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Szám: 8/2016. 

 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

 2016. június 16-án (csütörtökön) 15.00 órai kezdettel  

a Városháza Dísztermében tartott üléséről 

 

 

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

alpolgármester, Sólyomné Gyürk Dorottya kulturális 

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

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

Judit, Pintér Ádám, Tolonics Gyula és Zakar Ágnes  képviselők 

 

 

Távol van:         Fülöp Zsolt képviselő 

  

Hivatalból jelen 

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

jegyző,  dr. Dóka Zsolt aljegyző, Kéri Mihály gazdasági vezető, 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. Kocsis Krisztina jogi referens, dr. Mészáros Orsolya 

jogi referens, Solymosi Heléna a Szentendrei Kulturális Központ 

NKft. általános ügyvezetője, a kommunikációs központ vezetője, dr. 

Ligetfalvi Kinga a Közigazgatási és Adó Iroda vezetője, Márton 

Andrea vagyongazdálkodási irodavezető, Alföldiné Petényi 

Zsuzsanna vagyongazdálkodási ügyintéző, Sándorné Vincze 

Viktória szolgáltatási koordinátor, Bartha Enikő az Önkormányzati 

és Szervezési Iroda vezetője, Budai Mónika jegyzői kabinetvezető, 

Kondacsné Nagy Ágnes testületi referens 

 

Meghívottak:  

 

„Sürgősségi indítvány a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról” c. napirendi ponthoz 

Karóczkainé Auer Ágnes Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság,  

dr. Papp Zoltán Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság,  

dr. Mátrai Ferenc Fedezet Kft., a Magyar Telekom képviseletében 

Csapó-Papp Judit Magyar Telekom,  

Legendás Tamás Magyar Telekom,  

Simon-Szabó Krisztina Magyar Telekom,  

Petter Krisztina a Zúzmara utcai lakóközösség képviselője 

 

„Az Aquapalace Kft. saját tőke helyzetének rendezéséről” c. napirendi ponthoz Drégely 

Miklós ügyvezető 
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„Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. tagi kölcsön szerződésének 

módosításáról” c. napirendi ponthoz Solymosi Heléna általános ügyvezető 

 

„A Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft. végelszámolással történő jogutód nélküli 

megszüntetéséről” és a „Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft. tagi kölcsön 

szerződésének módosításáról” c. napirendi pontokhoz Hidegkuti Dorottya ügyvezető 

 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: köszönti a Képviselő-testület tagjait, a Hivatal 

dolgozóit, a megjelent társintézmények vezetőit, a tisztelt lakókat, az ülést 15.08 órakor 

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

képviselőket, kapcsolják be szavazógépeiket. Ügyrendben megadja a szót Tolonics Gyula 

képviselőnek. 

 

Tolonics Gyula képviselő: elmondja, hogy néhány hete kapott levelet a Zúzmara utcai 

lakóktól az ominózus előterjesztés miatt, amelyre ma a 35. napirendi pontként kerülne sor. 

Akkor ezt a levelet továbbította a Polgármester úr és Jegyző úr részére, és úgy tudja, hogy ez 

ügyben párbeszéd indult. Kéri Polgármester urat, hogy ezt a napirendi pontot a Képviselő-

testület az ülés elején tárgyalja a lakók jelenlétében. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: kiemeli, hogy az ügyrendi javaslatra a napirendi pontok 

sorrendjének szavazásakor visszatérnek. Jelzi, hogy „Szentendre városban a reklámok, 

reklámberendezések és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának követelményeiről, 

feltételeiről és tilalmáról szóló rendelet megalkotásáról (I. forduló)” c. előterjesztést javasolja 

levenni a napirendről, tekintettel arra, hogy Országgyűlés által elfogadott törvény alapján a 

települések a reklámok elhelyezését, alkalmazását külön nem szabályozhatják, csak egy 

átfogó településképi rendelet részeként. Így ez a téma egy későbbi időpontban – amikor ezt a 

komplex rendeletet meg tudják alkotni – kerül sorra. Elmondja, hogy a kiküldött napirendhez 

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

belterület 12/11 és 12/12 helyrajzi számú ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba 

adásáról” szóló sürgősségi indítvány napirendre vételét.  

 

Szavazás eredménye 

 

 

#: 248   Száma: 16.06.16/0/0/A/KT 

Ideje: 2016 június 16 15:10  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 100.00 93.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 14 100.00 93.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   6.67 

Összesen 15   100.00 
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Megjegyzés: 

 

Név Voks Frakció 

Boda Anna Mária Igen - 

Dombay Zsolt Igen - 

Fekete János Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Fülöp Zsolt Távol - 

 

 

 

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

sürgősségi indítványt napirendre vette. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: szavazásra bocsátja „a szentendrei általános iskolák 

körzethatáraival kapcsolatos állásfoglalásról” szóló sürgősségi indítvány napirendre vételét. 

 

Szavazás eredménye 

 

 

 

#: 249   Száma: 16.06.16/0/0/A/KT 

Ideje: 2016 június 16 15:11  

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 - 
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Dombay Zsolt Igen - 

Fekete János Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Fülöp Zsolt Távol - 

 

 
 

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

sürgősségi indítványt napirendre vette. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: szavazásra bocsátja „a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatásról” szóló sürgősségi indítvány napirendre vételét. 

 

Szavazás eredménye 

 

 

 

#: 250   Száma: 16.06.16/0/0/A/KT 

Ideje: 2016 június 16 15:11  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 100.00 93.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 14 100.00 93.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   6.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Név Voks Frakció 

Boda Anna Mária Igen - 

Dombay Zsolt Igen - 

Fekete János Igen - 

Holló István Igen - 
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Horváth Győző Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Fülöp Zsolt Távol - 

 
     

 
 

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

sürgősségi indítványt napirendre vette. Ügyrendben megadja a szót Kubatovics Áron 

képviselőnek. 

 

Kubatovics Áron képviselő: a sürgősségi indítvány áttekintésére 5-10 perc olvasási szünetet 

kér az ügy komolyságára való tekintettel. 

 

 Verseghi-Nagy Miklós polgármester: jelzi, hogy az olvasási szünet a napirendi pont 

tárgyalása előtt lesz. A meghívóban szereplő napirendek sorrendjét illetően javasolja, hogy a 

6. napirendi pont után tárgyalják a „Szentendre 1” nevű bázisállomással kapcsolatos 35. 

napirendi pontot, és ezt követően a három sürgősségi indítványt. 

 

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 

 

 

 

#: 251   Száma: 16.06.16/0/0/A/KT 

Ideje: 2016 június 16 15:12  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 100.00 93.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 14 100.00 93.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   6.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 
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Név Voks Frakció 

Boda Anna Mária Igen - 

Dombay Zsolt Igen - 

 

 

Fekete János Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Fülöp Zsolt Távol - 

 

     

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: szavazás után megállapítja, hogy 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 

Kondacsné Nagy 

Ágnes 

3. 

A Képviselő-testület által a 

Polgármesterre – szociális és 

gyermekvédelmi igazgatás  

területén  – átruházott 

hatáskörben tett intézkedésekről 

Beszámoló 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

Közigazgatási és 

Adó Iroda 

4. 

A Képviselő-testület által a 

Polgármesterre - benyújtott 

pályázatok tárgyában - 

átruházott hatáskörben tett 

intézkedésekről  

Beszámoló 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

Szöllősy-Meggyes 

Ildikó 
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5. 

A Duna-Vértes Köze Regionális 

Hulladékgazdálkodási 

Önkormányzati Társulás által 

Szentendrén létesítendő 

regionális hulladékátrakó és 

hulladékudvar helyzetéről 

Tájékoztató 

dr. Török Balázs 

városfejlesztési 

alpolgármester 

Kosztek Gabriella 

6. 

Az Önkormányzat tulajdonában 

álló gazdasági társaságok 2015. 

évi üzleti jelentéséről 

Tájékoztató 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

Gazdasági 

társaságok vezetői 

7. 

A "Szentendre 1" nevű 

bázisállomással 

szembeni Zúzmara utcai és 

környékbeli lakók tiltakozásával 

kapcsolatban 

Előterjesztés 

Fülöp Zsolt, 

Fekete János, 

Kubatovics Áron 

képviselők 

Fülöp Zsolt, 

Fekete János, 

Kubatovics Áron 

képviselők 

8. 

A Szentendre belterület 12/11 és 

12/12 helyrajzi számú ingatlanok 

ingyenes önkormányzati 

tulajdonba adásáról 

Sürgősségi 

indítvány 

dr. Török Balázs 

városfejlesztési 

alpolgármester 

dr. Mérész Katalin 

9. 

A szentendrei általános iskolák 

körzethatáraival kapcsolatos 

állásfoglalásról 

Sürgősségi 

indítvány 

Petricskó Zoltán 

általános 

alpolgármester 

Jegyzői kabinet 

10. 
A hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatásról 

Sürgősségi 

indítvány 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

Mandula Gergely 

dr. Dóka Zsolt 

11. 

A Város 2016. évi 

költségvetéséről szóló 4/2016. 

(II. 15.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

Előterjesztés  

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

Novák Andrea 

Tamás Attiláné 

12. 

Szentendre Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének az 

építészeti és természeti értékek 

helyi védelméről szóló 47/2000. 

(IX.15.) Önk. sz. rendelet 

módosításáról szóló …/2016. 

(…) önkormányzati rendelet 

elfogadása 

Előterjesztés 
Kun Csaba 

bizottsági elnök 
Kudett Krisztina 
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13. 

Szentendre Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének a 

közterület-és településrésznevek 

megállapításáról, valamint a 

házszámozás rendjéről szóló 

…./2016. (…..) önkormányzati 

rendelet megalkotásáról 

Előterjesztés 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

dr. Ligetfalvi Kinga 

14. 

A Városi Szolgáltató Nonprofit 

Zrt. üzleti tervének 

módosításáról 

Előterjesztés 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

dr. Reinhoffer 

Katalin 

15. 

A Püspökmajor lakótelepen a 

Kálvária úton parkolóhelyek 

létesítéséről 

Előterjesztés 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

dr. Reinhoffer 

Katalin 

16. 

Szentendre És Térsége TDM 

Nonprofit Kft. végelszámolással 

történő jogutód nélküli 

megszüntetéséről 

Az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) 

pontja alapján zárt ülés 

rendelhető el! 

Előterjesztés 

Sólyomné Gyürk 

Dorottya 

kulturális 

alpolgármester 

dr. Mérész Katalin 

17. 

Szentendre És Térsége TDM 

Nonprofit Kft. tagi kölcsön 

szerződésének módosításáról 

Az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) 

pontja alapján zárt ülés 

rendelhető el! 

Előterjesztés 

Sólyomné Gyürk 

Dorottya 

kulturális 

alpolgármester 

dr. Mérész Katalin 

18. 

Szentendrei Kulturális Központ 

Nonprofit Kft. tagi kölcsön 

szerződésének módosításáról 

Az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) 

pontjaalapján zárt ülés 

rendelhető el! 

Előterjesztés 

Sólyomné Gyürk 

Dorottya 

kulturális 

alpolgármester 

dr. Mérész Katalin 

19. 

Aquapalace Kft. saját tőke 

helyzetének rendezéséről 

Az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) 

pontja 

alapján zárt ülés rendelhető el! 

Előterjesztés 
Kéri Mihály 

gazdasági vezető 
dr. Mérész Katalin 
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20. 

Ferenczy Múzeumi Centrum 

szerkezet-átalakítási tervének 

módosításáról 

Előterjesztés 

Sólyomné Gyürk 

Dorottya 

kulturális 

alpolgármester 

Gulyás Gábor 

21. 

A 3734/1 hrsz-ú ingatlanra 

(Ábrányi villához vezető út) 

vonatkozó együttműködési 

megállapodás megkötéséről 

Az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) 

pontja alapján zárt ülés 

rendelhető el! 

Előterjesztés 
Kéri Mihály 

gazdasági vezető 

Alföldiné Petényi 

Zsuzsanna 

22. 

A Szentendre, belterület 2730/8 

hrsz.-ú, kivett beépítetlen terület 

megjelölésű (volt Kocsigyár 

területén található) ingatlanra 

vonatkozó elővásárlási jogról 

történő rendelkezésről 

Az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) 

pontja alapján zárt ülés 

rendelhető el! 

Előterjesztés 
Kéri Mihály 

gazdasági vezető 
Kovacsics Roberta 

23. 

Szentendre 8634/88 és 8634/89 

hrsz.-ú (Radnóti úton található) 

ingatlanok egyben történő 

értékesítésére kiírt pályázat 

eredményének kihirdetéséről 

Az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) 

pontja alapján zárt ülés 

rendelhető el! 

Előterjesztés 
Kéri Mihály 

gazdasági vezető 
Kovacsics Roberta 

24. 

 Ingatlanrész (Fény utca, 3454/2 

hrsz.) útlejegyzéséről, módosított 

területnagysággal 

Az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) 

pontja alapján zárt ülés 

rendelhető el! 

Előterjesztés 
Kéri Mihály 

gazdasági vezető 
Kovacsics Roberta 

25. 

A        6923 és 9301 hrsz.-ú 

belterületi ingatlanok 

önkormányzati tulajdonba 

kerüléséről, és közúttá 

minősítéséről 

Az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) 

pontja alapján zárt ülés 

rendelhető el! 

Előterjesztés 
Kéri Mihály 

gazdasági vezető 

Alföldiné Petényi 

Zsuzsanna 

26. 

Intézmények 

ingatlanhasználatainak 

szerződéseiről 

Az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) 

pontja alapján zárt ülés 

rendelhető el! 

Előterjesztés 
Kéri Mihály 

gazdasági vezető 

Bánhídi-Kovács 

Anikó 
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27. 

A Vasúti villasorra készült 

telepítési tanulmánytervvel 

kapcsolatos településrendezési 

szerződés elfogadásáról 

Előterjesztés 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

Aba Lehel 

Alföldiné Petényi 

Zsuzsanna 

dr. Nádudvari 

Gyöngyi 

Tóth Tibor 

28. 

Vasúti villasor –HÉV 

végállomás P+R és vásárlói 

parkolókra vonatkozó 

koncepcióról 

Előterjesztés 

dr. Török Balázs 

városfejlesztési 

alpolgármester 

Vincze Viktória 

29. 
A 3462/2 hrsz-ú közterület 

elnevezéséről 
Előterjesztés 

dr. Gerendás Gábor 

jegyző 
Kudett Krisztina 

30. 

Szobrok (körplasztikák- 

térplasztikák, szakrális emlék) új 

helyszínre történő telepítéséről 

Előterjesztés 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

Aba Lehel 

31. 

Szentendre Város 

Önkormányzata „Középületek 

energiahatékonysági felújítása” 

tárgyú nyílt közbeszerzési 

eljárásáról 

Előterjesztés 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

Szöllősy-Meggyes 

Ildikó 

32. 

Pilisszentlászló 

szennyvízelvezetési 

agglomeráció váltás tárgyában 

Előterjesztés 

dr. Török Balázs 

városfejlesztési 

alpolgármester 

Szöllősy-Meggyes 

Ildikó 

33. 

Az ifjúsági ház működésének 

változásáról 

Az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) 

pontjaalapján zárt ülés 

rendelhető el! 

Előterjesztés 
Pintér Ádám 

képviselő 
Bonczó Emese 
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34. 

Szentendre, a kerékpáros-barát 

város – a Dunakanyar 

Legbringásabb Városa 

Előterjesztés 

Sólyomné Gyürk 

Dorottya 

dr. Török Balázs, 

Pintér Ádám 

Sólyomné Gyürk 

Dorottya, 

dr. Török Balázs, 

Pintér Ádám 

35. 

Szentendre Város Egészségügyi 

Intézményei alapító okiratának 

módosításáról 

Előterjesztés 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

dr. Klúcsó Anita 

36. 
 A Szentendréért Közalapítvány 

alapító okiratának módosításáról 
Előterjesztés 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

dr. Mérész Katalin 

37. 

2016. évre a jelenlegi 

folyószámla szerződés 

feltételeinek és a bankszámla 

hitel összegének módosításáról 

Az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) 

pontja alapján zárt ülés 

rendelhető el! 

Előterjesztés 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

Novák Andrea 

38. 

Szentendre, Kálvária u. 24. III. 

ép. II/10. szám alatti bérlakás 

közérdekű célból történő 

bérbeadásáról 

Az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) 

pontja alapján zárt ülés 

rendelhető el! 

Előterjesztés 
Kéri Mihály 

gazdasági vezető 
Herczeg Mária 

39. 

Szentendre, Széchenyi tér 9. 

IV/14. szám alatti lakás 

bérbeadási jogcímének 

módosításáról és közérdekű 

célból történő bérbeadásáról 

Az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) 

pontja alapján zárt ülés 

rendelhető el! 

Előterjesztés 
Kéri Mihály 

gazdasági vezető 
Herczeg Mária 

40. 

Szentendre, Rákóczi utca 17. sz. 

alatti bérleményben lévő 3. 

számú lakás bérbeadási 

jogcímének módosításáról és 

közérdekű célból történő 

bérbeadásáról 

Az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) 

pontjaalapján zárt ülés 

rendelhető el! 

Előterjesztés 
Kéri Mihály 

gazdasági vezető 
Herczeg Mária 
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41. 

Szentendre 792 hrsz-ú ingatlanra 

kiadott településképi kötelezésre 

vonatkozó fellebbezés 

elbírálásáról 

Az Mötv. 46. § (2) bekezdés a) 

pontja alapján zárt ülés! 

Előterjesztés 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

Komáromi Anna 

dr. Klúcsó Anita 

42. 

Szentendre Város Semmelweis 

díj adományozásáról 

Az Mötv. 46. § (2) bekezdés a) 

pontja alapján zárt ülés! 

Előterjesztés 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

Lantos Anna 

43. 

Szentendre Város Díszpolgára 

Cím, valamint PRO URBE 

Emlékérem adományozásáról 

Az Mötv. 46. § (2) bekezdés a) 

pontja alapján zárt ülés! 

Előterjesztés 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

Lantos Anna 

  Interpelláció, kérdés 
   

  Egyebek 
   

 

 

 

1. Tájékoztató a két ülés között eltelt időszak eseményekről 

Előadó: Verseghi-Nagy Miklós polgármester 

 

 

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

képviselőnek. 

 

Magyar Judit képviselő: észrevételezi, hogy az anyagban szerepel, hogy a képviselőkkel 

történt egyeztetés. Az egyeztetésre azonban ő nem kapott meghívót. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: elmondja, hogy voltak olyan képviselők, akikkel 

előzetesen egyeztetett és voltak képviselők, akikkel nem. 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 

 

 

 

#: 252   Száma: 16.06.16/2/0/A/KT 

Ideje: 2016 június 16 15:13  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 100.00 93.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 14 100.00 93.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   6.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Név Voks Frakció 

Boda Anna Mária Igen - 

Dombay Zsolt Igen - 

Fekete János Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Fülöp Zsolt Távol - 

 

     

 

 

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

lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadta és az alábbi határozatot 

hozza: 
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Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

139/2016. (VI.16.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a lejárt határidejű 

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

 

I. 

20/2016. (I.21.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

40/2016. (II.11.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

50/2016. (II.11.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

67/2016. (III.10.) Kt. sz. határozat  végrehajtása megtörtént. 

102/2016. (IV.14.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

106/2016. (IV.14.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

115/2016. (V.12.) Kt. sz. határozat  végrehajtása megtörtént. 

120/2016. (V.12.) Kt. sz. határozat  végrehajtása megtörtént. 

121/2016. (V.12.) Kt. sz. határozat  végrehajtása megtörtént. 

128/2016. (V.12.) Kt. sz. határozat  végrehajtása megtörtént. 

129/2016. (V.12.) Kt. sz. határozat  végrehajtása megtörtént. 

130/2016.  (V.12.) Kt. sz. határozat  végrehajtása megtörtént. 

131/2016.  (V.12.) Kt. sz. határozat  végrehajtása megtörtént. 

137/2016.  (V.30.) Kt. sz. határozat  végrehajtása megtörtént. 
 

 

II. 

155/2015. (IX.10.) Kt. sz. határozat   végrehajtása folyamatban van    Új határidő: 2016. aug. 31. 

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

167/2015. (X.8.) Kt. sz. határozat       végrehajtása folyamatban van    Új határidő: 2016. aug. 31. 

191/2015. (VII.21.) Kt. sz. határozat  végrehajtása folyamatban van    Új határidő: 2017. január 31. 

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

253/2015. (IX.10.) Kt. sz. határozat   végrehajtása folyamatban van     Új határidő: 2016. július 31. 

330/2015. (XII.10.) Kt. sz. határozat  végrehajtása folyamatban van     Új határidő: 2016. július 31. 

335/2015. (XII.10.) Kt. sz. határozat  végrehajtása folyamatban van     Új határidő: 2016. szept. 30. 

94/2016. (IV.14.) Kt. sz. határozat     végrehajtása folyamatban van      Új határidő: 2016. szept. 30. 

18/2016. (I.21.) Kt. sz. határozat        végrehajtása folyamatban van      Új határidő: 2016. aug. 31. 

39/2016. (II.11.) Kt. sz. határozat       végrehajtása folyamatban van     Új határidő: 2016. szept. 30. 

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

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

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

69/2016. (III.10.) Kt. sz. határozat       végrehajtása folyamatban van     Új határidő: 2016. szept. 30. 

71/2016. (III.10.) Kt. sz. határozat       végrehajtása folyamatban van     Új határidő: 2016. június 30. 

90/2016. (IV.14.) Kt. sz. határozat       végrehajtása folyamatban van     Új határidő: 2016. szept. 30. 

95/2016. (IV.14.) Kt. sz. határozat       végrehajtása folyamatban van     Új határidő: 2016. szept. 30. 

96/2016. (IV.14.) Kt. sz. határozat       végrehajtása folyamatban van     Új határidő: 2016. július 31. 

97/2016. (IV.14.) Kt. sz. határozat       végrehajtása folyamatban van     Új határidő: 2016. június 30. 

105/2016. (IV.14.)Kt. sz. határozat      végrehajtása folyamatban van     Új határidő: 2016. június 30. 

118/2016. (V.12.) Kt. sz. határozat       végrehajtása folyamatban van     Új határidő: 2016. július 31. 

132/2016.  (V.12.) Kt. sz. határozat      végrehajtása folyamatban van     Új határidő: 2016. június 30. 
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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 – szociális és 

gyermekvédelmi igazgatás területén – 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. 

 

Szavazás eredménye 

 

 

 

#: 253   Száma: 16.06.16/3/0/A/KT 

Ideje: 2016 június 16 15:14  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 100.00 93.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 14 100.00 93.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   6.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Név Voks Frakció 

Boda Anna Mária Igen - 

Dombay Zsolt Igen - 

Fekete János Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Igen - 
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Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Fülöp Zsolt Távol - 
 
 
 

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

határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

140/2016. (VI.16.) Kt. sz. határozata: 

 
 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szentendre Város Önkormányzatának 

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

rendelet 17. § (6) bekezdése értelmében a Képviselő-testület által a Polgármesterre – szociális 

és gyermekvédelmi igazgatás területén – átruházott hatáskörben tett intézkedésekről a 2016. 

február 06. – 2016. május 05. közötti időszakra szóló beszámolót elfogadja. 

 

Felelős:     Polgármester 

Határidő: azonnal 

Végrehajtásért közvetlenül felelős: Közigazgatási és Adó Iroda 

 

 

 

 

4. Beszámoló a Képviselő-testület által a Polgármesterre – benyújtott pályázatok 

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. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

 

 

#: 254   Száma: 16.06.16/4/0/A/KT 

Ideje: 2016 június 16 15:14  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített 

 

 

 



 17 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 100.00 93.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 14 100.00 93.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   6.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Név Voks Frakció 

Boda Anna Mária Igen - 

Dombay Zsolt Igen - 

Fekete János Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Fülöp Zsolt Távol - 

 

     

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

határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

141/2016. (VI.16.) Kt. sz. határozata: 

 
 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szentendre Város Önkormányzatának 

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

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

átruházott hatáskörben tett intézkedésről szóló beszámolót az alábbi benyújtott pályázatokkal 

kapcsolatban elfogadja: 

 az Idősbarát Önkormányzati Díj pályázat, 

 a Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatására (CSP-

CSBM-16) kiírt pályázat, 

 a VEKOP 6.1.1-15 Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése 

– pályázati felhívás. 

 

Felelős:     Polgármester 

Határidő: azonnal 

Végrehajtásért közvetlenül felelős: Városfejlesztési Iroda 
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5.    Tájékoztató a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 

Társulás által Szentendrén létesítendő regionális hulladékátrakó és hulladékudvar 

helyzetéről 

Előadó: dr. Török Balázs városfejlesztési alpolgármester 

 

 

 

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

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

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

 

 

 

6. Tájékoztató az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok 2015. évi 

üzleti jelentéséről 

Előadó: Verseghi-Nagy Miklós polgármester 

 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: ismerteti a tájékoztatót, melyhez a Kulturális Nonprofit 

Kft. részéről egy kiegészítés készült. Megkérdezi, hogy a tájékoztatóval kapcsolatban van-e 

valakinek kérdése, észrevétele. Kérdés, észrevétel nem lévén megállapítja, hogy a tájékoztatót 

a Képviselő-testület tudomásul vette.  

 

 

7.    Előterjesztés a „Szentendre 1” nevű bázisállomással szembeni Zúzmara utcai és 

környékbeli lakók tiltakozásával kapcsolatban 

         Előadó: Fülöp Zsolt, Fekete János, Kubatovics Áron képviselők 

 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: ismerteti az előterjesztést. Köszönettel veszi a Nemzeti 

Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH), illetve a Magyar Telekom képviselői részéről a 

megjelenést. Az előzmények kapcsán elmondja, hogy a Magyar Telekom kiválasztotta azokat 

a helyszíneket, ahová bázisállomás létesítése lehetséges. Az engedélyező hatóság a Nemzeti 

Média- és Hírközlési Hatóság. Biztosítja, hogy az állomás létesítése a megfelelő helyre 

kerüljön, az egészségügyi követelményeknek mindenben megfeleljen, illetve a lakosságnak 

biztosítja annak lehetőségét, hogy ügyfélként ebben a folyamatban részt vegyen. Felkéri dr. 

Papp Zoltánt a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság képviseletében, hogy rövid 

tájékoztatást adjon az engedélyezési eljárásról. 

 

dr. Papp Zoltán NMHH képviseletében: az engedélyezési eljárásról elmondja, hogy 

megvannak a jogszabályi keretek, amelyek előírják, hogy mit, mikor és hogyan kell 

vizsgálniuk az antennatartó szerkezetek engedélyezése során. Minden esetben hirdetményben 

tájékoztatják a lakosságot az eljárás indulásáról a saját hirdetőtáblájukon, illetve a helyi 

önkormányzatnál is megjelenik. Az eljárás indulását követően lehetőség van arra, hogy aki 

úgy érzi, hogy jogos érdekét érinti az ügy, jelentkezik, hogy szeretne ügyfélként részt venni az 

eljárásban. A megfelelő feltételek, illetve érintettségének bizonyítása után az ügyfél bele tud 

folyni az eljárásba és ki tudja fejteni az észrevételeit. Az egészségügyi határértékekre kitérve 

jelzi, hogy nem az ő hatáskörükbe tartozik. A Kormányhivatal Népegészségügyi Osztálya 

foglalkozik ezzel, ők tudják elbírálni, hogy mik azok a határértékek, amelyeknek meg kell 
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felelni. A lakosság tiltakozó levelét továbbították feléjük is, de amíg nincs eljárás, illetve 

nincs konkrét bázisállomás, addig nem tudnak ők sem foglalkozni vele. Úgy tudja, hogy a 

Magyar Telekom vállalta azt is, hogy fognak méréseket végezni előtte és utána is a meglévő 

állapotokról. Feketén-fehéren megállapítható lesz, hogy mennyiben növekszik az érintettek, a 

lakosság terhelése. Fontosnak tartja elmondani, hogy a szolgáltatónak is van egy ellátási 

kötelezettsége, illetve a jogszabályok is előírják azt. Szükség van a hírközlés biztosítására 

elsősorban állami-, önkormányzati területen, tehát lehetőséget kell biztosítani minden 

szolgáltató részére, hogy el tudja látni a feladatát, tudjon szolgáltatást nyújtani. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: ügyrendben megadja a szót Kubatovics Áron képviselő 

részére. 

 

Kubatovics Áron képviselő: jelzi, elég sokan megjelentek a Zúzmara utca és környékéről, 

ezért kéri, hogy hallgassák meg valamely képviselőjüket a tiltakozás kapcsán. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: támogatja a felvetést, hogy a lakók képviseletében 

lehetővé tegyék a hozzászólást. Szavazásra bocsátja az ügyrendi javaslatot. 

 

Szavazás eredménye 

 

 

 

#: 255   Száma: 16.06.16/7/0/A/KT 

Ideje: 2016 június 16 15:20  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 100.00 93.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 14 100.00 93.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   6.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Név Voks Frakció 

Boda Anna Mária Igen - 

Dombay Zsolt Igen - 

Fekete János Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Igen - 
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Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Fülöp Zsolt Távol - 

 

 

 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: megállapítja, hogy a Képviselő-testület az ügyrendi 

javaslatot elfogadta.  Előbb azonban felkéri a Magyar Telekom képviselőjét, dr. Mátrai Ferenc 

urat, hogy tájékoztasson, miért ezt a helyszínt választották, illetve milyen helyszínek jöttek 

szóba. Kéri továbbá, hogy válaszában térjen ki az egészségügyi kérdéskörre is.  

 

dr. Mátrai Ferenc Magyar Telekom képviseletében: a Magyar Telekom nevében köszöni a 

meghívást. Véleményük szerint minden vita elősegíti a jobb megoldást. A Magyar Telekom 

abból indult ki, hogy minőségi szolgáltatást nyújtson ezen a területen. Ismert, hogy annak 

idején, amikor a kiváltásra kerülő bázisállomást létrehozta a Magyar Telekom jogelődje, az 

egy tűzoltószertár volt. Visszakapta az egyház, gimnázium lett és az egyház nem kívánja 

meghosszabbítani a Magyar Telekommal a szerződést. Akkor a Helyi Építési Szabályzat nem 

tette lehetővé, hogy olyan helyet találjanak, ahol ha telepítenek egy bázisállomást, akkor 

kielégítő szolgáltatást nyújtsanak. Ezért módosítani kellett a Helyi Építési Szabályzatot annak 

rendje és módja szerint, mindenki bevonásával, a jogszabályok előírása szerint. Ennek keretei 

között találta meg a Magyar Telekom a helyet, amelyről ma szó van, és ennek magasságát, 

paramétereit a Helyi Építési Szabályzat alapján tisztázták. Szerződést kötöttek az ingatlan 

tulajdonosával, az Önkormányzattal, az előkészítési munkákat megkezdték. Felhívja a 

figyelmet, hogy kollégái is megjelentek és készséggel válaszolnak minden szakterületet érintő 

kérdésre. Csapó-Papp Judit a tervezési munkákat végzi, Simon-Szabó Krisztina az 

engedélyezéssel foglalkozik és Legendás Tamás cellatervező, igazából az ő felelőssége az, 

hogy olyan helyre kerüljenek az állomások, antennák, berendezések, amelyekkel biztosítható 

mind a telefonálás, mind az adattovábbítás is. Úgy gondolják, hogy ez a megoldás minden 

vonatkozásban jogszabályszerű. Nem merne a Magyar Telekom a Nemzeti Média- és 

Hirközlési Hatósághoz olyan engedélyezési tervdokumentációt benyújtani, amely nem felel 

meg a jogszabálynak. Itt utal arra, hogy ez az előterjesztés a mai napirendi témákat illetően – 

az Önkormányzat honlapján található – hemzseg az olyan kijelentésektől, amelyek jelen 

esetben nem mondhatók. Az egészségügyi határértéket tartalmazó jogszabály az uniós joggal 

harmonizált. Ha ezt a Magyar Telekom betartja, akkor megfelelnek az egészségügyi 

jogszabályi követelményeknek. Hangsúlyozza, hogy igyekeztek minden jogszabályi 

előírásnak megfelelni a beruházás előkészítése során. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: jelzi, hogy az ügyrendi javaslatnak megfelelően 

megadja a szót a lakók képviseletében eljáró hölgynek. 

