési Bizottság elnökének. 

 

Kun Csaba bizottsági elnök: észrevételezi, hogy Kubatovics Áron bizottsági elnök úr a 

másfél órás diskurzus alatt ezt az ötletet nem vetette fel a bizottsági ülésen. Meglepődve 

hallja, hogy ilyen irányba szeretné a Képviselő-testületet befolyásolni. Elmondja, hogy bár 

tiszteli Tarlós főpolgármester urat, de ez nem tűnik jogkövető magatartásnak és a Képviselő-

testületet nem buzdítja erre. Szerinte a Társaság az Élhető Szentendréért Egyesület azt a 

szempontot sem vette figyelembe, ahogy Elnök úr elmondta, 50 millió Ft veszteséget jelentett 

ez az elmúlt két évben, és erre az évre az előterjesztés szerint 100 millió Ft veszteséget okoz 

nekik ez a tevékenység. Tehát, ha nem lépnek ki a jelenlegi feltételrendszer mellett a 

veszteséges tevékenységből, akkor a nem jogkövető magatartással még 100 millió Ft 

veszteségük is lehet, amit az Önkormányzatnak kell beletenni. Úgy gondolja, hogy egy 

lehetőségük van a közbeszerzéssel arra, hogy találjanak egy jobb megoldást és 

megszabadulhatnak ettől a veszteséges tevékenységtől. Ha nem találnak megoldást, akkor 

nyilvánvalóan azon kell törniük a fejüket, hogyan tehetik ezt a veszteséget minél kisebbé. Úgy 

véli, hogy az előfinanszírozás arra lehetőséget fog nyújtani, hogy részben finanszírozza, ha 

nem sikerül közbeszerzési eljárás keretében kiszervezni a tevékenységet. Negyedévente 

történik utólagosan a finanszírozás, tehát az jelenti a legfőbb problémát, hogy utólag, 3 

hónapos késéssel kapja meg az Önkormányzat a költségei fedezetét, és amíg nem áll fel a 

számlázás, addig csak előleg formájában. Tehát részben kapja meg a fedezetet, és sajnos sem 

az Önkormányzat, sem a cég nincs olyan pénzügyi helyzetben, hogy ezt az átmeneti 
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likviditási problémát finanszírozni tudja. Ha hosszútávon fennmarad a veszteséges 

tevékenység a Városi Szolgáltató NZrt-ben, az azt jelenti, hogy minden évben bele kell tenni 

pénzt az Önkormányzatnak. Ha nem változnak az árak – márpedig a rezsicsökkentésből 

adódóan csökkentett árak vannak -, és annak arányában kapnak csak visszaosztást, nem 

valószínű, hogy ez a tevékenység az elkövetkezendő 1-2 évben nyereségessé tehető. Úgy véli, 

hogy ésszerű döntés lehet az, hogy egy megfelelő tőkeerős szolgáltatót találjanak. 

 

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

 

Fülöp Zsolt képviselő: kicsit messzebbről kezdi az érvelést, miszerint ha az állam nem 

megfelelően látja el a feladatot és annak következményei vannak egy adott kisebb közösségre, 

egy városra nézve, hogyan jár el felelősen a Képviselő-testület. Ha tartja magát az állam általi 

rossz szabályozáshoz, vagy ha egy meglévő rendszert megpróbál fenntartani. Jelzi, hogy nem 

az idők végezetéig próbálja fenntartani, hanem addig, amíg az állam nem rendezi a 

kifizetéseket a konkrét ügy szerint. Most egy kaotikus állapotban mindenki feltételez mindent. 

Az egyik oldal azt feltételezi, hogy minden rendben lesz, és előbb-utóbb jön pénz, a másik 

oldal azt feltételezi, hogy eddig nem történt az égadta világon semmi és nem látszik, hogy 

lesz-e belőle belátható időn belül konkrét kifizetés a Városi Szolgáltató NZrt-nek. Megjegyzi, 

hogy a bizottsági ülésen elhangzott a Városi Szolgáltató NZrt. vezetőjétől is, hogy a 

konferenciákon világosan elmondták nekik, hogy a nagy állami számlázásra még nincs kiírva 

közbeszerzés. Azt, hogy mikor lesz ebből pénz és mennyi előleget fognak fizetni, senki nem 

tudja. Ha például egy kuka elszállítása 100,- Ft-ba kerül, akkor ennek vagy a 10 %-át vagy a 

60 %-át fogják megtéríteni. Mikor 10 %-ot, mikor 60 %-ot, senki nem tudja. Kérdezi, hogy 

milyen metódus alapján fogják kiszámolni, hogy Szentendrének mennyit fizet majd vissza a 

nagy állami cég, szintén senki sem tudja. Felhívja a figyelmet, hogy ezek a bizonytalanságok 

azok, amelyek mégiscsak alternatívává teszik az elképzelésüket. Amíg a törvény nem áll 

helyre, amíg nem tisztázódnak az elszámolási viszonyok, addig a régi rendszert működtetni 

kell. Azért, mert Nagy-Lászka Stella a Városi Szolgáltató NZrt. gazdasági vezetője írta: 

