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10/a/2017. 
 

 

JEGYZŐKÖNYV 
 

 

 

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

Pénzügyi Bizottsága 2017. szeptember 13-án tartott NYÍLT üléséről 

Helye:       Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyisége, Díszterem 

Jelen vannak: 

Városfejlesztési, Jogi és Pénzügyi Bizottság részéről: 
Kun Csaba bizottsági elnök 
Horváth Győző  bizottsági tag 
Lontai Tamás bizottsági tag 
Magyar Judit  bizottsági tag 
dr. Vass Péter bizottsági tag 
Vadkerti István  bizottsági tag 

Távol vannak: 
Holló István bizottsági tag 
dr. Kőrösi Tibor   bizottsági tag 
Kubatovics Áron   bizottsági tag 
Zakar Ágnes  bizottsági tag 
 

 

Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal részéről: 

  Verseghi-Nagy Miklós  polgármester 

dr. Török Balázs   városfejlesztési alpolgármester 

Kéri Mihály     gazdasági vezető 

Aba Lehel    főépítész 

  dr. Weszner Judit   irodavezető 

  dr. Ligetfalvi Kinga   irodavezető 

  Márton Andrea   irodavezető 

dr. Mérész Katalin   jogtanácsos 

dr. Mészáros Orsolya   jogász 

Kosztek Gabriella   pályázati koordinátor 

Máté Szilvia    bizottsági referens 
 

Meghívottak: Mandula Gergely  VSZ NZrt. vezérigazgató 

   Nagy-Lászka Stella  VSZ NZrt. gazdasági vezető 

   Stattner Judit   VSZ NZrt. Parkolási Divízió vezető 

   Adamovszky- 

                        Répánszky Júlia   VSZ NZrt. Fűtőmű és Energetikai Divízió vezető 

  dr. Huszár Adrienn  VSZ NZrt. jogász  

Drégely Miklós  Aquapalace Kft. ügyvezető 

Pálinkás Attila   VSZ NZrt. Hulladékgazdálkodási és  

                                               Köztisztasági Divízió vezető 

 

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.  
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Bejelenti, hogy Lontai Tamás bizottsági tag lesz az elnök mellett a jegyzőkönyv aláírója.  
 

Sürgősségi indítványt készített elő a Vagyongazdálkodási Iroda Tari Zsuzsanna és Danczi 

Kálmánné bérleti szerződéseinek megszüntetéséről” címmel. Indítványozza, hogy ezt vegyék 

napirendre és a vagyongazdálkodási témájú napirendi pontoknál tárgyalják. Felkéri a Bizottság 

tagjait, hogy szavazzanak. 

 
Szentendre Város Képviselő-testületének Városfejlesztési, Jogi és Pénzügyi Bizottsága 
egybehangzó (6) igen szavazattal az elnök javaslatát elfogadja. 

 

Javasolja napirendi sorrendként, hogy kezdjék az ülést a cégvezetőket egyaránt érintő bizottsági 

napirendi pontokkal, a „Szentendre Város tulajdonában álló gazdasági társaságok 2017. I. 

féléves tevékenységéről és az üzleti tervük megvalósulásáról” szóló bizottsági előterjesztéssel, 

valamint a „Likviditási és pénzügyi kimutatással”. Ezt követően kerülnének tárgyalásra a 

Városi Szolgáltató NZrt. (a továbbiakban röviden: VSZ NZrt.) által előkészített napirendi 

pontok, majd az Aquapalace Kft.-t érintő napirendi pont. Az ülést a Városfejlesztési Iroda, a 

Ferenczy Múzeumi Centrum, a Közgazdasági Iroda, a Jogi Iroda, a Vagyongazdálkodási Iroda 

és a főépítész által előkészített napirendi pontokkal folytatnák. Ezt követően kerülnének sorra a 

Közigazgatási Iroda által előkészített napirendi pontok, illetve a fennmaradó, még nem tárgyalt 

napirendi pontok. 

  

 

Zakar Ágnes bizottsági tag megérkezik a tárgyaló terembe. A Bizottság jelenlévő tagjainak 

létszáma: 7 fő. 
 

 

Szentendre Város Képviselő-testületének Városfejlesztési, Jogi és Pénzügyi Bizottsága 
egybehangzó (7) igen szavazattal a napirendet és az elnök által a napirend sorrendjére tett 
javaslatot elfogadja.  

 

Napirend: 

  Cím Típusa Előterjesztő Előkészítő 

1. 

Szentendre Város tulajdonában álló 

gazdasági társaságok 2017. I. féléves 

tevékenységéről és az üzleti tervük 

megvalósulásáról (bizottsági) 

Tájékoztató 
Kéri Mihály 

gazdasági vezető 

Nagy-Lászka 

Stella 

2. Likviditási és pénzügyi kimutatás Kimutatás 
Kéri Mihály 

gazdasági vezető 

Novák Andrea 

Nagy-Lászka 

Stella 

3. 

A Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. 

irodaházának földgázbeszerzéséről 

(bizottsági) 

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

alapján zárt ülés rendelhető el! 

Előterjesztés 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

Adamovszky-

Répánszky 

Júlia 
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4. 

A Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. 

tulajdonában lévő gázmotor 

elidegenítésére kiírandó pályázatról 

(bizottsági) 

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

alapján zárt ülés rendelhető el! 

Előterjesztés 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

Adamovszky-

Répánszky 

Júlia 

5. 

A Hulladékgazdálkodási és Köz-

tisztasági Divízió szilárd hulladék 

kezeléséről és a köztisztaság 

helyzetéről 2017. II. negyedév 

(bizottsági) 

Tájékoztató 
Verseghi-Nagy 

Miklóspolgármester 
Pálinkás Attila 

6. 

A parkolás bevételeinek és helyzetének 

alakulásáról 2017. II. negyedévben 

(bizottsági) 

Tájékoztató 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

Stattner Judit 

7. 
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 

helyzetéről 
Tájékoztató 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

dr. Kada-

Huszár 

Adrienn 

8. 

A Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. 

közszolgáltatási tevékenységének 2017. 

év I. félévi beszámolójáról 

Előterjesztés 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

Nagy-Lászka 

Stella 

9. 

A Városi Szolgáltató Nonprofit 

Zrt.„Szentendre Város Önkormányzata 

kezelésében lévő közutak és járdák 

úthibáinak helyreállítási építési-

kivitelezési munkálatai”tárgyú 

közbeszerzési eljárásáról 

Előterjesztés 
Verseghi-Nagy 

Miklóspolgármester 

dr. Kada-

Huszár 

Adrienn 

10. 

Aquapalace Kft. tagi kölcsön 

szerződésének módosításáról 

A Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja 

alapján zárt ülés rendelhető el! 

Előterjesztés 
Kéri Mihály 

gazdasági vezető 

dr. Mérész 

Katalin 

11. 

