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8/a/2017. 
 

 

JEGYZŐKÖNYV 
 

 

 

Készült:  Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete Városfejlesztési, Jogi és 

Pénzügyi Bizottsága 2017. július 26-án tartott NYÍLT rendkívüli üléséről 

Helye:       Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyisége, Díszterem 

Jelen vannak: 

Városfejlesztési, Jogi és Pénzügyi Bizottság részéről: 
Kun Csaba bizottsági elnök 
Holló István bizottsági tag 
Horváth Győző  bizottsági tag 
Kubatovics Áron  bizottsági tag 
Vadkerti István bizottsági tag 
dr. Vass Péter  bizottsági tag 

Távol vannak: 
dr. Kőrösi Tibor  bizottsági tag 
Lontai Tamás bizottsági tag 
Magyar Judit bizottsági tag 
Zakar Ágnes bizottságit tag 

 

Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal részéről: 

  Verseghi-Nagy Miklós  polgármester 

dr. Török Balázs   városfejlesztési alpolgármester 

Aba Lehel    főépítész 

  dr. Weszner Judit   irodavezető 

  dr. Ligetfalvi Kinga   irodavezető 

Alföldiné Petényi Zsuzsanna  lakásgazdálkodási előadó 

dr. Mérész Katalin   jogtanácsos 

dr. Klúcsó Anita   jogtanácsos 

Kosztek Gabriella   pályázati koordinátor 

Máté Szilvia    bizottsági referens 
 

Meghívottak: Mandula Gergely  VSZ NZrt. vezérigazgató 

   Adamovszky- 

                        Répánszky Júlia   VSZ NZrt. Fűtőmű és Energetikai Divízió vezető 

  dr. Huszár Adrienn  VSZ NZrt. jogász  

 

Kun Csaba bizottsági elnök: Köszönti a bizottsági ülésen megjelenteket, megállapítja, hogy a 

Városfejlesztési, Jogi és Pénzügyi Bizottság (a továbbiakban röviden: Bizottság) 

határozatképes, jelen van 6 fő.  

Bejelenti, hogy Holló István bizottsági tag lesz az elnök mellett a jegyzőkönyv aláírója.  
 

Javasolja, hogy a kezdjék az ülést a főépítész, majd a Városi Szolgáltató NZrt. (a továbbiakban 

röviden: VSZ NZrt.) által előkészített napirendi pont tárgyalásával. Ezt követően kerüljenek 

sorra a Városfejlesztési Iroda, a Vagyongazdálkodási Iroda és a jogi jellegű előterjesztések, 

továbbá a Közigazgatási és Adó Iroda által előkészített napirendi pontok, illetve a fennmaradó, 

még nem tárgyalt napirendi pont. 
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Szentendre Város Képviselő-testületének Városfejlesztési, Jogi és Pénzügyi Bizottsága 
egybehangzó (6) igen szavazattal a napirendet és az elnök által a napirend sorrendjére tett 
javaslatot elfogadja.  

Napirend: 

  Cím Típusa Előterjesztő Előkészítő 

1. 

Szentendre új településrendezési 

eszközeinek - Településszerkezeti Terv 

(TSZT), Szentendre Építési Szabályzata 

(SZÉSZ) és Szabályozási Terve (SZT) 

elfogadásáról 

Előterjesztés 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

Aba Lehel 

2. 

A Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. 

Alapszabályának módosításáról 

Az Mötv. 46. § (2) bekezdése c) pontja 

alapján zárt ülés rendelhető el! 

Előterjesztés 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

dr. Huszár 

Adrienn 

3. 
Izbégi Általános Iskola 

tanteremfejlesztés 
Előterjesztés 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

dr. Dóka Zsolt 

4. 

Forgalomszabályozási, közúti fejlesztési 

kérdésekre vonatkozó javaslatok 

tárgyában (bizottsági) 

Előterjesztés 

dr. Török Balázs 

városfejlesztési 

alpolgármester 

 

Tóth Tibor 

5. 