„…Véleményem szerint a VSZ NZrt. egészének jövőjét kockáztatja a fent részletezett 

hulladékgazdálkodási helyzet és ezen állapot fenntartása ellehetetlenítheti a cég gazdálkodását 

és működését.” Kiemeli, hogy mindenki jól tudja, hogy itt nem csak hulladékszállításról 

beszélnek, van közétkeztetés, lakótelepi fűtés, kisebb szolgáltatások (köztisztaság, kátyúzás) 

stb. Megjegyzi, hogy Kun Csaba képviselő úr a bizottsági ülésen elmondta, hogy a másik 

alternatíva, hogy csődbe megy a Városi Szolgáltató NZrt., szerinte nem kellene, hogy csődbe 

menjen, ez senkinek sem opció. Meg kell előzni ezeket az állapotokat és másképp nem lehet 

elérni, csak ha a meglévő rendszert fenntartják, mert működőképes. A lakosság eddig fizetett 

és továbbra is igénybe veszi a szolgáltatást. A Városi Szolgáltató NZrt. szolgáltat, be kellene 

szedni a díjakat, de az a probléma, hogy nincs állami cég, aki beszedi a díjakat. Semmi más 

nem történne, mint a meglévő rendszert működtetik, amíg az állam eljut abba az állapotba, 

hogy hajlandó lesz valamilyen módon tisztázni, mennyi pénzt kap a Városi Szolgáltató NZrt. 

az elvégzett munkájáért, szolgáltatásáért. Úgy gondolja, hogy ezzel meg lehet akadályozni, 

hogy 250 millió Ft-ot érő várható kiadása legyen augusztusig a Városi Szolgáltató NZrt-nek. 

Úgy véli, hogy ez az állapot kb. augusztusig fennmarad, kérdezi, honnan lesz a Városi 

Szolgáltató NZrt-nek 250 millió Ft-ja. A Vezérigazgató elmondta, hogy nincs, majd jönnek a 

tulajdonoshoz és akkor a költségvetést át kell alakítani szőröstől-bőröstől. Szerinte ezt kell 

mérlegelniük, és a módosító indítvány alapján a jelenlegi rendszer továbbra is működőképes 

maradhat addig, míg az állam nem áll helyt a törvényért, amit hozott. 
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Verseghi-Nagy Miklós polgármester: elmondja, hogy nem tud róla, hogy az állam nem áll 

vagy nem állt helyt az alkotott jogszabályért. Folyosói értesülésekre hivatkozva ebben a 

pillanatban biztos, hogy nem lehet kijelenteni azt, hogy milyen számlázási rendszerrel 

rendelkeznek, vagy nem rendelkeznek. Minden esetre azt egyformán látják, hogy jelentős 

anyagi terhek és kockázatok állnak fenn abban az esetben, ha erőlködnének, hogy márpedig 

nekik minden áron fenn kell tartaniuk a státuszt, hogy saját szolgáltatóval rendelkezzenek. 

Megjegyzi, hogy több, mint 350 város van Magyarországon, akikre 170 szolgáltató jut, tehát a 

városok több, mint felének nincs saját szolgáltatója. Ezen kívül 3000 településnek nincsen 

saját szolgáltatója. Úgy véli, hogy nem áll meg az élet attól, ha nincsen saját tulajdonban álló 

szolgáltató, mint például Pomáz városa tekintetében, attól még a hulladékszállítás megfelelő 

színvonalon megtörténik. Megadja a szót Magyar Judit képviselőnek. 

 

Magyar Judit képviselő: úgy véli, hogy ettől függetlenül ez a rendszer rossz, és a város 

Polgármesterének mindent meg kell tennie, hogy ez a törvény kivitelezhető legyen. A Városi 

Szolgáltató NZrt. vezetője elmondta, hogy bérszámlázást szerettek volna kérni a jelenlegi 

cégektől. Egyszerűen ez a törvény nincs abban a stádiumban, hogy 2016. április 1-től 

végrehajtható legyen. Megjegyzi, hogy ettől függetlenül megszavazza azt, hogy közbeszerzést 

írjanak ki egy másik szolgáltató megtalálása érdekében. Ugyan elmondta az aggályait a 

bizottsági ülésen, de azért, hogy a Városi Szolgáltató NZrt. ne menjen csődbe, ezért mindent 

meg kell tenni. Kiemeli, hogy Polgármester úrtól azt várja el, hogy olyan lobbi-tevékenységet 

folytasson akár önkormányzati szövetségeken keresztül, akár a saját ismeretségi körén 

keresztül a felsőbb kormányzati személyekhez, hogy elmondja azt, hogy ez a rendszer nem jó. 