 

Petter Krisztina a Zúzmara utcai lakóközösség képviselője: örül, hogy itt vannak a Magyar 

Telekom szakemberei és látják a helyzetet az ő szemszögükből. Ahogy jelezték a 

Polgármester úrnak küldött levelükben, a megoldásra összpontosítanak. Szeretné felidézni az 

előzményeket, hogy tudják a Magyar Telekom szakemberei is, hogy mi volt itt valójában. 

Tavaly márciusban a helyi újság közzétette a tényt, hogy a Sztaravodai út és a 11-es főút 

kereszteződésében helyezik el a bázistornyot, ami jelenleg a Református Gimnázium tetején 
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van. Ez a beruházás a lakossággal nem lett véleményeztetve, illetve lakossági fórum 

összehívva, ezért áprilisban a lakosság kezdeményezésére egy nagymértékű tiltakozás történt. 

Kiemeli, hogy azért tiltakoznak, mert ez a lakókörzet alapjáraton is környezetkárosító 

hatásokkal él nap, mint nap. A nagy forgalmú 11-es főút szmog- és zajhatása, továbbá 

magasfeszültségű vezeték veszi körbe három oldalról ezt a lakósávot, és a Református 

Gimnázium is a közelükben van, légvonalban 300-600 méterre. Felhívja a figyelmet, hogy a 

torony az áthelyezésésével még közelebb kerülne a lakókörzetükhöz, és így is túlzott 

környezeti ártalomnak vannak kitéve. Nem kívánnak annak hatásával is együtt élni, hogy a 

város egyik legnagyobb bázistornyát a lakókörnyezetükhöz még közelebb helyezzék. Úgy 

gondolják, hogy mindenképpen szükség van a mobil szolgáltatás jelenlegi minőségére, 

megértik mindkét felet – a lakók és a szolgáltatók is patthelyzetben vannak -, mert a legtöbb 

esetben lakossági tiltakozással kell szembenézniük, vagy jogszabályba ütköznek a megoldási 

lehetőségek. Kiemeli, hogy azt az alternatív megoldást javasolták - hiszen az egész város 

használja a mobilszolgáltatást -, hogy úgy lenne igazságos, ha a város egységesen viselné 

ennek a környezeti ártalomnak a terheit, mégpedig a nagy bázis helyett több mikrocella 

kiváltásával. Ezzel a szolgáltatás minősége is fennmaradna, illetve a lakókat is kisebb mértékű 

környezeti ártalom érné. Úgy gondolják, hogy kevesebb teljesítményű, kisebb hatósugarú 

antennákkal is megoldható a lefedettség és a minőségi szolgáltatás biztosítása. Hangsúlyozza, 

hogy a torony elhelyezése ellen tiltakoznak. Szerintük nem a megfelelő módon, illetve 

információhiányosan lett tájékoztatva a lakosság. Kiemeli, hogy tavaly májusban a 

Szentendre és Vidéke c. újságban közzétették, hogy a nagyszámú tiltakozás miatt elálltak a 

helyszíntől, a Helyi Építési Szabályzat módosításától, és a továbbiakban újabb helyszíneket, 

alternatív módokat próbálnak találni az évek óta húzódó nehéz helyzet megoldására. Ennek 

alapján a lakosság megnyugodott, azonban júliusban a helyi honlapon véleményezésre 

megjelent – utólag találták meg – a HÉSZ módosításával kapcsolatban egy felhívás, miszerint 

a bázistorony elhelyezése szükségessé teszi a HÉSZ-módosítást. A honlapon ez a felhívás két 

hétig volt és ugyanebben a hónapban a helyi újságban megjelent egy egész oldal terjedelmű 

cikk a Duna korzó átépítésével kapcsolatban. A cikk jobb alsó sarkában, az utolsó 

bekezdésben hívták fel a figyelmet partneri véleményezés címszóval. A lakosságnak azonban 

fogalma sincs, hogy ez mit jelent, és egybevonják az egész oldalas cikket. Úgy érzik, hogy 

hiányos és félrevezető tájékoztatás történt a lakosság irányába, mert ezt úgy kellett volna a 

nyilvánosság elé tárni a helyi újságban, mint ahogy tették az áprilisi HÉSZ-módosítás 

közzététele alkalmával, tehát lakossági véleményezésre, a többi cikktől elkülönítetten, 

nagyobb betűkkel felhívva a figyelmet. Ezen kívül tartalmaznia kellett volna, hogy a 

módosítás, amit végre szeretnének hajtani, az tulajdonképpen micsoda, mit véleményezzen a 

lakosság. A híradástechnikai eszközök elhelyezéséről, magáról a témáról nem tudnak a 

lakosok, valamint nincsenek alternatív helyszínek megjelölve. Jelzi, hogy se helyszín, se téma 

nem volt az eldugott kis cikkben, ezért senkinek nem tűnt fel, és minderre két hét lehetőség 

volt gyorsított eljárásban. Ezért úgy gondolják, hogy jogilag nem történtek meg azok a 

szükséges lépések, hogy kellően, időben tájékoztatva legyen a lakosság. Tudják, hogy a 

HÉSZ-szabályozás feltétele az új helyszín ilyen jellegű megtalálásában és ezt mind a 

Kormányhivatal, mind a szakhatóságok mellékletként bekérik. Ezt meg is küldték nulla 

partneri véleményezéssel, viszonyt úgy gondolják, hogy fordított sorrendben kellett volna 

történnie, elsősorban lakossági véleményezést kell kérni az új beruházásról a torony 

áthelyezésének x-y helyszínére. Amennyiben a lakosság véleményezése során, egy fórumon, 

vagy akár két hét alatt is, de az újságban kellőképp fel van rá hívva a figyelem, akkor 

mindenképp tudnak rá reagálni.  Amennyiben a lakók azt mondják, hogy rendben, akkor nincs 

probléma a HÉSZ szabályozásával, hiszen tudják, hogy ez annak a feltétele. Megjegyzi, hogy 

itt fordítva történt, először is csak véleményezés HÉSZ szabályozásra volt felhívás, nem pedig 

magára a beruházásra. Úgy gondolják, hogy ezzel nagy hiba történt, a lakosság sérelmezi ezt 
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és úgy érzi, hogy „átvágták” a formai információval és mindenféleképpen fenntartják a 

tiltakozásukat, hogy a bázisállomás ezen a helyszínen ne valósuljon meg. Jelzi, hogy itt 

vannak a szakemberek és tudnak értekezni a mikrocellákkal kapcsolatban. Kéri, hogy tegye 

fel a kezét az, aki szeretné a saját utcájában a város egyik legnagyobb bázistornyát látni és 

annak hatásával élni hosszú ideig. Megállapítja, hogy senki sem tette fel a kezét, azonban az ő 

nyakukban van a 11-es főút, a magasfeszültségű vezeték is, és tőlük nem messze a torony 

lassan 20 éve szintén ott van. Hangsúlyozza, hogy mindenképpen alternatív megoldást 

javasolnak. Tárgyalásokat folytattak a Református Egyházzal, tudják, hogy közjegyzői 

szerződés van, amit aláírt a Magyar Telekom és a Református Egyház. Ennek alapján bírói 

végzés nélkül július 30-án azonnal leszereltetheti az antennákat a Református Egyház, mert 4 

év óta húzódik a leszerelés, csak nincs meg a megfelelő hely. Megérti a Magyar Telekomot, 

mert más városokban is ugyanez a szembeütközés van, de így talán a Magyar Telekom is 

megérti a helyzetüket, hogy miért nem akarnak még egy nagyobb állomást, hiszen 20 éve 

cipelik már a bázistorony terhét. A híradástechnika továbbfejlődésével ez további erősítéseket 

fog maga után vonni. Hosszútávon sajnos nem ismerik a konkrét epidemiológiai hatását, ezzel 

kapcsolatban csak állatkísérletek folytak. Megjegyzi, hogy a határértékek betartása kapcsán 

több periratot elolvasott, amelyben a bíró kikérte akkreditált intézménytől a szakvéleményt 

bemérésre, és több esetben előfordult, hogy a határértéket jóval túllépték. Felhívja a 

figyelmet, ha egy ilyen eset történik az országban, már az ember bizonytalan. A másik dolog, 

hogy kihagyták a lakosság véleményét – nem véletlenül - a döntésből. Nagyon meggyengült a 

bizalmuk a városvezetésben, mert szerették volna, ha kiállnak a polgárokért és meghallják a 

véleményüket. Pedig adhatnak ötleteket – ahogy a gyerekeket sem kérdezik meg az iskolában, 

holott százszor kreatívabbak, jobb problémamegoldók, mint maguk a tanárok vagy a 

tankönyvkészítők -, szeretnék megoldani a problémát és nem egy másik utcába áttolva. Ezért 

felajánlották levélben a Magyar Telekom vezérigazgatójának is, hogy az új helyszínek 

megtalálásában segítenek, illetve ha a műszaki szakemberek megmondják, hogy melyek azok 

a területek, amelyek a lefedettséget tudják biztosítani, ha ez a torony a helyéről elkerül, akkor 

nagyon szívesen beszélnek erről. Hozzáteszi, hogy tárgyalnak már ez ügyben is másokkal, és 

a Református Egyháztól azt az ígéretet kapták, hogy december végéig haladékot kapnak a 

lakossági megmozdulás és tiltakozás miatt. Azon vannak, hogy a problémát megoldják és 

ebben 100 százalékig segíteni szeretnének az Önkormányzatnak, a polgároknak, a Magyar 

Telekomnak annak érdekében, hogy működjön a szolgáltatás és a lakosság is megnyugodjon. 

Úgy gondolják, hogy ez egy korrekt megoldás, amikor nem egy célcsoport akarja viselni az 

egész terhet, hanem megosztják egymás között. Kéri, hogy jelenleg a Református Gimnázium 

tetején lévő, tartalmában hasonló torony felépítésétől álljanak el. A tetra-rendszer a toronytól 

függetlenül is tud működni, ha máshol helyezik el. Kéri, hogy ezzel se a lakosságot terheljék, 

amennyiben mód van rá, lakott területen kívül, és esetleg nagyobb teljesítményű adó-vevő 

egységgel működtessék. Köszöni a szót és bízik az együttműködésben, mert tudják, hogy kell 

a megoldás és a megnyugtatás. Megjegyzi még, hogy a májusi gumicseréje alkalmával tudta 

meg, hogy hol épül a torony és június-júliusban üzemelnie kell. A szomszédok pedig onnan 

értesültek, hogy a szakemberek előzetes méréseket végeztek a helyszínen. Úgy gondolják, 

hogy a közvetlenül érintetteknek nem ilyen módon kellene tudomást szerezni a toronyról. Ez 

egy nagy beruházás, melynek van környezeti ártalma, hosszútávon még nem ismerik a 

biológiai hatását, de azt tudják, hogy a sokféle környezeti ártalom együttesen nem tesz jót a 

lakóknak, főleg ha régóta viselik. Reméli a megértést és bízik abban, hogy egymás segítségére 

lehetnek, köszöni, hogy meghallgatták. 
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Verseghi-Nagy Miklós polgármester: köszöni a hozzászólást, úgy gondolja, hogy teljes 

körűen és sok oldalról megvilágította a problémát a lakosság oldaláról. Kiemeli, hogy az 

Önkormányzat is azon van, hogy minél jobb megoldás szülessen, felajánlottak minden 

segítséget, amit meg tudnak tenni ebben a kérdésben. Elmondja, hogy a Helyi Építési 

Szabályzat módosításának éppen az volt a lényege a tiltakozás után, hogy nem egy konkrét 

helyszín kijelölése történt, hanem egy általános szabályozás, miszerint a közintézmények, 

köztulajdonban lévő ingatlanok területén létesíthetők legyenek ilyen állomások. A konkrét 

állomás létesítése azáltal válik lehetővé, hogy egy ilyen engedélyezési eljárás lefolytatásra 

kerül. Egyébként azon a képviselő-testületi ülésen jelen volt a lakóközösség részéről egy 

hölgy, akinek a testület megígérte azt, hogy a nagyfeszültségű távvezeték kiváltásával hozzá 

tud járulni az ártalmak csökkentéséhez. Jól lehet, ez egy igen nagy költség - akkor a hölgy 

úgy fogalmazott, hogy bermuda-háromszögben laknak -, a Képviselő-testület továbbra is 

fenntartja ezt az ígéretét. Amennyiben ezzel tudnak segíteni az elektroszmog csökkentése 

terén, akkor a Város saját költségén megteszi, illetve megrendeli az ELMŰ-től. Jelzi, hogy a 

HÉSZ arról szólt, hogy egy általános szabályozást hoztak létre, és a konkrét helyszín pedig a 

Magyar Telekom által készült cellatervnek megfelelően került kiválasztásra. Felhívja a 

figyelmet, hogy a napirend előterjesztője a Társaság az Élhető Szentendréért Egyesület 

Képviselőcsoportja, akik korábban egyhangúlag, tartózkodás nélkül megszavazták mind a 

Helyi Építési Szabályzat módosítását, mind a bérleti szerződést a Gondozási Központ 

területére vonatkozóan. A jelen előterjesztésben van egy határozati javaslat, azonban 

előkészítettek egy másik határozati javaslatot is, amelynek az a lényege, hogy legyen 

egyeztetés – amit a hölgy is kért – a Magyar Telekommal, a lakók képviselőivel, a Nemzeti 

Média és Hírközlési Hatósággal, továbbá a Kormányhivatallal. Azt gondolja, hogy a 

képviselő-testületi ülés kereteit jóval meghaladná egy ilyen egyeztetés. A Képviselő-testület 

azonban vállalni tudja, hogy nagyon rövid időn belül ezt az egyeztetést tető alá hozza és 

ebben közvetítő szerepet vállal. Megadja a szót Kubatovics Áron képviselőnek. 

 

Kubatovics Áron képviselő: elmondja, hogy véletlen, hogy a Társaság az Élhető 

Szentendréért Egyesület terjesztette be az előterjesztést. A lakók több körben, folyamatosan 

kérték a Polgármester urat, Városvezetést, képviselőket, hogy ez az ügy kerüljön napirendre. 

Csütörtökön értesültek arról, hogy nem vették napirendre, így gyorsan előkészítették ezt az 

előterjesztést, hogy kerüljön itt szóba, legyen terítéken és valami döntés szülessen. Megjegyzi, 

hogy az előterjesztés pusztán arról szól, hogy induljanak el az egyeztetések, és az érvényben 

lévő aláírt szerződésről egyeztetések kezdődjenek. Nyilvánvaló, hogy ezeket a jogi lépéseket 

meg kell tenni. Reagálva Polgármester úr szavaira elmondja, hogy igen, megszavazták, 

természetesen, hiszen mobil átjátszóállomásra szükség van, és minden egyes alkalommal 

mondták, hogy komoly lakossági egyeztetéseket folytasson le az Önkormányzat. Jelzi, hogy 

2015. áprilisában volt egy egyeztetés, ott a háromszögről le is tett a Városvezetés, de több 

nem volt és ez a probléma. Szerintük a legnagyobb hiba ezzel van – a vendég is elmondta -, 

hogy meg kell fordítani a piramist. A lakosságtól kell jönnie információknak, be kell gyűjteni 

a lakossági véleményeket, és utána kell elindítani az összes folyamatot. Érti, hogy sokkal 

kényelmesebb lett volna, ha ez az egész probléma nem kerül napirendre, de szerinte nem 

megkerülhetők a városlakók, hiszen azért vannak itt mindannyian, hogy a város lakosságát 

képviseljék. Kiemeli, hogy tud olyan bírósági döntésről, bírói határozatról, ami arról szólt, 

hogy nem tudják, hogy van-e konkrétan egészségügyi kockázata a mostani technológiáknak, 

de az ezektől való félelem ugyanúgy okozhat egészségügyi kockázatot az adott személyeknél, 

ha erre hajlamosak. Konkrétan megítélt már kártérítést a bíróság ilyen ügyekben. Teljesen 

mindegy, hogy a határértéket eléri vagy nem éri el, az a kérdés, hogy a lakosság ebbe 

beleegyezik-e, hogy megtették-e a megfelelő óvintézkedéseket. Az a kérdés, hogy 
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megpróbálják-e elosztottan terhelni a lakóközösséget, és ne legyen olyan, hogy emberek a vélt 

vagy valós sugárveszélytől félnek. Szeretne időt kérni, hogy a módosított határozati javaslatot 

elolvassák. Felhívja a figyelmet, hogy ha nem dönt most a Képviselő-testület ebben a 

kérdésben, akkor elindul jövő héten az építkezés. Ez ne történjen meg, és ne történjen meg, 

amit a lakók elmondtak, hogy két kerítést is le akarnak bontani az utcában a Magyar Telekom 

képviselői az építkezés során. Az a cél, hogy egy normális egyeztetés végén egy olyan 

konszenzus szülessen, ami mindenkinek jó. Technikai részletekbe, egyeztetésbe nem 

bocsátkozik, mert ez nem az a terep. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: jelzi, hogy meglepetés számára, hogy múlt csütörtökön 

Képviselő úr már tudta, hogy pénteken mi lesz az ülés kiküldött napirendje. Elhangzott, hogy 

fontos a lakosság megfelelő tájékoztatása. Úgy gondolja, hogy a lakosság dezinformálása 

megint csak nagyon káros. Azt mondta Képviselő úr, hogy jövő héten elindul az építkezés. Ez 

nem így van, nem igaz, az engedélyezési eljárás el sem kezdődött. A jelenlévő NMHH-

képviselőktől elhangzott, hogy az engedélyezési eljárásban a lakosságnak lehetősége van részt 

venni, sőt a határozati javaslatban előterjesztik, hogy egyeztető fórum is kerüljön 

megszervezésre. Kéri Jegyző urat, hogy a határozati javaslatot olvassa fel abban a formában, 

ahogy elfogadásra javasolják. 

 

dr. Gerendás Gábor jegyző: elmondja, hogy a kiosztott módosító indítvány úgy szól, hogy 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2000 Szentendre, Sztaravodai út 2. 

szám alatt kialakítani tervezett bázisállomás ügyében egyeztetést kezdeményez a Zúzmara 

utcai és környékbeli lakók képviselői, a bázisállomás felépítésében érdekelt Magyar Telekom 

Nyrt., a Pest Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve és a Nemzeti 

Média és Hírközlési Hatóság között. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: hangsúlyozza, hogy a megoldásra törekednek, semmi 

jónak nem elrontói és szeretnék, ha mindenki megnyugtató módon tudna ezzel a kérdéssel 

egyezségre jutni. Jelzi, hogy az egyeztető fórum koordinálásban tudna a Képviselő-testület 

szerepet vállalni. Megadja a szót Holló István képviselőnek. 

 

Holló István képviselő: elmondja, hogy kicsit a pálya széléről nézte ezt a dolgot, és őszintén 

szólva nagyon rossz érzete van ezzel kapcsolatosan. Kapott egy e-mail-t, hogy álljon a 

Zúzmara utcai lakóközösség mellé, azt válaszolta, hogy ez természetes. Egyrészt abban látja a 

bajt, hogy volt egy lakossági fórum, de például ő nem volt a meghívottak között. Úgy 

gondolja, ha együtt döntenek és felvállalják ennek a széleskörű vitáját, egyeztetését, akkor 

mindenkit be kell vonni. Jelzi, hogy a legjobb tudásuk szerint jártak el és alternatívák között 

lehetőségeket választottak ki, és ezt bocsátották társadalmi egyeztetésre. Sajnos vannak 

műszaki korlátok, amelyeket muszáj betartani. Megjegyzi, hogy egy mikrohullámú átjátszó 

berendezés üzemel a háza tetején és ez alatt él saját döntése szerint. Tisztában van azzal, hogy 

kellemetlen a torony és senki nem nézi szívesen, de a mikrocella-szétosztás felvetésnek kicsi 

a valószínűsége. Kiemeli, hogy nem csak a rádiótelefon, hanem a tűzoltóság, rendőrség stb. 

ezen keresztül kommunikál. Sok időt szántak rá, hogy körbejárják ezt a problémát és 

helyszíneket néztek meg, és körön belül kellett kiválasztani a helyszínt. Támogatja a lakossági 

fórum kezdeményezést, a képviselő-testületi ülés nem az a forma. A lakossági fórumra 

azonban mindenkit, aki ebben szavaz és részese (szolgáltatók, lakosság, képviselők stb.) meg 

kell hívni, vegyék végig a lehetőségeket és akkor lehet konszenzusról beszélni. 
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Verseghi-Nagy Miklós polgármester: jelzi, hogy a lakók és a Magyar Telekom 

képviseletében is van egy-egy hozzászóló. Előbb megadja a szót Kubatovics Áron 

képviselőnek. 

 

Kubatovics Áron képviselő: úgy gondolja, hogy az előbb pongyolán fogalmazott. Nem azt 

akarta mondani, hogy holnap elindul az építkezés, hanem azt, hogyha most nem döntenek 

úgy, hogy bedobnak a küllők közé egy botot, akkor a dolog menni fog a maga medrében, 

holott az kell, hogy elinduljon az egyeztetés. Felhívja a figyelmet, hogy a saját határozati 

javaslatuk helyett behozott határozati javaslat ugyanaz, mint az ő első pontjuk. Tehát a 2. 

pontjuk hiányzik belőle, miszerint a megkötött szerződés felülvizsgálatával kapcsolatban 

induljon tárgyalási folyamat. Ebből az is következhet, hogy elindul a tárgyalás – lakókkal, 

Magyar Telekom, NMHH képviselőjével, Pest Megyei Kormányhivatallal egyeztetnek -, de 

nem sikerül megegyezni és szétteszik a kezüket, majd egyébként a megkötött szerződés 

alapján fel fog épülni a torony. Ezt kellene megakadályozni, a lakók nem fogják elfogadni ott 

azt a tornyot, és azt a blamát nem kellene bevállalnia a Képviselő-testületnek, hogy erőteljes 

lakossági tiltakozások legyenek, pertársaságról tudnak stb. Ennek érdekében hozták be a 

határozati javaslat 2. pontját, ami nem azt mondja, hogy bontsák fel a szerződést, hanem 

induljon a szerződés felülvizsgálatáról tárgyalás. Kíváncsi a lakóközösség véleményére a 

módosított határozati javaslat kapcsán, de ők ezt nem fogadják be. Szeretnék, ha a saját két 

pontjukról lenne szavazás és aztán természetesen a módosított határozati javaslatról is. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: megadja a szót Petter Krisztinának, a Zúzmara utcai 

lakóközösség képviselőjének. 

 

Petter Krisztina a Zúzmara utcai lakóközösség képviselője: elmondja, hogy sajnálja, hogy 

Holló István képviselő úr tavaly nem lett meghívva függetlenül attól, hogy nem ő szervezte 

azt a tiltakozást. Képviselő úr említette a tetra-rendszert is, valóban szükség van rá, régóta 

működő rendszer, de teljesen elkülönülten lehet kezelni, külön lehet felállítani és működtetni 

a mobil tornyon elhelyezetett mobil cégek antennáitól. A költségek tisztázása miatt kiemeli, 

hogy a légkábel földkábellel való kiváltásának utánanéztek, két céget is megkérdeztek, akik 

hatóságilag erre hivatottak. A 800-1000 folyóméter szakasz lenne bruttó 16,5 millió Ft, attól 

függően, hogy van-e leágazás, mert akkor egy transzformátort is be kell iktatni. Ennek a 

költsége plusz-mínuszban nőhet, csökkenhet, utat kell bontatni stb. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: elmondja, hogy az összeg nagyságrendileg 

megegyezik, mert ők is készültek. Konkrét árajánlatban két oszlop és légvezeték kiváltásáról 

van szó. Megismétli, hogy az Önkormányzat ezt a költséget 2017. évi költségvetés terhére 

vállalni tudja, amennyiben ezzel hozzá tudnak járulni az elektroszmog csökkentéséhez. 

Megadja a szót Legendás Tamás cellatervezőnek, a Magyar Telekom képviselőjének. 

 

Legendás Tamás cellatervező, Magyar Telekom: elmondja, hogy a Telekom rádiós 

fejlesztésének, és általában minden mobil szolgáltató cég tervezési kritériumának egyik 

legfontosabb része a sugárbiológiai tervezés. Nem csak akkor lehet egy állomásnak a 

környezetre gyakorolt hatását megállapítani, amikor már elindult az állomás, hanem lehet 

szimulációkkal és számításokkal előre is. Ezt minden esetben megteszik, itt is megtették, 

rengeteg alternatívát vizsgáltak az elmúlt 3-4 évben az Önkormányzattal közösen. Csak olyan 

tervet fognak bárhová is kiadni, aminek ez megfelel. Az alapproblémát abban látja, hogy a 

határértékeket nem hajlandó elfogadni a széles tömeg, és ezért nagyon sokszor a 

mobilszolgáltatókat szólítják meg. Ez egy alapvetően téves álláspont, mert a 

mobilszolgáltatóknál tervezőmérnökök vannak és nem sugárbiológusok. Egy alkalmazott 
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tudomány eredményét használják és annak kötelező érvényű előírásait. Ennek a tudománynak 

az avatott képviselete az Országos Sugárbiológiai Intézet, ahol nemzetközi- és hazai 

szaktekintélyek képviselik ezt a szakmát. Folyamatosan konzultálnak velük, folyamatosan 

kapják a világ és a hazai új kutatási eredményeket. Az őáltaluk jóváhagyott és elfogadott 

EszCsM rendeletben kötelező érvényben előírt határértéket tartják be többszörös 

biztonsággal. Ha félnek a sugárbiológiai hatásoktól, akkor kéri, hogy vegyék fel a kapcsolatot 

az erre avatott szakemberekkel és először velük folytassanak egy egyeztetést, mielőtt a 

Magyar Telekommal a bázisállomás telephelyét meg kívánják határozni. Erre azért van 

szükség, mert nem partnerek és nem tudja, hogy az egyre szélesebb körben a véleményüket 

kifejtő lakosok milyen kompetenciával rendelkeznek arra, hogy hivatkoznak sok mindenre, de 

egyetlenegy forrás sincs megjelölve. Explicit kinyilatkoztatások vannak, semmivel nincsenek 

alátámasztva, de ettől még lehetnek igazak, ő sem sugárbiológus. Felhívja a figyelmet, hogy 

bárki bármit állít, és ezzel tömegeket megmozdít, felelősséggel tartozik. Ezt a felelősséget 

nagyon gondolja át mindenki. Ennek a folyamatban az lesz a vége, hogy leállhat Szentendrén 

és az országban sokfelé a mobilszolgáltatás. Példaként említi az élőláncos tiltakozást. A 

mobilszolgáltatók nem fognak ezzel szembe menni, hanem maximálisan szeretnének 

együttműködni a lakossággal, de csak a felelősökkel és a kompetensekkel. Kéri, hogy az 

egyeztetések során a lakosságot képviselő csoportban jelöljék meg azokat a kompetens 

személyeket, akikkel ezeket a kérdéseket meg tudják vitatni. Internetes cikkekre, hallomásra 

stb. ne adjanak, mindenkinek van egy tisztességes szakmája és ha az adott szakmába valaki 

kívülről beleszól, állást foglal, érzi, hogy nehéz lesz a tárgyalás. A cellatervezés kérdésében is 

örömmel meghallgatják a javaslatokat, álláspontokat, de ha már a rádiós hálózattervezés 

szakmáját is érintik a lakosság körében keringő hírek, vélemények, ezt ahhoz tudja 

hasonlítani, mint ha egy hídépítő mérnök helyett a lakosság szeretné megtervezni a hidat. A 

mobilhálózatok tervezése nem egy népszerű tudományos ismeretterjesztő irodalom 

kategóriájába tartozik. Nagyon szívesen és nagyon részletesen elmondják laikusoknak is, 

hogy miért oda és miért úgy építik a hálózatot, azonban komoly szimulációs programoknak, 

fizikai- és matematikai törvényszerűségeknek kell megfeleljenek. 