A „Települések felszíni csapadékvíz-

elvezetés létesítményeinek fejlesztése, a 

települési vízgazdálkodás 

korszerűsítésének támogatása Pest 

Megye területén” 

Előterjesztés 

dr. Török Balázs 

városfejlesztési 

alpolgármester 

Szöllősy-

Meggyes 

Ildikó 

6. 

Az "Önkormányzati tulajdonú 

egészségügyi alapellátást nyújtó 

intézmények fejlesztésének támogatása 

Pest Megyében" című pályázati 

felhíváson történő indulásról 

Előterjesztés 

dr. Török 

Balázsvárosfejlesztési 

alpolgármester 

Kosztek 

Gabriella 

7. 

A Dumtsa Jenő u. 9. szám alatti egykori 

szociális bérlakások; valamint a Fő tér 2-

5. sz. alatti, a Ferenczy Múzeumi 

Centrum használatában lévő 

üzlethelyiségek 

hasznosítási módjának változásáról  

Az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja 

alapján zárt ülés rendelhető el! 

Előterjesztés 
Kéri Mihály 

gazdasági vezető 

Alföldiné 

Petényi 

Zsuzsanna 

8. 

A Szentendre, Vaddisznó utca 0305/35 

hrsz-ú ingatlan önkormányzati 

tulajdonba kerülése 

Az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja 

alapján zárt ülés rendelhető el! 

Előterjesztés 
Kéri Mihály 

gazdasági vezető 

Alföldiné 

Petényi 

Zsuzsanna 
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9. 

Elővásárlási joggal történő 

rendelkezésekről az alábbi ingatlanok 

vonatkozásában: 

- 7558 hrsz.-ú kivett üdülőépület, udvar 

(Pirkadat köznél) 

- 11244/6 hrsz.-ú kivett beépítetlen 

terület (Aldi mellett), 

- 0186/4 hrsz.-ú gyümölcsös (Kőhegy), 

- 0186/9 hrsz.-ú és 0186/13 hrsz.-ú 

gyümölcsös, valamint 0186/10 hrsz.-ú és 

0186/18 hrsz.-ú legelő (Kőhegy) 

Az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja 

alapján zárt ülés rendelhető el! 

Előterjesztés 
Kéri Mihály 

gazdasági vezető 

Kovacsics 

Roberta 

10. 

Püspökmajor lakótelepi Bölcsőde 

Alapító Okiratának módosításáról 

(technikai jellegű pontosítások) 

Előterjesztés 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

dr. Klúcsó 

Anita 

11. 

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 

módosításáról 

Előterjesztés 
dr. Gerendás Gábor 

jegyző 

dr. Mérész 

Katalin 

12. 

A 9. számú felnőtt háziorvosi körzet új 

Szolgáltatójával kötendő felnőtt 

háziorvosi feladat-ellátási szerződés 

tervezetéről 

Előterjesztés 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

Baráthné 

dr. Ulicsák 

Mária 

13. 

Dr. Herczegné Dr. Szakolczai 

Annamária házi gyermekorvosi és 

iskola- és ifjúságorvosi feladat-ellátási 

szerződésének módosításáról 

Előterjesztés 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

Baráthné 

dr. Ulicsák 

Mária 

14. 

Közterület-használati ügyben benyújtott 

fellebbezésről 

Az Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja 

alapján zárt ülés! 

Előterjesztés 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

Radányi 

Magdolna 

15. 

Szentendre Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének a Szentendre 

Város Díszpolgára Cím, valamint a PRO 

URBE Emlékérem alapításáról, 

adományozásának rendjéről szóló 

41/2003. (VI. 18.) Önk. rendeletének 

módosításáról és POSZTUMUSZ PRO 

URBE Emlékérem adományozásáról 

Az Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja 

alapján zárt ülést tart! 

Előterjesztés 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

Budai Mónika 
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1. Előterjesztés Szentendre új településrendezési eszközeinek - 

Településszerkezeti Terv (TSZT), Szentendre Építési Szabályzata 

(SZÉSZ) és Szabályozási Terve (SZT) elfogadásáról 

 
Kun Csaba bizottsági elnök: Felkéri a főépítészt, hogy foglalja össze az előterjesztésben 

foglaltakat. 