A városok részéről már nagyon sok helyen elhangzott, de nem kívánja jelen pillanatban 

meghallani a kormányzat. Felhívja a figyelmet, hogy mindenképp szeretné, ha bekerülne a 

határozati javaslatba, hogy a közszolgáltatás nem fog leállni a városban. A lakosság is hallja 

azt, ami a médiában zajlik, látják, amit az újságokban olvasnak. Ezzel riogatnak most már 

több helyen, hogy leáll Magyarországon a hulladékszállítás, aminek szakembereket 

meghallgatva jelen pillanatban van is alapja. Úgy gondolja, hogy a 27 ezer lakos érdekében ki 

kell jelenteni, hogy Szentendrén nem fog leállni a közszolgáltatás. Szerinte ez a törvény rossz 

irány, ezt elmondta a múlt hónapban is, és egyedüliként nem szavazta meg a különböző 

változásokat. Rendkívül fontosnak tartja, hogy tájékoztassák a lakosságot. A bizottsági ülésen 

elmondta, hogy miután jelenleg nem folyik számlázás, a lakosok valószínűleg egyszerre, több 

havi számlát fognak megkapni, nem fogják érteni, hogy miért. Tájékoztatni kell az embereket 

arról, hogy jelenleg a Városi Szolgáltató NZrt. már nem számlázhat, az új központi szerv még 

nem számláz, és ezért valószínű, hogy kombináltan fogják megkapni majd valamikor azt a 

bizonyos számlát, ami a hulladékszállítás díját jelenti számukra. Bízik benne, hogy lesz 

valaki, aki ezt felvállalja, ha Polgármester úr tárgyalt, akkor lehet, már többet tud, és ez 

esetben a Városi Szolgáltató NZrt-nek csak 1-2 hónapig kell szolgáltatnia, ami nem kevés 

pénz. Mint kiderült, a rezsicsökkentés is csak propaganda volt, mert úgy tűnik, hogy a 

szolgáltató cégek belerokkantak, a lakosság sem túl sokat nyert belőle. Ahogy szokták 

mondani: esnek ki a csontvázak a szekrényből. Kéri, hogy az általa javasoltak kerüljenek be a 

határozati javaslatba. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: kiemeli, hogy a közszolgáltatás nem fog leállni 

Szentendrén, már a múltkori testületi ülésen is tárgyalták és természetesen megígérték a 

lakosságnak, hogy a közszolgáltatást mindenféleképpen biztosítják, hiszen a jelenlegi 

intézkedéssel is éppen ezen vannak és próbálják a helyzetet biztonságos mederbe terelni. 

Megadja a szót dr. Gerendás Gábor jegyzőnek. 

 

 



 20 

dr. Gerendás Gábor jegyző: elmondja, hogy jegyzőként kötelessége felhívni a Képviselő-

testület figyelmét arra, hogy Kubatovics Áron képviselő úr által elmondott módosító 

indítvány törvénysértő. A törvényi szabályozás jelenleg ezzel ellentétes, tehát a döntésnél ezt 

mindenképp figyelembe kell venni. Ahogy Polgármester úr is elmondta, a lakosok joggal 

tagadhatnák meg egy ilyen számla kifizetését. Lennének olyanok, akik kifizetik és olyanok, 

akik nem fizetik ki, tehát ebből nagy káosz is kerekedhet. A lényeg azonban alapvetően az, 

hogy törvénysértő a módosító indítvány. 

 

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

 

Holló István képviselő: egyetért, hogy törvénytelenséget ne kövessenek el, bár az állam is 

egy törvénytelenségbe hajszolja az Önkormányzatot. Szeretné leszögezni, hogy pillanatnyilag 

nem a Képviselő-testület, nem a Polgármester és nem a Városvezetés a felelős. A 

magyarázkodást pedig köszönik szépen, ismerik a sajtóból. Véleménye szerint a probléma 

onnan ered, hogy a FIDESZ rezsicsökkentést vezetett be, melynek mindenki nagyon örült, 

azonban a hulladékszállítás vonatkozásban értelmetlen döntés volt. Úgy lett volna igazán 

rezsicsökkentés, ha a szelektív hulladékgyűjtést megszervezik, visszaváltják a PET-, 

alumínium palackokat, a neylont stb. Az, hogy egy 120 literes kuka ára 10 %-kal csökkent, az 

nem rezsicsökkentés, hanem átverés, mert az emberek nem lesznek arra motiváltak, hogy 

szelektíven gyűjtsenek, hiszen olcsó, bedobnak mindent a kukába, mert elviszik. Ezzel azt 

érték el, hogy a szolgáltatást végző cégeket szisztematikusan tönkretették. Amikor a szakma 

erről beszélt, nem hallgattak meg senkit, hanem önhatalmúlag államosították a rendszert. 