Aki a bázisállomás telepítése ellen tiltakozik, gondolja át, hogy megvan-e minden 

kompetenciája azon kijelentésekre, amelyekre alapozza az ellenvéleményét. A Magyar 

Telekom betart minden jogszabályt, minden lakossági véleményt figyelembe vesz, és a 

tervezésnél minden szakmai- és társtudományi előírást szintén betart. Ugyanakkor nem tudja 

felvenni a harcot áltudományokkal és áltudományos kijelentésekkel. Úgy érzi, hogy a 

tiltakozás a mobilhálózatok tekintetében országszerte egy mozgalommá kezd válni. A 

lakosságért vannak, a lakosságnak szolgáltatnak, kéri, hogy gondolják végig, hogy mi a 

Magyar Telekom érdeke, úgy véli, hogy az, ami a lakosságnak is érdeke. Ha a szentendrei 

bázisállomást kénytelenek lesznek kikapcsolni két hét múlva, akkor gondolják végig, hogy az 

adott településen mi fog történni. Adott esetben még az Önkormányzatot is felelősségre 

fogják vonni. Volt olyan település, hogy a két tábor egymásnak esett. A mobiltelefon 

szolgáltatás nem közszolgáltatás jelen pillanatban, de közszolgáltatáshoz hasonló mértékű 

indulatokat és problémákat vet fel, ha nem működik. A Magyar Telekom és a Telenor az 

ügyfelek kb. 2/3-át látja el, egyszerre lesznek kénytelenek kikapcsolni a bázisállomásukat és 

egyszerre szeretne egy helyre költözni. Nem lesz szolgáltatás, ha az egyház nem lesz továbbra 

is lojális az ügyfelek érdeke miatt is. Kiemeli, hogy a Magyar Telekom részéről pontosan 

követik a határértékeket, kéri, hogy az említett konkrét esetet tárják eléjük, amikor 

határértéken túli értékeket mértek. Úgy tudja, nincsenek ilyen esetek. Elhangzott az is, hogy a 

félelem is okoz károsodást. Nem szeretne a sugárbiológus szakmába belemenni, de 

tudomásuk van arról, hogy évek óta kísérleteznek és végeznek kutatásokat pontosan a képzelt 

beteg kategóriáról. Sokat publikálnak erről, de jelen pillanatban nincsenek bizonyítékok. Kéri, 

hogy az Országos Sugárbiológiai Intézetet valamilyen módon vonják bele a vitába, legyen egy 
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semleges, kompetens szakember, aki tud válaszolni azokra a kérdésekre, amit most a lakosság 

a szolgáltatónak és az Önkormányzatnak tesz fel. Örül, hogy jelen van az NMHH képviselete, 

mert számtalan fórumon próbálták jelezni feléjük, hogy egyre nagyobb probléma a lakosság 

által keltett álhírterjesztés, félelemérzet, hisztériakeltés. Egyre nehezebb a 

mobilszolgáltatóknak a számukra kötelező érvényben előírt lefedettségi követelményeket 

teljesíteni, mert gyakorlatilag már kezdenek többet bontani, mint építeni. Ha a hatóság nem áll 

ki és nem mondja el azt a tudományos, szakemberek által képviselt véleményt, akkor egyedül 

maradnak a mobilszolgáltatók. Kiemeli, hogy nem GSM-szolgáltatásra helyeződik már a 

hangsúly, hanem 10-15 éve beindult a harmadik generációs és most a negyedik generációs 

szolgáltatás, az ún. mobil szélessáv és a gyors internet-szolgáltatás. Ezek bonyolult 

technológiák, nagyon nehezen elemezhetők, összetett matematikai- és fizikai szabályok 

szerint működnek a hálózatok, a berendezések, a tervezésük is borzasztó bonyolult. Nem csak 

térerőt kell biztosítani egy szolgáltatáshoz, hanem minőséget, jel/zaj értéket kell teljesíteniük, 

ezt 1,5 km távolságból nem lehet megtenni. Ha 1,5 km távolságban egy GSM-adót építenek 

(több GSM.adó van Szentendrén), nem fognak oda mobil szélessávot tenni, mert nincs 

értelme, nem fog működni, az ügyfelek nem tudják használni a telefonjaikat. Kéri, hogy 

bízzanak a mérnökökben, higgyék el, hogy tudják, mit és miért úgy terveznek, és miért a 

lakosság közelébe szeretnék tenni az állomást. Tudják, hogy az emberek félnek a sugárzástól, 

de ha minimum annyi tisztelet és megértés lenne, hogy hisznek a mérnökök tevékenységében, 

elfogadják a sugárbiológus szakma tevékenységét, akkor nem a népszerű, mindenki számára 

sokkal befogadhatóbb álhírekre hagyatkoznának. Örül a lakossággal való egyeztetésnek, 

szeretné, ha hatékony lenne, a hatékonyságnak pedig a felsorolt feltételeit szeretné, ha 

biztosítanák sugárbiológus szakember bevonásával. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: úgy gondolja, hogy hasznos szempontokat kaptak 

ahhoz, hogy milyen módon lehet hatékonyan felkészülni az egyeztetésre. Megadja a szót Kun 

Csaba képviselőnek. 

 

Kun Csaba képviselő: javasolja, hogy a határozati javaslatukat módosítsák azzal, hogy 

sugárbiológiai szakértőt is meghívnak az egyeztetésre, illetve a honlapukon tegyék lehetővé 

azt, hogy a lakosok írásban feltehessék kérdéseiket, és arra választ kapjanak. Legyen egy 

interaktív együttműködés a fórumot megelőzően, hogy ne ott kelljen minden kérdést 

részleteiben kitárgyalni, hanem az írásban feltelt kérdések és írásban adott válaszok alapján a 

még felmerülő kérdésekről szóljon a vita. Egyébként a lakossági fórum parttalan lesz, és a 

kérdések megvilágítása annyi felé szét fog szóródni, hogy nem fognak dűlőre jutni. Kéri, 

hogy a lakosság gondolja át, hogy milyen félelmeik, gondjaik vannak ennek kapcsán, 

pontosan fogalmazzák meg, kérdéseiket az interneten küldjék el, az adott szakértők adják meg 

a válaszokat, amelyeket mindenki elolvashat. Ezután tartsanak egy lakossági fórumot, és 

akkor már mindenkinek van egy alapinformációja arról, hogy miről beszélnek. Ha ott kezdik 

el megértetni az emberekkel, hogy miről van szó és milyen felelősség ebben a kérdésben 

döntést hozni, akkor sajnos nem fognak dűlőre jutni. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: elmondja, hogy van már egy konkrét kérdéseket 

tartalmazó levelük, ha az egyeztető fórumig további írásos kérdések érkeznek, akkor az 

javíthatja majd ennek a hatékonyságát. Megadja a szót Magyar Judit képviselőnek. 

 

Magyar Judit képviselő: elmondja, hogy javaslata megegyezik Kun Csaba képviselő úréval, 

miszerint vonjanak be sugárbiológiai szakembert, hogy minél megnyugtatóbb választ 

tudjanak adni a lakosságnak. Ennek az ügynek számára jobban túlmutató esete van, úgy 

gondolja, hogy a tájékoztatás nagyon fontos a városban. Talán ő az egyike azoknak a 
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képviselőknek, akik minden egyes testületi ülésen elmondják különböző témákban, hogy a 

lakosokat tájékoztassák. Ha a lakossági tájékoztatás olyan módon történt volna, ahogy meg 

kellett volna történnie – amire a hölgy is utalt, hogy nem csak véletlenül találkoznak a cikkel -

, akkor lehet, hogy ezt a helyzetet megelőzték volna és pár hónappal ezelőtt egy olyan döntést 

tudtak volna hozni, ami mindenki megelégedésére szolgál. Szeretné, ha ezt a tanulságot a 

Városvezetés is levonná. Nem véletlenül mondják, hogy tájékoztatni kell a lakosságot akár 

csatornázási-, akár hulladékgazdálkodás ügyben, mert az embernek ez a heppje, hanem azért, 

hogy tényleg tudják az emberek, hogy mi zajlik a városban és milyen döntések születnek. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: elmondja, hogy a határozati javaslat azzal fog 

kiegészülni, hogy a meghívót a Sugárbiológiai Intézet részére is meg fogják küldeni. 

Kubatovics Áron képviselő urat tájékoztatja, hogy bizottsági elnökként a bizottsági 

állásfoglalás ismertetésére van lehetősége. Tekintettel arra, hogy Képviselő úr ott sem volt a 

bizottsági ülésen, így mint előterjesztőnek adja meg a szót. 

 

Kubatovics Áron képviselő: elmondja, hogy nem a Képviselő-testülettel, hanem az itt 

megjelent Magyar Telekom képviselőjével szeretne vitázni. Érti a logikus érveket, de itt arról 

van szó, hogy a felhozott példa szerint hidat az ő háza fölé akarnak építeni. Nem azt 

kifogásolják a lakók, hogy a híd hogyan van megtervezve, hanem azt, hogy milyen 

egyeztetések, egyéb megoldáskeresések voltak. A Magyar Telekomnak javasolja, ha ez rendre 

visszatérő probléma több városban, hogy a lakosság egyre növekvő hányada ellenállást 

tanúsít, akkor ne olyan képviselők jöjjenek tájékoztatni, akik olajat öntenek a tűzre a 

mondataikkal. Olyan szakembereket foglalkoztassanak, akik úgy tudnak levezetni egy 

lakossági egyeztetést, hogy egyébként nem hangoznak el olyan rossz mondatok, amelyek csak 

a dühüket növelik a lakosságnak – ülés után nagyon szívesen elmondja, hogy mik azok, 

amelyek kifejezetten olajat jelentenek a tűzre. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: megadja a szót Tolonics Gyula képviselőnek. 

 

Tolonics Gyula képviselő: Magyar Judit képviselőnek mondja, hogy az információ a 

Szentendre és Vidéke c. ingyenes újságból származott, amelynek példányszáma miatt 

tiltakozni szoktak. 

 

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

bocsátja a módosított és általa támogatott határozati javaslatot. 

 

Szavazás eredménye 

 

 

 

#: 256   Száma: 16.06.16/7/0/A/KT 

Ideje: 2016 június 16 16:14  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 12 85.71 80.00 

Nem 0 0.00 0.00 
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Tartózkodik 2 14.29 13.33 

Szavazott 14 100.00 93.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   6.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Név Voks Frakció 

Boda Anna Mária Igen - 

Dombay Zsolt Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Fekete János Tart. - 

Kubatovics Áron Tart. - 

Fülöp Zsolt Távol - 

 

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

módosított határozati javaslatot elfogadta. Szavazásra bocsátja az eredeti határozati javaslatot. 

 

Szavazás eredménye 

 

 

 

#: 257   Száma: 16.06.16/7/0/A/KT 

Ideje: 2016 június 16 16:15  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Minősített 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 3 21.43 20.00 

Nem 10 71.43 66.66 

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: 
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Név Voks Frakció 

Fekete János Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Boda Anna Mária Nem - 

Dombay Zsolt Nem - 

Holló István 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 - 

Zakar Ágnes Tart. - 

Fülöp Zsolt Távol - 

 
 
 

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

az eredeti határozati javaslatot elutasította és az alábbi határozatot hozza: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

142/2016. (VI.16.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2000 Szentendre, Sztaravodai út 2. 

szám alatt kialakítani tervezett bázisállomás ügyében egyeztetést kezdeményez a Zúzmara 

utcai és környékbeli lakók képviselői, a bázisállomás felépítésében érdekelt Magyar Telekom 

Nyrt., a Budapest Főváros  Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya, az Országos 

Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Igazgatóság és a Nemzeti Média és Hírközlési 

Hatóság között. 

 

Felelős:     Polgármester 

Határidő: azonnal 

Végrehajtásért közvetlenül felelős: Vagyongazdálkodási Iroda 

 

 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: elmondja, hogy a fórumot össze fogják hívni, és 

köszöni minden megjelentnek a részvételt. Felhívja a figyelmet, hogy a megbeszéltek alapján 

10 perc olvasási szünet következik. 
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8.   Sürgősségi indítvány a Szentendre belterület 12/11 és 12/12 helyrajzi számúingatlanok 

ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról 
    Előadó: dr. Török Balázs városfejlesztési alpolgármester 

 

 

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

ingatlanok önkormányzati tulajdonba adását egyszer már kezdeményezték, de kérték, hogy 

pontosítsák annak érdekében, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. intézkedni tudjon. 

Két ingatlanról van szó, ennek megfelelően két határozati javaslatuk van. Kérdés, hozzászólás 

nem lévén szavazásra bocsátja az I. határozati javaslatot. 

 

Szavazás eredménye 

 

 

 

#: 258   Száma: 16.06.16/7/0/A/KT 

Ideje: 2016 június 16 16:26  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 100.00 93.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 14 100.00 93.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   6.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Név Voks Frakció 

Boda Anna Mária Igen - 

Dombay Zsolt Igen - 

Fekete János Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

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

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

143/2016. (VI.16.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

1. úgy dönt, hogy a Szentendre 12/11 hrsz-ú, 1/1 arányban állami tulajdonú, kivett 

beépítetlen terület besorolású, 2280 m2 alapterületű ingatlan igénylésével 

kapcsolatosan a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXVI. törvény 13. §-ában 

foglaltak, valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) 

bekezdésének c) pontja alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél 

kezdeményezi és kérelmezi az ingatlan térítésmentes önkormányzati tulajdonba adását 

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) 

bekezdésének 19. pontjában, valamint a hulladékról szóló 2015. évi CLXXXV. 

törvény 32-37. §-ában meghatározott hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 

tevékenység, továbbá a 72/2013.(III.8.) Korm. rendelet által elrendelten kiemelt 

kormányzati projekt támogatásának biztosítása, településüzemeltetés, 

hulladékgazdálkodás, közút és hulladékudvar létesítése közfeladatok megvalósítása 

érdekében; 

 

2. ennek megvalósulása érdekében nyilatkozik, hogy az állami vagyonnal való 

gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 50. § (2) bekezdés b) pontjában 

előírtak szerint vállalja az 1. pontban írt ingatlan tulajdonba adása érdekében 

felmerülő költségek megtérítését;  

 

3. felhatalmazza a Polgármestert, hogy jelen határozatában foglaltak alapján a Magyar 

Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-nél (továbbiakban: MNV Zrt.) kezdeményezze, az állami 

vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet VIII. fejezet, 

50-51. §-ai alapján az 1. pontban meghatározott ingatlan térítésmentes önkormányzati 

tulajdonba adását; 

 

4. felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 1. pontban meghatározott ingatlan ingyenes 

önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé teljes 

jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen; 

 

5. felhatalmazza a Polgármestert, hogy amennyiben a térítésmentes tulajdonba adásról 

döntés születik, úgy az 1. pontban meghatározott ingatlan ingyenes önkormányzati 

tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja; 
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6. megállapítja, hogy a tulajdonba adással kapcsolatos költségek fedezete a Város 2016. 

évi költségvetésének dologi kiadások során rendelkezésre áll. 

 

Felelős:     Polgármester, Városfejlesztési Alpolgármester 

Határidő: azonnal 

A végrehajtásért közvetlenül felelős: Városfejlesztési Iroda 

 

 

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

 

 

Szavazás eredménye 

 

 

#: 259   Száma: 16.06.16/7/0/A/KT 

Ideje: 2016 június 16 16:26  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 100.00 93.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 14 100.00 93.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   6.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Név Voks Frakció 

Boda Anna Mária Igen - 

Dombay Zsolt Igen - 

Fekete János Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

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

II. határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

144/2016. (VI.16.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

1. úgy dönt, hogy a Szentendre 12/12 hrsz-ú, 1/1 arányban állami tulajdonú, kivett 

közút besorolású, 241 m2 alapterületű ingatlan igénylésével kapcsolatosan a 

nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXVI. törvény 13. §-ában foglaltak, valamint az 

állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja 

alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél kezdeményezi és kérelmezi az 

ingatlan térítésmentes önkormányzati tulajdonba adását a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdésének 19. 

pontjában, valamint a hulladékról szóló 2015. évi CLXXXV. törvény 32-37. §-ában 

meghatározott hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység, továbbá a 

72/2013.(III.8.) Korm. rendelet által elrendelten kiemelt kormányzati projekt 

támogatásának biztosítása, településüzemeltetés, hulladékgazdálkodás, közút és 

hulladékudvar létesítése közfeladatok megvalósítása érdekében; 

 

2. ennek megvalósulása érdekében nyilatkozik, hogy az állami vagyonnal való 

gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 50. § (2) bekezdés b) pontjában 

előírtak szerint vállalja az 1. pontban írt ingatlan tulajdonba adása érdekében 

felmerülő költségek megtérítését; 

 

3. felhatalmazza a Polgármestert, hogy jelen határozatában foglaltak alapján a Magyar 

Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-nél (továbbiakban: MNV Zrt.) kezdeményezze, az állami 

vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet VIII. fejezet, 

50-51. §-ai alapján az 1. pontban meghatározott ingatlan térítésmentes önkormányzati 

tulajdonba adását; 

  

4. felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 1. pontban meghatározott ingatlan ingyenes 

önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé teljes 

jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen; 

 

5. felhatalmazza a Polgármestert, hogy amennyiben a térítésmentes tulajdonba adásról 

döntés születik, úgy az 1. pontban meghatározott ingatlan ingyenes önkormányzati 

tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja; 

 

6. megállapítja, hogy a tulajdonba adással kapcsolatos költségek fedezete a Város 2016. 

évi költségvetésének dologi kiadások során rendelkezésre áll. 

 

Felelős:     Polgármester, Városfejlesztési Alpolgármester 

Határidő: azonnal 

A végrehajtásért közvetlenül felelős: Városfejlesztési Iroda, Pályázati koordinátor 
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9. Sürgősségi indítvány a szentendrei általános iskolák körzethatáraival kapcsolatos   

állásfoglalásról 

         Előadó: Petricskó Zoltán általános alpolgármester 

 

 

 

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

Áron képviselőnek. 

 

Kubatovics Áron képviselő: elmondja, hogy támogatják az indítványt. Nem volt jelen a 

tegnapi bizottsági ülésen és nem tudta megkérdezni, hogy ha ők is „nem”-el szavaznak és 

esetleg mást is megkérdeznek, és szintén „nem”-el szavaznak, akkor mi történik. Rá tudják 

valakire oktrojálni ezt a feladatot vagy mi lesz ennek a jövője. 

 

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

 

dr. Gerendás Gábor jegyző: elmondja, hogy törvényi rendelkezések szerint a 

Kormányhivatal feladata az, hogy kijelölje a körzethatárokat az önkormányzatok 

véleményének megismerését követően. Igazából a Kormányhivatal dönt ebben a kérdésben, 

viszont nyilván fontos, hogy az az önkormányzat, amelynek ennek kapcsán véleménye, 

állásfoglalása van, azt minél előbb közölje az eljáró hatósággal. 

 

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

 

Fekete János képviselő: kérdezi, hogy van-e annak reális esélye, hogy Szentendre megkapja 

ezt a feladatot. Ilyen esetben a Kormányhivatalnak nem az szokott-e lenni a döntése, hogy a 

területileg legközelebb eső önkormányzatot jelöli ki, hiszen Szentendre kicsit távolabb van, 

mint Pomáz. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: elmondja, hogy ebben reménykednek, illetve ezért 

lobbiznak, de az eljáró hatóság nevében nem tud nyilatkozni. Azt gondolja, hogy logikus a 

felvetés, miszerint nem Szentendre van a legközelebb. Egyéb kérdés, hozzászólás nem lévén 

szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

 

#: 260   Száma: 16.06.16/8/0/A/KT 

Ideje: 2016 június 16 16:28  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 100.00 93.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 
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Szavazott 14 100.00 93.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   6.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Név Voks Frakció 

Boda Anna Mária Igen - 

Dombay Zsolt Igen - 

Fekete János Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Fülöp Zsolt Távol - 

 

 
 

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

határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

145/2016. (VI.16.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a csobánkai általános iskola 

bezárásával kapcsolatban úgy dönt, hogy  

 

1.  a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (8) bekezdésében, valamint 

a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 24. § (1) bekezdésében 

biztosított jogkörében eljárva az alábbi okokból nem járul hozzá, és kifejezetten 

ellenzi, hogy valamely szentendrei általános iskola kötelező felvételi körzetébe 

csobánkai kijelölt körzet tartozzon, vagy a kormányhivatal szentendrei általános iskolát 

jelöljön ki a megszűnő csobánkai általános iskola tanulóinak átvételére: 

- A szentendrei iskolák túlzsúfoltak, a tavalyi évhez képest plusz egy osztályt kellett 

indítani és nem ritkák a 30 fő feletti osztálylétszámok sem. Félő, hogy a zsúfoltság 

növekedése rontaná az oktatás színvonalát, és a szentendrei szülők, lakosok 

ellenállásába is ütközhet.  

- Félő, hogy felborulna a hátrányos helyzetű tanulók aránya az egyes osztályokban, 

ami szintén az oktatás színvonalát veszélyeztetné.  
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- Ha szentendrei iskola csobánkai körzet kijelölt iskolája lenne, akkor minden olyan 

gyermeket, aki ebben az adott körzetben lakik, a kijelölt iskola köteles lenne 

felvenni. A szentendrei iskolák nagyon népszerűek, magas színvonalú a nevelés. 

Közismert, hogy jelenleg is gyakran előfordul az, hogy csak azért létesítenek 

Szentendrén lakcímet, hogy a szentendrei iskolába felvegyék a gyermeket. 

Előfordulhat, hogy ezen oknál fogva a kijelölt csobánkai körzetekben hirtelen 

megnőne a tanköteles gyermekek létszáma és a kijelölés miatt ezen gyermekek 

felvételét nem lehetne elutasítani, mely miatt akár a szentendrei gyermekek felvétele 

is veszélybe kerülhet.  

- Az Izbégi Általános Iskola kötelező ellátási területe Pilisszentlászló község teljes 

közigazgatási területe, míg például a környező települések általános iskolái nem 

látnak el más települést, így emiatt is indokolatlan szentendrei általános iskola 

kijelölése; 

 

2. javasolja az állami intézményfenntartónak, hogy a csobánkai iskolai ellátást helyben 

biztosítsa, és annak biztosítása érdekében a Csobánkán újonnan létrejövő egyházi 

fenntartású általános iskolával kössön megállapodást a köznevelési feladatok ellátására; 

 

 

3. felkéri a Polgármestert, hogy Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

fenti álláspontjáról tájékoztassa a Pest Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottját és 

az Emberi Erőforrások Minisztériumának miniszterét.  

 

 

Felelős:     Polgármester 

Határidő: azonnal 

A végrehajtásért közvetlenül felelős: Kulturális és köznevelési referens 

 

 

 

           

10.  Sürgősségi indítvány a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 

 Előadó: Verseghi-Nagy Miklós polgármester 

 

 

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

Áron képviselőnek. 

 

Kubatovics Áron képviselő: jelzi, hogy az averzióikat nem mondja el, mert szerinte 

mindenki számára világos. Technikai kérdést vet fel, miszerint delegálnak egy felügyelő 

bizottsági tagot a bicskei cégbe, azonban legutóbb volt már olyan beruházás Pismányban, 

hogy a szolgáltatást, beruházást végző cég rosszul teljesített és folyamatosan az volt a gondja 

a Képviselő-testületnek, az Önkormányzatnak, a Polgármester úrnak, hogy közvetlen, direkt 

ráhatásuk nincsen. Ha nem működik hatékonyan, késik stb., akkor milyen eszközeik lesznek 

majd arra, hogy a szolgáltatás minőségét fenntartsák azon túl, hogy elkezdi a polgármesteri 

kabinet hetente „bombázni” a bicskei céget. Lényeges kérdés, hogy hogyan lehet a megfelelő 

gyeplőt tartani egy ilyen esetben, ikszedik városként, ráadásul elég messze vannak Bicskétől. 
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Verseghi-Nagy Miklós polgármester: reméli, hogy kitűnt az előterjesztésből az a szándék, 

hogy minél több lehetőséget továbbra is nyitva hagynak, hogy milyen irányba mennek. A 

bicskei vonal egy lehetőség. Egyetért abban, hogy a lehető legtöbb garanciát kell biztosítani 

arra, hogy a szolgáltatás minősége, illetve a divíziónak a vezetése, vezetőkijelölés, azzal 

kapcsolatos vétójog, felügyelő bizottsági hely stb., tehát minden olyan eszköz 

rendelkezésükre álljon, ami adott esetben más korábbi társulások létrehozásánál hiányzott. 

Ezek tanulságát levonva, ugyanakkor 170 szolgáltató van, akikből feltehetően kevesebb fog 

megmaradni a piacon. Tehát a helyzet az, hogy a legtöbb településnek nincsen saját 

szolgáltatója. Abszolút egyetért – ha ebbe az irányba fognak haladni -, hogy minden garanciát 

meg kell teremteni arra, hogy a társaság működését és a szolgáltatás minőségét Szentendre 

város garantálni tudja. Megadja a szót Magyar Judit képviselőnek. 

 

Magyar Judit képviselő: elmondja, hogy a vezetői összefoglaló végigolvasása után az a 

mondás jutott eszébe, hogy közös lónak túrós a háta. Őszintén szólva nem érti, hogy miért 

kell tulajdonjogot vásárolni. Egyáltalán nem látja jobban biztosítottnak azt, hogy a minőséget, 

a szolgáltatást jobban tudják felügyelni. Úgy gondolja, hogy mint piaci szereplők, megbízók 

lévén legalább olyan szinten lehet kordában tartani, ha nem jobban, ezért nem érti, hogy miért 

kell tulajdonjogot szerezniük. Biztos abban, hogy törvény rendelkezik olyan megoldásról, ami 

eszközt ad a kezükbe. Jelzi, hogy sürget az idő, tudja, hogy a közbeszerzés hosszabb 

folyamat. Mi történik akkor, ha a Zöld Bicske Nonprofit Kft. nem marad meg a 170 

szolgáltató között, hiszen nem az ország legnagyobb szolgáltatója. Ráadásul sürgősségi 

indítványként beterjesztve 10 perc átolvasás után úgy gondolja, hogy jelen pillanatban 

Szentendrén ez az egyik leghúzósabb téma, a hulladékgazdálkodás megoldása, ezért nem 

igazán tudja így jó szívvel elfogadni. 

 

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

 

Holló István képviselő: aggályosnak tartja, hogy megint feladtak egy bástyát. A térségben 

domináns Szentendre megint eltékozolt úgymond egy lehetőséget. Úgy véli, ha a Zöld Bicske 

NKft-nek megéri Szentendrén, Pomázon, Pilisszentlászlón, bárhol szolgáltatni, akkor nekik 

miért nem éri meg. A Zöld Bicske NKft. tud ebből prosperálni, ők pedig odaadják a 

lehetőséget. Felhívja a figyelmet, hogy az átrakó állomás, a helyismeret, a Városi Szolgáltató 

NKft. itt van, és hagyományosan, évtizedek óta a környék hulladékszállítását végzik. Most 

azonban szembesülniük kell azzal, hogy közúton 90-100 km-re lévő város fogja ezt a 

szolgáltatást elvégezni és ennek a hasznát, jövedelmét pedig a saját cégén belül élvezni. Amit 

ők eddig megtettek, azt egyszerűen feladták, holott karnyújtásnyira volt. Semmi másról nem 

lett volna szó, csak amit a múltkori képviselő-testületi ülésen kért, hogy próbálják meg 

valahogy azt a pénzt realizálni, ami most hiányzik a Városi Szolgáltató NKft-ből. Jelzi, hogy 

kérdéseket tett fel a Városi Szolgáltató NKft. felé és azt mondták, hogy ha csak a 

kintlévőségét megkapná, akkor már nem kellene szükségintézkedéseket tenni. A 

veszteségtermelése abból fakad, hogy a jelenlegi szabályozás nem ad pénzt. Tehát az NHKV 

Zrt. úgy akar dolgoztatni a Városi Szolgáltató NKft-vel, hogy csak augusztusban ad érte 

pénzt. Ez képtelenség, nem lehet kihegyezni erre. Ezt a Zöld Bicske NKft. fel tudja vállalni, 

mert övé a lerakó, de a sajátjuk a társulási szerződés és a lerakóhoz ugyanolyan joguk van, 

mint őnekik. Nagyrészt saját területükön van a hulladékátrakó, tehát Szentendre szerepe 

domináns a térségben. Ezt néhány 10 millió Ft-ért vagy 60 millió Ft-ért, ami egyébként 

rendelkezésükre kellene, hogy álljon, mert ott van, de fogják és átadják másik településnek. 

Úgy gondolja, hogy több ellenállás, vehemencia kellene, igenis tartsák meg a domináns 

szerepüket és próbálják meg átvészelni ezt az ostoba helyzetet, amit a Kormányzat ezzel a 

hulladéktörvénnyel felállított. Kiemeli, hogy a Zöld Bicske NKft. ugyanolyan társulási tag és 
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ugyanúgy be kell, hogy engedje a szemetet azért az árért, ami a társulási szerződésben 

megvan. Viszont az átrakó Szentendre közigazgatási területén van, így ha a Zöld Bicske 

NKft. belép, ugyanúgy jogot formál a szentendrei vagyontárgyukra. Ugyanakkor feláldozzák 

a Városi Szolgáltató NKft-t, ennek az a vége, hogy nincs megfelelő eszközállományuk. 

Megjegyzi, hogy ő is felelős azért, hogy ezt elbénázták. Voltak lehetőségek, hogy béreljenek, 

hogy felállítsák a 30-40 éves kukás kocsit és vegyenek helyette újat. Azzal azonban nem ért 

egyet, hogy tálcán átadják egy másik cégnek ezt a lehetőséget és ezt a domináns pontot, a 

hulladékátrakást kiadják a kezükből. Kéri, hogy kezdeményezzék a Kormánynál, hogy erre az 

időszakra a pénzt előlegként utalja át a Városi Szolgáltató NZrt-nek, számlázzon és utána 

utaljon, és tartsák meg a Városi Szolgáltató NZrt-t mindenféle eszközzel. Kérdezi, hogy a 

Zöld Bicske NKft-nek miért éri meg itt szolgáltatni és nekik, a saját térségükben miért nem? 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: elmondja, hogy nem telik el úgy nap, hogy ebben a 

kérdésben ne egyeztetne a különböző szereplőkkel, illetve az említettek is megtörténtek, 

többek között az előleg átutalására is konkrét ígérettel rendelkeznek egy héten belül. Reméli, 

hogy hamarosan tényekről is be tud számolni. Jelzi, hogy ezek a kérdések rendkívül 

összetettek, hogy miért éri meg, miért nem éri meg. Valóban van egy nehéz helyzet, amit 

kezelni kell, hiszen jelen pillanatban is – ahogy Képviselő úr is említette – a szolgáltatás 

ellentételezése bizonytalan, nem ismert. Ez egy olyan helyzetet eredményez, hogy több 

szenáriót kell nyitva hagyniuk. Biztosítja a Képviselő-testületet, hogy ez a kérdés nagyon 

rövid időn belül újra itt lesz a testület előtt. Minden bizonnyal rendkívüli ülés keretében is 

fognak találkozni, hiszen a jelenlegi előterjesztés is olyan határozati javaslatot tartalmaz, 

amely szerint bármerre is lépnek tovább, újra képviselő-testületi döntésre lesz szükség. 

Megadja a szót Fekete János képviselőnek. 

 

Fekete János képviselő: elmondja, hogy a határozati javaslatban szereplő bekezdés utal a 

Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. Hulladékgazdálkodási Divíziója munkavállalóinak 

továbbfoglalkoztatására. Információi szerint a Divízió munkatársai mondhatni rettegnek, hogy 

mi lesz velük. Van egy bíztató jel, hogy továbbfoglalkoztatják őket, de milyen garanciák 

vannak erre és meddig. Kérdezi, hogy van-e terv arra, hogy a Zöld Bicske NKft. hogyan 

foglalkoztatja tovább a munkavállalókat. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: úgy gondolja, hogy kijelölés esetén ezt bele kell írni a 

szerződésbe. Az egy év abszolút minimum, amit a munkavállalók esetében elő kell írni. 

Megadja a szót Kubatovics Áron képviselőnek. 