A Képviselő-testület által a 

Polgármesterre átruházott hatáskörben 

tett intézkedésekről benyújtott 

pályázatok tárgyában 

Tájékoztató 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

Szöllősy-

Meggyes 

Ildikó 

12. 

Szentendre Város Önkormányzat 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló 22/2016 (IX.13.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

Előterjesztés 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

Bartha Enikő 

dr. Weszner 

Judit 

13. 
A köztemetői díjak éves 

felülvizsgálatáról 
Előterjesztés 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

Vincze 

Viktória 
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14. 

Az Izbégi Sporttelep fejlesztéséről 

MLSZ-TAO támogatásból és önerő 

biztosításával 

Előterjesztés 

dr. Török Balázs 

városfejlesztési 

alpolgármester 

Szöllősy-

Meggyes 

Ildikó 

15. 

A „Települések felszíni csapadékvíz-

elvezetés létesítményeinek fejlesztése, a 

települési vízgazdálkodás 

korszerűsítésének támogatása Pest 

Megye területén” 

című pályázat tárgyában 

Előterjesztés 

dr. Török Balázs 

városfejlesztési 

alpolgármester 

Szöllősy-

Meggyes 

Ildikó 

16. 

A „Szentendre Város Önkormányzati 

tulajdonú belterületi utak szilárd 

burkolattal történő kiépítésének, 

felújításának és korszerűsítésének 

munkálatai – PM_ONKORMUT_2016 

– kódú pályázat alapján 

1. rész: Barackvirág utca 

2. rész: Bimbó utca, Móricz Zsigmond 

utca” tárgyú közbeszerzési eljárásról 

Előterjesztés 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

dr. Dóka Zsolt 

17. 
1+1 programra benyújtott pályázatok 

támogatásáról (bizottsági) 
Előterjesztés 

dr. Török Balázs 

városfejlesztési 

alpolgármester 

Kosztek 

Gabriella 

18. 

Forgalomszabályozási, közúti 

fejlesztési kérdésekre vonatkozó 

javaslatok tárgyában (bizottsági) 

Előterjesztés 

dr. Török Balázs 

városfejlesztési 

alpolgármester 

Tóth Tibor 

19. 
A forgalomtechnikai döntések 

megvalósulásáról (bizottsági) 
Tájékoztató 

dr. Török Balázs 

városfejlesztési 

alpolgármester 

Tóth Tibor 

20. 
 Szentendrei I. számú Posta előtti park 

kivitelezéséről (bizottsági) 
Tájékoztató 

dr. Török Balázs 

városfejlesztési 

alpolgármester 

Kudett 

Krisztina 

21. 

A Ferenczy Múzeumi Centrum több 

évet érintő kötelezettségvállalásának 

engedélyezéséről 

Előterjesztés 
Kéri Mihály 

gazdasági vezető 

Magyar 

Erzsébet 

22. 

Ferenczy Múzeum tartozásai 

rendezésére rendkívüli önkormányzati 

támogatás igényléséről 

Előterjesztés 
Kéri Mihály 

gazdasági vezető 

Magyar 

Erzsébet 

23. 

A Ferenczy Múzeumi Centrum 2017. 

január 1. – augusztus 31. közötti főbb 

költségvetési vonatkozású történéseiről 

(bizottsági) 

Tájékoztató 
Kéri Mihály 

gazdasági vezető 
Gulyás Gábor 
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24. 

A Város 2017. évi költségvetéséről 

szóló 5/2017. (II. 21.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

Előterjesztés 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

 

Novák Andrea 

Tamás 

Attiláné 

25. 

A város 2017. évi költségvetéséről 

szóló 5/2017. (II.21.) számú 

önkormányzati rendelet I. félévi 

végrehajtásáról 

Előterjesztés 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

 

Novák Andrea 

Tamás 

Attiláné 

26. 

A közművelődésről szóló 18/2007. 

(III.30.) Önk. sz. rendelet 

módosításáról, valamint a Szentendrei 

Kulturális Központ Nonprofit Kft-vel 

kötött fenntartói közművelődési 

megállapodás módosításáról 

Előterjesztés 

Sólyomné Gyürk 

Dorottya 

kulturális 

alpolgármester 

dr. Mérész 

Katalin 

27. 

Szentendre Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének a szentendrei 

lokálpatriotizmus erősítéséről szóló 

19/2017. (V.15.) önkormányzati 

rendelete módosításáról 

Előterjesztés 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

dr. Mészáros 

Orsolya 

28. 
Püspökmajor lakótelepi Bölcsőde 

alapító okiratának módosításáról 
Előterjesztés 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

dr. Klúcsó 

Anita 

29. 
Pest Megyei Könyvtár alapító 

okiratának módosításáról 
Előterjesztés 

Sólyomné Gyürk 

Dorottya 

kulturális 

alpolgármester 

dr. Klúcsó 

Anita 

30. 

A Szentendréért Közalapítvány alapító 

okiratának módosításáról 

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

alapján zárt ülés rendelhető el! 

Előterjesztés 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

dr. Mérész 

Katalin 

31. 

Az Önkormányzatot megillető 

elővásárlási jog törlésére az érintett 

ingatlanok vonatkozásábana Szabadtéri 

Néprajzi Múzeum Erdélyi tájegység 

kialakítása céljából  

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

alapján zárt ülés rendelhető el! 

Előterjesztés 

Kéri 

Mihálygazdasági 

vezető 

Kovacsics 

Roberta 

32. 

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 

pályázatainak módosításáról 

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

alapján zárt ülés rendelhető el! 

Előterjesztés 
Kéri Mihály 

gazdasági vezető 

Alföldiné 

Petényi 

Zsuzsanna 
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33. 

A Fő tér 11. szám alatti 47 m2-es lakás 

hasznosítási módjának változásáról 

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

alapján zárt ülés rendelhető el! 

Előterjesztés 
Kéri Mihály 

gazdasági vezető 
Herczeg Mária 

34. 

A Szentendre, Galamb József utca 

8906/15 hrsz-ú ingatlan önkormányzati 

tulajdonba kerüléséről 

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

alapján zárt ülés rendelhető el! 

Előterjesztés 
Kéri Mihály 

gazdasági vezető 

Alföldiné 

Petényi 

Zsuzsanna 

35. 

A Szentendre, 1919/2 hrsz ingatlan 

használatba adási szerződésének 

meghosszabbításáról 

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

alapján zárt ülés rendelhető el! 

Előterjesztés 
Kéri Mihály 

gazdasági vezető 

Bánhídi-

Kovács Anikó 

36. 

A Szentendre, 7211/6 hrsz.-ú, 7213 

hrsz-ú, és a 7214 hrsz.-ú, természetben 

a Nyuszt utca és Barackos út között 

található ingatlanok értékesítésre 

történő kijelöléséről 

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

alapján zárt ülés rendelhető el! 