 
Aba Lehel főépítész: Röviden ismerteti az előterjesztés tartalmát. A véleményezési eljárást 

követően az elkészített szabályozásról az állami főépítész pozitív záró-szakvéleményt adott. Az 

állami főépítészt nem látta szükségesnek egyeztető tárgyalás összehívását. A partnerségi 

egyeztetést lezártnak tekintette, az erről szóló dokumentumot elfogadta. Kisebb módosításokra 

tett javaslatot, két fő téma köré csoportosítva. Egyik ilyen téma, hogy a településképi 

törvényben foglalt előírások betartása érdekében indokolttá váltak kisebb módosítások, másik 

téma a kialakult állapot módosítása, pontosítása. A szabályzattervezet fő tartalmi elemeit 

tekintve nem változott. Több éves tervezési folyamat végéhez érkeztek. 

 

Kun Csaba bizottsági elnök: Felkéri a Bizottság tagjait, hogy tegyék fel a napirendi ponthoz 

kapcsolódó kérdéseiket, mondják el észrevételüket. Megkérdezi a főépítésztől, hogy a 

Képviselő-testület elfogadása esetén mikorra várható az új szabályozás hatályba lépése. 

 

Aba Lehel főépítész: Szeptember 1-jétől hatályos lesz az új szabályozás, amennyiben azt a 

Képviselő-testület holnapi ülésén elfogadja. 

 

Kubatovics Áron bizottsági tag: Jelzi, hogy a holnapi képviselő-testületi ülésre még készül 

egy módosító indítvány ehhez a napirendi ponthoz. 

 

Kun Csaba bizottsági elnök: További kérdés, hozzászólás hiányában indítványozza, hogy a 

Bizottság megtárgyalásra és elfogadásra javasolja az előterjesztésben foglaltakat. 

 

A Városfejlesztési, Jogi és Pénzügyi Bizottság egybehangzó 5 igen és 1 nem szavazattal a 

következő határozatot hozza: 

 

202/2017. (VII.26.) VJPB sz. határozat 

 

Szentendre Város Képviselő-testületének Városfejlesztési, Jogi és Pénzügyi Bizottsága 

megtárgyalta Szentendre új településrendezési eszközeinek - Településszerkezeti Terv 

(TSZT), Szentendre Építési Szabályzata (SZÉSZ) és Szabályozási Terve (SZT) 

elfogadásáról készült előterjesztést, azt a Képviselő-testületnek megtárgyalásra és 

elfogadásra javasolja. 

 

 

2. Előterjesztés a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. Alapszabályának 

módosításáról 

 
Kun Csaba bizottsági elnök: Röviden ismerteti az előterjesztés tartalmát. Az aláírok 

személyében történt változás miatt szükséges a módosítás. Kérdés, hozzászólás hiányában 

indítványozza, hogy a Bizottság megtárgyalásra és elfogadásra javasolja az előterjesztésben 

foglaltakat. 
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A Városfejlesztési, Jogi és Pénzügyi Bizottság egybehangzó 6 igen szavazattal a következő 

határozatot hozza: 

203/2017. (VII.26.) VJPB sz. határozat 

 

Szentendre Város Képviselő-testületének Városfejlesztési, Jogi és Pénzügyi Bizottsága 

megtárgyalta a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. Alapszabályának módosításáról készült 

előterjesztést, azt a Képviselő-testületnek megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. 

 

 
3. Előterjesztés az Izbégi Általános Iskola tanteremfejlesztéséről 

 
Kun Csaba bizottsági elnök: Röviden ismerteti az előterjesztés tartalmát és a kiegészítést, 

amelynek ismerteti a határozati javaslatát.  