 

Kubatovics Áron képviselő: megerősíti Holló István képviselőtársát, hogy gyakorlatilag 

minden szavával egyetértenek. Fekete János képviselőtársa gondolatmenetét továbbfűzve 

elmondja, hogy ezek szerint van jogi lehetőség, hogy legalább egy évig kötelesek 

továbbfoglalkoztatni a munkavállalókat. Pilisvörösvárról fogják közvetlen módon a 

szolgáltatást végezni, így logisztikailag megoldható, hogy pilisvörösvári vagy környékbeli 

emberekkel dolgoztassanak. Minden dolgozó fél – általában ez szokott lenni, ha jogutóddal 

valamilyen szolgáltatást átvesz egyik cég a másik cégtől -, mert megtörténik az átvétel az 

ígéret szerint, de 3 hónap után azonban kirúgják a munkavállalót, lecserélik saját emberre. Ha 

azonban megmarad a szentendrei Divízió, szentendrei vezetővel, szentendrei emberekkel, a 

jogi részét nem látja, de az egy éven felül minél több időt kellene kizsarolni, minél több 

garanciális elemet kellene beépíteni. Nem tudja, hogy a Zöld Bicske NKft. ezt mennyiben 

fogja elfogadni, ez munkaügyi kérdés. 
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Verseghi-Nagy Miklós polgármester: emlékeztet rá, hogy Szentendrén van az átrakó állomás 

és a Duna-Vértes Társulás részét képezik. A dolgot úgy kell elképzelni, hogy ugyanúgy a 

Szabadkai útról állnak ki a gépkocsik és ott vannak a munkavállalók és a szentendrei átrakóig 

viszik a szemetet. Megadja a szót Holló István képviselőnek. 

 

Holló István képviselő: változatlanul kéri a képviselőtársaktól, a Polgármester úrtól és 

mindenkitől, hogy ne hagyják a Városi Szolgáltató NZrt-t. Egyetért, hogy nagyon nehéz a 

helyzet, de valahogy próbálják megtenni, hogy a pénzt előteremtik akárhonnan is, mert ennek 

a döntésnek lesz egy rossz árnyoldala. 

 

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

bocsátja a határozati javaslatot. 
 

Szavazás eredménye 

 

 

#: 261   Száma: 16.06.16/9/0/A/KT 

Ideje: 2016 június 16 16:42  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 10 71.43 66.66 

Nem 1 7.14 6.67 

Tartózkodik 3 21.43 20.00 

Szavazott 14 100.00 93.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   6.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Név Voks Frakció 

Boda Anna Mária Igen - 

Dombay Zsolt Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Holló István Nem - 

Fekete János Tart. - 

Kubatovics Áron Tart. - 

Magyar Judit Tart. - 

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

határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

146/2016. (VI.16.) Kt. sz. határozata: 

 
 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
 

1. 138/2016. (V.30.) Kt. sz. határozatának végrehajtását – a Képviselő-testület ugyanezen 

tárgyban hozott következő döntéséig – felfüggeszti; 

2. a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. helyett új hulladékgazdálkodási közszolgáltatónak 

a Zöld Bicske Nonprofit Kft-t kívánja kijelölni a 3. pont szerinti üzletrész-szerzést és 

az 5. pontban megjelölt feltételekről történt megállapodást követően haladéktalanul, 

azzal a hatályba léptető feltétellel, hogy az üzletrész vásárlásról annyi önkormányzat 

dönt, amelyekkel a Zöld Bicske Nonprofit Kft. hulladékgazdálkodási közszolgáltatása 

vonatkozásában megvalósul a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. 

§ (1) bekezdés i) pontja szerinti feltétel; 

3. 100 000 Ft értékű üzletrészt vásárol a Zöld Bicske Nonprofit Kft-ben, elfogadja az 

üzletrész adásvételi szerződést a határozat melléklete szerinti tartalommal, azzal a 

hatályba léptető feltétellel, hogy az üzletrész vásárlásról annyi önkormányzat dönt, 

amelyekkel a Zöld Bicske Nonprofit Kft. hulladékgazdálkodási közszolgáltatása 

vonatkozásában megvalósul a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. 

§ (1) bekezdés i) pontja szerinti feltétel; 

4. Szentendre Város Önkormányzat üzletrész szerzése esetén felügyelőbizottsági tagot 

kíván delegálni a Zöld Bicske Nonprofit Kft-be  

5. felkéri a Polgármestert és a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. Vezérigazgatóját, hogy 

az ellátás biztonságát és jó szakmai színvonalát szem előtt tartva egyeztessék  

- a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt-vel fennálló hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatási szerződés megszűntetése 

- a Zöld Bicske Nonprofit Kft-vel kötendő új hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 

szerződés és annak megkötése 

- a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. Hulladékgazdálkodási Divíziója 

munkavállalóinak továbbfoglalkoztatása 

- a feladat ellátását szolgáló vagyonelemek továbbhasznosítása 

- a Zöld Bicske Nonprofit Kft. alapító okiratának társasági szerződéssé történő 

átalakítása 

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

rendelet és Szentendre Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 27/2008. (IX. 10.) önkormányzati rendelet módosítása 

feltételeit és azokat döntéshozatal céljából terjesszék a Képviselő-testület 

rendkívüli ülése elé;   

6. felkéri a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. Vezérigazgatóját, hogy Pomáz Város 

Önkormányzatával és Pilisszentlászló Község Önkormányzatával kötött 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésének mielőbbi megszűntetéséről 

gondoskodjon, lehetőleg közös megegyezéssel, vagy amennyiben az haladéktalanul 

nem lehetséges, úgy felmondással.  
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Felelős:     Polgármester 

Határidő: azonnal 

Végrehajtásért közvetlenül felelős: VSZ NZrt. Vezérigazgató 

 

 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

 

Zakar Ágnes képviselő elhagyja az üléstermet, a jelenlévő képviselők száma 13 fő. 

 

 

 

11. Előterjesztés a Város 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II. 15.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

Előadó: Verseghi-Nagy Miklós polgármester 

 

 

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

lévén szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

 

#: 262   Száma: 16.06.16/10/0/A/KT 

Ideje: 2016 június 16 16:42  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 12 92.31 80.00 

Nem 1 7.69 6.67 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 13 100.00 86.67 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   13.33 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Név Voks Frakció 

Boda Anna Mária Igen - 

Dombay Zsolt Igen - 

Fekete János Igen - 

Holló István Igen - 
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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 Nem - 

Fülöp Zsolt Távol - 

Zakar Ágnes Távol - 

 

 
 

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

rendelet-tervezetet elfogadta és az alábbi rendeletet alkotja:  

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

18/2016. (VI.20.) önkormányzati rendelete 

 

 

a Város 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II.15.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 
Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. 

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

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

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

alapján a következőket rendeli el.  

 

1. § A Város 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II.15) önkormányzati rendelet 

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

 

„4. § (1) A Képviselő-testület Szentendre Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének 

 

a) működési bevételeit 5 139 951 EFt-ban

b) működési kiadásait 5 223 086 Eft-ban

c) működési egyenlegét -83 136 Eft-ban

d) felhalmozási bevételeit 495 980 Eft-ban

e) felhalmozási kiadásait 856 112 Eft-ban

f) felhalmozási egyenlegét -360 132 Eft-ban

g) finanszírozás bevételeit 637 406 Eft-ban

h) finanszírozási kiadásait 194 138 Eft-ban

i) finanszírozási egyenlegét 443 268 Eft-ban

j) összes bevételét 6 273 336 Eft-ban

k) összes kiadását 6 273 336 Eft-ban  
állapítja meg.” 
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2. § A Rendelet 5. § (1) bekezdésében a „100 000 EFt” szövegrész helyébe „250 000 EFt” 

szövegrész lép.   

 

3. § A Rendelet 

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

mellékletét képező táblázatok lépnek, 

- 3. sz. melléklet táblázata helyébe a jelen rendelet 2. sz. mellékletét képező táblázat lép, 

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

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

 

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

(2) A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik. 

 

Szentendre, 2016. június 16. 

 

 

Verseghi-Nagy Miklós dr. Gerendás Gábor 

polgármester jegyző 

 

  

A rendelet melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

 

 

 

12. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének az építészeti 

és természeti értékek helyi védelméről szóló 47/2000 (IX.15.) Önk. sz. rendelet 

módosításáról szóló …/2016. (…) önkormányzati rendelet elfogadásáról 

Előadó: Kun Csaba bizottsági elnök 

 

 

 

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

lévén szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet.  

 

Szavazás eredménye 

 

 

#: 263   Száma: 16.06.16/11/0/A/KT 

Ideje: 2016 június 16 16:43  

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 
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Távol 2   13.33 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Név Voks Frakció 

Boda Anna Mária Igen - 

Dombay Zsolt Igen - 

Fekete János Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

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 - 

Fülöp Zsolt Távol - 

Zakar Ágnes Távol - 

 

 

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

rendelet-tervezetet elfogadta és az alábbi rendeletet alkotja:  

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

19/2016. (VI.20.) önkormányzati rendelete 

 

az építészeti és természeti értékek helyi védelméről szóló 47/2000. (IX.15.) Önk. sz. 

rendelet módosításáról 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. 

cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. tv. 24. § 

(1) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a műemlékvédelemről szóló 

1997. évi LIV. törvény 30. §, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi 

LIII. törvény, valamint a 66/1999. (VIII.13.) FVM rendelet 1. § alapján az építészeti és 

természeti értékek helyi védelméről szóló 47/2000. (IX.15.) Önk. sz. rendelet módosításáról a 

következő rendeletet alkotja: 

 

 

1. § Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének az építészeti és természeti 

értékek helyi védelméről szóló 47/2000. (IX.15.) Önk. sz. rendelete mellékletének B/II. 

pont kiegészül az alábbi szövegrésszel: 

 

„2. Alsó-Izbég téren található nagylevelű hárs (Tilia platyphyllos) 

Hrsz.: 1559/2” 
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2. § (1) Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát 

veszti.  

       (2) Jelen rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik.  

 

 

Szentendre, 2016. június 16. 

 

 

 

Verseghi-Nagy Miklós dr. Gerendás Gábor  

                        polgármester                                                                     jegyző 

 

 

13. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 

közterület- és településrésznevek megállapításáról, valamint a házszámozás 

rendjéről szóló …/2016. (…) önkormányzati rendelet megalkotásáról 

Előadó: Verseghi-Nagy Miklós polgármester 

 

 

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

lévén szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet.  

 

Szavazás eredménye 

 

 

#: 264   Száma: 16.06.16/12/0/A/KT 

Ideje: 2016 június 16 16:44  

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 - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 
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Kubatovics Áron Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Fülöp Zsolt Távol - 

Zakar Ágnes Távol - 

 

 

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

rendelet-tervezetet elfogadta és az alábbi rendeletet alkotja:  

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

20/2016. (VI.20.) önkormányzati rendelete 

 

a közterület- és településrész-nevek megállapításáról, valamint a házszámozás rendjéről   

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az 

Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában valamint a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 51. § (5) bekezdésében meghatározott 

feladatkörében eljárva a közterület- és településrész-nevek megállapításáról, valamint a 

házszámozás rendjéről a következő rendeletet alkotja. 

 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

1. § 

 

 (1) A rendelet célja, hogy a közterületek elnevezésének egységes rendjét biztosítsa, és 

ennek során érvényesítse a helyi sajátosságokat, illetve az igazgatási, földrajzi, történelmi, 

közlekedési, tájékozódási és nyelvhelyességi szempontokat, valamint szabályozza a 

közterület elnevezésekkel kapcsolatos eljárási rendet. A rendelet célja továbbá a 

házszámozás és a házszám-megjelölés szabályainak megállapítása. 

(2) A rendelet hatálya Szentendre Város közigazgatási területére terjed ki. A városban új 

közterületet elnevezni, a korábban megállapított közterületnevet megváltoztatni, valamint 

ingatlanok házszámát megállapítani e rendelet szabályai szerint lehet. 

(3) E rendelet vonatkozásában a közterületre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni a 

közforgalom számára megnyitott magánút esetében is. 

 

2. § 
E rendelet alkalmazásában: 

1. Belváros: a következő utak által határolt városrész: Dunakanyar körút az Ady Endre út 

kereszteződéséig, Papszigeti Duna-ág sodorvonala, szentendrei Duna sodorvonala, Postás 

Strand területének déli határa a Dózsa György út és a Dunakanyar körút kereszteződéséig, 

kivéve a számozott utak melletti szakasz. 

2. házszám: a központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. 

rendelet szerinti megjelölés, 
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3. közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. 

törvényben meghatározott terület, 

4. közterületnév: a központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) 

Korm. rendelet szerinti megjelölés, 

5. településrésznév: a központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) 

Korm. rendelet szerinti megjelölés. 

 

KÖZTERÜLET ELNEVEZÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK 

 

Közterületek elnevezésének általános szabályai 

3.§ 

 

(1) Szentendre Város közigazgatási területén minden közterületet el kell nevezni.  

(2) A közterületek elnevezésénél figyelemmel kell lenni a helyi kulturális, természeti és 

történelmi értékekre, sajátosságokra, a magyar nyelvhelyesség követelményeire, valamint 

arra, hogy az elnevezés közérthető legyen. 

(3) A város közigazgatási területén több azonos elnevezésű közterület nem lehet, még abban 

az esetben sem, ha a közterület jellege különböző. 

(4) A közterületek elnevezésekor előnyben kell részesíteni az irányjelölő és helyhez kötődő 

neveket. 

(5) Nem szükséges elnevezni a lakótelepek épületei közötti szerviz utakat (kiszolgáló utakat), 

továbbá a mezőgazdasági célú dűlőutakat. 

(6) Az elnevezett közterület természetes folytatásaként nyíló új közterület (meghosszabbítás) 

külön elnevezési eljárás nélkül a már elnevezett közterület nevét veszi fel. 

(7) Az új elnevezéseknél betűk vagy számjegyek nem helyettesíthetik a közterület neveket. 

(8) Nem lehet dátumot tartalmazó elnevezést közterületnévként felhasználni. 

(9) Az idegen eredetű, nehezen kiejthető elnevezéseket – kivéve a történelmi családneveket – 

mellőzni kell. 

(10) A város egyes településrészeiben célszerű a közterület neveket egy fogalomcsoportból 

választani. 

 

4. § 

 

(1) Közterület elnevezéssel emléket állítani olyan személynek lehet, 

a) akinek tevékenysége a nemzet szellemi, anyagi gyarapodását szolgálta és személye 

megbecsülésnek örvend, 

b) aki a tudomány, az irodalom, a képző- és előadó-művészet, a sport vagy a társadalmi 

élet egyéb területén kimagaslóan jelentőset alkotott, 

c) akinek a város életében, történetében kiemelkedő szerepe volt, jelentősen hozzájárult 

Szentendre fejlődéséhez, hírneve gyarapításához. 

(2) Személyről elnevezett közterületen a névadó személy tevékenységét ismertető emléktábla 

helyezhető el. 

(3) Élő személyről közterületet elnevezni nem lehet. 

(4) A közterületnév előtagjának meg kell egyeznie a személy által használt családi és 

utónévvel. Kizárólag családi nevet alkalmazni csak akkor szabad, ha a névadó így ismert, 

illetőleg az elnevezés egy családról történik. Ettől eltérni akkor lehet, ha a személy nem 

eredeti nevén vált ismertté. 
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Eljárási szabályok 

5. § 

 

(1) Közterületnév megállapítását és annak megváltoztatását bárki kezdeményezheti. 

(2) Közterületnevet változtatni csak kivételesen indokolt esetben szabad.  

(3) A közterület elnevezés megváltoztatására, valamint a településrésznév elnevezésre és 

annak megváltoztatására, továbbá a közterületnév védetté nyilvánítására a közterület 

elnevezésre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 

(4) A közforgalom számára megnyitott magánút elnevezésére a tulajdonos (kezelő) 

véleményének kikérését követően kerülhet sor. 

(5) A Képviselő-testület a Jegyző előterjesztése alapján 90 napon belül dönt 

a) a településrésznév és területének megállapításáról, megváltoztatásáról 

b) a közterületek elnevezéséről, elnevezésük megváltoztatásáról, 

c)  közterületnevek védetté nyilvánításáról, 

d) új közterületnek a terület kisajátítását, illetve közterületként való lejegyzését követő 

nevének megállapításáról, 

e) városrendezés, beépítés következtében két, vagy több részre tagolódó, egységes 

közterületként megszűnő, elkülönült közterület-részek új nevének meghatározásáról. 

(6) A Jegyző az előkészítő munka során kikéri az elnevezéssel, módosítással érintett 

közterületen állandó bejelentett lakóhellyel rendelkező lakosok véleményét. 

(7) A Jegyző csak olyan javaslatot terjeszthet a Képviselő-testület elé, ami a magyarországi 

hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló 303/2007. (XI.14.) 

Korm. rendeletnek, valamint jelen rendeletben foglaltaknak megfelel. 

(8) A Jegyző a közterület elnevezésről, illetve az elnevezés megváltoztatásáról, 

megszűnéséről értesíti a közterületen lakó-vagy tartózkodási hellyel rendelkező 

személyeket, ott székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező gazdasági 

társaságokat és egyéb szervezeteket, valamint az érintett ingatlan tulajdonosokat, továbbá 

az illetékes hatóságokat, különösen a katasztrófavédelmet, rendőrkapitányságot, mentőket, 

járási hivatalt. 

(9) Ha a városrendezés (beépítés) vagy bármely más ok következtében a közterület 

megszűnik, külön döntés nélkül a közterület nevét is megszűntnek kell tekinteni. 

 

Közterületnevek védetté nyilvánítása 

6. § 

 

(1) Helytörténeti, várostörténeti szempontból jelentős közterületneveket védetté lehet 

nyilvánítani. 

(2) A védett közterület nevét megváltoztatni nem szabad. 

(3) A védetté nyilvánítást a közterület-elnevezésekről vezetett nyilvántartásban fel kell 

tüntetni. 

(4) Amennyiben védetté nyilvánított közterület városrendezés folytán megszűnik, a 

közterületnév pótlásáról lehetőleg a megszűnéssel egyidejűleg gondoskodni kell. 

 

Közterület-elnevezésekről vezetett nyilvántartás 

 7. § 

 

(1) A város közterületeinek nevéről közhitelű nyilvántartást kell vezetni, amely a 

következőket tartalmazza: 

 sorszámot, 

 a közterületnév elő- és utótagját, 
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 helyrajzi számot 

 a településrész nevét, 

 az elnevezést megállapító határozat számát és keltét, 

 a megszűnést, névváltozást, 

 a korábbi közterületnévre vonatkozó adatokat, 

 a védetté nyilvánítást. 

(2) A nyilvántartást a Jegyző vezeti, abba bárki betekinthet. 

 

HÁZSZÁM MEGÁLLAPÍTÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK 

8. § 

 

(1) Az ingatlanok házszámozásáról a jegyző rendelkezik. Az eljárás hivatalból vagy annak a 

személynek a kérelmére indul, akinek a házszám megváltoztatásához jogos érdeke 

fűződik. 

(2) Az eljárás lefolytatására a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. 

(3) Az ügyfél kérelmére az ingatlan házszámának megváltoztatása csak abban az esetekben 

lehetséges, ha 

a) az ingatlan házszáma a hivatalos ingatlan-nyilvántartásban nem szerepel, csak helyrajzi 

számmal meghatározott, vagy 

b) több ingatlan azonos közterületnévvel és azonos házszámmal szerepel a hivatalos 

ingatlan-nyilvántartásban, vagy 

c) az ingatlan a közterület házsorában elfoglalt egyedi számszaki megjelölése nem a 

kialakult növekvő számsorban található, vagy 

d) az ingatlant megosztották, vagy 

e) az ingatlanok egyesítésére került sor. 

(3) Egy ingatlant csak egy házszámmal szabad ellátni. 

(4) Az ingatlanok számozását az alábbiak szerint kell megállapítani: 

a) a főútvonalak melletti ingatlanok számozása a városközpontból kifelé indulva történik, 

b) Szentendre város központja a Városháza, 

c) a mellékútvonal számozása a főútvonalnál kezdődik, 

d) a számozás 1-gyel kezdődik – a számok kihagyása nélkül – és a közterülethez 

csatlakozó utolsó ingatlanig tart, 

e) két oldalas közterületnél a számozást növekedési irányában haladva jobb oldalon a 

páratlan, bal oldalon a páros számokat kell alkalmazni, egyoldalas közterületnél a 

számozás folyamatosan történik, 

f) a telek és más hasonló alakú közterületek melletti ingatlanok számozása folyamatosan 

emelkedő számsorrendben, az óramutató járásával ellentétes irányban történik, a számsor a 

város középpontja felől becsatlakozó közterület jobb oldalán kezdődik és a bal oldalán ér 

véget, 

g) a lakótelepi épületeket lépcsőházanként kell házszámmal ellátni. 

(5) A kialakult házszámozás után megosztott ingatlanok házszáma megmarad és az újonnan 

kialakult telkek száma A-Z-ig  alátörést kap (5/A, 5/B stb.). 

 

A KÖZTERÜLETNÉV ÉS HÁZSZÁMTÁBLÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK 

 

9.§ 

 

(1) A közterületnév táblákat a Képviselő-testület által elfogadott minta szerint kell elkészíteni 

(1. sz. melléklet). 
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(2) A házszámtáblákat a belvárosban az 1. számú mellékletben meghatározott minta alapján 

kell elkészíteni. 

(2) Tilos közterületnév táblát, házszámtáblát, emléktáblát megrongálni, beszennyezni, 

eltakarni vagy megszüntetni, jogtalanul kihelyezni, eltávolítani. 

 

 

Közterületnév táblák 

10. § 

 

(1) A közterület nevét, a tájékozódást jól segítő névtáblákon kell feltüntetni. 

(2) A közterületnév tábla elkészíttetéséről, cseréjéről és pótlásáról a Jegyző gondoskodik. 

(3) A közterületnév táblának tartalmaznia kell a közterületnév elő- és utótagját. 

(4) A közterületnév táblákat a közterület kezdetén, végén, valamint minden betorkolló 

közterületnél mindkét oldalon, továbbá, az egy oldalról betorkolló közterület tengelyében 

az átellenes oldalon is ki kell függeszteni. 

(5) A közterületnév táblát épületen, kerítésen vagy külön kell elhelyezni. Az épületen vagy 

kerítésen való elhelyezésről a Jegyző által rendelkezésre bocsátott táblával a mindenkori 

tulajdonos köteles gondoskodni. Amennyiben a tulajdonos e kötelezettségének nem tesz 

eleget, a kifüggesztésről a Jegyző gondoskodik. Ebben az esetben a mindenkori 

tulajdonos a kifüggesztést, valamint a kifüggesztéssel kapcsolatos munkákat tűrni köteles, 

és az elhelyezés későbbi kártérítési igény alapja nem lehet. 

(6) Az közterület elnevezését biztosító tábla láthatóságát az ingatlan tulajdonosa köteles 

biztosítani. 

(7) A megváltozott közterületnevek tábláit a tájékozódás zavartalansága érdekében az 

elnevezéstől számított 1 évig eredeti helyükön kell hagyni, átlósan piros színnel át kell 

húzni. 

(8) Az új közterületnév táblát az áthúzott régi tábla fölé (mellé) kell kifüggeszteni. 

 

Házszámtáblák 

11.§ 

 

Az ingatlan tulajdonosa (kezelője) köteles saját költségen elkészíttetett házszámtáblát a 

közterületről jól láthatóan az épületre, bejárati kapura (üres telken a kerítésre) kihelyezni. 

  

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

12. § 

 

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

(2) A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik. 

(3) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti  

d) - Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közterület-, utca- és 

városrésznevek megállapításáról, valamint a házszámozás rendjéről szóló 24/2010. (VII.23.) 

önkormányzati rendelete, 

e) - Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közterület-, utca- és 

városrésznevek megállapításáról, valamint a házszámozás rendjéről szóló 24/2010. (VII.23.) 

önkormányzati rendeletének módosításáról szóló 26/2010. (IX.14.) önkormányzati rendelete, 

f) - Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének az egyes önkormányzati 

rendeletek módosításáról szóló 38/2010. (XII.15.) önkormányzati rendelet, 
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g) - Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közterület-, utca- és 

városrésznevek megállapításáról, valamint a házszámozás rendjéről szóló 24/2010. (VII.23.) 

önkormányzati rendeletének módosításáról szóló 22/2012. (IV.20.) önkormányzati rendelete, 

h) - Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének a szabálysértési 

rendelkezéseket tartalmazó egyes önkormányzati rendeletek módosításáról szóló 23/2012. 

(IV.20.) önkormányzati rendelete, 

- Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének az egyes önkormányzati rendeletek 

módosításáról szóló 1/2015. (I.27.) önkormányzati rendelete. 

i)  

Szentendre, 2016. június 16. 

 

 

 

 

Verseghi-Nagy Miklós  dr. Gerendás Gábor 

  polgármester           jegyző 

 

 

 

 

14.       Előterjesztés a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. üzleti tervének módosításáról 

Előadó: Verseghi-Nagy Miklós polgármester 

 
 
 

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

lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

Szavazás eredménye 

 

 

#: 265   Száma: 16.06.16/13/0/A/KT 

Ideje: 2016 június 16 16:44  

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 - 

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 - 

Fülöp Zsolt Távol - 

Zakar Ágnes Távol - 
 
 

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

határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 
 
 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

147/2016. (VI.16.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

 

1. a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. 2016. évi, a Képviselő-testület 63/2016. (III. 10.) 

Kt. sz. határozatával elfogadott üzleti tervének 21. és 23. sz. táblázatainak módosítását 

a határozat 1. és 2. sz. mellékletét képező táblázatokban foglalt tartalommal elfogadja; 

2. felkéri a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. Vezérigazgatóját a módosított üzleti 

tervben foglaltak végrehajtására. 

 

Felelős:    Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. Vezérigazgatója 

Határidő: folyamatos 

A végrehajtásért közvetlenül felelős: Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. Vezérigazgatója, 

Közgazdasági Iroda 

 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

15.  Előterjesztés a Püspökmajor lakótelepen a Kálvária úton parkolóhelyek   

létesítéséről 

  Előadó: Verseghi-Nagy Miklós polgármester 

 

 

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

Győző képviselőnek. 
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Horváth Győző képviselő: elmondja, hogy szükségessé vált a parkoló megépítése, ugyanis a 

lakótelepi parkolóhelyek száma véges. Főként a délutáni órák túlzsúfoltak, mert a szülők 

akkor hozzák a gyermekeket a sportegyesületek foglalkozásaira. Kéri képviselőtársait, hogy 

támogassák a határozati javaslatot. 

 

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

 

Fekete János képviselő: elmondja, hogy támogatják a határozati javaslatot. Hozzáfűzi, hogy 

az előterjesztésben murvás parkolóhely kialakítása van betervezve. Tapasztalatból állítja, 

hogy a murvás felületek – főleg parkoló esetén – igen gyorsan kifészkesednek. Ennek a 

karbantartása, fenntartása hosszútávon sokkal több pénzeszközt igényel, mint ha szilárd 

burkolattal látják el mindjárt az elején. Javasolja a szilárd burkolatot, hogy a későbbi 

karbantartásokat megússzák. 

 

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

 

Magyar Judit képviselő: támogatja az előterjesztést, mert nagy szükség van a parkolóhelyek 

kialakítására. Szeretné, ha a kérdéseire választ kapna, mert az előző kérdését sem válaszolták 

meg. Most azt kérdezi, hogy mi kerül ebben 4 millió Ft-ba? Ha a 10 parkolóhelyet 

visszaosztja, akkor egy-egy murvás parkolóhely 400 ezer Ft-ba fog kerülni? 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: felkéri dr. Weszner Juditot, a Városfejlesztési Iroda 

vezetőjét, hogy válaszoljon a kérdésre. 

 

dr. Weszner Judit irodavezető: elmondja, hogy az előterjesztést a Városi Szolgáltató 

Nonprofit Zrt. készítette, ők kérték az árajánlatot és határozták meg a műszaki tartalmat a 

tervező bevonásával. Bízik benne, hogy a tervező költségvetése alapján egy korrekt ár került 

meghatározásra. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: felhívja a figyelmet, hogy ezt az árat mindenképpen 

ellenőrizni fogják. Az előterjesztésben az szerepel, hogy „legfeljebb”, átnézik tüzetesen, hogy 

az ajánlatok megfelelnek-e a műszaki tartalomnak. Megadja a szót Holló István képviselőnek. 

 

Zakar Ágnes képviselő megérkezik az ülésterembe, a jelenlévő képviselők száma 14 fő. 

 

 

Holló István képviselő: elmondja, hogy támogatandó a parkoló. Nyilvánvaló, hogy szilárd 

burkolatot nem lehet csinálni ennyi pénzből. Jó lett volna, ha az előterjesztés kitér a 

rétegrendre, a konstrukcióra, hogy mit tartalmaz ez az összeg valójában. Egyébként nem tartja 

soknak a 4 millió Ft-ot, ha megfelelő a műszaki tartalom, de nagyon sok is lehet a 4 millió Ft, 

ha silány a műszaki tartalom. Ez egy kicsit képlékeny dolog, de az elvvel, hogy parkolót 

építsenek, egyetért. 

 

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

 

Fekete János képviselő: vitába száll az összegszerűséggel, mert szakmabeliként bátran 

kijelentheti, hogy 400 ezer Ft/parkoló összegből kialakítható a szilárd burkolat. 
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Verseghi-Nagy Miklós polgármester: jelzi, hogy az árajánlatok mindenki számára 

megismerhetőek. Kéri a Városfejlesztési Irodát, hogy ezt a Képviselő-testület számára tegye 

elérhetővé. Egyéb kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 
 
 
 

Szavazás eredménye 

 

 

#: 266   Száma: 16.06.16/14/0/A/KT 

Ideje: 2016 június 16 16:49  

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 - 

Horváth Győző Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Holló István Tart. - 

Fülöp Zsolt Távol - 
 
     
 

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

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

148/2016. (VI.16.) Kt. sz. határozata: 
 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  

1. a Szentendre, Püspökmajor lakótelepen kialakult rendkívüli parkolási helyzet 

enyhítése céljából parkolóhelyeket kíván létesíteni; 

2. a parkolóhelyek létesítésére a szentendrei belterület, 8634/71 és 1355 hrsz-ú, 

természetben a Fehérvíz utca és a Kálvária út kereszteződése mellett, a Barcsay Jenő 

Általános Iskola sportpályái előtt található füvesített közterületekből 270 m2-t vesz 

igénybe, melynek kivitelezését legfeljebb 4.000.000 Ft értékben a Város 2016. évi 

költségvetéséről szóló 4/2016. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3/b. sz. melléklet I. 

Felújítások fejezet Épített fejlesztések cím alatt a Miniberuházások sor terhére 

biztosítja; 

3. felkéri a Polgármestert, hogy a beruházás kivitelezését a Városi Szolgáltató Nonprofit 

Zrt-vel 2016. április 28-án megkötött vállalkozási szerződésben foglaltak alapján a 

Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt-től rendelje meg. 

 

Felelős:     Polgármester 

Határidő: azonnal 

Végrehajtásért közvetlenül felelős: Városi Szolgáltató NZrt. 