Bezárták a lerakókat, kényszerítették a tulajdonosokat arra, hogy átadják az államnak a 

bányáikat, ugyanakkor kivetettek egy plusz adót az összes beszállított szemétre azért, hogy a 

piacon konkurens vállalkozásokat lehetetlenné tegyék. Továbbá lehetetlenné tették a piaci 

szereplőket, a városi szolgáltató cégeket, munkahelyek, jövedelmezőségek szűntek meg, de 

rezsit csökkentettek. Jelzi, hogy ez egy elég rossz és értelmetlen üzenet. Elmondja, hogy a 

lakosság kiteszi a kukáját, a kukás kocsi elszállítja a szemetet, átrakodás és tömörítés után egy 

autó elviszi a lerakóba. Ki kell fizetni a lerakói díjat, szállítást, a beszállítást, ennek mind van 

rezsije, üzemanyag, élő munkaerő. Ezeket a rezsicsökkentés által a veszteséggel küszködő 

cégek nyakába varrták. Aztán hoztak egy törvényt, ami úgy fog kinézni, mint a KLIK, és nem 

fognak tudni megszabadulni tőle, ott fog a stigma lebegni a fejük fölött. Nem volt elég az 

állami monopóliumból, a maffia kormányzásból, aki nem hallgat arra, amit mondanak neki, 

mert mindenhol – mint Rákosi elvtárs – ellenséget lát és azt látja, hogy ezek a hatalma 

megdöntésére szövetkeznek. Kiemeli, hogy ez nem igaz, ők, mint ellenzék – megint csak 

felmenti a város vezetését, mert ez egy központi kérdés – nem a hatalmat akarják megdönteni, 

csak az ostoba, értelmetlen törvénykezési gyakorlatukat megszűntetni úgy, hogy 

megmaradjon egy prosperáló városi szolgáltató. Úgy gondolja nem olyan bűn, ha egy cég 

nyereséges, és az emberek részére a szolgáltatás magas színvonalú legyen megfizethető áron. 

Jelzi, hogy ma Magyarországon azon az áron, amit a rezsicsökkentés okozott, nem lehet 

szolgáltatni, csak csődöt lehet jelenteni, csak káoszt lehet csinálni. Éppen ezért kéri, hogy 

járjanak el – személyes segítségét is felajánlja -, akár parlamenti-, interpellációs szinten, hogy 

ez az áldatlan állapot megszűnjön és visszakozzanak. Most vegyék vissza ennek a törvénynek 

a hatályát, még nem lesz akkora baj, mint amit láttak évekkel ezelőtt és évekig. Ne 

kényszerítsék őket törvénysértésbe, mert ez nem lehet cél. Járjanak el és lobbizzanak, hogy 

azonnali hatállyal, addig, amíg nem tudják felállítani ezt a rendszert, függesszék fel, illetve 

változtassák meg a törvényt, mert ebben a formában végrehajthatatlan. Végezetül megköszöni 

a Városi Szolgáltató NZrt. egész kollektívájának munkáját, hogy fenntartja a szolgáltatást 

olyan áron, hogy az udvarán egy kupac nő. 
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Verseghi-Nagy Miklós polgármester: megadja a szót Kun Csaba képviselőnek. 

 

Kun Csaba képviselő: elmondja, hogy a Jegyző úr által elmondottakat azzal egészíti ki, hogy 

ha a TESZ javaslatát követnék az is előállhat, hogy a lakosság egyszerre két helyről kap 

számlát és nem tudnák, hogy melyiket fizessék be. Számlázna az Önkormányzat cége, illetve 

az állami szolgáltató és azt gondolnák, hogy két helyről akarják őket fejni. Nyilván ez 

követhetetlen és nem megoldás. Holló István képviselő úr hozzászólásához annyit tesz hozzá, 

hogy még régebbre menjenek vissza. A hulladékgazdálkodás terén – bár látszólag jól 

prosperáló tevékenység volt a Városi Szolgáltató NZrt. keretein belül - , azt látni kell, hogy 

arra nem volt képes, hogy megújítsa az eszközállományát. A cég 20 éves gépekkel dolgozik, 

mert azok az árak, amit korábban az Önkormányzat meghatározott, nem voltak alkalmasak 

arra, hogy abból megújíthassák a gépparkot. Tehát egy nagyon lepusztult eszközállománnyal 

szolgáltatnak és jelenleg nincs a rendszerben az a lehetőség, hogy magas színvonalon tegyék. 

Az, hogy a Városi Szolgáltató NZrt. tudja határidőre teljesíteni a feladatát, az nagyon kiemelt 

munkának köszönhető, mert a feltételek hiányoznak. Kiemeli, hogy 100 millió Ft veszteség 

várható ebben az évben ezen a tevékenységen, tehát ha nem lépnek – bármennyire nem 

értenek egyet az állami szabályozással -, akkor azt a 100 millió Ft-ot ki kell gazdálkodni az 

Önkormányzatnak. Úgy látja, hogy a közbeszerzés jó megoldásnak tűnik, nem biztos, hogy 

eredményes lesz, de ez a cél. Jelzi, hogy a bizottsági ülésen egy javaslat is született, hogy ne a 

szakértőkből álló Közbeszerzési Munkacsoport döntse el, hogy a közbeszerzés milyen 

feltételekkel kerül lebonyolításra, hanem maga a Képviselő-testület hozza meg azt a döntést, 

amely alapján kiírásra kerül a meghívásos közbeszerzési eljárás. Hiszen az a céljuk, hogy csak 

olyan cégeket hívjanak meg, akik erre alkalmasak és részt is kívánnak venni a közbeszerzési 

eljáráson. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: elmondja, hogy két hozzászólás jelentkezést lát. Jelzi, 

hogy Holló István képviselő úrnak az SZMSZ szerint már nincs hozzászólásra lehetősége. 