 

Verseghi-Nagy Miklós bizottsági tag: A Szentendre Város Önkormányzat tulajdonában áll az 

Izbégi Általános Iskola, mint ingatlan, amelyet a tankerület használ. Jelenleg még csak egy elvi 

együttműködési megállapodásról van szó, később kerülne sor a tényleges együttműködési 

megállapodás megkötésére. A tervek elkészítése után tulajdonosi hozzájárulásra lesz szükség 

az új tantermek építéséhez. 2014-2015-ben már a Képviselő-testület foglalkozott az Izbégi 

Általános Iskola bővítésének gondolatával. Akkor 48 millió forint önrészt igényelt volna a 

fejlesztés, ezért a Képviselő-testület inkább úgy döntött, hogy ezt az összeget a meglévő iskola 

felújítására fordítja. Ez a fejlesztést megvalósult. Most 100%-os támogatást kapnak a 

tanteremfejlesztéshez, ami komoly pozitívum, így állami forrásból valósulhat meg ez a terv.  

 

Kubatovics Áron bizottsági tag: Kéri, hogy a közlekedési infrastruktúrára, parkolási 

lehetőségek biztosítására kiemelt figyelmet fordítsanak. 

 

Verseghi-Nagy Miklós bizottsági tag: A közlekedési infrastruktúra fejlesztése és a parkolás 

biztosítása egyértelműen önkormányzati feladat. Fel kell készülni erre a fejlesztésre.  

 

Kun Csaba bizottsági elnök: Kérdés, hozzászólás hiányában indítványozza, hogy a Bizottság 

megtárgyalásra és elfogadásra javasolja az előterjesztés-kiegészítésben foglaltakat. 

 

A Városfejlesztési, Jogi és Pénzügyi Bizottság egybehangzó 6 igen szavazattal a következő 

határozatot hozza: 

204/2017. (VII.26.) VJPB sz. határozat 

 

Szentendre Város Képviselő-testületének Városfejlesztési, Jogi és Pénzügyi Bizottsága 

megtárgyalta az Izbégi Általános Iskola tanteremfejlesztésről készült előterjesztést, azt a 

Képviselő-testületnek megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. 

 

 
4. Előterjesztés forgalomtechnikai változásokról (bizottsági) 
 

Kun Csaba bizottsági elnök: Röviden ismerteti az előterjesztés tartalmát és a három határozati 

javaslatot. Felhívja a figyelmet, hogy a súlykorlátozásnál a Bizottság kérésének megfelelően 

már a 7,5 tonnás korlátozás szerepel.  
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Kubatovics Áron bizottsági tag: Véleménye szerint több utca is csatlakozik a 11-eshez, mint 

azok, amelyek a táblázatban felsorolásra kerültek. Megkérdezi, hogy az I. határozati javaslat 

mellett található feladatsorból kimaradt utcák esetében mit terveznek? Továbbá a feladatok 

között szerepel a „Kerékpárosok számára kötelező haladási irány”-t meghatározó tábla, de 

tudomása szerint nincs ilyen KRESZ tábla. 

 

dr. Weszner Judit városfejlesztési irodavezető: Szakemberek készítették elő az 

előterjesztést. A helyszínen megvizsgálták a forgalomtechnikai lehetőségeket. Bízik abban, 

hogy csak a szabályozást igénylő utcák szerepelnek a feladatok felsorolásánál. Amennyiben 

mégis hiány lenne a forgalmi rend módosításában, akkor ezt szükség szerint pótolni fogják. 

Véleménye szerint előjelző táblákról van szó, amelyek kihelyezése indokolt. 

 

Kun Csaba bizottsági elnök: További kérdés, hozzászólás hiányában indítványozza, hogy a 

Bizottság fogadja el az I. sz. határozati javaslatban foglaltakat. 

 

A Városfejlesztési, Jogi és Pénzügyi Bizottság egybehangzó 6 igen szavazattal a következő 

határozatot hozza: 

205/2017. (VII.26.) VJPB sz. határozat 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének Városfejlesztési, Jogi és 

Pénzügyi Bizottsága Szentendre Város Önkormányzat Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 22/2016. (IX.13.) önkormányzati rendelet 3/a. sz. mellékletében, a 

bizottságra átruházott hatáskörök 11. pontjában foglaltak alapján úgy dönt, hogy: 
 

1. A 11-es főút szentendrei szakaszán a biztonságos kerékpáros infrastruktúra 

kialakításának megvalósításához szükséges, a határozat mellékletét képező, 

auditált tervek szerinti, az Önkormányzati fenntartású utakat érintő 

forgalomtechnikai változásokat elfogadja. 