 
 
 

16. Előterjesztés Szentendre És Térsége TDM Nonprofit Kft. végelszámolással 

történő jogutód nélküli megszüntetéséről 

  Előadó: Sólyomné Gyürk Dorottya kulturális alpolgármester 

 

 

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

lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

Szavazás eredménye 

 

 

#: 267   Száma: 16.06.16/15/0/A/KT 

Ideje: 2016 június 16 16:49  

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 
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Megjegyzés: 

 

Név Voks Frakció 

Boda Anna Mária Igen - 

Dombay Zsolt Igen - 

Fekete János Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Kubatovics Áron Tart. - 

Fülöp Zsolt        Távol    - 

 

 

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

határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

149/2016. (VI.16.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Szentendre És Térsége TDM 

Nonprofit Kft. tagja, és mint a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. egyedüli 

alapítója 

 

1. támogatja a Szentendre És Térsége TDM Nonprofit Kft. végelszámolással történő 

jogutód nélküli megszűnését, javasolja, hogy a végelszámolás kezdő időpontja 

2016. december 31. legyen, a végelszámolói feladatokat pedig a jelenlegi 

ügyvezető, Hidegkuti Dorottya lássa el az ügyvezetői díjazásával azonos díjazás 

ellenében; 

2. elfogadja továbbá, hogy a KMOP 3.1.2/2011-0001-es pályázat fenntartási 

kötelezettségeit Szentendre Város Önkormányzat a Szentendre És Térsége TDM 

Nonprofit Kft. jogutód nélküli megszűnését követően átvállalja és a pályázat 

zárását követő 5 éven keresztül biztosítja, ha ezt az Irányító Hatóság jóváhagyja; 

3. felkéri a Polgármestert, hogy a Szentendre És Térsége TDM Nonprofit Kft. 

következő taggyűlésén a fenti javaslatokat támogassa szavazatával. 

 

Felelős:     Polgármester 

Határidő: 1-2. pont: azonnal 

         3. pont: 2016. június 30. 

A végrehajtásért közvetlenül felelős: Jogi Iroda 
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17.  Előterjesztés Szentendre És Térsége TDM Nonprofit Kft. tagi kölcsön szerződésének 

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 

 

 

#: 268   Száma: 16.06.16/16/0/A/KT 

Ideje: 2016 június 16 16:50  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 100.00 93.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 14 100.00 93.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   6.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Név Voks Frakció 

Boda Anna Mária Igen - 

Dombay Zsolt Igen - 

Fekete János Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

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

határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

150/2016. (VI.16.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

 

1. jóváhagyja a Szentendre És Térsége TDM Nonprofit Kft., mint kölcsönvevő és 

Szentendre Város Önkormányzata, mint kölcsönadó között 2012. november 15-én 

létrejött tagi kölcsön szerződés módosítását a határozat melléklete szerint; 

2. felkéri a Polgármestert a módosított tagi kölcsön szerződés aláírására a határozat 

melléklete szerinti tartalommal. 

 

Felelős:     Polgármester 

Határidő:  azonnal 

A végrehajtásért közvetlenül felelős:  Jogi Iroda,  

Szentendre És Térsége TDM Nonprofit Kft. 

ügyvezetője 

 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

 

18. Előterjesztés a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. tagi kölcsön     

szerződésének módosításáról 

Előadó: Sólyomné Gyürk Dorottya kulturális alpolgármester 

 

 

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

képviselőnek. 

 

Magyar Judit képviselő: elmondja, hogy a bizottsági ülésen a tagi kölcsön kapcsán felmerült, 

hogy miért módosítják folyamatosan a határidőket, miért nem adják eleve támogatásként ezt, 

nem bűn a saját cégek támogatása különböző feladatokra. Az, hogy még 2012-es tagi kölcsönt 

tologatnak, bizonytalan, hogy megkapják-e vagy soha nem kapják meg – tudja, hogy máshol 

van könyvelve -, lehet, hogy egyszerűbb, ha támogatási összegként kapják meg, úgyis ők 

használják fel. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: felkéri Kéri Mihály gazdasági vezetőt, hogy 

válaszoljon a kérdésre. 

 

Kéri Mihály gazdasági vezető: elmondja, hogy a tagi kölcsönök folyósításánál alapvetően 

nem az volt a szándék, hogy támogatást adjon az Önkormányzat, hanem elvárás volt az, hogy 

a jövőben ezeket a pénzeket visszafizessék a társaságok. Jelzi, hogy a társaságok 

jövedelmezősége év közben, évek között is folyamatosan változik, ami egyik időszakban 

lehetővé teszi, másik időszakban nem teszi lehetővé a tagi kölcsönök visszafizetését. Jelen 

esetben két társaságnál van folyamatban módosítás, az egyik a Kulturális Központ Nonprofit 
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Kft., a másik a Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft. A TDM NKft. esetében elindul 

egy végelszámolás, célszerű megvárni, milyen vagyon kerül felosztásra az eljárás végén. A 

Kulturális Központ NKft. esetében az a szituáció állt elő, hogy a tavalyi évben elég jelentősen 

pozitív gazdálkodást folytatott. Várják, hogy az idei évben is tudja-e folytatni ezt a típusú 

gazdálkodást, tehát lesz-e forrása a visszafizetésre. Reményeik szerint az idei 

költségvetéséből is megfelelően fog gazdálkodni és lehetőséget tud teremteni, hogy 

visszafizesse a tagi kölcsönt. Ez nyilvánvalóan év végén fog eldőlni, hogyan áll a társaság, 

ezért kérték a két tagi kölcsön szerződés módosítását. 

 

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

 

Magyar Judit képviselő: elmondja, hogy a konkrét előterjesztéseket érti, a jövőre nézve 

gondolt arra, hogy betartatják és nem határidőket módosítva megpróbálják visszaszerezni a 

pénzt. Egyébként pedig ez egy tánc, amit eljátszanak minden évben vagy éveken keresztül és 

igazából az lesz a vége, hogy támogatásként megkapják az összegeket, vagy valamilyen 

módon leírják. A jövőre nézve azt mondja, hogyha szeretnének ily módon támogatni, nem 

biztos, hogy a tagi kölcsön a jó forma, főleg így, hogy folyamatosan kitolják a határidőket. 

  

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: egyetért Képviselő asszonnyal, hogy alapvetően nem 

kell tagi kölcsönt biztosítani, ennek az az előzménye, hogy korábbi tagi kölcsönökről van szó. 

Megadja a szót Kubatovics Áron képviselőnek. 

 

Kubatovics Áron képviselő: elmondja, hogy ez nehéz kérdés, mert ha nem tagi kölcsönt 

adnak, hanem magasabb támogatást, akkor azért fognak majd szót kérni és azt fogják 

támadni. 

 

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

bocsátja a határozati javaslatot. 

 

Szavazás eredménye 

 

 

#: 269   Száma: 16.06.16/17/0/A/KT 

Ideje: 2016 június 16 16:54  

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: 

 

 



 61 

Név Voks Frakció 

Boda Anna Mária Igen - 

Dombay Zsolt Igen - 

Fekete János Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Fülöp Zsolt        Távol   - 
 
 
 

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

határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 
 
 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

151/2016. (VI.16.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

 

1. a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft., mint kölcsönvevő és Szentendre 

Város Önkormányzata, mint kölcsönadó között 2014. november 18-án létrejött tagi 

kölcsön utolsó részletének, 12.695.000 Ft-nak a visszafizetési határidejét 2016. 

december 31. napjára módosítja; 

2. felkéri a Polgármestert a tagi kölcsön szerződés módosításának aláírására. 

 

Felelős: 1-2. pont: Polgármester      

Határidő: 1. pont: azonnal 

        2. pont: 2016. június 30. 

A végrehajtásért közvetlenül felelős: Jogi Iroda 
 
 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
 

19.   Előterjesztés az Aquapalace Kft. saját tőke helyzetének rendezéséről 

        Előadó: Kéri Mihály gazdasági vezető 

 

 

 

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

lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 
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Szavazás eredménye 

 

 

#: 270   Száma: 16.06.16/18/0/A/KT 

Ideje: 2016 június 16 16:55  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 100.00 93.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 14 100.00 93.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   6.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Név Voks Frakció 

Boda Anna Mária Igen - 

Dombay Zsolt Igen - 

Fekete János Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Fülöp Zsolt Távol - 
 
 

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

határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

152/2016. (VI.16.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
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1. a törzstőke mértékét elérő saját tőke biztosítása érdekében 211 527 EFt 

pótbefizetést teljesít az Aquapalace Kft. számára, melyet az alapító okirat 8/3. 

pontjára tekintettel három hónapon belül kell teljesíteni; 

 

2. az Aquapalace Kft. alapító okiratának 8.2. pontjának első mondatát az alábbira 

módosítja: 

„8/2. A pótbefizetés legmagasabb összege 693.275 E Ft, azaz 

Hatszázkilencvenhárommillió-kettőszázhetvenötezer forint. A pótbefizetést a tag 

nem pénzbeli szolgáltatás útján is jogosult teljesíteni.” 

 

3. megállapítja, hogy az 1. pontban meghatározott pótbefizetési kötelezettséget nem 

pénzbeli szolgáltatás útján, az Aquapalace Kft-vel 2013. december 31-én kötött 

tagi kölcsön szerződésből fennálló követelés terhére teljesíti; 

 

4. az Aquapalace Kft., mint kölcsönvevő és Szentendre Város Önkormányzata, mint 

kölcsönadó között 2013. december 31-én létrejött, majd többször módosított tagi 

kölcsön szerződésben a tagi kölcsön visszafizetésének határidejét az alábbiakra 

módosítja: 

- 211 527 000 Ft visszafizetési határideje 2016. június 30. napja, 

- 1 232 358 000 Ft visszafizetési határideje 2017. június 30. napja, 

 

5. felkéri a Polgármestert a tagi kölcsön szerződés, valamint az alapító okirat 

módosításának, továbbá az engedményezésről szóló megállapodás aláírására; 

 

6. felkéri az Ügyvezetőt a pótbefizetéssel összefüggésben szükséges, a társaságot 

terhelő intézkedések megtételére, az engedményezésről szóló megállapodás, 

valamint a tagi kölcsön szerződés módosításának aláírására. 

 

Felelős:     1-5. pont: Polgármester 

           6. pont : Aquapalace Kft. ügyvezetője 

Határidő: 2016. június 30. 

A végrehajtásért közvetlenül felelős: Jogi Iroda 
 

 

20.   Előterjesztés a Ferenczy Múzeumi Centrum szerkezet-átalakítási tervének   

módosításáról 

  Előadó: Sólyomné Gyürk Dorottya kulturális alpolgármester 

 

 

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

Áron képviselőnek. 

 

Kubatovics Áron képviselő: elmondja, hogy nincsenek illúziói, az előterjesztést a Képviselő-

testület többsége meg fogja szavazni, ők nem támogatják. Tavaly decemberben vagy idén 

január-február környékén már tárgyalták ezt, akkor hosszan érveltek amellett, hogy miért nem 

jó az a stratégia. Egyrészt nem tervez a Ferenczy Múzeumi Centrum költségvetésébe pénzt a 

három filiálé fenntartására, másrészt miért rossz az, hogyha a három filiálét leépítik. Az 

utóbbira szeretne utalni, mert ezt nagyon kockázatos lépésnek gondolja. Teljesen jogszerű, azt 

mondják, hogy felmondják rendes felmondással. Kérdezi, hogy mi történik akkor, ha nem 

jelölnek ki fenntartót. Nyilván bezárják az épületeket, a benne lévő gyűjteménnyel valami fog 
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történni, vagy az Örökségvédelmi Hivatal valamit elkezd majd dolgoztatni, hogy a 

gyűjtemények ne kezdjenek el rothadni, a dolgozókat elbocsájtják stb. Nem biztos abban, 

hogy ez az előremutató út, hogy így elherdálják a saját értékeiket, a magyar kulturális 

kincseiket. Szerinte ez iszonyú kockázatos út. Holló István képviselőtársa a Városi 

Szolgáltató NZrt. kapcsán azt mondta, hogy azért nem jó az út, mert leépítik egy divízióján 

keresztül, elveszik a dominancia. Kiemeli, hogy ugyanez van a Ferenczy Múzeumi Centrum 

helyzetét nézve is. Nyilván nem kell a Kulturális Alpolgármester asszonynak mondani, de jó, 

ha a Képviselő-testület előtt elhangzik, hogyha egy ilyen nagy múzeumnak sok filiáléja van, 

akkor nagyobb az érdekérvényesítő képessége. A filiálék ugyanúgy pályáztak az elmúlt 

években, és ha leépítik ezeket, akkor visszaszorul Szentendrén a Ferenczy Múzeum egy kis 

helyi múzeummá. Lehet, hogy 5-6 épülete van a városban, de csak helyi érdekű múzeum, 

ugyanúgy, mint Kiskőrös, Nagykovácsi stb. Ráadásul azok a dolgozói helyek, melyek a 

Ferenczy Múzeumban voltak, azok egy részét nyilván a kis múzeumok használták. Nem volt 

saját PR-osuk, nem volt saját régészük stb., ezeket mind Szentendréről látták el. Ez 

önmagában fogja generálni azt a folyamatot, hogy a szentendrei munkatársakat kell majd 

elbocsájtani, nem lesz elég munkájuk, hiszen a filiálékban már nincs mit elvégezni. Újra kitér 

arra is, hogy kétféle finanszírozása van a Ferenczy Múzeumnak. Van egy normatíva és egyéb 

kategória, ahonnan pluszban támogatják ezeket a múzeumokat. Gulyás Gábor igazgató úr és 

Sólyomné Gyürk Dorottya kulturális alpolgármester asszony letette a nagyesküt, hogy ezt a 

pénzt továbbra is, akkor is meg fogja kapni Szentendre és a Ferenczy Múzeum, ha kevesebb 

lesz a filiálé. Szerintük ez nem fog megtörténni. Úgy tudja, hogy azért nem vették át a Szőnyi 

Emlékmúzeumot, mert azt mondta a Magyar Nemzeti Galéria, hogy átveszik, ha megkapják 

ennek kapcsán a költségvetési forrást is. Itt akad el az átadási folyamat, mert a Ferenczy 

Múzeum nyilván nem akarja leadni azt a plusz bevételt. Az a baj, hogy ez hiányozni fog a 

2017. évtől. Felhívja a figyelmet, hogy struktúrájában rossznak tartják az előterjesztést, 

egyáltalán azt az irányt, ami történik. Kistérségi központ státuszból szorul vissza Szentendre, 

nyilván a pénzügyi lehetőségek hiánya miatt, mégsem tartják ezt jó iránynak. Tisztelettel kéri  

Kulturális Alpolgármester asszonyt, hogy adjon érdemi választ az ügyben. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: úgy gondolja, hogy eddig az összes kérdést 

megválaszolták, ami a képviselő-testületi ülésen felmerült. Szerinte Kubatovics Áron 

képviselő úr több dolgot is összekever. Az egyik a normatíva, a 189 millió Ft, arról volt szó, 

hogy 2017-től ugyanúgy rendelkezésükre fog állni akkor is, ha a filiálék, a kis múzeumok már 

nem a Ferenczy Múzeumi Centrum fenntartásában lesznek. Ennek kapcsán egy informális 

ígérettel bírnak a Miniszter úrtól. Minden okuk megvan, hogy azt reméljék, hogy ez így lesz. 

Ez nem a 2016. évre vonatkozik, ez évben a 189 millió Ft a múzeum rendelkezésére áll. Úgy 

véli, hogy nagyon derék dolog, hogy a tápiószelei, verőcei, zebegényi értékek országos 

jelentőségét Képviselő úr megemlítette és ezekért aggódik. Szerinte meg kellene kérdezni a 

szentendrei adófizető polgárokat, hogy kívánják-e a tápiószelei vagy a verőcei gyűjteményt 

finanszírozni. Ha Képviselő úr 5 ilyen állampolgárt talál, akkor tudnának erről a kérdésről 

tovább beszélni. Azt gondolja, hogy 27 ezer ember nem kívánja ezen települések 

gyűjteményét vagy múzeumait finanszírozni. Kiemeli, hogy a szerkezetátalakítási terv és 

program továbbhaladása abszolút rendben van. A településeknek 6 hónap áll rendelkezésére a 

szerződés szerint, hogy az új helyzetre felkészüljenek, Szentendrének más kötelezettsége, 

feladata ezzel kapcsolatban nincs. Nem fordulhat elő az, hogy emiatt 2017. január 1-től 

bármilyen költségük vagy feladatuk lenne. Megjegyzi azt is, hogy nem azért akadt meg a 

folyamat, mert a Szépművészeti Múzeum vagy a Nemzeti Múzeum nem kívánta átvenni az 

intézményeket, hanem azért, mert a három kistelepülés önkormányzata nem hozta meg azt a 

határozatot, ami a közös megegyezéshez szükséges lett volna, így a szerződésben foglalt 

egyoldalú felmondással élnek. Megadja a szót Magyar Judit képviselőnek. 
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Magyar Judit képviselő: elmondja, ha megkérdeznék a szentendrei polgárokat, hogy a saját 

adófizetői pénzüket szeretnék-e pluszban 21 millió Ft erejéig a Ferenczy Múzeumra költeni, 

akkor lehet, hogy ugyanaz lenne a válasz, mint ha megkérdeznék, hogy más települések 

múzeumát szeretnék-e fenntartani. Kiemeli, hogy a Jogi, Vagyonnyilatkozat-vizsgáló és 

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság ülésén elhangzott a felelősség kérdése, ugyanis amikor január-

februárban megkapták ezt az anyagot, akkor mindenki letette a nagyesküt, hogy előkészített 

anyag, minden ütemszerűen fog zajlani stb. Aztán a februári költségvetésben – akkor 

konkrétan meg is jegyezte -, hogy nagyon csodálkozik, hogy a Ferenczy Múzeumi Centrumra 

céltartalékként 25 millió Ft-ot félretesznek. Valószínű, hogy lehetett korábban tudni azt, hogy 

erre a pénzre esetleg szükség lesz. Megkérdezte Kéri Mihály gazdasági vezetőtől, hogy ez 

mire kell, az volt a válasz, hogy rendkívüli költségekre. Most sem látja a rendkívüli 

költségeket 21,107 millió Ft értékben. Jó lenne, ha legalább nagy vonalakban tudhatnák, hogy 

milyen rendkívüli költségekről van szó, amelyet most a céltartalékból ide kell csoportosítani. 

Úgy gondolja, hogy akkor is, most is előkészítetlen volt az anyag, nem kellett volna 21 millió 

Ft-ot még beletenni a szentendrei adófizetők pénzéből. Kiemeli, ha tudták azt, hogy a 

képviselő-testületek nem fogadják el a határozatot, akkor történt-e felszólítás, hogy ez ügyben 

nyilatkozzanak. A részleteket nem látják, csak az összefoglaló anyagot, amire nem biztos, 

hogy igent tudnak mondani. Ezt az előterjesztést biztos nem tudja elfogadni. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: elmondja, hogy természetesen megtörténtek ezek a 

tárgyalások és felszólítások. A 25 millió Ft a céltartalékból rendkívüli kiadásokra lett 

félretéve, és ahogy Magyar Judit képviselő említette is, ez a költség nem lett tervezve a 

költségvetésben, tehát ez rendkívüli kiadás és ezért kell abból a keretből a fedezetet 

megteremteni. Megadja a szót Holló István képviselőnek. 

 

Holló István képviselő: elmondja, hogy lehetséges, hogy a szentendrei polgárok nem 

szeretnék a tápiószelei múzeumot támogatni, azonban volt egy lehetőségük, hogy megyei jogú 

város felé haladjanak, megvoltak a megyei intézmények, megyei múzeumok. Lehet, hogy ez 

pénzbe kerül, de bizonyos tekintetben egy rangot, egy lehetőséget biztosított számukra. 

Megemlíti, hogy megyei rendezvény a Szentendrei Teátrum, a kistérségé lett volna a 

szemétszállítás, ha itt marad, és nem adják át úgymond. Úgy érzi, hogy Szentendre városa a 

gazdasági-, kulturális erejéből, presztizséből folyamatosan veszít és folyamatosan teljesen 

más dologra koncentrálnak. A környező településeken is konkurencia harc van, és dörzsölik a 

markukat, hogy ezek a lehetőségek is kicsúsztak a kezükből, ők viszont a haszonélvezői 

lehetnek. Egyetért, hogy ezek pengeélre állított dolgok, de ne adják meg könnyen magukat, 

Szentendre dominanciája maradjon meg a térségben és a megyében is. Hosszútávon az lenne 

megnyugtató, ha megyei jogúságra törnének és ehhez ezek a dolgok szükségesek. Pest 

megyében egy megyei jogú város van, Érd, az agglomeráció északi zónájában nincsen megyei 

jogú város. Nekik ezt szem előtt kellene tartani, mert szerinte a jövőben ezeket támogatni 

fogja a Kormányzat, és ennek haszonélvezői lehetnek előbb-utóbb. Úgy érzi, ha a 

lehetőségeket kiadják a kezükből és rendre átadják hivatkozva bizonyos dolgokra, nagyon 

távol fognak ettől kerülni. A települések között verseny van, jók lettek volna a pozícióik, de 

ebből fokozatosan veszítenek. Kéri, hogy mérlegeljék a lehetőségeket. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: úgy értelmezi, hogy nem kérdés, hanem vélemény, 

javaslat, egy állásfoglalás volt Holló István képviselő úr hozzászólása. Megadja a szót Fekete 

János képviselőnek. 
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Fekete János képviselő: elmondja, hogy a Kulturális és Turisztikai Bizottság ülésén 

elhangzott, hogy a kis múzeumok leadásával a kis múzeumok költségvetését is elveszti a 

város. Ezzel ellentmondani látszik, amit Polgármester úr is mondott, hogy a teljes 189 millió 

Ft továbbra is rendelkezésükre fog állni. Kérdezi, hogy melyik állítás az igaz? 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: elmondja, hogy az lesz az igaz, ami majd a 

Minisztérium döntése lesz. Azon vannak, hogy a teljes 189 millió Ft 2017. évben is 

rendelkezésére álljon a Ferenczy Múzeumi Centrumnak - ennek kapcsán folytattak 

megbeszélést Miniszter úrral. Megadja a szót Sólyomné Gyürk Dorottya kulturális 

alpolgármesternek. 

 

Sólyomné Gyürk Dorottya kulturális alpolgármester: elmondja, hogy a 189 millió Ft közel 

sem fedezi a múzeumok működését, Szentendre város nagyon sokat tesz ehhez hozzá. Egy 

országos összevetés szerint Szentendre erején felül, 1 főre vetítve messze magasabban 

támogatja a múzeumi intézményrendszerét, mint bárki az országban. Ezért támogatja, hogy 

ami nem kötelező feladat - határokon túli kis múzeumaik vannak – azokat adják le, a 

lakosságtól sem elvárható. Ezt Dr. Kálnoki-Gyöngyössy Márton igazgató úr annak idején az 

országban egyedüli módon vállalta be, neki volt ez presztizskérdés, hogy Szentendre határain 

túli múzeumokat is Szentendre város kvázi nyakába varrjon. Úgy gondolja, hogy helyes 

döntésük, amikor tehermentesítik magukat a nem kötelező feladattól. 

 

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

bocsátja az I. határozati javaslatot. 

 

Szavazás eredménye 

 

 

#: 271   Száma: 16.06.16/19/0/A/KT 

Ideje: 2016 június 16 17:08  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 10 71.42 66.67 

Nem 2 14.29 13.33 

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 - 

Horváth Győző Igen - 

Kun Csaba Igen - 
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Petricskó Zoltán általános alpolg. Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Holló István Nem - 

Kubatovics Áron Nem - 

Fekete János Tart. - 

Magyar Judit Tart. - 

Fülöp Zsolt 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 

153/2016. (VI.16.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

 

1. a múzeumigazgató indítványára az alábbiak szerint jóváhagyja a Ferenczy Múzeumi 

Centrum szerkezet-átalakítási tervének módosítását: 

 

a) a Ferenczy Múzeumi Centrum a Blaskovich Múzeum (Tápiószele, Múzeum út 

13.), a Gorka Kerámia Kiállítás (Verőce, Szamos utca 22.), és a Szőnyi István 

Emlékmúzeum (Zebegény, Bartóky József utca 7.) működtetését – a közfeladat-

ellátási szerződések felmondására tekintettel – 2017. január 1. napjával adja át más 

fenntartónak; 

b) a Ferenczy Múzeumi Centrum álláshelyeinek létszáma 2017. január 1. napjától 

csökken 110 főre; 

c) 1 fő gyűjteménykezelő helyett 1 fő régész álláshely megszüntetésére kerül sor;   

 

2. megállapítja, és utólagosan jóváhagyja, hogy a Ferenczy Múzeumi Centrum Igazgatója 

a Képviselő-testület 26/2016. (II.11.) Kt. sz. határozatának 3. pontjában szereplő 

táblázat 7. sorában meghatározott, egy teljes munkaidős gyűjteménykezelő munkakör 

megszüntetését nem hajtotta végre és jóváhagyja, hogy ehelyett egy teljes állású 

régész munkakör megszüntetésére kerüljön sor; 

 

3. úgy dönt, hogy a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a 

továbbiakban: Kjt.) 30. § (1) bekezdés b) pontja alapján a Ferenczy Múzeumi 

Centrumban 1 teljes munkaidős régész álláshelyet megszüntet, mely alapján a 

Ferenczy Múzeumi Centrum Igazgatója, mint a munkáltatói jogkör gyakorlója köteles 

a szükséges intézkedéseket – beleértve a Kjt. 30/B. § (1) bekezdés szerinti 

intézkedéseket is – 2016. június 17-én – a Kjt. 30/A. § (1) bekezdésében foglalt, a Kjt. 

30/C. § (1) bekezdése szerinti tartalmú intézkedés megtételével – megkezdeni és a 

lehető legrövidebb időn belül befejezni; 
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4. az 1. pontban meghatározott döntés kiadásaihoz a Ferenczy Múzeumi Centrum részére 

21,107 millió Ft előirányzatot biztosít a Ferenczy Múzeumi Centrum szerkezeti 

átalakítás rendkívüli költségeire biztosított működési céltartalék terhére és felkéri a 

Polgármestert, hogy a Város 2016. évi költségvetésének következő módosításakor az 

előirányzat változást vegye figyelembe.  

 

 

 

 

Felelős:     1-3. pont: a Ferenczy Múzeumi Centrum Igazgatója 

         4. pont: Polgármester 

Határidő: 1-3. pont: azonnal 

     4. pont: a költségvetés következő módosításakor 

A végrehajtásért közvetlenül felelős: 1-3. pont: Ferenczy Múzeumi Centrum Igazgatója 

            4. pont: Közgazdasági Iroda 

 
 

 

 

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

 

 

Szavazás eredménye 

 

 

#: 272   Száma: 16.06.16/19/0/A/KT 

Ideje: 2016 június 16 17:09  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 10 71.43 66.66 

Nem 1 7.14 6.67 

Tartózkodik 3 21.43 20.00 

Szavazott 14 100.00 93.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   6.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Név Voks Frakció 

Boda Anna Mária Igen - 

Dombay Zsolt Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kun Csaba Igen - 
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Petricskó Zoltán általános alpolg. Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Holló István Nem - 

Fekete János Tart. - 

Kubatovics Áron Tart. - 

Magyar Judit Tart. - 

Fülöp Zsolt Távol - 

 

     

 

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

II. határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

154/2016. (VI.16.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

 

 

1. a Tápiószele Város Önkormányzatával, és a Ferenczy Múzeumi Centrummal (korábbi 

nevén: Ferenczy Múzeum, illetve Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága) Szentendrén, 

2012. november 27-én kötött, a Blaskovich Múzeum (Tápiószele, Múzeum út 13.) 

működtetésére vonatkozó, közfeladat ellátásáról szóló megállapodást a megállapodás 

10. pontja alapján 2016. december 31. napjával felmondja; 

 

2. a Zebegény Község Önkormányzatával, és a Ferenczy Múzeumi Centrummal (korábbi 

nevén: Ferenczy Múzeum, illetve Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága) Szentendrén, 

2012. november 27-én kötött, a Szőnyi István Emlékmúzeum (Zebegény, Bartóky 

József utca 7.) működtetésére vonatkozó, közfeladat ellátásáról szóló megállapodást a 

megállapodás 9. pontja alapján 2016. december 31. napjával felmondja; 

 

3. a Verőce Község Önkormányzatával, és a Ferenczy Múzeumi Centrummal (korábbi 

nevén: Ferenczy Múzeum, illetve Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága) Szentendrén, 

2012. november 27-én kötött, a Gorka Kerámia Kiállítás (Verőce, Szamos utca 22.) 

működtetésére vonatkozó, közfeladat ellátásáról szóló megállapodást a megállapodás 

9. pontja alapján 2016. december 31. napjával felmondja; 

 

4. felkéri a Polgármestert, hogy a jelen döntésről a közfeladat ellátására kötelezett 

önkormányzatot értesítse; 

 

5. felkéri a Polgármestert, hogy a jelen határozat végrehajtása érdekében terjessze a 

Ferenczy Múzeumi Centrum alapító okiratának módosításáról szóló előterjesztést a 

Képviselő-testület 2016. szeptemberi rendes ülésére.  
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Felelős:   Polgármester 

Határidő: 1-4. pont: azonnal 

    5. pont: a Képviselő-testület 2016. szeptemberi rendes ülése 

A végrehajtásért közvetlenül felelős: 1-4. pont: Kulturális és köznevelési referens 

            5. pont: Jogi Iroda 
 

 

 

21.  Előterjesztés a 3734/1 hrsz-ú ingatlanra (Ábrányi villához vezető út) vonatkozó    

együttműködési megállapodás megkötéséről 

         Előadó: Kéri Mihály gazdasági vezető 

 

 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: ismerteti az előterjesztést. Ügyrendben megadja a szót 

Kubatovics Áron képviselőnek. 

 

Kubatovics Áron képviselő: elmondja, hogy tudomása szerint a karzaton a Zenta utcai lakók 

képviseletében vannak jelen, nekik szeretne szót kérni a Képviselő-testülettől. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: úgy gondolja, hogy az egy másik utca, szavazásra 

bocsátja az ügyrendi javaslatot, melyet nem támogat. 

 

Szavazás eredménye 

 

 

#: 273   Száma: 16.06.16/20/0/A/KT 

Ideje: 2016 június 16 17:10  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Egyszerű 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 4 28.57 26.67 

Nem 6 42.86 39.99 

Tartózkodik 4 28.57 26.67 

Szavazott 14 100.00 93.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   6.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Név Voks Frakció 

Fekete János Igen - 

Holló István Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Magyar Judit Igen - 
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Boda Anna Mária Nem - 

Kun Csaba Nem - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Nem - 

Pintér Ádám Nem - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Nem - 

Verseghi-Nagy Miklós Nem - 

Dombay Zsolt Tart. - 

Horváth Győző Tart. - 

Tolonics Gyula Tart. - 

Zakar Ágnes Tart. - 

Fülöp Zsolt Távol - 

 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: megállapítja, hogy a Képviselő-testület az ügyrendi 

javaslatot elutasította. Megadja a szót Kubatovics Áron képviselőnek. 