Megadja a szót Fülöp Zsolt képviselőnek, azonban a leállás miatt újra kellett indítani a 

technikai rendszert, így nem látja, hogy Képviselő úrnak mennyi ideje maradt még. 

 

Fülöp Zsolt képviselő: elmondja, hogy mindannyian tudják, hogy Szentendrén milyen 

pénzügy- és egyéb ügyek miatt alakult így a Városi Szolgáltató NZrt. sorsa és miért nem volt 

fejlesztés. Minden más feladatra kellett inkább koncentrálni, hogy ne menjen csődbe. Az a 

történet, hogy két helyről kap majd számlát a szentendrei polgár, szerinte nem jöhet létre, 

ugyanis a határozati javaslat 3. pontja arról szólna, hogy Szentendre Város Képviselő-testülete 

úgy dönt, hogy a rendkívüli helyzetben a szolgáltatást igénybevevőktől - magánszemélyektől 

és közületektől - beszedett szemétszállítási díját a rendkívüli helyzet elmúltával beszámíttatja 

a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt-vel. Tehát ennek a 

történetnek egyedül a szentendrei lakos nem lehet kárvallottja, ugyanis az Önkormányzat és 

az állami szervezet feladata, hogy vitatkozzon, mennyit kapnak vissza vagy mennyit szedtek 

be. Ez nem tartozik a szentendrei lakosra, egyedül az érdekli, hogy van szemétszállítás vagy 

nincs szemétszállítás. Saját feladatuk az, hogy mint felelősen gondolkodó városvezetők, 

látniuk kell, hogy ezt a szolgáltatást tudják-e biztosítani vagy nem tudják biztosítani, az állami 

rendszer működőképes vagy nem működőképes. Nem az a kérdés, hogy majd valamikor, 

hónapok múlva működőképes lesz, hanem ennek már 2016. április 1-től működnie kellene. 

Napról-napra termeli a veszteséget, amit a Városi Szolgáltató NZrt. nem fog fizetni, az 

Önkormányzat honnan fog fizetni. Kiemeli, hogy világosan és egyértelműen látni kell, hogy a 

lakosság nem járhat rosszabbul, az állam és az Önkormányzat vitatkozik, ez a feladatuk, ezért 
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vannak, mint döntéshozók ezen a szinten. Tudják, hogy a TESZ javaslata jelenleg 

törvénysértő, de ha a törvény nem működik, és nem lehet betartani, akkor nekik kötelezően az 

Alaptörvényhez kell magukat tartani, hiszen az egészséghez, az egészséges környezethez való 

jog magasabb, mint a hulladékszállítási országos rendelet. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: megjegyzi, hogy az a település, amely nem képes 

ellátni a feladatát, annak a Katasztrófavédelemhez kell fordulnia. Nem az a törvényes 

megoldás, hogy jogszabály ellenében kiszámláznak olyan díjat, amely nem jár a település 

szolgáltatójának, hanem másfajta vészhelyzetre kell felkészülni ebben az esetben. 

Ügyrendben megadja a szót Magyar Judit képviselőnek. 

 

Magyar Judit képviselő: kéri, hogy akiknek lejárt a hozzászólási ideje, további 1 percet 

kaphassanak. Úgy gondolja, hogy az ügy súlya miatt megérdemlik a képviselők, hogy 

elmondhassák a véleményüket. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: úgy gondolja, hogy minden fontos dolog elhangzott 

már ezzel kapcsolatban, de természetesen a Képviselő-testület fog dönteni a plusz idők 

megadásáról. Szavazásra bocsátja az ügyrendi javaslatot. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 243   Száma: 16.05.30/0/0/A/KT 

Ideje: 2016 május 30 18:09  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 7 53.84 46.67 

Nem 3 23.08 20.00 

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 

Fekete János Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Nem - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Nem - 
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Verseghi-Nagy Miklós Nem - 

Dombay Zsolt Tart. - 

Pintér Ádám Tart. - 

Tolonics Gyula Tart. - 

Boda Anna Mária Távol - 

Zakar Ágnes Távol - 

 

     
 

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

ügyrendi javaslatot elfogadta. Megadja a szót Holló István képviselőnek. 

 

Holló István képviselő: (A hozzászólás elején hanghiba.) elmondja, hogy a lakosság érdeke is 

nagyon fontos, de a Városi Szolgáltató NZrt-t - amiért felelősséggel tartoznak - , ne tegyék 

tönkre, legalább is ne adjanak neki zöld utat. Ha van lehetőség, kérjenek felmentést a törvény 

alól a törvény lehetőségével élve, addig alakítsák ki a saját álláspontjukat és ezzel keressék fel 

a kormányzatot. Kérdezi a Jegyző urat, hogy erre milyen lehetőség, jogi megoldás van – ne 

legyenek törvénysértők, viszont el tudják látni a feladatukat és a szentendrei polgárok ne 

érezzenek ebből semmit. 