2. Felkéri a városfejlesztési alpolgármestert, hogy gondoskodjon az 1. pont szerinti 

feladatok elvégzéséről.  
 

Felelős: városfejlesztési alpolgármester 

Határidő: A Magyar Közút NZrt. által a 11-es főúton elrendelésre kerülő – a kerékpáros 

közlekedést lehetővé tévő – forgalmi rend változásig 

A végrehajtásáért közvetlenül felelős: Városfejlesztési Iroda és az útügyi mérnök 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 

Kun Csaba bizottsági elnök: Kérdés, hozzászólás hiányában indítványozza, hogy a Bizottság 

fogadja el az II. sz. határozati javaslatban foglaltakat. 

 

A Városfejlesztési, Jogi és Pénzügyi Bizottság (5) igen és (1) tartózkodás szavazattal a II. 

határozati javaslatot nem támogatja. 
 

 

Kun Csaba bizottsági elnök: Röviden ismerteti az előterjesztés tartalmát. Kérdés, hozzászólás 

hiányában indítványozza, hogy a Bizottság fogadja el az III. sz. határozati javaslatban 

foglaltakat. 

 

A Városfejlesztési, Jogi és Pénzügyi Bizottság (5) igen és (1) tartózkodás szavazattal a III. 

határozati javaslatot nem támogatja. 
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5. Előterjesztés a települések felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek 

fejlesztéséről, a települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatásá-

ról Pest Megye területén 

 
Kun Csaba bizottsági elnök: Röviden ismerteti az előterjesztés tartalmát. Örvendetesnek 

tartja ezt a pályázati lehetőséget. Reméli, hogy elnyerve a támogatást, sikerül teljes mértékben 

rendezni a belvárosi csapadékvíz-elvezetés problémáit. Felkéri a pályázati referenst, hogy adjon 

tájékoztatást az előkészítő munkáról. 

 

Szöllősy-Meggyes Ildikó pályázati referens: A pályázati anyag végleges, inkább technikai 

pontosításra szorul, hogy megfeleljen a pályázati előírásoknak. A Képviselő-testületi ülésre 

előterjesztés-kiegészítést fognak készíteni, ha a pályázati anyag szövegezése módosításra 

szorul. Rengeteg helyrajzi szám és utcanév szerepel az anyagban, ezeket ellenőrzik, 

pontosítják, a tulajdoni lapok tartalmával összehasonlítva. Augusztus 14-ére minden anyagot 

szeretnének a lehető leggondosabban előkészíteni. Kivitelezésre alkalmas, engedélyes terveket 

fognak beadni a pályázat elnyerése érdekében. Az engedélyezési eljárás lezárulása nem 

feltétele a pályázati kiírásnak. Az engedélyezési eljárások megkezdése elégséges, ez pedig a 

beadási határidőig megvalósítható. 

 

Kubatovics Áron bizottsági tag: Megkérdezi, hogy miért éppen erre az összegre nyújt be 

pályázatot az önkormányzat, amikor még a tervezés folyamatban van. Hiányolja a terveket és a 

pályázati anyag szakmai alátámasztását. 

 

Szöllősy-Meggyes Ildikó pályázati referens: A pályázat maximális összegére kívánnak 

pályázati anyagot benyújtani, amelyet fel tudnak használni. A belvárosi csapadékvíz-elvezetés 

problémái miatt, a pályázati kiírástól függetlenül, már korábban megkezdték a tervezési 

folyamatot, ami most igen előnyös. 
 

Kun Csaba bizottsági elnök: Kérdés, hozzászólás hiányában indítványozza, hogy a Bizottság 

megtárgyalásra és elfogadásra javasolja az előterjesztésben foglaltakat. 