 

Kubatovics Áron képviselő: megjegyzi, hogy nem tudja olyan jól elmondani a problémát, 

mint az érintettek, nem ismeri a pontos környezetet és az előzményeket. Emlékeztet rá, hogy 

Laki Péter úr az Ábrányi villa lépcsőjével kapcsolatosan egyeztetett a lenti lakókkal és ők 

ebbe beleegyeztek. Meghallgatta a tegnapi bizottsági ülés hanganyagát (nem volt jelen a 

bizottsági ülésen), világossá vált számára, hogy a lenti négy családi házban lakók attól 

tartanak, hogy mi történik akkor, ha Laki úr nem pont azt, nem pont úgy csinálja meg, ami 

elhangzott és a jegyzőkönyvben benne van. Elmondja továbbá, hogy felhívták a Zenta 

utcából, hogy van egy másik ügy, ami nagyon közel van ehhez. A Zenta utca végén van egy 

olyan telek (Alföldiné Petényi Zsuzsanna vagyongazdálkodási ügyintéző jobban el tudja 

mondani), amit az Önkormányzat évek óta nem tud eladni, mert a közúthoz nincs közvetlen 

kapcsolódása. Sem a környező lakók, sem a Laki Péter úr nem akarja megvenni. Ez a 

problémája a Zenta utcaiaknak, de nem tudja pontosan, mert nem ott lakik. Szerintük azzal, 

hogyha magánúttá fog valamikor válni ez a bizonyos lépcső, elveszik azt a lehetőségét, hogy 

ahhoz a kis telekhez alulról, tehát az Ábrányi villa lépcsőjén keresztül legyen valamifajta 

közúti kapcsolat, hogy tudja a Város értékesíteni. Ha azonban Laki úr magának minősíti, 

akkor végképp „befagy” ez a rész, miközben az a problémájuk az ottani lakóknak, hogy ők 

újították fel azt az utcát, akkor majd ők is magánúttá kívánják majd minősíteni a Zenta utcát. 

Felhívja a figyelmet, hogy gócpont a környék ilyen formában, amit jó lenne egységesen 

kezelni. Fontos lett volna az is, hogy az érintettek szót kapjanak. Sérelmezi, hogy nem 

foglalkoznak az Ábrányi villa mellett lévő telekkel, holott 2010-2011. év óta van ez terítéken. 

Nem foglalkoznak a Zenta utcai lakókkal sem, akiknek konkrét konfliktusa volt Laki úrral, 

amikor ott építkezett. A lakóknak addig kellett járni az Önkormányzat nyakára, amíg végül 

nagy nehezen Laki úr megcsinálta azt az utcát. Kiemeli, hogy fontos lenne a lakókkal 

egyeztetni és globálisan nézni a helyzetet. Ha csak kis részeket akarnak megoldani, akkor 

nagyon nehéz jó döntéseket hozni. 

 

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

 

Magyar Judit képviselő: véleménye szerint, ha idejön egy lakos, akkor meg kellene 

hallgatni. Ezzel elkerülhetnék például a Magyar Telekomos történeteket is, hogy nem jól 

vannak tájékoztatva. Az Ábrányi villa eset kapcsán is kiderült, hogy nem azt az egyetlen utcát 

érinti. A tegnapi bizottsági ülésen elhangzott az egyik lakos részéről, hogy ők ezt igazából 

akkor tudják elfogadni, ha biztosítékot kaphatnak valamilyen módon, hogy ott ténylegesen 

csak magánbejárás lesz és azt az utat nem fogják közcélra használni. Jelzi, hogy ezt a 



 72 

biztosítékot a tervezett szerződésben nem tudták neki megadni. Nem látja még ennek az 

ügynek a végét. Ha felmerül, hogy másik lakos is szeretne ehhez hozzászólni, akkor úgy 

gondolja, hogy ez az a fórum, ahol meg kell hallgatni és nem lesz utána probléma. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: úgy gondolja, hogy a képviselő-testületi ülésre 

előkészített előterjesztéseket kell hozni. Ez nem az a fórum, ahol lakossági egyeztetéseket 

tudnak lefolytatni. Jó lenne, ha ezt a trendet követnék. Nem tudja, hogy az előterjesztést, a 

határozati javaslatot megfelelően tanulmányozták-e, amelyben az szerepel, hogy a 

Városfejlesztési Bizottság a tervezett fejlesztés – az érintett lakókkal is egyeztetett - műszaki 

tartalmát hagyja jóvá. Kiemeli, hogy a határozati javaslat előír egyeztetést a lakossággal, 

amelyet majd a Városfejlesztési Bizottság fog jóváhagyni. Szó nincs arról, hogy az 

egyeztetést mellőzni szeretnék. A határozati javaslat szerint az egyeztetést, jóváhagyást 

követően kötik meg az együttműködési megállapodást a 2. pontban foglalt feltételeknek 

megfelelően. Megadja a szót Holló István képviselőnek. 

 

Holló István képviselő: véleménye szerint a Zenta utca – Ilosvai utca egy körforgalom része, 

körbe lehet járni ezt a részt. Laki Péter úr igénye egy másik utcára vonatkozik. Szerinte kettő 

percben végighallgathatták volna a megjelent lakó véleményét, nem azért, mert nem 

megalapozott, hanem azért, mert itt vannak mindannyian, akik ebben kompetensek és dönteni 

tudnak. Úgy gondolja, hogy kár volt elodázni, most megint eltolódik ez a probléma és 

sokszorosával vissza fog jönni. Információi szerint Laki Péter úr megcsináltatta ezt az utcát, 

elég rossz állapotú volt, tönkretette az építkezés kapcsán, mert elég nagy forgalom volt. 

Tavasszal járt ott utoljára, egy konszolidált kockakőburkolatot látott. Szerinte a legnagyobb 

baj a filmes forgalom miatt van. Egyetért Polgármester úrral, hogy a képviselő-testületi ülés 

nem lakossági fórum, de ha már így esett, akkor két percnyi hozzászólást meg lehetett volna 

adni.  

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: megadja a szót Pintér Ádám képviselőnek. 

 

Pintér Ádám képviselő: elmondja, hogy a térkép szerint elég nagy távolságra van, két 

magántelek érintésével, vagy a Laki Péter úr telkének érintésével lehetne elérni azt a területet. 

Szerinte egyikük sem kívánja eladni a saját telke egy részét, nem hiszi, hogy releváns lenne 

ebből a szempontból. Egyébként Laki úrral nem csak az Önkormányzatnál, hanem múlt héten, 

a helyszínen is volt már a lakók és köztük egyeztetés. Utána tájékoztatták őt arról, hogy 

alapvetően elfogadható számukra, sőt még javulni is fog a helyzet, mert ott vízelvezető árkot 

is építenek az utcában, holott ez korábban probléma volt. Szerinte azért, hogy van fönt egy 

telek több telekkel arrébb, emiatt nem akadályozná meg ezt a megállapodást. 

 

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

 

Fekete János képviselő: csatlakozik azokhoz, akik hibásnak érzik, hogy a lakók képviselőjét 

nem hallgatták meg. Ha már ide fáradt, akkor úgy lett volna tisztességes, ha szót kap. Úgy 

gondolja, hogy ők a lakók érdekeit kell, hogy képviseljék, nem pedig egy lakó érdekét. Jelzi, 

hogy bizonyos lakók hozzájárultak a megállapodáshoz. Kiemeli, hogy a megállapodás 

aláírása után olyan felhangokat hallott, hogy ők megvezetve érzik magukat, és erős lelki 

presszió vezetett odáig, hogy ezt aláírták, de már többen megbánták ezt a nyilatkozatot. Lehet, 

hogy ezek a lakók vissza fogják vinni ezt az aláírt nyilatkozatot és akkor új helyzet van, a 

Képviselő-testület elé kerül a dolog és megint kezdhetnek vele foglalkozni. 
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Verseghi-Nagy Miklós polgármester: újra felhívja a figyelmet, hogy lakossági egyeztetés 

volt és lakossági egyeztetés lesz. Nincs megkerülve a dolog, de a képviselő-testületi ülés nem 

lakossági fórum. Megadja a szót Kubatovics Áron képviselőnek. 

 

Kubatovics Áron képviselő: elmondja, hogy Polgármester úr ne vegye személyes sértésnek, 

tudja, hogy nem lakossági fórumon vannak, de péntek este kapják meg az anyagokat, 

természetes, hogy elkezdik feldolgozni az előterjesztéseket, ráadásul jöttek a telefonok a 

Zenta utcai lakóktól. Szerinte nem esne le a karikagyűrű az ujjukról, ha két percet kap a lakók 

képviselője. Úgy gondolja, hogy van itt és most egy ügy, aminek kapcsán a legjobb döntést 

kellene hozni. Üdvözli azt, hogy lesz további lakossági egyeztetés. Javasolja, hogy vonják be 

a Zenta és Ilosvai utcaiakat is ebbe, hogy tisztán lássák, hogy lehet-e a dolgot értelmesen 

egyben kezelni vagy nem.  

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: ügyrendben megadja a szót Pintér Ádám képviselőnek. 

 

Pintér Ádám képviselő: jelzi, hogy előbb is említette, hogy legalább 100 méterre van az 

említett Zenta utcai résztől, és ha szeretnék összekötni az önkormányzati utat a lentivel, az 

Ady Endre út részét képező kis mellékutcával, akkor egész pontosan minimum egy, de lehet, 

hogy három telken keresztül is, azon lakók telke fölött kellene utat építeni, akik amúgy is 

tiltakoztak még a kapubejáró miatt is. Szerinte ezzel még nagyobb problémát okoznának és a 

kettőnek semmi köze egymáshoz. Ezért javasolja, hogy zárják le a vitát, mert semmi értelme 

nincs. 

 

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

 

Fekete János képviselő: kiemeli, hogy minden előkészített előterjesztést megszavaznak, most 

ezt nem látja, ezért javasolja, hogy az előterjesztést vegyék le a napirendről. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: elsőként szavazásra bocsátja Pintér Ádám képviselő 

ügyrendi javaslatát, miszerint zárják le a vitát. 

 

Szavazás eredménye 

 

 

#: 274   Száma: 16.06.16/20/0/A/KT 

Ideje: 2016 június 16 17:22  

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 
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Megjegyzés: 

 

 

Név Voks Frakció 

Boda Anna Mária Igen - 

Dombay Zsolt Igen - 

Fekete János Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Fülöp Zsolt Távol - 

 

 

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

az ügyrendi javaslatot elfogadta. Szavazásra bocsátja Fekete János képviselő ügyrendi 

javaslatát, miszerint az előterjesztést vegyék le a napirendről. Ezt nem támogatja, mert a 

határozati javaslat éppen arról szól, hogy legyen lakossági egyeztetés. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 275   Száma: 16.06.16/20/0/A/KT 

Ideje: 2016 június 16 17:22  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 5 35.72 33.33 

Nem 8 57.14 53.33 

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 - 
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Fekete János Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Dombay Zsolt Nem - 

Holló István Nem - 

Horváth Győző Nem - 

Kun Csaba Nem - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Nem - 

Pintér Ádám Nem - 

Tolonics Gyula Nem - 

Verseghi-Nagy Miklós Nem - 

Zakar Ágnes Tart. - 

Fülöp Zsolt 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 azzal, hogy Kun Csaba bizottsági elnök urat kéri, hogy a határozati 

javaslatban szereplő lakossági egyeztetést hívja majd össze. 

 
 

Szavazás eredménye 

 

 

#: 276   Száma: 16.06.16/20/0/A/KT 

Ideje: 2016 június 16 17:23  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 11 78.57 73.33 

Nem 2 14.29 13.33 

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 - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző 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 - 

Zakar Ágnes Igen - 

Fekete János Nem - 

Kubatovics Áron Nem - 

Magyar Judit Tart. - 

Fülöp Zsolt Távol - 

 
 

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

határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

155/2016. (VI.16.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy:  

 

1. támogatja az Ábrányi villa másodlagos megközelítésének kialakítását a 3734/1 

hrsz-ú ingatlan részterülete tulajdonjogának későbbiekben célzott átruházásával;  

2. Szentendre Város Önkormányzata a terület fejlesztésére, esetleges későbbi 

értékesítés céljával együttműködési megállapodást kíván kötni kérelmezővel 

vagy az általa képviselt gazdasági társasággal, melyben szerepeljenek az alábbi 

feltételek: 

- amennyiben a terület már nem valósít meg közfunkciót, felek 

együttműködnek a fejlesztés megvalósítása érdekében, melynek végső célja, 

hogy a terület értékesíthetővé váljon,  

- a fejlesztés műszaki tartalmát felek közösen egyeztetik, 

- kérelmező a műszaki fejlesztést saját költségén megkezdheti, az annak 

eredményeként létrejött értéknövekedés közérdekű kötelezettségvállalással a 

megvalósítással egyidejűleg az Önkormányzat részére felajánlásra kerül 

azzal, hogy a terület esetleges későbbi, kérelmező részére történő 

értékesítése esetén felek a fejlesztő által megvalósított értéknövekedést a 

vételár megállapítása során figyelembe veszik, 

- a szükséges jogi lépések költségeit (így különösen a tervezésnek, változási 

vázrajz készítésének, ingatlanrész jelenlegi értéke megállapításának, 

telekalakítási eljárásnak, stb. költségeit) kérelmező viseli, 

- az Önkormányzat vállalja, hogy a HÉSZ és a Szabályozási Terv 

elfogadásának folyamatában nyomatékosan figyelembe veszi azt a 

szándékot, hogy amennyiben a terület közfunkciót már nem valósít meg, 

akkor a mindenkori piaci áron értékesíthető legyen, 

- harmadik személyeknek az ingatlanrész járműforgalomra alkalmassá 

tételéből eredő igényekből adódó esetleges költségek viselésére kérelmező 

kötelezettséget vállal, 

- a telekalakítási eljárás lefolytatása és a területrész törzsvagyonból történő 

kivonásáig a területrész továbbra is közút funkciót tölt be, 
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- a szomszédos, szentendrei 3735/1 hrsz-ú ingatlan a szentendrei 3734/1 

hrsz-ú ingatlanról továbbra is gépjárművel megközelíthető legyen, a 

hatályos előírásoknak megfelelően (jelenleg min. 4m), 

- jelenlegi állapot rögzítése, felmérése, arról Önkormányzat általi 

értékbecslés készítése – kérelmező költségén; 

 

3. felhatalmazza a Városfejlesztési Bizottságot, hogy a tervezett – az érintett 

lakókkal is egyeztetett – fejlesztés műszaki tartalmát hagyja jóvá, és 

felhatalmazza a Polgármestert, hogy ezt követően az együttműködési 

megállapodást a 2. pontban foglalt feltételekkel kösse meg.  

 

 

Felelős:     Polgármester 

Határidő: 2016. augusztus 31. 

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

       3. pont: Városfejlesztési Iroda 

 
 

 

22.  Előterjesztés a Szentendre, belterület 2730/8 hrsz.-ú, kivett beépítetlen terület 

megjelölésű (volt Kocsigyár területén található) ingatlanra vonatkozó elővásárlási 

jogról történő rendelkezésről 

Előadó: Kéri Mihály gazdasági vezető 

 

 

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

lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

Szavazás eredménye 

 

 

#: 277   Száma: 16.06.16/21/0/A/KT 

Ideje: 2016 június 16 17:23  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 100.00 93.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 14 100.00 93.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   6.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 
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Név Voks Frakció 

Boda Anna Mária Igen - 

Dombay Zsolt Igen - 

Fekete János Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Fülöp Zsolt Távol - 

 

 
 

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

határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

156/2016. (VI.16.) Kt. sz. határozata: 

 
 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 

 

1. a Szentendre, 2730/8 hrsz.-ú 942 m2 nagyságú belterület, kivett beépítetlen terület 

megnevezésű ingatlan 850/1884 tulajdoni hányadának értékesítése kapcsán fennálló 

elővásárlási jogával, a Bódogh Attila tulajdonos által benyújtott 2016. május 24-én kelt 

ingatlan adásvételi szerződésben szereplő feltételek szerint élni nem kíván; 

2. felkéri a Polgármestert, hogy a határozatról az eladót értesítse. 

 

Felelős:     Polgármester 

Határidő: 2016. július 31. 

A végrehajtásért közvetlenül felelős: Vagyongazdálkodási Iroda 
 

 

23.   Előterjesztés Szentendre 8634/88 és 8634/89 hrsz.-ú (Radnóti úton található) 

ingatlanok egyben történő értékesítésére kiírt pályázat eredményének 

kihirdetéséről 

  Előadó: Kéri Mihály gazdasági vezető 

 

 

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

lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 
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Szavazás eredménye 

 

 

#: 278   Száma: 16.06.16/22/0/A/KT 

Ideje: 2016 június 16 17:23  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 92.86 86.66 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 1 7.14 6.67 

Szavazott 14 100.00 93.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   6.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Név Voks Frakció 

Boda Anna Mária Igen - 

Dombay Zsolt Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Fekete János Tart. - 

Fülöp Zsolt Távol - 

 
 

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

határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

157/2016. (VI.16.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat vagyonáról és az 

önkormányzati vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 34/2003 (VI.18.) Önk. sz. 

rendeletének 17. § c) pontja alapján úgy dönt, hogy 
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1. Szentendre Város Önkormányzat tulajdonában álló, szentendrei belterületi 8634/88 

hrsz.-ú és 8634/89 hrsz.-ú, természetben a Radnóti úton található ingatlanok 

értékesítésére kiírt pályázat eredményét az alábbiak szerint határozza meg: 

   -  a pályázat nyertesének a DEZICO Ingatlanfejlesztő Kft.-t hirdeti ki; 

   - az 8634/88 hrsz.-ú és 8634/89 hrsz.-ú ingatlanokat a DEZICO Ingatlanfejlesztő 

Kft.-nek értékesíti bruttó 241.300.000 Ft összegért; 

2. felhatalmazza a Polgármestert, hogy a nyertest a döntésről értesítse és az adásvételi 

szerződést a pályázat nyertesével kösse meg, a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

Felelős:     Polgármester 

Határidő: 2016. december 31. 

A végrehajtásért közvetlenül felelős: Vagyongazdálkodási Iroda 
 

 

 

24. Előterjesztés ingatlanrész (Fény utca 3454/2 hrsz.) útlejegyzéséről, módosított 

területnagysággal 

Előadó: Kéri Mihály gazdasági vezető 

 

 

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

lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

Szavazás eredménye 

 

 

#: 279   Száma: 16.06.16/23/0/A/KT 

Ideje: 2016 június 16 17:24  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 100.00 93.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 14 100.00 93.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   6.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Név Voks Frakció 

Boda Anna Mária Igen - 

Dombay Zsolt Igen - 

Fekete János Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 
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Kubatovics Áron Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Fülöp Zsolt Távol - 

 
 

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

határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

158/2016. (VI.16.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

 

1. hatályon kívül helyezi a 254/2015. (IX.10.) Kt. sz. határozatot; 

2. a magántulajdonban álló 3454/2 hrsz.-ú, jelenleg lakóház és udvar művelési ágú 

földrészlet 263 m
2
 területét, mely ténylegesen a Fény utca részét képezi, az 

Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező 3458/12 hrsz-ú ingatlanhoz kívánja 

csatolni; 

3. az 2. pontban megjelölt ingatlanrészt útlejegyzést megelőző adásvétellel meg kívánja 

vásárolni; 

4. az 2. pontban megjelölt ingatlanrésszel kapcsolatosan elfogadja Szenei Ferenc ingatlan 

értékbecslő által készített ingatlanforgalmi értékbecslés szerinti – módosított 

területnagyságra újraszámolt – 3.580.000 Ft forgalmi értéket, és ezen az áron 

megvásárolja a területrészt; 

5. felhatalmazza a Polgármestert az útlejegyzést megelőző adásvételi szerződés 

megkötésére, a szükséges intézkedések meghozatalára; 

6. jelen határozat pénzügyi fedezete a Város 2016. évi költségvetésének dologi kiadások 

során a Vagyongazdálkodás költséghelyén rendelkezésre áll. 

 

Felelős:     Polgármester 

Határidő: 2016. augusztus 31. 

A végrehajtásért közvetlenül felelős: Vagyongazdálkodási Iroda 
 

 

 

25.  Előterjesztés a 6923 és 9301 hrsz.-ú belterületi ingatlanok önkormányzati 

tulajdonba kerüléséről, és közúttá minősítéséről 

       Előadó: Kéri Mihály gazdasági vezető 

 

 

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

lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 
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Szavazás eredménye 

 

 

 

#: 280   Száma: 16.06.16/24/0/A/KT 

Ideje: 2016 június 16 17:24  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 100.00 93.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 14 100.00 93.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   6.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Név Voks Frakció 

Boda Anna Mária Igen - 

Dombay Zsolt Igen - 

Fekete János Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Fülöp Zsolt Távol - 

 
 
 

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

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

159/2016. (VI.16.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

 

7. az Önkormányzat az Óbuda Termelő és Szolgáltató Zárkörűen Működő 

Részvénytársasággal kössön ajándékozási szerződést a jelenleg az Óbuda Zrt. 

tulajdonában álló, szentendrei belterületi 6923 helyrajzi szám alatt felvett, kivett 

beépítetlen terület megnevezésű 640 m
2
 alapterületű, valamint 9301 helyrajzi szám 

alatt felvett, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 4311 m
2 

alapterületű ingatlan 

önkormányzati tulajdonba adásáról; 

8. az 1. pontban megjelölt 9301 hrsz-ú ingatlant – a jelenlegi használati viszonyoknak 

megfelelően – közúttá kívánja átminősíteni az ingatlan-nyilvántartásban; 

9. felhatalmazza a Polgármestert az ajándékozási szerződés aláírására és felkéri a 

Polgármestert, hogy az ingatlan közúttá történő átminősítéséhez szükséges 

intézkedések megtételéről intézkedjen. 

 

Felelős:     Polgármester 

Határidő: 2016. december 31. 

A végrehajtásért közvetlenül felelős: Vagyongazdálkodási Iroda 

 

 

 

26.   Előterjesztés intézmények ingatlanhasználatainak szerződéseiről 

 Előadó: Kéri Mihály gazdasági vezető 

 

 

 

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

kiegészítés került kiosztásra, amely tartalmazza a szentendrei egészségügyi intézmények 

ingatlanát is. Felhívja a figyelmet, hogy 6 db határozati javaslatról fognak szavazni. Kérdés, 

hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja az I. határozati javaslatot. 

 

Szavazás eredménye 

 

 

#: 281   Száma: 16.06.16/25/0/A/KT 

Ideje: 2016 június 16 17:25  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 100.00 93.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 14 100.00 93.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   6.67 
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Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Név Voks Frakció 

Boda Anna Mária Igen - 

Dombay Zsolt Igen - 

Fekete János Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Fülöp Zsolt Távol - 

 

 

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

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

160/2016. (VI.16.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

 

1. a Szentendre Város Önkormányzata tulajdonában álló Szentendre, Duna korzó 16. 

szám alatt található, 1815 hrsz-ú, Zeneiskola és udvar megnevezésű, 1314 m
2
 területű 

ingatlant a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § (1) bekezdés o) pontjában 

megjelölt alapfokú művészetoktatási köznevelési feladat ellátása céljából kívánja 

hasznosítani; 

2. a köznevelési feladat ellátására tekintettel a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 

területileg illetékes tankerületével az 1. pontban írt ingatlanra vonatkozóan ingyenes 

használati szerződést köt azzal, hogy az ingatlan fenntartásával, karbantartásával, 

működtetésével és üzemeltetésével, valamint a közüzemi szolgáltatásokkal 

kapcsolatos költségeket az Önkormányzat köteles viselni; 

3. az 1. pontban írt ingatlanra vonatkozó ingyenes használati szerződést bármelyik 

szerződő fél jogosult a nevelési év vége előtt legalább 3 hónappal, a nevelési év végére 

felmondani; 

4. amennyiben az ingatlanban a Vujicsics Tihamér Alapfokú Művészeti Iskola az 1. 

pontban írt köznevelési feladatot nem látja el, úgy az ingyenes használati szerződés 

megszűnik; 

5. felkéri a Polgármestert a használati szerződés megkötésére.  
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Felelős:     Polgármester 

Határidő: 2016. július 31. 

Végrehajtásért közvetlenül felelős: Vagyongazdálkodási Iroda 
 

 

 

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

 
 

Szavazás eredménye 

 

 

#: 282   Száma: 16.06.16/25/0/A/KT 

Ideje: 2016 június 16 17:26  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 100.00 93.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 14 100.00 93.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   6.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Név Voks Frakció 

Boda Anna Mária Igen - 

Dombay Zsolt Igen - 

Fekete János Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

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

II. határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 

 
 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

161/2016. (VI.16.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

 

1. a Szentendre Város Önkormányzata tulajdonában álló Szentendre, Széchenyi tér 1. 

szám alatt található, 1247 hrsz-ú, óvoda megnevezésű, 1852 m
2
 területű ingatlant a 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § (1) bekezdés q) pontjában megjelölt 

pedagógiai szakszolgálati köznevelési feladat ellátása céljából kívánja hasznosítani; 

2. a köznevelési feladat ellátására tekintettel a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 

területileg illetékes tankerületével az 1. pontban írt ingatlanra vonatkozóan ingyenes 

használati szerződést köt azzal, hogy az ingatlan fenntartásával, karbantartásával, 

működtetésével és üzemeltetésével, valamint a közüzemi szolgáltatásokkal 

kapcsolatos költségeket az Önkormányzat köteles viselni; 

3. az 1. pontban írt ingatlanra vonatkozó ingyenes használati szerződést bármelyik 

szerződő fél jogosult a nevelési év vége előtt legalább 3 hónappal, a nevelési év végére 

felmondani; 

4. amennyiben az ingatlanban Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szentendrei 

Tagintézménye az 1. pontban írt köznevelési feladatot nem látja el, úgy az ingyenes 

használati szerződés megszűnik; 

5. felkéri a Polgármestert a használati szerződés megkötésére.  

 

Felelős:     Polgármester 

Határidő: 2016. július 31. 

Végrehajtásért közvetlenül felelős: Vagyongazdálkodási Iroda 

 

 

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

 
 

Szavazás eredménye 

 

 

#: 283   Száma: 16.06.16/25/0/A/KT 

Ideje: 2016 június 16 17:26  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 100.00 93.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 14 100.00 93.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   6.67 
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Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Név Voks Frakció 

Boda Anna Mária Igen - 

Dombay Zsolt Igen - 

Fekete János Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Fülöp Zsolt Távol - 

 

     
 

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

III. határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 
 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

162/2016. (VI.16.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

 

1. a Szentendre Város Önkormányzata tulajdonában álló Szentendre, Sztaravodai út 2. 

szám alatt található, 2831 hrsz-ú, óvoda megnevezésű, 2442 m
2
 területű ingatlanon 

lévő épület földszinti helyiségeit, valamint a Szentendre, Duna korzó 18. szám alatt 

található, 1795 hrsz-ú, közpark és irodaház megnevezésű, 3043 m
2
 területű ingatlanon 

lévő épület földszintjén 215,27 m2 területrészét a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 86. § (1) bekezdésben megjelölt szociális és 

egészségügyi alapszolgáltatási feladat ellátása céljából kívánja hasznosítani; 

2. a szociális és egészségügyi alapszolgáltatási feladat ellátására tekintettel a Gondozási 

Központ Szentendrével az 1. pontban írt ingatlanra vonatkozóan ingyenes használati 

szerződést köt azzal, hogy a Gondozási Központ Szentendre köteles fizetni az 

ingatlanok használatával kapcsolatban felmerült közüzemi díjakat; 

3. az 1. pontban írt ingatlanra vonatkozó ingyenes használati szerződést 3 havi rendes 

felmondási idővel kösse meg; 

4. amennyiben az ingatlanokban az 1. pontban írt önkormányzati – szociális és 

egészségügyi alapszolgáltatási feladat – közfeladat ellátása megszűnik, úgy az 

ingyenes használati szerződés is megszűnik; 

5. felkéri a Polgármestert a használati szerződés megkötésére.  
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Felelős:     Polgármester 

Határidő: 2016. július 31. 

Végrehajtásért közvetlenül felelős: Vagyongazdálkodási Iroda 
 

 

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

 

Szavazás eredménye 

 

 

#: 284   Száma: 16.06.16/25/0/A/KT 

Ideje: 2016 június 16 17:26  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 100.00 93.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 14 100.00 93.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   6.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Név Voks Frakció 

Boda Anna Mária Igen - 

Dombay Zsolt Igen - 

Fekete János Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Fülöp Zsolt Távol - 

 
 

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

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

163/2016. (VI.16.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

 

1. a Szentendre Város Önkormányzata tulajdonában álló Szentendre, Hamvas Béla u. 1. 

szám alatt található, 1245/17 hrsz-ú, óvoda megnevezésű, 2442 m
2
 területű 

ingatlannak a mellékletben megjelölt területét a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 94. § (3) bekezdés a) pontjában megjelölt 

bölcsődei ellátás, mint helyi Önkormányzat által ellátandó közfeladat céljából kívánja 

hasznosítani; 

2. a bölcsődei feladat ellátására tekintettel a Püspökmajor Lakótelepi Bölcsődével az 1. 

pontban írt ingatlanra vonatkozóan ingyenes használati szerződést köt azzal, hogy a 

Püspökmajor Lakótelepi Bölcsőde köteles fizetni az ingatlanok használatával 

kapcsolatban felmerült közüzemi díjakat; 

3. az 1. pontban írt ingatlanra vonatkozó ingyenes használati szerződést bármelyik 

szerződő fél jogosult a nevelési év vége előtt legalább 3 hónappal, a nevelési év végére 

felmondani. 

4. amennyiben az ingatlanokban az 1. pontban írt önkormányzati – bölcsődei ellátás 

feladat – közfeladat ellátása megszűnik, úgy az ingyenes használati szerződés is 

megszűnik; 

5. felkéri a Polgármestert a használati szerződés megkötésére.  

 

 

Felelős:     Polgármester 

Határidő: 2016. július 31. 

Végrehajtásért közvetlenül felelős: Vagyongazdálkodási Iroda 
 

 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: szavazásra bocsátja az V. határozati javaslatot. 

 

Szavazás eredménye 

 

 

#: 285   Száma: 16.06.16/25/0/A/KT 

Ideje: 2016 június 16 17:26  

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 - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Fülöp Zsolt Távol - 

 
 

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

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

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

164/2016. (VI.16.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 

 

1. a Szentendre Város Önkormányzata tulajdonában, vagy kizárólagos használatába álló 

alábbi ingatlanokat Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 6. pontjában megjelölt óvodai ellátás, mint 

helyi Önkormányzat által ellátandó közfeladat céljából kívánja hasznosítani; 

 

cím hrsz terü-

let 

m
2
 

művelési ág terület 

Szentendre, Pannónia u. 5.     63 1186 

épület, udvar földszinti helyiségek és 

udvar 

Szentendre, Bimbó u. 8-10. 1296 600 lakóház, udvar 100% 

Szentendre, Hold u. 10. 3685 5000 

 

óvoda, udvar 

fölső szint teljes 

egészében, alsó szint 

melléklet szerint 

Szentendre, Szentlászlói út 92. 2971 841 óvoda, udvar 100% 

Szentendre, Hamvas B. u. 1. 1245/17 4463 

bölcsőde, udvar,  

óvoda 

melléklet szerint 

Szentendre, Kálvária u. 22.  8634/2 4872 óvoda 100% 
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Szentendre, Vasvári Pál u. 39 3394 4657 óvoda, udvar 100% 

Szentendre, Egres út 66.  11094 5438 

beépítetlen 

terület 

 

100 % 

 

 

2. az óvodai feladat ellátására tekintettel a Szentendre Városi Óvodákkal az 1. pontban írt 

ingatlanra vonatkozóan ingyenes használati szerződést köt azzal, hogy a Szentendre 

Városi Óvodák köteles fizetni az ingatlanok használatával kapcsolatban felmerült 

közüzemi díjakat; 

 

3. az 1. pontban írt ingatlanra vonatkozó ingyenes használati szerződést bármelyik 

szerződő fél jogosult a nevelési év vége előtt legalább 3 hónappal, a nevelési év végére 

felmondani; 

 

4. amennyiben az ingatlanokban az 1. pontban írt önkormányzati – óvodai ellátás feladat 

– közfeladat ellátása megszűnik, úgy az ingyenes használati szerződés is megszűnik; 

 

5. felkéri a Polgármestert a használati szerződés megkötésére.  