Előterjesztés 

Kéri 

Mihálygazdasági 

vezető 

Kovacsics 

Roberta 

37. 

Útként használt, magántulajdonban álló 

Szentendre (Kőhegy) 9793/4 hrsz-ú 

ingatlanrész megváltásáról az 

önkormányzati tulajdonban álló 

Szentendre 9794 hrsz-ú 

ingatlanrészének cseréjével és 

telekalakítással 

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

alapján zárt ülés rendelhető el! 

Előterjesztés 
Kéri Mihály 

gazdasági vezető 
Bonczó Emese 

38. 

Tari Zsuzsanna és Danczi Kálmánné 

bérleti szerződéseinek megszüntetéséről 

(bizottsági) 

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

alapján zárt ülés rendelhető el! 

Előterjesztés 
Kéri Mihály 

gazdasági vezető 

Herczeg Mária 

dr. Biczó 

Evelyn 

39. 
A HÉV-végállomásnál lévő 

földhasználatokról (bizottsági) 
Tájékoztató 

Kéri Mihály 

gazdasági vezető 
Bonczó Emese 

40. 

Szentendre Építési Szabályzatának 

módosítására vonatkozó szabályozási 

terv készítésről és változtatási tilalom 

elrendeléséről a Duna mentén lévő, 

hullámtéri érintettségű Vt-H övezetű 

területekre vonatkozóan 

Előterjesztés 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

Aba Lehel 

41. 

A Képviselő-testület által a 

Polgármesterre – népjóléti igazgatás 

területén – átruházott hatáskörben tett 

intézkedésekről a 2017. május 06 – 

2017. augusztus 5. közötti időszakban 

Tájékoztató 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

Horváth 

Aurélia 
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42. 

A 2365/2, 2955, 3825/4, 2722/2 és a 

3984/3 közterületek, a 4098/9 és a 42/1 

magánutak, a 0173/30 és a 0173/31, 

valamint a 0153/41, 0153/8, 0115/2, 

2721/2 és a 9703 hrsz-ú közutak 

elnevezéséről 

Előterjesztés 
dr. Gerendás Gábor 

jegyző 
Dede Márta 

43. 

Az egyes anyakönyvi események 

szabályairól szóló …/2017. (…) 

önkormányzati rendelet elfogadásáról 

Előterjesztés 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

dr. Ligetfalvi 

Kinga 

44. 

Szentendre Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének a helyi adókról 

és az adózás rendjéről szóló 39/2009. 

(XI. 18.) Önk. rendeletének 

módosításáról 

Előterjesztés 
Verseghi-Nagy 

Miklóspolgármester 

dr. Ligetfalvi 

Kinga 

45. 

Szentendre Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének a helyi adókról 

és az adózás rendjéről szóló 39/2009. 

(XI. 18.) Önk. rendeletének 

módosításáról 

Előterjesztés 

Fülöp Zsolt 

Kubatovics Áron 

Szegedi István 

Fülöp Zsolt 

Kubatovics 

Áron 

Szegedi István 

46. 

A BURSA HUNGARICA 

Ösztöndíjpályázat 2018. évi 

fordulójáról 

Előterjesztés 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

Horváth 

Aurélia 

47. 

Fellebbezés korlátozott övezetbe 

történő engedély nélküli behajtás miatt 

megállapított pótdíj ügyben 

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

alapján zárt ülés! 

Előterjesztés 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

dr. Ligetfalvi 

Kinga 

48. 

Közterület-használati ügyben benyújtott 

fellebbezésről 

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

alapján zárt ülés! 

Előterjesztés 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

Radányi 

Magdolna 

49. 
Adótájékoztató - 2017. II. negyedév 

(bizottsági) 
Tájékoztató 

dr. Gerendás Gábor 

jegyző 

dr. Ligetfalvi 

Kinga 

50. 

Városi Kitüntető díjak 

adományozásáról 
 

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

alapján zárt ülés! 

Előterjesztés 
Verseghi-Nagy 

Miklóspolgármester 

Fischerné dr. 

Budai Mónika 

51. 

A Pest Megyei Kitüntető díjak 

adományozásának javaslattételéről 
 

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

alapján zárt ülés! 

Előterjesztés 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

Fischerné dr. 

Budai Mónika 
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52. 

Önkormányzati képviselő 

köztartozásmentes adózói adatbázisból 

való törléséről (bizottsági) 

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

alapján zárt ülés! 

Előterjesztés 
Kun Csaba 

bizottsági elnök 
Bartha Enikő 

53. Egyebek    

 
 

 

1. Tájékoztató Szentendre Város tulajdonában álló gazdasági társaságok 

2017. I. féléves tevékenységéről és az üzleti tervük megvalósulásáról 

(bizottsági)  
 

Kun Csaba bizottsági elnök: Felkéri a VSZ NZrt. vezérigazgatóját, hogy röviden foglalja 

össze az első félévi tevékenységre vonatkozó legfontosabb adatokat, mutatószámokat. Egy 

másik napirendi pont keretében fogják tárgyalni a közszolgáltatási szerződés megvalósulását. 

Most kifejezetten a cég első félévi eredményeit szeretné megismerni, különös tekintettel a 

hulladékgazdálkodásra. 

 

Mandula Gergely VSZ NZrt. vezérigazgató: Röviden ismerteti az első félév legfontosabb 

eseményeit. A Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen 

Működő Részvénytársaság (NHKV Zrt.) megállapított egy díjkorrekciós tényezőt. 

Megközelítőleg 111 millió forintot kaptak a múlt évi hulladékgazdálkodási tevékenységükért. 

Telekeladásból is bevételük volt.  Mindezeknek köszönhetően pozitív eredménnyel tudják zárni 

az első félévet. Erre a félévre egyelőre az NHKV Zrt. még csak 32 millió forintot utalt át. 

Folyamatosan egyeztetnek az NHKV Zrt.-vel annak érdekében, hogy a fizetésbe lehetőség 

szerint ne forduljon elő jelentős mértékű késés. A Közétkeztetési Divízió és a Fűtőmű és 

Energetikai Divízió megvalósította az üzleti tervben foglalt terveket. Felhívja a figyelmet 

mindkét részleg esetében a szezonalitásra. Az önkormányzati tulajdonban álló cégek féléves 

eredményével kapcsolatban átadja a szót Nagy-Lászka Stellának a VSZ NZrt. gazdasági 

vezetőjének. 

 

Nagy-Lászka Stella VSZ NZrt. gazdasági vezető: Röviden ismerteti az önkormányzati 

tulajdonban álló cégek féléves eredményeit. A Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. 

pozitív eredménnyel zárt, de a szezonalitás miatt várhatóan a terv teljesülésével lehet számolni 

éves szinten. A Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft. teljes mértékben tervszerűen 

működik. Az Aquapalace Kft. bár veszteséggel zárta a félévet, azonban ez jelentősen kisebb 

veszteség, mint amit beterveztek, ez az eredmény ilyen szempontból tekinthető eredménynek. 