 

A Városfejlesztési, Jogi és Pénzügyi Bizottság egybehangzó 6 igen szavazattal a következő 

határozatot hozza: 

206/2017. (VII.26.) VJPB sz. határozat 

 

Szentendre Város Képviselő-testületének Városfejlesztési, Jogi és Pénzügyi Bizottsága 

megtárgyalta a „Települések felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek fejlesztése, a 

települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest Megye területén című 

előterjesztést, azt a Képviselő-testületnek megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. 

 

 

6. Előterjesztés az "Önkormányzati tulajdonú egészségügyi alapellátást 

nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest Megyében" című 

pályázati felhíváson történő indulásról 

 
Kun Csaba bizottsági elnök: Röviden ismerteti az előterjesztés tartalmát.  

 

dr. Török Balázs városfejlesztési alpolgármester: Kiegészítésként elmondja, hogy a 

pályázati kiírásnál a nulláról indultak ebben az esetben a tervezéssel, amely még folyamatban 

van. 
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A Képviselő-testületi ülésig még előterjesztés-kiegészítést fog összeállítani, amelyben nagyobb 

önkormányzati önrészt javasol ennek a célnak a megvalósításához. Fontos lenne, hogy egy 

megfelelően kialakított fogorvosi rendelő kerüljön a város szolgálatába. Három fogorvosi 

rendelő és két ügyeleti szoba kialakítására nyílik lehetőség a tervek szerinti fejlesztés esetén. 

 

Kun Csaba bizottsági elnök: Közlekedési szempontból is sokkal jobb lesz a fogorvosi rendelő 

megközelíthetősége. Kérdés, hozzászólás hiányában indítványozza, hogy a Bizottság 

megtárgyalásra és elfogadásra javasolja az előterjesztésben foglaltakat. 

 

A Városfejlesztési, Jogi és Pénzügyi Bizottság egybehangzó 6 igen szavazattal a következő 

határozatot hozza: 

207/2017. (VII.26.) VJPB sz. határozat 

 

Szentendre Város Képviselő-testületének Városfejlesztési, Jogi és Pénzügyi Bizottsága 

megtárgyalta az "Önkormányzati tulajdonú egészségügyi alapellátást nyújtó intézmények 

fejlesztésének támogatása Pest Megyében" című pályázati felhíváson történő indulásról 

készült előterjesztést, azt a Képviselő-testületnek megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. 
 

 

 

7. Előterjesztés a Dumtsa Jenő u. 9. szám alatti egykori szociális 

bérlakások; valamint a Fő tér 2-5. sz. alatti, a Ferenczy Múzeumi 

Centrum használatában lévő üzlethelyiségek hasznosítási módjának 

változásáról  

 
Kun Csaba bizottsági elnök: Röviden ismerteti az előterjesztés tartalmát. Új bírálási módot 

vezetnének be, ahol két bizottság működik közre a pályázat elbírálásában. Külön súlyozással 

kerül elbírálásra a kulturális program és a bérleti díj. Felkéri a vagyongazdálkodási előadót, 

hogy ismertesse, milyen módon valósul meg az elbírálás. 

 

Alföldiné Petényi Zsuzsanna vagyongazdálkodási előadó: A bérleti díj bevétel kétszeres 

súllyal számít a döntésnél, mint a kulturális program. A kapott pontok ennek megfelelően 

kerülnek összegzésre.  

 

Kun Csaba bizottsági elnök: További kérdés, hozzászólás hiányában indítványozza, hogy a 

Bizottság megtárgyalásra és elfogadásra javasolja az előterjesztésben foglaltakat. 