 

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

 

Kubatovics Áron képviselő: szerinte nem folyosói pletyka az, hogy két hónapja nem számláz 

a  NHKV Zrt., az is tény, hogy nem írták ki még a közbeszerzést a számlázásra, és az is tény, 

hogy az NHKV Zrt. azt mondja, hogy bérszámláztat, de nem képesek erre a helyi cégek. Jelzi, 

hogy ennyire egyszerűen nem söpörné le ezt a dolgot, hogy folyosói pletykákra bazíroznak, 

sőt, ha megnézi az előterjesztés mellékletét, konkrétan ez van benne: „Az NHKV Zrt. 

oldaláról a lakosság felé történő számlázás és a közszolgáltatóknak fizetendő szolgáltatási 

díjak elmaradása.” Megjegyzi, hogy Kun Csaba képviselőtársának jogos a felvetése, miszerint 

fenn kell-e tartani hosszú távon a Városi Szolgáltató NZrt-t, de most nem erről beszélnek. 

Arról beszélnek, hogy az elkövetkezendő 2-3 hónapban hogyan fog túlélni a cég, hogyan lesz 

szemétszállítás, mert kockázatos lépésnek tartja, hogy egyszerre csak kiírják a közbeszerzést. 

Felhívja a figyelmet, hogy 1-2 hónappal ezelőtt is ki lehetett volna írni, kérdezi, hogy mire 

vártak. Emlékeztet, hogy az április 14-i képviselő-testületi ülésen „Egyebek”-ben kérdezte 

meg, hogy van-e havária terv arra az esetre, ha az előtte két héttel hatályba lépett törvény 

végrehajtásával gondok lesznek. Erre Polgármester úr nagyon rövid hezitálás után azt mondta, 

hogy igen, és ők is azt gondolják, hogy nem fog leállni a hulladékszállítás Szentendrén. Ezek 

alapján mégis azt látja, hogy csak mennek az események után. Kiemeli, hogy a javaslatuk azt 

teszi lehetővé – bár törvénysértő és Fülöp Zsolt képviselőtársa elmondta, hogy az 

Alaptörvényt viszont betartja és az Alaptörvény magasabb rendű, mint a törvény vagy a 

rendelet - ,  hogy ezt az átmeneti időszakot átvészeljék.  Úgy, hogy Polgármester úr kiáll egy 

videó-üzenetben, a Városi Szolgáltató Zrt. körlevelet küld minden szentendrei lakosnak és 

kérik, hogy a szentendreiek fizessék be a hulladékszállítási díjat, mert bajban vannak, és 

augusztusban az NHKV Zrt. remélhetőleg már elkezd számlázni. Szerinte ez logisztika és 

kommunikáció kérdése, hogy a lakosok belássák, hogy mi ez a rendkívüli helyzet. Az a cél, 

hogy a hulladékszállítás biztonságban működjön. 
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Verseghi-Nagy Miklós polgármester: elmondja, hogy sem a televízió kamerája előtt, sem 

videó-üzenetben nem fog törvénysértésre buzdítani. Ha a Képviselő úr erre próbálja rávenni, 

akkor biztos sikertelen lesz. Kiemeli, hogy nem fog 27 ezer lakost arra ösztönözni, hogy vele 

és a Képviselő-testülettel együtt szegje meg Magyarország jogszabályait és törvényeit. Nem 

erre esküdtek fel, emlékeztet rá, hogy a képviselői eskü egy része úgy szól, hogy 

„...Magyarország törvényeit betartom és betartatom…” Megadja a szót Kun Csaba 

képviselőnek. 

 

Kun Csaba képviselő: kérdezi, hogyha annyira akarnak számlázni, akkor miért nem a 

bérszámlázást javasolja a Társaság az Élhető Szentendréért Egyesület. Úgy gondolja, ha 

megteremthető a technikai feltétel, hogy a számlára rákerüljön az állami cég neve, akkor ez 

megoldható, mert a számlát egy gombnyomással ki tudnák nyomtatni az összes szolgáltatást 

igénybevevőnek. Lehetségesnek tartja, hogy ezt nem akarta a cégvezetés a nyakába venni, de 

ezt is javasolhatta volna a TESZ és ez egy jogkövető magatartás lett volna. Javasolja, hogy 

ebbe az irányba lehet még puhatolózni vagy keresni a megoldást. Kisebb technikai 

átalakítással - amit magára vállal az állami cég - megoldható ez, és a közbeszerzés mellett van 

egy másik alternatíva. A Városi Szolgáltató NZrt. számláz az állami cég helyett és esetleg 

meg tudnak egyezni, hogy a 60 %-ot biztosan megkapják az előlegből, és talán időre is, hogy 

ne okozzon likviditási problémát az Önkormányzat cégének. Úgy gondolja, hogy most arról 

kell dönteni, hogy kiírják-e a közbeszerzést, és még nem arról, hogy majd milyen módon 

fognak élni ezzel a lehetőséggel, eladják-e a tevékenység jogát. Az Önkormányzatnak az 

önkormányzati törvény szerint csak annyi a kötelessége, hogy biztosítsa a közszolgáltatást, de 

az nem kötelessége, hogy a saját cégével. A közszolgáltatás biztosításához keresik a 

legmegfelelőbb megoldást lehetőség szerint úgy, hogy az ne okozzon veszteséget az 

Önkormányzatnak. 