 

Kun Csaba bizottsági elnök: Az eredmények elfogadhatóak. További kérdés, hozzászólás 

nem lévén megállapítja, hogy a Bizottság a tájékoztatót tudomásul vette. 

 

 

2. Likviditási és pénzügyi kimutatásról  
 

Kun Csaba bizottsági elnök: Felkéri a VSZ NZrt. gazdasági vezetőjét, hogy röviden foglalja 

össze a likviditási és pénzügyi kimutatásban foglaltakat. 
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Nagy-Lászka Stella VSZ NZrt. gazdasági vezető: Röviden ismerteti a likviditási és pénzügyi 

kimutatásban foglaltakat. Megjegyzi, hogy a TAO bevételekre csupán az év végén lehet 

számítani. Az Aquapalace Kft. továbbra is tárgyalásban van a Klebelsberg Központtal, 

amelynek a végeredménye újabb bevételi forrást jelenthet az iskolai úszásoktatáshoz 

kapcsolódóan.  A VSZ NZrt.-nél a -11 millió forint azt mutatja, hogy hiányzik a 

hulladékkezelési tevékenység díja. A Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. 1,5 millió 

forint összegű pozitív eredménnyel zárt júliusban.  

 

Kun Csaba bizottsági elnök: Az NHKV Zrt. részéről a jelenlegi tendencia a folyamatos 

fizetésbeli csúszás. További kérdés, hozzászólás nem lévén megállapítja, hogy a Bizottság a 

kimutatásban foglaltakat tudomásul vette. 

 

 

Dr. Kőrösi Tibor és Holló István bizottsági tag megérkeznek a tárgyaló terembe. A Bizottság 

jelenlévő tagjainak létszáma: 9 fő. 

 

Holló István bizottsági tag elhagyja a tárgyaló termet. A Bizottság jelenlévő tagjainak 

létszáma: 8 fő. 

 

 

3. Előterjesztés a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. irodaházának 

földgázbeszerzéséről (bizottsági) 

 

 

Kun Csaba bizottsági elnök: Felkéri a VSZ NZrt. vezérigazgatóját, hogy röviden foglalja 

össze az előterjesztés tartalmát. 

  

Mandula Gergely VSZ NZrt. vezérigazgató: Röviden ismerteti az előterjesztésben 

foglaltakat. Jogilag megvizsgálták a lehetőségeket. Amellett döntöttek, hogy közbeszerzési 

eljárás keretében választják ki a partnerüket, amelyhez ezúton kérnek engedélyt. 

 

Kun Csaba bizottsági elnök: Megkérdezi, hogy miért került sor ebben az esetben külön 

gázbeszerzésre. Miért nem egyben folytatták le a beszerzést a többi gázbeszerzéssel? 

 

Mandula Gergely VSZ NZrt. vezérigazgató: A későbbiekben egy gázbeszerzést szeretnének 

lebonyolítani, azonban a gázbeszerzés idején még élő szerződésük volt, ezért nem tudták a 

többivel együtt lebonyolítani az irodaház gázbeszerzését. 

 

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 8 igen szavazattal a következő 

határozatot hozza: 

220/2017. (IX.13.) VJPB sz. határozat 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének Városfejlesztési, Jogi és 

Pénzügyi Bizottsága  
 

1. jóváhagyja, hogy a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. közbeszerzést indítson a 

Szentendre, Szabadkai u. 9. sz. alatti irodaház földgáz beszerzésére,  
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2. felkéri a társaság vezérigazgatóját az eljárás lefolytatására, és a lefolytatott 

közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatalához szükséges előterjesztés 

benyújtására.  

 

Felelős: 1-2. pont: Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatója  

Határidő:  1. pont: azonnal  

                   2. pont: a Városfejlesztési, Jogi és Pénzügyi Bizottság 2017. októberi ülése  

Végrehajtásért közvetlenül felelős: Városi Szolgáltató NZrt. távfűtési divízióvezető 
 

 

 

4.  Előterjesztés a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. tulajdonában lévő  

gázmotor elidegenítésére kiírandó pályázatról (bizottsági) 
 

 

Kun Csaba bizottsági elnök: Felkéri a VSZ NZrt. vezérigazgatóját, hogy röviden foglalja 

össze az előterjesztés tartalmát. Megjegyzi, hogy a Bizottság kérte, hogy a gázmotort helyben 

ne hasznosíthassák, ezért ennek megfelelően került kiírásra a pályázat. 

  

Mandula Gergely VSZ NZrt. vezérigazgató: Röviden ismerteti az előterjesztésben 

foglaltakat. A legutóbbi közbeszerzési eljárás során nagyon alacsony árajánlatot kaptak, 

amelyet a Bizottság véleményével egyezően nem fogadtak el. Akkor abban maradtak, hogy ha 

a piacon keresletet lesz, akkor újból megpróbálják értékesíteni a gázmotort. A fűtési szezon 

közeledtével úgy találják, hogy érdemes újból kiírni a pályázatot. Reméli, hogy az eljárás 

folyamán komolyabb vételi ajánlatot fognak kapni. 

 

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

Bizottság fogadja el a határozati javaslatot. 

 

A Városfejlesztési, Jogi és Pénzügyi Bizottság egybehangzó 8 igen szavazattal a következő 

határozatot hozza: 

221/2017. (IX.13.) VJPB sz. határozat 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének Városfejlesztési, Jogi és 

Pénzügyi Bizottsága, a 256/2016. (XI. 17.) Kt. sz. határozatban kapott felhatalmazás 

alapján úgy dönt, hogy  
 

1. a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. tulajdonában álló Jenbacher AG gázmotor 

értékesítésére irányuló pályázati kiírás tartalmát a határozat melléklete szerinti 

tartalommal jóváhagyja, a gázmotor fűtőmű területén történő üzemeltetése kizárt, a 

gázmotort vevőnek kötelezettsége elszállítani a fűtőmű területéről. A pályázatok 

beadásának határideje 2017. október 4. 12:00.  

2. felkéri a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatóját, hogy a pályázati kiírás 

közzétételéről gondoskodjon.  

 

Felelős: Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatója  

Határidő: azonnal  

Végrehajtásért közvetlenül felelős: Városi Szolgáltató NZrt. távfűtési divízióvezető 
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5. Tájékoztató a Hulladékgazdálkodási és Köztisztasági Divízió szilárd 

hulladék kezeléséről és a köztisztaság helyzetéről 2017. II. negyedév 

(bizottsági)  
 

Kun Csaba bizottsági elnök: Ismerteti a tájékoztatóban foglaltakat. Kérdés, hozzászólás nem 

lévén megállapítja, hogy a Bizottság a tájékoztatót tudomásul vette. 