 

A Városfejlesztési, Jogi és Pénzügyi Bizottság egybehangzó 6 igen szavazattal a következő 

határozatot hozza: 

208/2017. (VII.26.) VJPB sz. határozat 

 

Szentendre Város Képviselő-testületének Városfejlesztési, Jogi és Pénzügyi Bizottsága 

megtárgyalta a Dumtsa Jenő u. 9. szám alatti egykori szociális bérlakások; valamint a Fő 

tér 2-5. sz. alatti, a Ferenczy Múzeumi Centrum használatában lévő üzlethelyiségek 

hasznosítási módjának változásáról készült előterjesztést, azt a Képviselő-testületnek 

megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. 
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8. Előterjesztés a Szentendre, Vaddisznó utca 0305/35 hrsz-ú ingatlan 

önkormányzati tulajdonba kerüléséről 
 

Kun Csaba bizottsági elnök: Röviden ismerteti az előterjesztés tartalmát. Kérdés, hozzászólás 

hiányában indítványozza, hogy a Bizottság megtárgyalásra és elfogadásra javasolja az 

előterjesztésben foglaltakat. 
 

A Városfejlesztési, Jogi és Pénzügyi Bizottság egybehangzó 6 igen szavazattal a következő 

határozatot hozza: 

209/2017. (VII.26.) VJPB sz. határozat 

 

Szentendre Város Képviselő-testületének Városfejlesztési, Jogi és Pénzügyi Bizottsága 

megtárgyalta a Szentendre, Vaddisznó utca 0305/35 hrsz-ú ingatlan önkormányzati 

tulajdonba kerüléséről készült előterjesztést, azt a Képviselő-testületnek megtárgyalásra 

és elfogadásra javasolja. 

 
 

9. Előterjesztés elővásárlási joggal történő rendelkezésekről az alábbi 

ingatlanok vonatkozásában: 

- 7558 hrsz.-ú kivett üdülőépület, udvar (Pirkadat köznél) 

- 11244/6 hrsz.-ú kivett beépítetlen terület (Aldi mellett), 

- 0186/4 hrsz.-ú gyümölcsös (Kőhegy), 

- 0186/9 hrsz.-ú és 0186/13 hrsz.-ú gyümölcsös, valamint 0186/10 hrsz.-ú  

és 0186/18 hrsz.-ú legelő (Kőhegy) 

 
Kun Csaba bizottsági elnök: Röviden ismerteti az előterjesztés tartalmát. Kérdés, hozzászólás 

hiányában indítványozza, hogy a Bizottság megtárgyalásra és elfogadásra javasolja az 

előterjesztésben foglaltakat. 
 

A Városfejlesztési, Jogi és Pénzügyi Bizottság egybehangzó 6 igen szavazattal a következő 

határozatot hozza: 

210/2017. (VII.26.) VJPB sz. határozat 

 

Szentendre Város Képviselő-testületének Városfejlesztési, Jogi és Pénzügyi Bizottsága 

megtárgyalta az elővásárlási joggal történő rendelkezésekről az alábbi ingatlanok 

vonatkozásában: 

- 7558 hrsz.-ú kivett üdülőépület, udvar (Pirkadat köznél) 

- 11244/6 hrsz.-ú kivett beépítetlen terület (Aldi mellett), 

- 0186/4 hrsz.-ú gyümölcsös (Kőhegy), 

- 0186/9 hrsz.-ú és 0186/13 hrsz.-ú gyümölcsös, valamint 0186/10 hrsz.-ú és 0186/18 hrsz.-

ú legelő (Kőhegy) című előterjesztést, azt a Képviselő-testületnek megtárgyalásra és 

elfogadásra javasolja. 
 

 

10. Előterjesztés a Püspökmajor lakótelepi Bölcsőde Alapító Okiratának 

módosításáról (technikai jellegű pontosítások) 

 
Kun Csaba bizottsági elnök: Röviden ismerteti a formai jellegű előterjesztés tartalmát. 

Kérdés, hozzászólás hiányában indítványozza, hogy a Bizottság megtárgyalásra és elfogadásra 

javasolja az előterjesztésben foglaltakat. 