 

Felelős:     Polgármester 

Határidő: 2016. július 31. 

A végrehajtásért közvetlenül felelős: Vagyongazdálkodási Iroda 

 

 

 

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

 

 

Szavazás eredménye 

 

 

#: 286   Száma: 16.06.16/25/0/A/KT 

Ideje: 2016 június 16 17:27  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 100.00 93.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 14 100.00 93.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   6.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

 



 92 

 

Név Voks Frakció 

Boda Anna Mária Igen - 

Dombay Zsolt Igen - 

Fekete János Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Fülöp Zsolt Távol - 

 

 

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

VI. határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

165/2016. (VI.16.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

 

1. a Szentendre Város Önkormányzat tulajdonában álló Szentendre, Bükköspart 27. 

szám alatt található, 2392 hrsz-ú, lakóház és udvar megnevezésű, 1210 m
2
 területű 

ingatlanon lévő háziorvosi rendelő 44,3 m2 alapterületű, az előterjesztés mellékletét 

képező alaprajzon megjelölt 7. számú rendelőjét, a háziorvosi rendelési időn kívüli 

időszakban, heti 12 órában a Szentendre Egészségügyi Intézményei üzemeltetésébe 

adja; 

2. hozzájárul ahhoz, hogy az 1. pontban írt ingatlan a Szentendre Város Egészségügyi 

Intézményeinek alapító okiratában új telephelyeként bejegyzésre kerüljön 2016. július 

1-jei hatállyal mindaddig, amíg a diabetológus szakrendelést Dr. Hasitz Ágnes az adott 

rendelő helyiségben látja el; 

3. felkéri a Polgármestert az üzemeltetési szerződés módosításának megkötésére.  

 

Felelős:     Polgármester 

Határidő: 2016. június 30. 

Végrehajtásért közvetlenül felelős: Vagyongazdálkodási Iroda 
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27.   Előterjesztés a Vasúti villasorra készült telepítési tanulmánytervvel kapcsolatos  

településrendezési szerződés elfogadásáról 

  Előadó: Verseghi-Nagy Miklós polgármester 

 

 

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

képviselőnek. 

 

Fekete János képviselő: elmondja, hogy ezzel a napirendi ponttal megint csak az a 

problémája, ami már számtalanszor előfordult, miszerint nem látják a hozzá kapcsolódó 

számadatokat. Egy számot lát – a 25 milllió Ft-ot -, kérdezi, hogy ez miből áll össze, mi a 

műszaki tartalma. Felhívja a figyelmet, hogy akkor tudnák ezeket az előterjesztéseket jó 

lelkiismerettel megszavazni, ha meglennének a háttérszámítások és a műszaki tervek, melyek 

nem állnak rendelkezésükre. Ezért tartózkodni fog a szavazáskor, mert nem tudja, hogy miről 

szavaz. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: kéri a kollégákat, hogy dr. Török Balázs 

városfejlesztési alpolgármester urat hívják be az ülésterembe. Kéri, hogy dr. Weszner Judit 

városfejlesztési irodavezető válaszoljon a feltett kérdésre. 

 

dr. Weszner Judit irodavezető: elmondja, hogy jelenleg még nem tart olyan fázisban az ügy, 

hogy engedélyezés vagy bármilyen tervek készültek volna, ezért csak egy becsült összeget 

tartalmaz az előterjesztés. Ezért nem tudnak konkrét költségbecslést a Képviselő-testület 

rendelkezésére bocsájtani. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: jelzi, hogy amennyiben részletesebb tájékoztatásra van 

szükség, akkor a Városfejlesztési Alpolgármester úr meg fogja ezt tenni. Egyéb kérdés, 

hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 287   Száma: 16.06.16/26/0/A/KT 

Ideje: 2016 június 16 17:29  

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: 

 



 94 

 

Név Voks Frakció 

Boda Anna Mária Igen - 

Dombay Zsolt Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Fekete János Tart. - 

Kubatovics Áron Tart. - 

Fülöp Zsolt Távol - 

 
 

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

határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

166/2016. (VI.16.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

 

1. a Vasúti villasor menti lakóterületi fejlesztéssel kapcsolatos, a Képviselő-testület 

119/2016. (V.12.) Kt. számú határozatával elfogadott telepítési tanulmányterv alapján 

elkészített, a BUDAI BEFEKTETŐK CSOPORTJA Kft. tulajdonát képező 

ingatlanokat (beleértve az Önkormányzat tulajdonába kerülő jelenleg Szentendre, 

belterületi 402/24, 402/25, 402/26, 402/27, 402/28, 402/29, 402/30 hrsz-

ú,ingatlanokat, valamint a 402/6 hrsz-ú ingatlan tulajdoni hányadát is) érintő, a 

határozat mellékletét képező településrendezési szerződést elfogadja; 

 

2. felhatalmazza a Polgármestert, hogy a határozat melléklete szerinti településrendezési 

szerződést, valamint a településrendezési szerződés mellékleteit képező szerződéseket 

(Közérdekű Kötelezettségvállalásról szóló Megállapodás, Közérdekű 

kötelezettségvállalásról szóló Megállapodást felbontó Megállapodás), valamint a 

településrendezési szerződés teljesítéséhez még szükséges szerződéseket (letéti 

szerződés, tervezői szerződés, vállalkozási szerződés, stb.) az esetlegesen még 

felmerülő, nem érdemi módosítások után végrehajtott változtatásokkal aláírja, a 

településrendezési szerződés teljesítéséhez szükséges intézkedéseket megtegye, 

eljárásokat lefolytassa; 

 

3. felkéri a Polgármestert, hogy a településrendezési szerződés teljesítéséhez szükséges, a 

felszíni vízelvezetés megvalósításával kapcsolatos önkormányzati vállalásra tekintettel 

a felszíni vízelvezetés megvalósításának költségét, melynek összege előzetesen 25 
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MFt körül kalkulált, és a tervek alapján kerül később pontosításra, a Város 2017. évi 

költségvetésébe tervezze be.  

 

Felelős:      Polgármester 

Határidő: BUDAI BEFEKTETŐK CSOPORTJA Kft. ingatlanjait érintő jelzálogjog törlését  

követő 60 nap 

A végrehajtásért közvetlenül felelős: Vagyongazdálkodási Iroda 

         Városfejlesztési Iroda 
 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

 

 

28. Előterjesztés a Vasúti villasor–HÉV végállomás P+R és vásárlói parkolókra 

vonatkozó koncepcióról 
 Előadó: dr. Török Balázs városfejlesztési alpolgármester 

 

 

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

lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

Szavazás eredménye 

 

 

#: 288   Száma: 16.06.16/27/0/A/KT 

Ideje: 2016 június 16 17:30  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 100.00 93.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 14 100.00 93.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   6.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Név Voks Frakció 

Boda Anna Mária Igen - 

Dombay Zsolt Igen - 

Fekete János Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 
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Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Fülöp Zsolt Távol - 

 

 

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

határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 

 
 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

167/2016. (VI.16.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Vasúti villasor – HÉV 

végállomás P+R és vásárlói parkolókra vonatkozó koncepciót a határozat melléklete szerinti 

tartalommal elfogadja. 
 
Felelő s:     Városfejlesztési alpolgármester 
 H a tá ridő : azonnal 

 Vég rehajtá sá ért kö zv et lenül felelő s: Városfejlesztési Iroda 

 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

 

 

29.    Előterjesztés a 3462/2 hrsz-ú közterület elnevezéséről 

         Előadó: dr. Gerendás Gábor jegyző 

 

 

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

két utcanév elnevezési javaslat van – Sugár utca, illetve Dr. Cséby Antal utca. A maga 

részéről az utóbbit támogatja. Megadja a szót Fekete János képviselőnek. 

 

Fekete János képviselő: jelzi, hogy megvárta, amíg a Polgármester úr ismerteti az 

álláspontját. Elmondja, hogy minden bizottság és a lakosság is az „A” határozati javaslatot 

támogatta. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: úgy tudja, hogy a lakosok elsődlegesen azt szeretnék, 

hogy elnevezzék ezt az utcát. Elmondja, hogy a maga részéről a Sugár utca elnevezést 

furcsának találja. Dr. Cséby Antal egy tisztifőorvos volt, aki Szentendrén dolgozott. Ezzel 

kapcsolatban a bizottságok állásfoglalását is tiszteletben tartva kéri, hogy szavazzanak 

mindkét határozati javaslatról. Egyéb kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja az 

„A” határozati javaslatot. 
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Szavazás eredménye 

 

 

#: 289   Száma: 16.06.16/28/0/A/KT 

Ideje: 2016 június 16 17:32  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Minősített 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 4 28.57 26.67 

Nem 4 28.57 26.67 

Tartózkodik 6 42.86 39.99 

Szavazott 14 100.00 93.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   6.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Név Voks Frakció 

Fekete János Igen - 

Holló István Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Boda Anna Mária Nem - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Nem - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Nem - 

Verseghi-Nagy Miklós Nem - 

Dombay Zsolt Tart. - 

Horváth Győző Tart. - 

Kun Csaba Tart. - 

Pintér Ádám Tart. - 

Tolonics Gyula Tart. - 

Zakar Ágnes Tart. - 

Fülöp Zsolt Távol - 
 
 

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

az „A”határozati javaslatot elutasította. Szavazásra bocsátja a „B” határozati javaslatot.  

 

Szavazás eredménye 

 

 

#: 290   Száma: 16.06.16/28/0/A/KT 

Ideje: 2016 június 16 17:32  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített 
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Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 12 85.71 80.00 

Nem 2 14.29 13.33 

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 - 

Horváth Győző Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Fekete János Nem - 

Holló István Nem - 

Fülöp Zsolt Távol - 

 

 

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

„B” határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

168/2016. (VI.16.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  

 

1. a 3462/2 hrsz-ú névtelen utca megjelölésű területet Dr. Cséby Antal utcának nevezi el;  

2. felkéri a Jegyzőt, hogy az utcanév-változásról a Pest Megyei Kormányhivatal Szentendrei 

Járási Hivatal Földhivatali Osztályát értesítse;  

3. felkéri a Jegyzőt, hogy az új utcanevet az utcanévjegyzéken vezesse át,  

4. felkéri a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt-t, hogy a szükséges utca-névtáblát készítse el és 

helyezze ki.  

 

Felelős:     1-3. pont: Jegyző 

         4. pont: Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt.  
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Határidő: 1-3. pont: azonnal  

          4. pont: 2016. december 31.  

Végrehajtásért közvetlenül felelős: 1-3. pont: Zöld referens 

    4. pont: Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. 
 

 

 

30.  Előterjesztés szobrok (körplasztikák, térplasztikák, szakrális emlék) új helyszínre  

történő telepítéséről 

 Előadó: Verseghi-Nagy Miklós polgármester 

 

 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: ismerteti az előterjesztést. Ügyrendben megadja a szót 

Fekete János képviselőnek. 

 

Fekete János képviselő: ügyrendben javasolja, hogy a határozati javaslat pontjairól külön-

külön szavazzanak. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: támogatja, hogy a határozati javaslat 1., 2., 3. pontjáról 

külön-külön szavazzanak. Szavazásra bocsátja az ügyrendi javaslatot. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

 

#: 291   Száma: 16.06.16/29/0/A/KT 

Ideje: 2016 június 16 17:34  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 100.00 93.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 14 100.00 93.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   6.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Név Voks Frakció 

Boda Anna Mária Igen - 

Dombay Zsolt Igen - 

Fekete János Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 
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Kubatovics Áron Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Fülöp Zsolt Távol - 

 

 

 

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

az ügyrendi javaslatot elfogadta. Megadja a szót Kubatovics Áron képviselőnek. 

 

Kubatovics Áron képviselő: elmondja, hogy megtörténtek a szoboráthelyezések és egy 

előterjesztéssel utólag legalizálják. Jegyző úrtól kérdezi, hogy mennyire szabályos, hogy ez 

utólag történik meg. Megjegyzi még, hogy nézegette a fotókat – reméli, hogy a sarkon lefestik 

a talapzatot -, érdeklődik, hogy munkavédelmi szempontból mennyire volt rendben a 

szoboráthelyezés. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: felkéri Jegyző urat, hogy az utólagos testületi határozat 

kapcsán reagáljon. 

 

dr. Gerendás Gábor jegyző: elmondja, hogy szerencsésebb lett volna, ha előbb történik 

döntés, mert ha a Képviselő-testület nem fogadja el a jóváhagyást, akkor el kell távolítani 

ezeket a szobrokat. Jelzi, hogy munkavédelmi kérdésekben nem eléggé tájékozott, nem tud 

válaszolni. Úgy gondolja, hogy a Munkavédelmi Hatóság választ tud adni erre a kérdésre. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: egyéb kérdés, hozzászólás nem lévén – a Képviselő úr 

kérésének megfelelően - szavazásra bocsátja a határozati javaslat pontjait. Jelzi, hogy az 1. 

pont a Posta előtti téren lévő három szobor új helyszínre való áthelyezéséről szól. 

 

Szavazás eredménye 

 

 

#: 292   Száma: 16.06.16/29/0/A/KT 

Ideje: 2016 június 16 17:36  

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 
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Távol 1   6.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Név Voks Frakció 

Boda Anna Mária Igen - 

Dombay Zsolt Igen - 

Fekete János Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Fülöp Zsolt        Távol   - 

 

 

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

határozati javaslat 1. pontját elfogadta. Szavazásra bocsátja a határozati javaslat 2. pontját, a 

„Public Art” vizuális művészeti projekt tárgyában. 

 

Szavazás eredménye 

 

 

#: 293   Száma: 16.06.16/29/0/A/KT 

Ideje: 2016 június 16 17:37  

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: 
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Név Voks Frakció 

Boda Anna Mária Igen - 

Dombay Zsolt Igen - 

Fekete János Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Fülöp Zsolt Távol - 

 

     

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

határozati javaslat 2. pontját elfogadta. Szavazásra bocsátja a határozati javaslat 3. pontját, az 

Ó-vízi kereszt vagy Szabók keresztje kapcsán. 

 

Szavazás eredménye 

 

 

#: 294   Száma: 16.06.16/29/0/A/KT 

Ideje: 2016 június 16 17:37  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 12 92.31 80.00 

Nem 1 7.69 6.67 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 13 100.00 86.67 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   13.33 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Név Voks Frakció 

Boda Anna Mária Igen - 

Dombay Zsolt Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 
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Petricskó Zoltán általános alpolg. Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Fekete János Nem - 

Fülöp Zsolt Távol - 

Kubatovics Áron Távol - 

 
 

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

határozati javaslat 3. pontját is elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

169/2016. (VI.16.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyes szobrok áthelyezésével 

kapcsolatban az alábbi döntéseket hozza: 

 

1. Szentendre Posta előtti teréről három szobor új helyszínre való áthelyezését az 

alábbiak szerint hagyja jóvá: 

- Aknay János – Angyal című körplasztikája áthelyezését a füves járdaszigetén 

megtalálható, korábban a Deim Pál féle Lehajló bábu posztamensére, 

- Matyófalvi Gábor - Konstelláció – Harmadik típusú találkozások című körplasztikája 

áthelyezését a 11- es számú főút átellenes oldalán található, a VOLÁNBUSZ 

végállomás melletti zöldterületre, 

- Deim Pál – Rügy (korábban Lehajló bábu) című körplasztikája (eredetileg a Posta 

előtti téren állt, majd elkerült 11- es számú főút, Duna korzó csomópontba) 

áthelyezését a Czóbel park északi végébe; 

 

2. A Posta előtti téren, mint kültéri kiállítási helyszínen a „Public Art” vizuális művészeti 

projekt keretében időszakos jelleggel alkotások kiállítására kerül sor; 

 

3. A Sztaravodai út/11- es számú főút kereszteződésében található szerb Ó-vízi kereszt 

vagy Szabók keresztje a helyén felállítandó Turul-szobor miatt áthelyezésre kerül a 

Sztaravodai út menti, közeli területen. Elhelyezésére a szerb egyházi vezetők 

állásfoglalásától függően  

- vagy a jelenlegi teresedésen belül, a Sztaravodai út felé történő elmozdítással és 

közvetlen környezetének intimitást adó rendezésével,  

- vagy a Sztaravodai út mentén a Vasvári Pál utca becsatlakozásánál lévő járdasziget 

igénybe vételével 

kerül sor.  

 

Felelős:     Polgármester 

Határidő: 2016. július 30. 

A végrehajtásért közvetlenül felelős: 1. és 2. pont: Városfejlesztési Iroda 

                   3. pont: Szentendrei Turul Szoborért Alapítvány 
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31. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzata „Középületek    

energiahatékonysági felújítása” tárgyú nyílt közbeszerzési eljárásáról 

              Előadó: Verseghi-Nagy Miklós polgármester 

 

 

 

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

előterjesztéshez egy kiegészítés is kiosztásra került. Megadja a szót Holló István 

képviselőnek.  

 

Holló István képviselő: köszöni a Turul-szobor kapcsán a Képviselő-testület lojalitását és a 

képviselők szavazatát. Elmondja, hogy átadja a Szerb Egyház levelét, amit a Polgármester 

úrnak címeztek, de sokszorosította és minden képviselőnek jut belőle, illetve szeretne 

kiosztani egy másolatot a parkról, amit a tájépítész megálmodott. Úgy érzi, hogy közpark 

lévén ezt mindenkivel meg kell osztania. Kéri, hogy aki a dolog kapcsán szkeptikus, az 

információért forduljon hozzá, szívesen segít.  

 

 Verseghi-Nagy Miklós polgármester: köszöni a hozzászólást, azonban felhívja a figyelmet, 

hogy már egy másik napirendi pontnál tartanak. Egyéb kérdés, hozzászólás nem lévén 

szavazásra bocsátja az I. határozati javaslatot. 

 

Szavazás eredménye 

 

 

#: 295   Száma: 16.06.16/30/0/A/KT 

Ideje: 2016 június 16 17:41  

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 - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 
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Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Fülöp Zsolt Távol - 

 
 

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

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

170/2016. (VI.16.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szentendre Város Önkormányzat 

„Középületek energiahatékonysági felújítása Szentendrén a Környezet- és Energetikai 

Hatékonysági Operatív Program KEHOP 5.2.9 című pályázat keretében 1. rész: Izbégi 

Általános Iskola “A” épülete, 2. rész: Izbégi Általános Iskola “B”  épülete, 3. rész: Izbégi 

Általános Iskola Tornaterme, 4. rész: Szentendrei II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és 

Gimnázium új épületrésze, 5. rész: Orvosi Rendelő (Házi Gyermekorvosi Rendelő)” 

tárgyában, a 2016. május 18-i ajánlati felhívással indult, nyílt közbeszerzési eljárással 

kapcsolatban a közbeszerzési eljárást lezáró döntést a Közbeszerzési Bizottságra ruházza át. 

 

Felelős:     Polgármester 

Határidő: azonnal 

Végrehajtásért közvetlenül felelős: Jogi Iroda 

 

 

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

 

 

Szavazás eredménye 

 

 

#: 296   Száma: 16.06.16/30/0/A/KT 

Ideje: 2016 június 16 17:41  

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 
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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 - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Fülöp Zsolt Távol - 

 

 

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

II. határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 

 

 
 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

171/2016. (VI.16.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szentendre Város Önkormányzat 

„Középületek energiahatékonysági felújítása Szentendrén a Környezet- és Energetikai 

Hatékonysági Operatív Program KEHOP 5.2.9 című pályázat keretében 1. rész: Szentendrei 

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium új épületrésze 2. rész: Orvosi Rendelő 

(Házi Gyermekorvosi Rendelő)” tárgyában, 2016. június 6-án indult közbeszerzési eljárással 

kapcsolatban a közbeszerzési eljárást lezáró döntést a Közbeszerzési Bizottságra ruházza át. 

 

Felelős:     Polgármester 

Határidő: azonnal 

Végrehajtásért közvetlenül felelős: Jogi Iroda 

 

 

 

 

 

 



 107 

 

 

32.   Előterjesztés Pilisszentlászló szennyvízelvezetési agglomeráció váltás 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 

 

 

#: 297   Száma: 16.06.16/31/0/A/KT 

Ideje: 2016 június 16 17:42  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 100.00 93.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 14 100.00 93.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   6.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Név Voks Frakció 

Boda Anna Mária Igen - 

Dombay Zsolt Igen - 

Fekete János Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

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

határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

172/2016. (VI.16.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

 

1. az 57/2016. (III.10.) Kt. sz. határozatát visszavonja; 

2. támogatja „Pilisszentlászló település szennyvízelvezetési agglomeráció váltás" nevű 

tanulmányterv alapján és figyelembevételével, Pilisszentlászló Község csatlakozási 

szándékát - a napi maximális 125 m3 szennyvízmennyiség figyelembevételével a 

tanulmány B verziója alapján - a szentendrei szennyvízelvezetési agglomerációhoz; 

a következő feltételekkel: 

- Pilisszentlászló Község szennyvízelvezetési agglomeráció váltása nem 

veszélyeztetheti Szentendre Város szennyvízelvezetését és szennyvízének 

befogadását, illetőleg  

- Szentendre Város Önkormányzata sem a kapacitásbővítéssel kapcsolatban, sem 

egyéb, a beruházással kapcsolatban felmerülő költséget nem vállal; 

3. felhatalmazza a Polgármestert Pilisszentlászló Község szennyvízelvezetési 

agglomeráció váltása tárgyában a határozat végrehajtásához szükséges 

szándéknyilatkozat és az egyéb jognyilatkozatok megtételére.  

 

Felelős:    Városfejlesztési Alpolgármester 

Határidő: azonnal 

A végrehajtásért közvetlenül felelős: Pályázati referens 

 

 

 

33.   Előterjesztés az Ifjúsági ház működésének változásáról 

   Előadó: Pintér Ádám képviselő 

 

 

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

lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 
 

Szavazás eredménye 

 

 

#: 298   Száma: 16.06.16/32/0/A/KT 

Ideje: 2016 június 16 17:42  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített 
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Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 11 78.57 73.33 

Nem 2 14.29 13.33 

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 - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Fekete János Nem - 

Kubatovics Áron Nem - 

Magyar Judit Tart. - 

Fülöp Zsolt Távol - 

 
 
 

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

határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

173/2016. (VI.16.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

 

1. felhatalmazza a Polgármestert, hogy kezdeményezze a Szentendre Város 

Önkormányzata tulajdonában álló Bogdányi u. 13. alatti (1879 hrsz-ú) ingatlanban 

található Ifjúsági Ház működtetésére szóló 222/2015 (IX.10) Kt. sz. határozat alapján 

megkötött, 08-594/2015 hivatkozási számú megbízási, illetve a 08-593/2015 hivatkozási 

számú büfé üzemeltetési szerződések közös megegyezéssel történő megszüntetését az 

Ulcisia Ifjúsági Egyesület bírósági nyilvántartásba vételét követően; 

2. a Szentendre Város Önkormányzata tulajdonában álló Bogdányi u. 13. alatti (1879 hrsz-

ú) ingatlanban található 181 m2 alapterületű helyiségcsoportot és a 63 m2-es udvart 

Ifjúsági ügyek közfeladat ellátása céljából kívánja hasznosítani az Ulcisia Ifjúsági 

Egyesülettel kötött megbízási szerződés keretében; 

3. felkéri a Jóléti Bizottság elnökét, hogy a megbízási szerződés előkészítésében vegyen 

részt, és segítse az Ulcisia Ifjúsági Egyesület működését; 
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4. felhatalmazza a Polgármestert a megbízási szerződés megkötésére az alábbiak 

figyelembevételével: 

- az ingatlanrész csak Ifjúsági ügyek közfeladat ellátása céljára használható 

- a működés során keletkező bevételek a közfeladat ellátására visszafordítandók 

- a működésről évente, a Jóléti Bizottság február havi ülésére beszámoló készül 

- szerződés megkötésére az Ulcisia Ifjúsági Egyesület bírósági nyilvántartásba 

vételét követően kerül sor. 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  2016. augusztus 31. 

A végrehajtásért közvetlenül felelős: Vagyongazdálkodási Iroda 

 

 

34. Előterjesztés Szentendre, a kerékpáros-barát város – a Dunakanyar 

Legbringásabb Városa 

 Előadó: Sólyomné Gyürk Dorottya kulturális alpolgármester 

   dr. Török Balázs városfejlesztési alpolgármester 

   Pintér Ádám képviselő 

 

 

 

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

képviselőnek. 

 

Holló István képviselő: változatlanul nem javasolja a 11-es főúton a biciklizést, azon a 

szakaszon, ahol nem engedi meg a sávszélesség. Nagyon támogatja a biciklizést, ez egy príma 

dolog, legyen a legbringásabb város Szentendre, azonban módosító javaslattal is él. 

Aggályosnak találja, hogy a Dera-pataktól a Pap-szigetig alkalmatlan az útvonal arra, hogy 

felfessék a biciklis piktogrammot és átadják a forgalomnak. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: elmondja, hogy az előterjesztésben van erre hivatkozás, 

de a határozati javaslat pontjai között nem szerepel. Ha a határozati javaslat kiegészítését 

szeretné Képviselő úr, akkor arról külön szavaznak. Megadja a szót Kubatovics Áron 

képviselőnek. 

 

Kubatovics Áron képviselő: elmondja, hogy tudja, hogy régóta húzódó kérdés, megosztja a 

szentendreieket, de sokkal több érv van amellett, hogy teremtsék meg a biciklizés lehetőségét 

a 11-es főúton. Régóta tart az egyeztetés Pintér Ádám képviselőtársával és másokkal ez 

ügyben, lényegében konszenzus van a kerékpárosok között. Kiemeli, hogy ez nem azt jelenti, 

hogy ott kell majd biciklizniük, nyilvánvaló, hogy aki nem akar, az nem megy arra. Ez egy 

lehetőség és támogatják, hogy a határozat javaslat kiegészüljön Holló István képviselőtársa 

javaslatával. 

 

 

Zakar Ágnes képviselő elhagyja az üléstermet, a jelenlévő képviselők száma 13 fő. 

 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: megadja a szót Pintér Ádám képviselőnek. 
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Pintér Ádám képviselő: elmondja, egy felsorolásában szerepel a 11-es főút, ami az 

előterjesztésnek nem része. Nem támogatja a javaslatot, főleg azért, mert annak idején ő 

terjesztette elő, hogy legyen lehetőség a 11-es főúton kerékpározni. Ennek kapcsán a 

minisztérium előtt vannak az anyagok, majd a minisztériumi szakértők eldöntik, hogy 

szerintük vállalható-e a 11-es főúton ennek megvalósítása. Ilyen stádiumban már nem vonná 

vissza a Képviselő-testület két korábbi döntését. 

 

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

bocsátja az eredeti határozati javaslatot. 

 

Szavazás eredménye 

 

 

#: 299   Száma: 16.06.16/33/0/A/KT 

Ideje: 2016 június 16 17:46  

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 - 

Fekete János 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 - 

Holló István Tart. - 

Fülöp Zsolt Távol - 

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

határozati javaslatot elfogadta. Az elhangzottak ismeretében kérdezi Holló István képviselő 

urat, hogy szeretné-e 7. pontot előterjeszteni és kiegészíteni a határozatot. 

 

Holló István képviselő: jelzi, hogy a felelősség  és a jóérzés okán továbbra is indítványozza, 

hogy a 11-es főút ezen szakasza alkalmatlan a kerékpárforgalomra.  

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: elmondja, hogy Holló István képviselő úr kérése, hogy 

a Képviselő-testület vonja vissza korábbi határozatát, amely a 11-es úton való kerékpározás 

támogatásáról szólt. Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, jelzi, hogy a maga részéről 

nem támogatja. Megadja a szót Magyar Judit képviselőnek. 

 

Magyar Judit képviselő: saját szavazata miatt szeretné tudni, hogy a témáról újra tárgyalnak-

e. Úgy emlékszik, hogy arról döntöttek, hogy ha már minden hatóság, minden szerv 

megállapítja, hogy lehet-e vagy sem kerékpározni, akkor ezek ismeretében döntenek. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: felhívja a figyelmet, hogy nem volt ilyen, ez a kérdés 

most már a Magyar Közút NZrt. és a Minisztérium asztalán van, az Önkormányzatnak ebben 

már újabb döntési lehetősége nincsen. Jelzi, hogy Holló István képviselő úr indítványa szerint 

szavazásra bocsátja a korábbi határozat visszavonását, megjegyzi, hogy az „igen” szavazat a 

korábbi határozat visszavonását jelenti, amelyet nem támogat. 

 

Szavazás eredménye 

 

 

#: 300   Száma: 16.06.16/33/0/A/KT 

Ideje: 2016 június 16 17:48  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Egyszerű 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 2 15.39 13.33 

Nem 10 76.92 66.67 

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 

Holló István Igen - 

Magyar Judit Igen - 
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Boda Anna Mária Nem - 

Fekete János Nem - 

Horváth Győző Nem - 

Kubatovics Áron 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 - 

Dombay Zsolt Tart. - 

Fülöp Zsolt Távol - 

Zakar Ágnes Távol - 

 

 

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

módosító indítványt elutasította és az alábbi határozatot hozza: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

174/2016. (VI.16.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
 

1.  célja a környezetbarát közlekedési módok elősegítése, a belváros fokozatos 

autómentes, gyalogos- és kerékpáros-barát kialakítása és intézményeinek kerékpárral 

való megközelítésének elősegítése; 

2.  céljai megvalósításához be kívánja vonni a helyben működő kerékpáros szervezeteket 

a terveinek és jövőbeni fejlesztéseinek véleményezésébe, ezért létrehozza a 

Kerékpáros Fórumot, melynek üléseit a Fejlesztési és Közlekedési Tanácsnok vezeti; 

3.  minden évben elkülönít a költségvetésben egy kerékpáros fejlesztésekre szánt 

összeget, melynek felhasználására a Kerékpáros Fórum tesz javaslatot; 

4.  a 2016. évi fejlesztésekhez biztosít a Város 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. 