 

 

6. Tájékoztató parkolás bevételeinek és helyzetének alakulásáról 2017. II. 

negyedévben (bizottsági)  
 

Kun Csaba bizottsági elnök: Ismerteti a tájékoztatóban foglaltakat. A parkolásból majdnem 

50 millió forint bevétele keletkezik az önkormányzatnak. Egyre hangsúlyosabbá válik a mobil 

parkolásból eredő bevétel. Megkérdezi, hogy milyen rendszerességgel utalja át a mobil 

parkolást biztosító cég a bevételt. Milyen költséggel jár a parkolóórák üzemeltetése? 

 

Stattner Judit VSZ NZrt. Parkolási Divízió vezető: A következő hónap utolsó napján 

történik a parkolási bevétel utalása. A szolgáltató 10%-ot vesz le díjként a parkolási díjból, az 

előírásoknak megfelelően. 

 

Mandula Gergely VSZ NZrt. vezérigazgató: A parkolóórák üzemeltetésével kapcsolatos 

költségek nem lépték túl a tervben foglaltakat. A bevételt a VSZ NZrt. havonta számolja el az 

önkormányzattal. 

 

Kun Csaba bizottsági elnök: További kérdés, hozzászólás nem lévén megállapítja, hogy a 

Bizottság a tájékoztatót tudomásul vette. 

 

 

7. Tájékoztató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás helyzetéről  

 
Kun Csaba bizottsági elnök: Ismerteti a tájékoztatóban foglaltakat. Újból kiemeli, hogy az 

NHKV Zrt. jelentősen később utalja a hulladékkezelésért járó díjat, ami veszélyezteti a 

tevékenység ellátását. Megkérdezi, hogy nagyságrendileg mekkora az eltérés most. 

 

Mandula Gergely VSZ NZrt. vezérigazgató: A hulladékgazdálkodási feladat ellátása 

megközelítőleg havi 40 millió forint átlagos költséggel jár a jelenlegi szolgáltatási színvonalon, 

amely zöldhulladék begyűjtést is magába foglal. Félévig egyelőre csupán 30 millió forintot 

utalt át az NHKV Zrt. a 240 millió forintos kiadással szemben. A közbeszerzési kiírásra azért 

volt szükség, mivel az NHKV Zrt. megvonta a VSZ NZrt. megfelelőségi nyilatkozatát. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: Egy pályázat érkezett, ezért van remény a pályázat 

sikeres lefolytatására, amennyiben a kiírási feltételeknek megfelelő anyagot nyújtottak be, és a 

tárgyalásos eljárás során sikerül tisztázni a feltételeket. A pályázat értékelése folyamatban van. 

 

Mandula Gergely VSZ NZrt. vezérigazgató: Alvállalkozóként szerepelhet a VSZ NZrt. a 

megfelelőségi nyilatkozattal rendelkező cég mellett. 
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Kun Csaba bizottsági elnök Kérdés, hozzászólás hiányában megállapítja, hogy a Bizottság 

tudomásul vette a tájékoztatóban foglaltakat. 

 

 

8. Előterjesztés a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. közszolgáltatási 

tevékenységének 2017. év I. félévi beszámolójáról  

 
Kun Csaba bizottsági elnök: Röviden ismerteti az előterjesztés tartalmát. Megkérdezi, hogy 

miből tevődik össze ez a többletfeladat. Szükségessé válhat-e emiatt a költségvetés módosítása? 

 

Mandula Gergely VSZ NZrt. vezérigazgató: A többlet-forrásigény két tevékenységhez 

kapcsolódik. Az egyik tevékenység a téli útüzemeltetés, amely a köztisztasági feladatellátáshoz 

kapcsolódó feladat. Az elmúlt év hideg tele több szempontból is rendkívüli volt. Többször 

olyan szélsőséges időjárási jelenségekkel küzdöttek meg munkájuk során, ami végül 

költségtöbbletet okozott. A másik a városgazdálkodási tevékenység. A hideg tél után komoly 

útjavítási feladat vár a VSZ NZrt.-re. Félévkor már az útjavítások 75%-át elvégezték, de 

folyamatosan felmérik az utak állapotát. Arra is figyelmet fordítanak, hogy egy javítási ütem 

után mennyire tartós a javítás. Várhatóan 2000 m2 további útjavításra lesz szükség az ősz 

folyamán. Azért igényelnek pótkompenzációt, hogy a javítási munkát a lehetőségekhez mérten 

széles körben el tudják végezni. Ebben az évben kaszálásra is a tervezettnél többször volt 

szükség. Divíziós szinten elmondható, hogy a félévre arányos vagy ennél nagyobb rész teljesült 

a feladatokból. 

 

Kun Csaba bizottsági elnök: Véleménye szerint a hulladékgazdálkodási divíziót inkább 

köztisztasági divíziónak kellene elnevezni. A hulladékgazdálkodás már nem közszolgáltatás. 

 

Mandula Gergely VSZ NZrt. vezérigazgató: Nehéz előre megbecsülni a többletköltségeket a 

téli útüzemeltetésnél és a parkfenntartásnál, mert a kiadások mértéke az időjárástól függ. A 

szélsőséges időjárás eredményezi a legnagyobb károkat az utakban. Enyhe időjárás esetén a 

kiadástervet tartani tudják. 

Az év végi pótkompenzáció az idei költségvetést nem fogja érinteni, mivel annak az 

elszámolása a következő év elejére esik. 

 

dr. Vass Péter bizottsági tag: Célszerűnek tartja a kátyúzási munkák tartósságának, 

minőségének ellenőrzését. 

 

Mandula Gergely VSZ NZrt. vezérigazgató: Különösen nagy figyelmet fordítanak a 

minőségellenőrzésre. A javított kátyúkat ellenőrzik. A felmérések azt mutatják, hogy nem 

szükséges ezek újrajavítása, hanem jellemzően a régi utak az igénybevétel során másik helyen 

sérülnek meg, majd ezeken a pontokon idővel újabb kátyúk keletkeznek. A téli hidegaszfaltos 

kátyúzásnál fordult csak elő olyan eset, hogy a kátyút újból szükséges volt javítani, de ez 

közismerten nem tartós javítási mód, hanem a baleset megelőzést szolgálják időszakosan. A 

hengerelt aszfalttal készített javítások jó minőségben készülnek, folyamatos ellenőrzés mellett. 

 
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 8 igen szavazattal a következő 

határozatot hozza: 
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223/2017. (IX.13.) VJPB sz. határozat 
 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének Városfejlesztési, Jogi és 

Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. közszolgáltatási 

tevékenységének 2017. év I. félévi beszámolójáról készült előterjesztést, azt a Képviselő-

testületnek megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. 