 

10 

 

 

A Városfejlesztési, Jogi és Pénzügyi Bizottság egybehangzó 6 igen szavazattal a következő 

határozatot hozza: 

211/2017. (VII.26.) VJPB sz. határozat 

 

Szentendre Város Képviselő-testületének Városfejlesztési, Jogi és Pénzügyi Bizottsága 

megtárgyalta a Püspökmajor lakótelepi Bölcsőde Alapító Okiratának módosításáról 

(technikai jellegű pontosítások) készült előterjesztést, azt a Képviselő-testületnek 

megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. 

 

 

11. Előterjesztés 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 módosításáról 
 

Kun Csaba bizottsági elnök: Röviden ismerteti az előterjesztés tartalmát. Kérdés, hozzászólás 

hiányában indítványozza, hogy a Bizottság megtárgyalásra és elfogadásra javasolja az 

előterjesztésben foglaltakat. 

 

A Városfejlesztési, Jogi és Pénzügyi Bizottság egybehangzó 6 igen szavazattal a következő 

határozatot hozza: 

212/2017. (VII.26.) VJPB sz. határozat 

 

Szentendre Város Képviselő-testületének Városfejlesztési, Jogi és Pénzügyi Bizottsága 

megtárgyalta 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 módosításáról készült 

előterjesztést, azt a Képviselő-testületnek megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. 

 

 

12. Előterjesztés a 9. számú felnőtt háziorvosi körzet új Szolgáltatójával 

kötendő felnőtt háziorvosi feladat-ellátási szerződés tervezetéről 

 
Kun Csaba bizottsági elnök: Röviden ismerteti az előterjesztés tartalmát. Kérdés, hozzászólás 

hiányában indítványozza, hogy a Bizottság megtárgyalásra és elfogadásra javasolja az 

előterjesztésben foglaltakat. 

 

A Városfejlesztési, Jogi és Pénzügyi Bizottság egybehangzó 6 igen szavazattal a következő 

határozatot hozza: 

213/2017. (VII.26.) VJPB sz. határozat 

 

Szentendre Város Képviselő-testületének Városfejlesztési, Jogi és Pénzügyi Bizottsága 

megtárgyalta a 9. számú felnőtt háziorvosi körzet új Szolgáltatójával kötendő felnőtt 

háziorvosi feladat-ellátási szerződés tervezetéről készült előterjesztést, azt a Képviselő-

testületnek megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. 
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13. Előterjesztés Dr. Herczegné Dr. Szakolczai Annamária házi 

gyermekorvosi és iskola- és ifjúságorvosi feladat-ellátási szerződésének 

módosításáról 

 
Kun Csaba bizottsági elnök: Röviden ismerteti az előterjesztés tartalmát. Kérdés, hozzászólás 

hiányában indítványozza, hogy a Bizottság megtárgyalásra és elfogadásra javasolja az 

előterjesztésben foglaltakat. 

 

A Városfejlesztési, Jogi és Pénzügyi Bizottság egybehangzó 6 igen szavazattal a következő 

határozatot hozza: 

214/2017. (VII.26.) VJPB sz. határozat 

 

Szentendre Város Képviselő-testületének Városfejlesztési, Jogi és Pénzügyi Bizottsága 

megtárgyalta Dr. Herczegné Dr. Szakolczai Annamária házi gyermekorvosi és iskola- és 

ifjúságorvosi feladat-ellátási szerződésének módosításáról készült előterjesztést, azt a 

Képviselő-testületnek megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. 

 

 

14. Előterjesztés közterület-használati ügyben benyújtott fellebbezésről 

 
Az Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján zárt ülést tart a Bizottság, amelyről külön 

jegyzőkönyv készül. 

 

 

15. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 

Szentendre Város Díszpolgára Cím, valamint a PRO URBE Emlékérem 

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

rendeletének módosításáról és POSZTUMUSZ PRO URBE Emlékérem 

adományozásáról 
 

Az Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján zárt ülést tart a Bizottság, amelyről külön 

jegyzőkönyv készül. 

 

 

Több napirendi pont nem lévén az elnök az ülést 15.00 órakor bezárja. 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 
   Kun Csaba              Holló István 

bizottsági elnök            bizottsági tag 