 

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

 

Fekete János képviselő: elmondja, hogy arról nem esett szó, hogy két másik településen, 

Pomázon és Pilisszentlászlón szintén a Városi Szolgáltató NZrt. szolgáltat. Felhívja a 

figyelmet, hogy veszteség ott is termelődik. Kérdezi, hogy ezek után a Városi Szolgáltató 

NZrt. fog-e szolgáltatni ezeken a településeken vagy elengedi a két település kezét és a 

jövőben külön szolgáltatnak majd valakivel. Úgy véli, hogy a két település pénzügyi terheit 

magukra venni úgy, hogy még azt sem tudják, hogy mennyit fognak visszakapni, teljesen 

kétségesnek tartja. Kun Csaba felvetése kapcsán elmondja, hogy az a pénz, amelyet esetleg 

egy bérszámlázásban kifizetne a lakosság, nem a Városi Szolgáltató NZrt-nek  fizetnék, 

hanem az állami központi cégnek. Ha onnan 60 %-ot kapnak vissza, még mindig 40 %-ot 

bukik a Városi Szolgáltató NZrt., de egyáltalán nem biztos, hogy visszakapnák a pénzt. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: úgy gondolja, hogy az egy másik helyzet, alapvetően a 

települések Képviselő-testületére tartozik. Nyilván velük is meg kell egyezni erről a jövőben. 

Az, hogy a szemétszállításuk veszteséges-e vagy nem, az megint csak a díjrendelet kérdése, 

amelynek a pontos elszámolását a mai napig nem ismerik. Megjegyzi, hogy elhangzott egy 

kérdés Kubatovics Áron képviselő úr részéről, miszerint mire vártak akkor, amikor az előző 

képviselő-testületi ülésen elhangzott az, hogy van-e havaria terv. Jelzi, hogy a díjrendeletre 

vártak, amely a múlt héten jelent meg, ezért került most sor a következő lépésre ennek 

kapcsán. Megadja a szót Kubatovics Áron képviselőnek. 
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Kubatovics Áron képviselő: felkéri Mandula Gergely vezérigazgató urat, hogy válaszoljon 

az elhangzott kérdésre, hogy a Városi Szolgáltató NZrt. a bérszámlázásra képes-e, milyen 

ütemezéssel stb. Jelzi, hogy az előterjesztésben van erről néhány mondat, de örülne, ha a 

válasz elhangozna a testületi ülésen. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: megadja a szót Nagy-Lászka Stellának, a Városi 

Szolgáltató NZrt. gazdasági vezetőjének. 

 

Nagy-Lászka Stella gazdasági vezető: elmondja, hogy a bérszámlázást felkínálta 

lehetőségként az NHKV Zrt. a közszolgáltatóknak lévén, hogy ténylegesen nem képes 

számlázni jelen pillanatban. Átnézték ezt és nagyon sok feltételt támasztott az NHKV Zrt. a 

bérszámlázás elvégzéséhez. Technikai-, informatikai fejlesztéseket igényel a közszolgáltató 

részéről. Egyeztettek az informatikusaikkal és számlázó program fejlesztőivel, ez több 

hónapot venne igénybe és költségvonzata is van. Jelzi, hogy ez átmeneti megoldásként tudna 

csak szolgálni, hiszen bíznak abban, hogy a NHKV Zrt. ténylegesen átveszi a számlázást. A 

maga részéről úgy érzi, hogy a Városi Szolgáltató NZrt. helyzetében nem éri meg belefektetni 

pénzt, időt, kapacitást egy átmeneti, pár hónapra szóló megoldásba. Sokkal inkább egy 

végleges megoldásra kellene a hangsúlyt fektetni. Megjegyzi, hogy a bevétel nem az övék. A 

bérszámlázást a NHKV Zrt. nevében végzik, talán ezért fizetnek valamennyit, de továbbra 

sem tudják, hogy mikor fizetnének ezért. 

 

 

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

bocsátja a vita során elhangzott módosító indítványokat. Elsőként Kubatovics Áron képviselő 

úr, illetve a Társaság az Élhető Szentendréért Egyesület indítványát. Megjegyzi, hogy ezzel 

kapcsolatban Jegyző úr elmondta a törvényességi észrevételét. A maga részéről a „nem” 

gomb megnyomását javasolja. 

 

Szavazás eredménye 

 

 

 

#: 244   Száma: 16.05.30/0/0/A/KT 

Ideje: 2016 május 30 18:22  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Minősített 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 3 23.08 20.00 

Nem 10 76.92 66.67 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 13 100.00 86.67 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   13.33 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 
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Név Voks Frakció 

Fekete János Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Dombay Zsolt Nem - 

Holló István Nem - 

Horváth Győző Nem - 

Kun Csaba Nem - 

Magyar Judit Nem - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Nem - 

Pintér Ádám Nem - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Nem - 

Tolonics Gyula Nem - 

Verseghi-Nagy Miklós Nem - 

Boda Anna Mária Távol - 

Zakar Ágnes Távol - 

 

 

 

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

módosító indítványt elutasította. Szavazásra bocsátja Magyar Judit képviselő asszony 

módosító indítványát, miszerint foglalják határozatba, hogy Szentendrén a közszolgáltatás 

nem áll le, illetve a lakosság tájékoztatását javasolta. A maga részéről a „nem” gomb 

megnyomását javasolja. 