 

 
9. Előterjesztés "a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. Szentendre Város 

Önkormányzata kezelésében lévő közutak és járdák úthibáinak 

helyreállítási építési-kivitelezési munkálatai” tárgyú közbeszerzési 

eljárásáról 

 
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 8 igen szavazattal a következő 

határozatot hozza: 

223/2017. (IX.13.) VJPB sz. határozat 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének Városfejlesztési, Jogi és 

Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta "a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. Szentendre Város 

Önkormányzata kezelésében lévő közutak és járdák úthibáinak helyreállítási építési-

kivitelezési munkálatai” tárgyú közbeszerzési eljárásáról készült előterjesztést, azt a 

Képviselő-testületnek megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. 

 

 
10.  Előterjesztés az Aquapalace Kft. tagi kölcsön 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 8 igen szavazattal a következő 

határozatot hozza: 

224/2017. (IX.13.) VJPB sz. határozat 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének Városfejlesztési, Jogi és 

Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta az Aquapalace Kft. tagi kölcsön szerződésének 

módosításáról készült előterjesztést, azt a Képviselő-testületnek megtárgyalásra és 

elfogadásra javasolja. 
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11.  Tájékoztató a Képviselő-testület által a Polgármesterre átruházott 

hatáskörben tett intézkedésekről benyújtott pályázatok tárgyában  
 

Kun Csaba bizottsági elnök: Ismerteti a tájékoztatóban foglaltakat. Kérdés, hozzászólás nem 

lévén megállapítja, hogy a Bizottság a tájékoztatót tudomásul vette. 

 

 
12.  Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 22/2016 (IX.13.) önkormányzati rendelet 

módosításáról  

 
Kun Csaba bizottsági elnök: Röviden ismerteti az előterjesztés tartalmát. A forgalmi rend 

kialakítására vonatkozó közútkezelői hatáskör megosztását tartalmazza a javaslat, ami jelenleg 

a Városfejlesztési, Jogi és Pénzügyi Bizottság feladatai között van. Ebből a kézenfekvő, 

egyszerű, gyors intézkedést igénylő esetek átkerülnek a polgármester hatáskörébe és a többi 

feladat, amely alaposabb vizsgálatot igényel, továbbra is a Bizottság hatáskörében marad. 

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

javasolja az előterjesztésben foglaltakat. 

 

A Városfejlesztési, Jogi és Pénzügyi Bizottság egybehangzó 8 igen szavazattal a következő 

határozatot hozza: 

226/2017. (IX.13.) VJPB sz. határozat 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének Városfejlesztési, Jogi és 

Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta Szentendre Város Önkormányzat Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 22/2016 (IX.13.) önkormányzati rendelet módosításáról 

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

 

 
13.  Előterjesztés a köztemetői díjak éves felülvizsgálatáról  

 
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 8 igen szavazattal a következő 

határozatot hozza: 

227/2017. (IX.13.) VJPB sz. határozat 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének Városfejlesztési, Jogi és 

Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a köztemetői díjak éves felülvizsgálatáról készült 

előterjesztést, azt a Képviselő-testületnek megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. 
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14.  Előterjesztés az Izbégi Sporttelep fejlesztéséről MLSZ-TAO 

támogatásból és önerő biztosításával  

 
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 6 igen és 2 tartózkodás szavazattal a következő 

határozatot hozza: 

228/2017. (IX.13.) VJPB sz. határozat 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének Városfejlesztési, Jogi és 

Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta az Izbégi Sporttelep fejlesztéséről MLSZ-TAO 

támogatásból és önerő biztosításával készült előterjesztést, azt a Képviselő-testületnek 

megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. 

 

 

 
Holló István bizottsági tag megérkezik a tárgyaló terembe. A Bizottság jelenlévő tagjainak 

létszáma: 9 fő. 

 

 

 

15.  Előterjesztés a „Települések felszíni csapadékvíz-elvezetés létesít-

ményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás korszerűsítésének 

támogatása Pest Megye területén” című pályázat tárgyában 

 
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 9 igen szavazattal a következő 

határozatot hozza: 

229/2017. (IX.13.) VJPB sz. határozat 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének Városfejlesztési, Jogi és 

Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a „Települések felszíni csapadékvíz-elvezetés 

létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása 

Pest Megye területén” című pályázat tárgyában készült előterjesztést, azt a Képviselő-

testületnek megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. 
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16.  Előterjesztés a „Szentendre Város Önkormányzati tulajdonú belterületi 

utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és 

korszerűsítésének munkálatai – PM_ONKORMUT_2016 – kódú pályázat 

alapján 

1. rész: Barackvirág utca 

2. rész: Bimbó utca, Móricz Zsigmond utca” tárgyú  

             közbeszerzési eljárásról 
 

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 8 igen és 1 tartózkodás szavazattal a következő 

határozatot hozza: 

230/2017. (IX.13.) VJPB sz. határozat 
 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének Városfejlesztési, Jogi és 

Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a „Szentendre Város Önkormányzati tulajdonú 

belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és 

korszerűsítésének munkálatai – PM_ONKORMUT_2016 – kódú pályázat alapján 

1.  rész: Barackvirág utca 

2. rész: Bimbó utca, Móricz Zsigmond utca” tárgyú közbeszerzési eljárásról készült 

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

 

 

17.  Előterjesztés 1+1 programra benyújtott pályázatok támogatásáról 

(bizottsági) 

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

hiányában indítványozza, hogy a Bizottság fogadja el a határozati javaslatot. 

 

A Városfejlesztési, Jogi és Pénzügyi Bizottság egybehangzó 9 igen szavazattal a következő 

határozatot hozza: 

231/2017. (IX.13.) VJPB sz. határozat 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének Városfejlesztési, Jogi és 

Pénzügyi Bizottsága a Képviselő-testület 39/2017. (II.16.) Kt. sz. határozatában kapott 

felhatalmazás alapján az 1+1 út- és járdaépítések, felújítások programra benyújtott 

kérelmeket elbírálta és úgy dönt, hogy:  
 

1. Fehér Gyula István (Rózsa utca 15/a) számára 350.000 Ft fejlesztési forrást 

biztosít,  

2. Pálmai József számára 918.708 Ft fejlesztési forrást biztosít,  

3. Dália utcai Járdatársaság számára 342.900 Ft fejlesztési forrást biztosít,  

4. felkéri a polgármestert az együttműködési megállapodások aláírására.  

 

Felelős: Polgármester  

Határidő: 2017. október 30.  

A végrehajtásért közvetlenül felelős: pályázati koordinátor 
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18.  Előterjesztés forgalomtechnikai változásokról (bizottsági) 

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

javaslatokat, illetve a menetdinamikai küszöbről szóló mellékletet. Felkéri a Bizottság tagjait, 

hogy tegyék fel kérdéseiket, mondják el véleményünket az előterjesztésben foglaltakhoz 

kapcsolódóan. Kérdés, hozzászólás hiányában indítványozza, hogy a Bizottság fogadja el a 

határozati javaslatokat a számozásuk sorrendjét követve. 