(II.15.) önkormányzati rendelet 3/a melléklet, Közúti-, közlekedésbiztonsági- és 

közlekedésfejlesztési beruházások sorának terhére maximum bruttó 1,5 millió Ft-ot; 

5.  felkéri a Városfejlesztési Bizottságot, hogy vizsgálja meg a Kerékpáros Fórum 

javaslatait és hozza meg a megvalósításukhoz szükséges határozatokat; 

6.  felkéri a Polgármestert, hogy készítse elő a „Bringázz munkába” és a „Bringa 

Akadémia” programok bevezetését Szentendrén. 

 

Felelős: .,  3-4., 6. pont: Polgármester 

   2. pont: Fejlesztési és Közlekedési Tanácsnok 

   5. pont: Városfejlesztési Alpolgármester 

Határidő: folyamatos 

Végrehajtásért közvetlenül felelős: 3-4. pont: Közgazdasági Iroda 

           5. pont: Városfejlesztési Iroda 

           6. pont: Kulturális és köznevelési referens és 

                        Jegyzői kabinet 
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35.  Előterjesztés Szentendre Város Egészségügyi Intézményei alapító okiratának 

módosításáról 

       Előadó: Verseghi-Nagy Miklós polgármester 

 

 

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

került kiosztásra. Kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

 

#: 301   Száma: 16.06.16/34/0/A/KT 

Ideje: 2016 június 16 17:48  

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 - 

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 - 

Fülöp Zsolt Távol - 

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

határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

175/2016. (VI.16.) Kt. sz. határozata: 

 
 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

 

1. elfogadja a Szentendre Város Egészségügyi Intézményei alapító okiratot módosító 

okiratát, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát jelen 

határozat 1. és 2. sz. melléklete szerinti tartalommal. 

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

 

Felelős:     Polgármester  

Határidő: azonnal 

A végrehajtásért közvetlenül felelős: Jogi Iroda 

 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

 

 

36.   Előterjesztés a Szentendréért Közalapítvány alapító okiratának módosításáról 

        Előadó: Verseghi-Nagy Miklós polgármester 

 

 

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

lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

Szavazás eredménye 

 

 

#: 302   Száma: 16.06.16/35/0/A/KT 

Ideje: 2016 június 16 17:49  

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 
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Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Név Voks Frakció 

Boda Anna Mária Igen - 

Dombay Zsolt Igen - 

Fekete János Igen - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Fülöp Zsolt Távol - 

Zakar Ágnes Távol - 
 

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

határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

176/2016. (VI.16.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

 

1. jóváhagyja a Szentendréért Közalapítvány alapító okiratának javított módosítását a 

határozat melléklete szerinti tartalommal; 

2. felkéri a Polgármestert az Alapító Okirat aláírására, és arra, hogy intézkedjen a változások 

bírósági nyilvántartásba vételéről. 

 

Felelős:     Polgármester 

Határidő: 1. pont: azonnal 

      2. pont: 2016. június 30. 

A végrehajtásért közvetlen felelős: Jogi Iroda 

 

 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
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37.   Előterjesztés 2016. évre a jelenlegi folyószámla szerződés feltételeinek és a 

bankszámla hitel összegének módosításáról  
            Előadó: Verseghi-Nagy Miklós polgármester 

 

 

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

lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

 

#: 303   Száma: 16.06.16/36/0/A/KT 

Ideje: 2016 június 16 17:49  

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 - 

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 - 

Fülöp Zsolt Távol - 

Zakar Ágnes Távol - 

 

 

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

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

177/2016. (VI.16.) Kt. sz. határozata: 

 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat bankszámla 

szerződési feltételeinek javítása és likviditásának javítása érdekében az alábbi határozatot 

hozza: 

 

I. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete az OTP Bank Nyrt-vel 2014. 

június 25-én kötött fizetési számla szerződést a határozat mellékletét képező fizetési 

számla szerződés módosítás tervezet szerint módosítja. 

  

II. Bankszámlahitel 

 

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

bankszámlahitel felvételéről dönt.  

2. A hitel futamideje a szerződés aláírásától 2016. december 30-ig tart, a rendelkezésre 

tartott összeg 100 000 000 Ft-ról 250 000 000 Ft-ra változik, kamatbázis: a hatályos 

szerződési feltételekhez képest változatlanul 1 havi BUBOR Kamatfelár: a hatályos 

szerződési feltételekhez képest változatlanul 0% 

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

jogszabályokat – a hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául felajánlja az 

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

gépjárműadó bevételeit, valamint a Start Munkaprogram keretében kapott támogatást. 

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

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

kiadásokat megelőzően – a költségvetésébe betervezi és jóváhagyja, illetve költségvetési 

előirányzat módosításai során figyelembe veszi. 

5. A Képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a már meglévő hitelekből, 

kezességvállalásokból és az igényelt hitelből adódó éves kötelezettségeit figyelembe véve 

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

CXCIV. számú törvényben meghatározott korlátozás alá.  

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

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

hitelszerződést aláírja az Önkormányzat képviseletében, valamint a szükséges 

intézkedéseket megtegye. 

 

Felelős:     Polgármester 

Határidő: 2016. június 30. 

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

és gazdálkodási adatok vonatkozásában a Közgazdasági Iroda 
 

 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
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38. Előterjesztés Szentendre, Kálvária u. 24. III. ép. II/10. szám alatti 

bérlakásközérdekű célból történő bérbeadásáról   
         Előadó: Kéri Mihály gazdasági vezető 

 

 

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

Gábor jegyzőnek, hogy ismertesse a Jogi, Vagyonnyilatkozat-vizsgáló és Pénzügyi Ellenőrző 

Bizottság módosító indítványát. 

 

dr. Gerendás Gábor jegyző: elmondja, hogy a határozati javaslatban jelenleg az szerepel, 

hogy a közalkalmazotti jogviszony időtartamára javasolja az előterjesztő a lakásbérleti 

szerződés megkötését. A Jogi, Vagyonnyilatkozat-vizsgáló és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 

azonban javasolja, hogy ez pontosításra kerüljön azzal, hogy a Pest Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálat (PMPSZ) Szentendrei Tagintézményével fennálló közalkalmazotti jogviszony 

időtartamára szóljon ez a bérleti szerződés. Jelzi, hogy az előterjesztő Kéri Mihály gazdasági 

vezető úr, ha az előterjesztő befogadja ezt, akkkor mint módosító indítványról nem kell külön 

szavazni a Képviselő-testületnek. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: felhívja a figyelmet, hogy Kéri Mihály gazdasági 

vezető úr bólintásával jelezte, hogy befogadja a módosító indítványt. Egyéb kérdés, 

hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a kiegészített határozati javaslatot. 

 

Szavazás eredménye 

 

 

#: 304   Száma: 16.06.16/37/0/A/KT 

Ideje: 2016 június 16 17:50  

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 - 

Holló István Igen - 

Horváth Győző Igen - 
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Kubatovics Áron Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Fülöp Zsolt Távol - 

Zakar Ágnes Távol - 

 
     

 

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

kiegészített határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

178/2016. (VI.16.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete ügy dönt, hogy 

  

1. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 

tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, 

valamint elidegenítésükről szóló 2/2011. (I.20.) önkormányzati rendelet 14. § (1) 

bekezdése alapján Kovács Lilla Éva gyógypedagógussal a 8634/65 hrsz-on 

nyilvántartott, természetben 2000 Szentendre, Kálvária u. 24. III. ép. II/10. sz. alatti 

bérlakásra lakásbérleti szerződést köt a Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

Szentendrei Tagintézményével fennálló közalkalmazotti jogviszonya fennállásáig; 

2. felkéri a Polgármestert a lakásbérleti szerződés aláírására.  

 

Felelős:     Polgármester 

Határidő: 2016. június 31. 

A végrehajtásért közvetlenül felelős: Vagyongazdálkodási Iroda 

 
 

 

39. Előterjesztés Szentendre, Széchenyi tér 9. IV/14. szám alatti lakás 

bérbeadásijogcímének módosításáról és közérdekű célból történő bérbeadásáról 

         Előadó: Kéri Mihály gazdasági vezető 

 

 

 

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

lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

Szavazás eredménye 

 

 

#: 305   Száma: 16.06.16/38/0/A/KT 

Ideje: 2016 június 16 17:51  
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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 - 

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 - 

Fülöp Zsolt Távol - 

Zakar Ágnes Távol - 

 
 

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

határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

179/2016. (VI.16.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

1. Szentendre Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

27/2008. (IX.10.) önkormányzati rendelet 38. § (4) bekezdése alapján a 

1245/16/A/28 hrsz-ú, 2000 Szentendre, Széchenyi tér 9. IV/14. sz. alatti, 56 m2 

alapterületű, 2 szobás bérlakás bérbeadási jogcímének megváltoztatásáról történő 

döntést magához vonja; 

2. az 1. pontban meghatározott bérlakás esetében a bérbeadási jogcímet szociális 

alapúról közérdekű célból történő bérbeadásra változtatja; 
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3. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 

tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, 

valamint elidegenítésükről szóló 2/2011. (I.20.) önkormányzati rendelet 14. § (1) 

bekezdése alapján az 1. pontban meghatározott bérlakásra lakásbérleti szerződést köt 

a Szentendrei Rendőrkapitányságnál szolgálati jogviszonnyal rendelkező Koós Ervin 

c.r. főtörzszászlóssal, a Szentendrei Rendőrkapitánysággal fennálló szolgálati 

jogviszonya fennállásáig; 

4. felkéri a Polgármestert a lakásbérleti szerződés aláírására.  

 

Felelős:     Polgármester 

Határidő: 2016. július 31. 

A végrehajtásért közvetlenül felelős: Vagyongazdálkodási Iroda 

 

 

40.   Előterjesztés Szentendre, Rákóczi utca 17. sz. alatti bérleményben lévő 3. számú 

lakás bérbeadási jogcímének módosításáról és közérdekű célból történő 

bérbeadásáról 

   Előadó: Kéri Mihály gazdasági vezető 

 

 

 

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

az érintett zárt ülés lefolytatását kérte. Szavazásra bocsátja a zárt ülés elrendelését, amelyet a 

maga részéről támogat. 

 

Szavazás eredménye 

 

 

#: 306   Száma: 16.06.16/39/0/A/KT 

Ideje: 2016 június 16 17:51  

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 - 

Holló István Igen - 
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Horváth Győző Igen - 

Kubatovics Áron Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Fülöp Zsolt Távol - 

Zakar Ágnes Távol - 

 

 

 

 

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

zárt ülés elrendelését elfogadta.   

 

 

A tanácskozás 17.52 órától 17.59 óráig zárt ülésen folytatódik, melyről külön jegyzőkönyv 

készül.  

 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: 18.00 órakor a nyílt ülést megnyitja, a jelenlévő 

képviselők száma 13 fő. 

 

 

 

Interpelláció, kérdés 

 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: felhívja a figyelmet, hogy Magyar Judit 

képviselőasszonytól érkezett egy kérdés és egy interpelláció, valamint Társaság az Élhető 

Szentendréért Egyesület Képviselőcsoportjától érkezett egy kérdés. Mindhárom 

vonatkozásában a válaszok kiosztásra kerültek a képviselők részére. 

 

 

Kérdés: 

 

Tisztelt Polgármester Úr! 

 

 

Három kérdésben várom szíves válaszát. 

 

1. Befejeződött-e a hajóállomás felújítása (a DMRV volt laborjával szemben)? A 

kérdést azért tettem fel, mert a területről levonult a beruházó. A felújított épület, 

hasznosítás nélkül áll magában. Amennyiben a város tulajdona, mi a terve a 

városvezetésnek a megújult épülettel? Egyáltalán hol tart a Duna project, ami azt 
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célzott szolgálni, hogy a folyót minél jobban bevonjuk a hétköznapi közlekedésbe, a 

városi turizmusba? 

2. Már az áprilisi ülésen is kérdést tettem fel a városban zajló kátyúzással kapcsolatban. 

Most ezt a témát kicsit konkrétabban hozom vissza. A Kálvária út burkolatának 

minőségéről sajnos nem lehet túl sok jót mondani, sőt! Az uszoda megnyitása után 

jelentősen nőtt ennek az útszakasznak a forgalma, ezzel összefüggésben romlott az út 

burkolata. A „szokásos” kátyúzás nem elegendő ahhoz, hogy hosszabb távra biztosítsa 

a jó útminőséget. Így az évenkénti kátyúzás ára kidobott pénznek tűnik, mert pár hét- 

hónap alatt ismét előjönnek a korábbi hibák. Kérdésem, hogy tervez-e a városvezetés 

egy komolyabb rekonstrukciót a Kálvária úton (felső réteg lemarása, újraaszfaltozás), 

legalább az uszodáig, hogy az adófizetők pénzéből kátyúzásra fordított forintok 

valóban jól hasznosuljanak? 

3. Bár az időjárás néha nem azt bizonyítja, de megjött a nyár. A kérdésem az lenne, hogy 

hol tart a Postás strand kialakítása, a szükséges engedélyek beszerzése, mikor 

vehetik birtokukba a strandolni vágyók Szentendre régi-új strandját?  

 

Köszönettel, 

 

Szentendre, 2016. június 13. 

 

 

 

        Magyar Judit 

           képviselő 

 

 

 

 

VÁLASZ KÉRDÉSRE 

Magyar Judit képviselő által a Képviselő-testület 2016. június 16-i ülésére benyújtott 

kérdésekre  

 

Tisztelt Képviselő Asszony! 

 

Kérdésében felvetettekkel kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom. 

 

1./ Hajóállomás felújítása:  

 

A kérdéssel érintett hajóállomás beruházás a végéhez közeledik, Spányik Gábor ügyvezetőtől 

kapott tájékoztatás szerint. Jelenleg még kertészeti munkák folynak. A kikötő (úszómű) 

telepítése megtörtént. A kikötő projekthez kapcsolódó bérkerékpár rendszer telepítéséről az 

utolsó egyeztetések zajlanak. Várhatóan egy hónap múlva már fogadják a hajókat. 

Mindezek mellet a MAFRACHT Kft. telephelyként még 2015. novemberében bejelentette a 

4467/A és a 4441/A hrsz-ú ingatlanokat. 
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A Duna városi turizmusba történő bevonását szolgálja továbbá a hajóállomások fejlesztésén 

túl: 

 a néhány napon belül megnyitásra kerülő Postás-strand, amely közösségi tervezés által 

valósult meg, továbbá  

 folyamatban van a Joy Trade Kft. által megvalósítandó, Görög utca magasságába 

tervezett úszómű létesítése (vízjogi engedély megérkezett), amelynél a kivitelezés 

előkészítése zajlik jelenleg, továbbá 

 aláírásra került a Kajak-Kenu Szövetséggel egy konzorciumi megállapodás, melynek 

keretében benyújtásra kerül egy pályázat vízitúra útvonalak fejlesztésére, továbbá 

 Vincze Ottó művész térinstallációja 2016. nyarán kerül elhelyezésre a Dunán. 

 

2./ Kálvária út burkolata: 

 

Valóban a V8 Uszoda átadása generált többletforgalmat a Kálvária útra, de a 

sebességkorlátozással a burkolatromlási folyamatot lassítani tudtuk. Tervezzük a Kálvária út 

kopórétegének cseréjét, de ehhez jelentős forrást kell biztosítani, amely az idei 

költségvetésben nem áll rendelkezésre. Vizsgáljuk, az ún. „nagyfelületű burkolatjavítás” 

lehetőségét és gazdaságosságát is, amely eredményesebb, mint a kátyúzás, de a költségigénye 

kisebb, mint a teljes szakasz kopórétegének a cseréje; azonban természetesen ehhez is meg 

kell találnunk az anyagi hátteret. Amíg ezeket nem tudjuk biztosítani, kénytelenek vagyunk az 

országos úthálózathoz hasonlóan a kátyúzási technológiát – mint szükséges megoldás – 

választani. 

 

3./ Postás strand kialakítása: 

 

A Postás strand természetes fürdőhely kijelölési kérelmét 2016. április 13-án nyújtottuk be a 

Szentendrei Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályának. A helyszíni szemle időpontja május 

10-én megtörtént, ezt követően intézkedési terv benyújtására kötelezték az önkormányzatot a 

rövid távú szennyezési kockázat miatt. Az intézkedési terv határidőben benyújtásra és 

elfogadásra került.  

 

A strand megnyitásához szükséges tárgyi feltételek kialakítása (bójázás, táblázás, zuhanyzó, 

öltöző, szemétgyűjtők) megtörtént, melyet a Pest Megyei Vízirendészet, illetve a 

Népegészségügyi Osztály ellenőrzött június 2-án illetve 3-án. A Népegészségügyi Osztály 

munkatársa által felvett jegyzőkönyvben került rögzítésre, hogy a Duna áradása, a magas 

vízállása miatt a fürdés nem engedélyezett. Ezt az információs táblákon is közzétettük. Június 

első két hetében a Duna áradása miatt a fürdőhely folyamatosan víz alatt volt. 
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A vízállás-előrejelzés szerint az áradás június 20-ig folytatódik, így a kijelölés ellenére a 

fürdés az apadás megkezdődéséig továbbra sem engedélyezett. 

 

 

 

 

A strand, illetve a közpark rész komfortosítása a következő időszakban is folyamatosan 

történik. Napelemes lámpa kerül felállításra az öltözőnél és a mobil WC-nél, palló járda 

készül a zuhany körül, padok beszerzését, illetve ősszel gyepmegújítást tervezünk.  

A Postás közpark részének bevezető szakaszára pedig kutyaürülék gyűjtő edényzet kerül 

kihelyezésre.  

 

 

Szentendre, 2016. június 15. 

 

 

Verseghi-Nagy Miklós 

polgármester 
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Tisztelt Polgármester Úr! 

 

 

Ahogy az Ön előtt is ismert, az Országgyűlés 2015. december 15-i ülésnapján elfogadta a 

hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosítása tárgyú 2015. évi CCXXI. 

törvényt. A módosítás következményeként a közszolgáltatási díj beszedése és a 

követeléskezelés, illetve a megvalósítandó fejlesztések kezelése egy kizárólagos állami 

tulajdonban lévő koordinációs szervezet, az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási 

Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1011 Budapest, Iskola 

utca 13.) feladatává vált. 2016. április 1-től a lakosok a hulladékszállítási díjat az NHKV Zrt. 

felé fogják teljesíteni, a számlát – a szolgáltatók adatszolgáltatása alapján – az NHKV Zrt. 

állítja ki. A tervekkel ellentétben a Koordináló Szerv a mai napig nem kezdte meg a törvény 

által előírt hulladék közszolgáltatási díj lakosság felé történő számlázását. A kialakult 

helyzetről – a közszolgáltató költségeit nem finanszírozza az NHKV Zrt. – már többször 

tárgyaltunk képviselő-testületi ülésen. Szentendre Város képviselő-testülete május 30-án úgy 

döntött, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltató kiválasztása tárgyában hirdetmény 

nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást indít, továbbá a közbeszerzési eljárást megindító 

felhívást és a közbeszerzési eljárást megindító közbeszerzési dokumentumokat a Képviselő-

testület hagyja jóvá. 
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A fent kifejtett helyzettel kapcsolatban 2016. június 7-re összehívott rendkívüli képviselő-

testület elmaradt, és a közbeszerzés kiírásáról szóló előterjesztés a rendes, 2016. június 16-i 

képviselő-testületi ülésén sem került a képviselők elé. 

 

A biztonságos és folyamatos szentendrei hulladék közszolgáltatásért aggódva az alábbi 

kérdésekkel fordulunk Önhöz: 

Minden eltelt nappal és héttel növekszik a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. 

finanszírozásának a kockázata. A közbeszerzés kiírásáról szóló előterjesztés megszületett, 

mégis elmaradt a rendkívüli testületi ülés olyan indokkal, hogy további egyeztetések zajlanak. 

•Kivel/kikkel egyeztet polgármester úr a közbeszerzés kiírásáról? 

• Ez a késlekedés megéri-e azt a kockázatot, amely a közbeszerzés kiírásának a csúszása okoz? 

•Mi lesz a VSZN Zrt. Hulladékgazdálkodási Divíziójának sorsa? 

•Mi lesz a Hulladékgazdálkodási Divízióban dolgozó munkatársak sorsa? 

•Mi lesz a VSZN Zrt. hulladékszállítási eszközparkjának a sorsa? Mennyi ezek könyv szerinti 

értéke most? 

•Az „egyéb” – közszolgáltatási szerződésben és rendeletben nem szabályozott tételeket, pl. 

zöld hulladék, Föld napja, illegális hulladék, Party kuka, stb. – is szerepeltetni fogja 

Szentendre Város Önkormányzata a hulladék közszolgáltatási közbeszerzésben? Ezek az 

„egyéb” tételek mekkora kompenzációs összeget tesznek ki, illetve mekkora összeget tervez 

rá Szentendre Városa idén, 2016-ban? 

 

Köszönettel: 

 

 

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

  képviselő                                           képviselő                             képviselő 

 

       képviselő         képviselő 

Szentendre, 2016. június 13. 

 

 

 

 

VÁLASZ KÉRDÉSRE 

 

A Társaság az Élhető Szentendréért Egyesület képviselőcsoportja által a Képviselő-

testület 2016. június 16-i ülésére benyújtott kérdésekre  

 

 

Tisztelt Képviselő Urak! 

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatban felvetett kérdéseikkel kapcsolatban 

az alábbi tájékoztatást adom: 

1. Kivel/kikkel egyeztet polgármester úr a közbeszerzés kiírásáról? 
Egyeztetések folynak a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. 

(továbbiakban: NHKV) vezérigazgatójával, a Zöld Bicske Nonprofit Kft. ügyvezetőjével, 

Bicske, Szigetszentmiklós, Pomáz és Pilisszentlászló polgármestereivel, az Aries Nonproft 

Kft. ügyvezetőjével és az AHK Agglomerációs Hulladékkezelő Nonprofit Kft. 

ügyvezetőjével.  
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2. Ez a késlekedés megéri-e a kockázatot, amely a közbeszerzés kiírásának a csúszása 

okoz? 

Mivel a döntés meghozatalához szükséges fontos információra várunk az NHKV részéről, 

ezért nincs mérlegelési lehetőség. 

3. Mi lesz a VSZN Zrt. Hulladékgazdálkodási Divízójának sorsa? 

A hulladékszállítás jövőjéről hozott konkrét testületi döntésig a kérdés nem időszerű. 

4. Mi lesz a VSZN Zrt. Hulladékgazdálkodási Divízóban dolgozó munkatársak sorsa? 

A hulladékszállítás jövőjéről hozott konkrét testületi döntésig a kérdés nem időszerű. 

 

5. Mi lesz a VSZN Zrt. hulladékgazdálkodási eszközparkjának a sorsa?  

A hulladékszállítás jövőjéről hozott konkrét testületi döntésig a kérdés nem időszerű. 

 

6. Mennyi ezek könyv szerinti értéke? 

A hulladékgazdálkodásba bevonható hulladékgazdálkodási rendszerelemek (pl. épület, 

gépjárművek, konténerek, tömörítő és hídmérleg) könyv szerinti értéke 16,4 M Ft. 

 

7. Az „egyéb” – közszolgáltatási szerződésben és rendeletben nem szabályozott tételeket, 

pl. zöld hulladék, Föld napja, Party kuka, illegális hulladék stb. – is szerepeltetni fogja 

Szentendre Város Önkormányzata a hulladék közszolgáltatási közbeszerzésben? Ezek 

az „egyéb” tételek mekkora kompenzációs összeget tesznek ki, illetve mekkora összeget 

tervez rá Szentendre Városa idén, 2016-ban? 

A hulladékszállítás jövőjéről hozott konkrét testületi döntésig a kérdés nem időszerű. 

 

Szentendre, 2016. június 16. 

 

Verseghi-Nagy Miklós 

polgármester 

 

 

 

I N T E R P E L L Á C I Ó 

 

 

Tisztelt Polgármester Úr! 

 

 Az elmúlt másfél évben többször is kérdést intéztem Önhöz a budakalászi Auchan 

csomópontban a reggeli és délutáni órákban folyamatosan kialakuló óriási dugók mielőbbi 

megszüntetése miatt. Válaszaiban tájékoztatott a Magyar Közút Nzrt által tervezett 

megoldásról és annak aktuális állásáról. 

 Úgy gondolom mindaz, ami ez ideig történt nagyon kevés és nem megnyugtató 

azoknak az autósoknak, akik nap, mint nap reggel munkába és délután hazafelé menet, 

kénytelenek átélni a várakozás hosszú perceit.  

Azt érzem, hogy folyamatosan valami miatt – az áprilisi kérdésemre kapott válasz alapján, 

most éppen az M0 továbbépítéséhez szükséges elképzeléseket is be kívánják építeni a turbó 

körfogalom műszaki tartalmába – nem mozdul az ügy. Elodázó válaszok vannak, de konkrét 

megoldás, akár csak ideiglenesen is, nem született.  
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 Önnek, mint Szentendre polgármesterének az lenne a feladata, hogy a többi érintett 

település vezetőivel összefogva, a lakosok érdekében mihamarabb megoldják ezt a tűrhetetlen 

helyzetet. Már csak azért is, mert a dugóban várakozó autók környezetszennyezőek, az 

autósok korlátozva vannak a szabad mozgásukban és nem utolsó sorban a budakalászi 

felüljáróról lehajtó és Budapest felé továbbmenni kívánó gépjárművek néha a csodával 

határos módon tudnak baleset nélkül besorolni a sávjukba. 

 E közül a három indok közül bármelyik önmagában is elegendő az intézkedés 

mielőbbi megtételéhez, ezért Polgármester Úr, ha szívén viseli az városban élők sorsát, 

nyomatékkal kérem, hogy kezdeményezze a környező települések vezetőivel együtt a 

forgalom ideiglenes átszervezetését a dugó felszámolása érdekében, mindaddig, amíg a 

végleges turbó körforgalom-beruházás meg nem valósul. 

 Az MSZP erre javaslatot tesz a mellékelt ábra szerint, amely javaslat kevés pénzből 

kivitelezhető és alkalmas az ideiglenes megoldásra. 

 

Várom Polgármester Úr válaszát a felvetettekkel kapcsolatban! 

 

 

Szentendre, 2016. június 13. 

 

 

        Magyar Judit 

            képviselő 

 

 

 

 

Az interpelláció melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

 

 

VÁLASZ INTERPELLÁCIÓRA 

 

az AUCHAN csomópont átépítése tárgyában a Képviselő-testület 2016. június 16-i 

ülésére benyújtott interpellációjára 

 

 

Tisztelt Magyar Judit képviselő asszony! 

 

 

Mint korábban is tájékoztattam Önt, az Auchan csomópont átépítésének előkészítése 

folyamatosan halad. A Magyar Közút N. Zrt. elkészíttette és engedélyeztette a csomópont 2 

sávos jelzőlámpás turbó kapacitású forgalomtechnikai tervét.  

Időközben a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. – aki az M0 autópálya továbbépítésének 

beruházója – gazdaságossági és forrás kihasználási szempontokat figyelembe véve 

elkészíttetett egy másik tervet, amely a tervezett 2 sávos jelzőlámpás turbós változatot tovább 

fejlesztette egy olyan csomóponttá, amely a tervezett M0 autóút tovább építendő szakaszát is 

beintegrálja a már elkészült tervbe. 
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A két változat elbírálásról a tervek szerint a napokban dönt a Közlekedésfejlesztési 

Koordinációs Központ és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium. Amennyiben a döntésről 

megkapom a hiteles információkat, tájékoztatni fogom a T. Képviselő-testületet. 

A legutóbbi – május 30-i – információim alapján a 2 sávos jelzőlámpás turbó körforgalmú 

változat jóváhagyása esetén a közbeszerzési eljárást a döntés után azonnal elindítja a NIF és 

várhatóan még az ősszel elkezdődik a kivitelezés. 

A nyári időszak szabadságolásai miatt várhatóan csökken hétköznap a csomópontban a 

forgalom, így a szakaemberek az átépítésig nem tartanak indokoltnak ideiglenes forgalmi 

beavatkozásokat, ill. ennek megvalósítása is kifejezetten a Magyar Közút N. Zrt. hatáskörébe 

tartozik.  

 

 

Szentendre, 2016. június 15. 
 

 

Verseghi-Nagy Miklós 

               polgármester 

 

 

 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: kérdezi Magyar Judit képviselőasszonyt, hogy az 

interpellációra adott választ elfogadja-e? 

 

Magyar Judit képviselő: elmondja, hogy a választ nem tudja elfogadni. Tudja, hogy a 

Magyar Közút NZrt. hatáskörébe tartozik a kérdés, de folyamatosan határidőket módosítanak. 

Amikor a Képviselő-testület elkezdte a regnálását, az azt követő képviselő-testületi ülések 

egyikén vetette fel ezt a problémát. Azóta semmi nem változott, pedig majdnem eltelt két év. 

Úgy véli, ha mást nem, ideiglenes megoldást kellene találni, mert égető probléma és nagyon 

sok lakost érint. 

 

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

 

dr. Gerendás Gábor jegyző: felhívja a figyelmet, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat 

szerint az interpellációra adott válasz elfogadásáról az interpelláló nyilatkozik, majd a 

Képviselő-testület vita nélkül, egyszerű többséggel dönt. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: szavazásra bocsátja az interpellációra adott választ. 

Javasolja a válasz elfogadását. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

 

#: 318   Száma: 16.06.16/42/0/A/KT 

Ideje: 2016 június 16 18:02  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű 
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Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 9 69.23 60.00 

Nem 4 30.77 26.67 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 13 100.00 86.67 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   13.33 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Név Voks Frakció 

Boda Anna Mária Igen - 

Dombay Zsolt Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Petricskó Zoltán általános alpolg. Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Sólyomné Gyürk Dorottya kult.alpolg. Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Verseghi-Nagy Miklós Igen - 

Fekete János Nem - 

Holló István Nem - 

Kubatovics Áron Nem - 

Magyar Judit Nem - 

Fülöp Zsolt Távol - 

Zakar Ágnes Távol - 

 

 

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

az interpellációra adott választ elfogadta. 

 

 

 

Egyebek 

 

 

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

 

Magyar Judit képviselő: köszöni a kérdésekre adott írásbeli válaszokat. Elmondja, hogy  

pletykaszintű információból hallotta, hogy a Postánál az átalakítás durva módon zajlik  

(például a fa gyökere megsérül), mintha rombolás lenne és nem átalakítás. Kérdezi, hogy van-

e valaki, aki ellenőrzi, hogy minőségileg minden rendben legyen? 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: megadja a szót Kolozs János főmérnöknek. 
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Kolozs János főmérnök: elmondja, hogy gyakorlatilag sokkal komolyabb alépítménye van a 

járdáknak, mint amire számítottak, ezért azt nagy gépekkel kell feltörni. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: egyéb kérdés, észrevétel nem lévén megköszöni a 

részvételt, az ülést 18.03 órakor bezárja. 

 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 

Verseghi-Nagy Miklós                                                            dr. Gerendás Gábor 

                   polgármester                                                                       jegyző 