 
 

Szavazás eredménye 

 

 

 

#: 245   Száma: 16.05.30/0/0/A/KT 

Ideje: 2016 május 30 18:22  

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: 
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Név Voks Frakció 

Fekete János Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Holló István Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Dombay Zsolt Nem - 

Horváth Győző Nem - 

Kun Csaba Nem - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Nem - 

Pintér Ádám Nem - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Nem - 

Tolonics Gyula Nem - 

Verseghi-Nagy Miklós Nem - 

Boda Anna Mária Távol - 

Zakar Ágnes Távol - 

 

 

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

módosító indítványt elutasította. Szavazásra bocsátja Holló István képviselő úr módosító 

indítványát, miszerint szólítsák fel a kormányt, hogy módosítsa a törvényt, illetve kérjenek 

felmentést a törvény végrehajtása alól. A maga részéről szintén a „nem” gomb megnyomását 

javasolja. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

 

 

#: 246   Száma: 16.05.30/0/0/A/KT 

Ideje: 2016 május 30 18:23  

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: 
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Név Voks Frakció 

Fekete János Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Holló István Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Dombay Zsolt Nem - 

Horváth Győző Nem - 

Kun Csaba Nem - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Nem - 

Pintér Ádám Nem - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Nem - 

Tolonics Gyula Nem - 

Verseghi-Nagy Miklós Nem - 

Boda Anna Mária Távol - 

Zakar Ágnes Távol - 

 

     

 

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

módosító indítványt elutasította. Felhívja a figyelmet, hogy a Jogi, Vagyonnyilatkozat-

vizsgáló és Pénzügyi Ellenőrző Bizottságnak és a Városfejlesztési Bizottságnak volt egy 

módosító indítványa, miszerint a közbeszerzési eljárást megindító felhívást és a közbeszerzési 

eljárást megindító közbeszerzési dokumentumokat a Képviselő-testület hagyja jóvá. 

Előterjesztőként ezt a javaslatot befogadja, így hamarosan, akár néhány nap múlva rendkívüli 

képviselő-testületi ülés keretében újra találkoznak. Szavazásra bocsátja a módosított 

határozati javaslatot. 
 
 

Szavazás eredménye 

 

 

 

#: 247   Száma: 16.05.30/0/0/A/KT 

Ideje: 2016 május 30 18:24  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 11 84.62 73.33 

Nem 1 7.69 6.67 

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: 
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Név Voks Frakció 

Dombay Zsolt Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Kubatovics Áron Nem - 

Fekete János Tart. - 

Boda Anna Mária Távol - 

Zakar Ágnes 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 

138/2016. (V.30.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1. a hulladékgazdálkodási közszolgáltató kiválasztása tárgyában hirdetmény nélküli 

tárgyalásos közbeszerzési eljárást indít a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 

törvény 98. § (2) bekezdés e) pontja alapján előre nem látható okból előállt rendkívüli 

sürgősségre hivatkozással, figyelemmel arra, hogy a feladat Városi Szolgáltató 

Nonprofit Zrt. általi ellátásának finanszírozási körülményei a közelmúltban 

bekövetkezett jogszabályi változásokra tekintettel bizonytalanná váltak;  

2.  a közbeszerzési eljárást megindító felhívást és a közbeszerzési eljárást megindító 

közbeszerzési dokumentumokat a Képviselő-testület hagyja jóvá; 

3. a közbeszerzést az Önkormányzat 2016. évi közbeszerzési tervébe felveszi; 

4. a közbeszerzési eljárást lezáró döntést a Képviselő-testület hozza meg. 

 

Felelős:     Polgármester 

Határidő: 1-3. pont: azonnal     

         4. pont: 2016. június 30. 

Végrehajtásért közvetlenül felelős: VSZ NZrt. Vezérigazgató 
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Verseghi-Nagy Miklós polgármester: tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a júniusi 

rendes képviselő-testületi ülés időpontját egy héttel eltolják, ugyanis több fontos előterjesztés 

– köztük önkormányzati rendelet - előkészítése van folyamatban, amely még egy pici időt 

igényel. Tekintettel arra is, hogy nyáron nem lesz testületi ülésük, ily módon egy héttel 

később, 2016. június 16-án (csütörtök) kerül majd sor a rendes képviselő-testületi ülésre. 

Egyéb kérdés, észrevétel nem lévén megköszöni a részvételt, az ülést 18.25 órakor bezárja. 

 

 

 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 

Verseghi-Nagy Miklós                                                            dr. Gerendás Gábor 

                   polgármester                                                                       jegyző 