 

A Városfejlesztési, Jogi és Pénzügyi Bizottság 8 igen és 1 tartózkodás szavazattal a következő 

határozatot hozza: 

232/2017. (IX.13.) 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. kerüljön kihelyezésre egy 600 mm átmérőjű forgalomtechnikai tükör oszloppal, amely 

biztosítja a Zenta utcából a forgalom észlelését a Dézsma utcába kanyarodók 

számára.  

2. kerüljön kihelyezésre egy 600 mm átmérőjű forgalomtechnikai tükör oszloppal, amely 

biztosítja a Szofrics Pál utcából a kikanyarodók számára a Vasúti villasor 

forgalmának az észlelését.  

3. kerüljön kihelyezésre egy 600 mm átmérőjű forgalomtechnikai tükör oszloppal, amely 

biztosítja a Boldogtanyai úton a Zerge utcánál lévő ív belátását a biztonságos 

közlekedéshez, valamint egy-egy 30 km/ó sebességkorlátozó tábla a felfelé tartó 

forgalom számára a Boldogtanyai út hármas csomópontjához, a lefelé haladók 

számára pedig a Vadász utcai találkozáshoz.  

4. felkéri a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatóját a határozat 

végrehajtására a közutak, közterületek és hidak üzemeltetése tárgyában kötött 

közszolgáltatási szerződés keretének terhére.  
 

Felelős: városfejlesztési alpolgármester  

Határidő: 2017. október 30.  

A végrehajtásáért közvetlenül felelős: VSZN Zrt. Közterület-fenntartási divízió, útügyi 

mérnök 

 

A Városfejlesztési, Jogi és Pénzügyi Bizottság 8 igen és 1 tartózkodás szavazattal a következő 

határozatot hozza: 

233/2017. (IX.13.) 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. kerüljön kihelyezésre a Szmerdán híd mindkét oldalára egy-egy 10 tonna 

súlykorlátozó tábla oszlopokkal.  

 



 

18 

 

2. felkéri a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatóját a határozat 

végrehajtására a közutak, közterületek és hidak üzemeltetése tárgyában kötött 

közszolgáltatási szerződés keretének terhére.  
 

Felelős: városfejlesztési alpolgármester  

Határidő: 2017. október 30.  

A végrehajtásáért közvetlenül felelős: VSZN Zrt. Közterület-fenntartási divízió, útügyi 

mérnök 

 
A Városfejlesztési, Jogi és Pénzügyi Bizottság 8 igen és 1 tartózkodás szavazattal a következő 

határozatot hozza: 

234/2017. (IX.13.) 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 Vitéz utcában az út jobb oldali járdájának az igénybevételével a járdán fél 

szélességben a parkolás kerüljön engedélyezésre, és a szükséges tábla kihelyezésre.  

2. felkéri a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatóját a határozat 

végrehajtására a közutak, közterületek és hidak üzemeltetése tárgyában kötött 

közszolgáltatási szerződés keretének terhére.  

 

Felelős: városfejlesztési alpolgármester  

Határidő: 2017. október 30.  

A végrehajtásáért közvetlenül felelős: VSZN Zrt. Közterület-fenntartási divízió, útügyi 

mérnök 

 
A Városfejlesztési, Jogi és Pénzügyi Bizottság 8 igen és 1 tartózkodás szavazattal a következő 

határozatot hozza: 

235/2017. (IX.13.) 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. kerüljön kihelyezésre a Derecske utca – Ady Endre út torkolatához egy db „Lakó-

pihenő övezet” és egy db „Lakó-pihenő övezet vége” jelzőtábla, egy-egy oszloppal.  

2. felkéri a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatóját a határozat 

végrehajtására a közutak, közterületek és hidak üzemeltetése tárgyában kötött 

közszolgáltatási szerződés keretének terhére.  
 

Felelős: városfejlesztési alpolgármester  

Határidő: 2017. október 30.  

A végrehajtásáért közvetlenül felelős: VSZN Zrt. Közterület-fenntartási divízió, útügyi 

mérnök 

 

A Városfejlesztési, Jogi és Pénzügyi Bizottság 8 igen és 1 tartózkodás szavazattal a következő 

határozatot hozza: 
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236/2017. (IX.13.) 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 menetdinamikai küszöböket érintően a határozat mellékletét képező táblázatban 

foglalt intézkedések kerüljenek végrehajtásra.  

2. felkéri a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatóját a határozat 

végrehajtására a közutak, közterületek és hidak üzemeltetése tárgyában kötött 

közszolgáltatási szerződés keretének terhére.  
 

Felelős: városfejlesztési alpolgármester  

Határidő: 2017. november 15.  

A végrehajtásáért közvetlenül felelős: VSZN Zrt. Közterület-fenntartási divízió, útügyi 

mérnök 
 

A menetdinamikai küszöbökről készült táblázat a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

19. Tájékoztató a forgalomtechnikai döntések megvalósulásáról (bizottsági) 
 

Kun Csaba bizottsági elnök: Ismerteti a tájékoztatóban foglaltakat. Kérdés, hozzászólás nem 

lévén megállapítja, hogy a Bizottság a tájékoztatót tudomásul vette. 

 

 

20. Tájékoztató a Szentendrei I. számú Posta előtti park kivitelezéséről 

kapcsolatban (bizottsági) 
 

Kun Csaba bizottsági elnök: Ismerteti a tájékoztatóban foglaltakat. Kérdés, hozzászólás nem 

lévén megállapítja, hogy a Bizottság a tájékoztatót tudomásul vette. 

 

 

21. Előterjesztés a Ferenczy Múzeumi Centrum több évet érintő 

kötelezettség-vállalásának engedélyezéséről  

 
Kun Csaba bizottsági elnök: Röviden ismerteti az előterjesztés tartalmát. Megkérdezi a 

gazdasági vezetőt, hogy a Ferenczy Múzeumi Centrum költségvetésében rendelkezésre áll-e a 

szerződésben foglalt díj. Mennyire költségtakarékos ez a megoldás? Milyen feltételek lesznek a 

tartós bérletben? Lesz mód a gépjármű megszerzésére? 

 

Kéri Mihály gazdasági vezető: A Ferenczy Múzeumi Centrum már lebonyolított két 

sikertelen közbeszerzési eljárást, ezért választották ezt a konstrukciót. A régészeti piac egyelőre 

nem teljesen kiszámítható, azonban erre az időszakra még biztos munkákkal számol a múzeum. 

Rendelkezésre áll a költségvetésben a forrás az ez évi költségrész megfizetésére, illetve a 

további években lehetőség van a betervezésére. A tartós bérlet keretében 3 év alatt megfelelően 

kihasználható, lefuttatható egy gépjármű bérlete, amely nem kerül a múzeum tulajdonába, de 

nem biztos, hogy ezt követően érdemes lenne megvásárolni használt állapotban. Ez az 

előrelátható piaci viszonyok mellett a legelőnyösebb mód a régészeti munkához szükséges 

gépjármű biztosítására mind műszakilag, mind pénzügyi szempontból. 
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Kun Csaba bizottsági elnök: Úgy gondolja, hogy a földes terepen való közlekedés és az 

eszközszállítás miatt választották a Ford Ranger pickup gépjármű típust. Mindazonáltal a 

bizottsági tagokban azonnal felmerült, hogy más típussal olcsóbban is megoldható hasonló 

gépjármű biztosítása (pl. Dacia Duster) a régészeti munkákhoz. Megkérdezi, hogy miből fogja 

fizetni a cég a tartós bérlet költségét 2020-ig. Nem látja ezt indokoltnak, különösképpen amiatt, 

hogy a régészeti piac nem kiszámítható. 

 

Kéri Mihály gazdasági vezető: Ismeretei szerint 3 év alatt kifutnak ezek az autók. Jelenleg is 

ilyen típusú gépjárművet használnak, amelynek a kifutási idő utáni költség jelentősen 

magasabb, mint a tartós bérlet díja, ezért olyan előnyös ez a konstrukció. Nagyobb méretű 

műszaki felszerelés szállítását kell megoldania a régészeknek. A Ford gépjárművek beváltak a 

munka során, amit nem biztos, hogy egy másik típus is biztosítani tud. Használt gépjármű 

beszerzéséről lehetett volna még szó, azonban ezek fenntartása a tapasztalatok szerint nagyobb 

kiadással jár, mint az új gépjárművek tartós bérlete. Az ismert igénybevételi szint mellett 3 év 

az az időszak, ami alatt a gépjármű fenntartási költségek még nem lesznek jelentősek.  

 

Magyar Erzsébet Ferenczy Múzeumi Centrum gazdasági vezető: Meghatározott díj fizetése 

mellett van lehetőség a szerződés felmondására. A múzeum gépjárműparkja elavult és a 

karbantartás jelentős kiadással jár. Célszerűbbnek tartaná az elavult gépjárművek értékesítését 

és a tartós bérletet az új gépjárműre. Amennyiben kapnak régészeti megrendeléseket, akkor 

mindenképpen szükség lesz a megfelelő gépjármű-kapacitás biztosítására. A gépjármű 

állomány további állományfrissítését is célszerűnek tartja. Keresték a szállításra másféle 

megoldását, de személygépjárművel ez nem valósítható meg. A múzeumnak likviditási 

szempontból vonzó lehetőség, hogy nem szükséges egyszerre kifizetni a gépjárművek vételárát, 

hanem 3,5 év alatt csupán lízingelik az eszközöket. 

 

Magyar Judit bizottsági tag: Elnök úrnak igazat ad. Nem érti, hogy miért jó ez a konstrukció, 

illetve, hogy miért van szükség egy ilyen drága típus beszerzésére időszakosan. Ezt a 

hozzáállást pénzkidobásnak ítéli, amíg ennyire bizonytalan a régészeti piac. Megkérdezi, hogy 

miért volt sikertelen a korábbi eljárás. Amennyiben lesz annyi régészeti megrendelés, ami 

fedezi a költségeket arányosan, akkor lesz érdemes foglalkozni ezzel a kérdéssel. Nem kaptak 

információt arról, hogy miért volt sikertelen a két korábbi közbeszerzés. Hiányolja, hogy az 

előterjesztés nem tartalmaz összehasonlító adatokat. A múzeum szereti az új és drága autókat, 

de ezt a hozzáállást személy szerint nem tudja támogatni. Véleménye szerint kevésbé költséges 

gépjármű típussal is megoldható a feladat. 

 

Lontai Tamás bizottsági tag: Egyetért Magyar Judit véleményével. Álláspontja szerint a 

Dácia Duster gépjármű megfelel a régészeti célokhoz. Megkérdezi, hogy milyen 

gépjárműparkja van jelen a múzeumnak, a gépjárműveknek mi a futásteljesítménye. Mekkora a 

múzeum gazdasági vezetője által említett tetemes karbantartási költség? Szeretne erről 

tájékoztatást kapni, amennyiben ezzel elnök úr egyetért. Megkérdezi, hogy régészeti bevétel 

várható, ebből milyen módon finanszírozható a gépjárműhasználat? Javasolja, hogy Gulyás 

Gábor vegyen példát polgármester úr gépjárműhasználatáról. 

 

Holló István bizottsági tag: Egyetért az előtte szólókkal. A tartós bérletre kiválasztott 

gépjármű beszerzése és fenntartása is igen költséges. A kiválasztott Ford pickup valóban egy 

magasabb gépjármű kategóriát képvisel, azonban megítélése szerint ennek a költségei igen 

magasak, és ezt nem fogják kellően kihasználni. A kisebb teljesítményű, alacsonyabb 

kategóriájú Dácia Duster 4x4 véleménye szerint is megfelelő a régészeti munkához.  
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Ennek a gépjárműnek nem csupán a beszerzési ára, de a fenntartási költsége is jelentősen 

kedvezőbb (p. szélesebb gépjárműabronccsal járó jelentős, kb. ötszörös kiadás). Szeretné 

megismerni a múzeum jelenlegi gépjárműparkjának összetételét. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: A saját közlekedési preferenciájáról annyit el tud 

mondani, hogy lehetőség szerint gyalog jár. Amennyiben nagyobb utat szükséges megtenni, 

akkor kerékpárral. A hivatalos ügyeinek az intézéséhez szokta igénybe venni a Ford Mondeot, 

amely az önkormányzat tulajdonában áll már jó ideje. 

 

Kun Csaba bizottsági elnök: Példaértékűnek tartja polgármester úr közlekedési elveit.  

 

Kéri Mihály gazdasági vezető: Meglátása szerint ez a téma olyan, mint a magyar futball, 

mindenki ért hozzá. Személy szerint nincsenek a gépjármű-paraméterekkel és a régészeti 

munka szükségleteinek megítéléséhez kapcsolódó műszaki szakismeretei. A Ferenczy 

Múzeumi Centrum részéről ez az igény merült fel a korábbi évek tapasztalatai alapján, 

amelynek megoldására véleménye szerint megfelelő konstrukciót találtak. A régészeti piac több 

százmilliós bevételt hozhat például az M4-es autópálya feltárása során. A gépjárművek a 

feladatellátáshoz váltak szükségessé. 20 fő régész, 6 csoportban használja az gépjárműveket, 

külön feltárási helyeken. Megítélése szerint a műszaki paramétereket szakmai szempontból 

érdemes megvizsgálni. 

 

Magyar Judit bizottsági tag: A Képviselő-testület hozza meg ebben a kérdésben a döntést, 

azonban nem teremtik meg a döntési, választási helyzetet. Az előterjesztés egyetlen lehetőséget 

tartalmaz, a döntést elősegítő információkat, választási lehetőséget nem ismertet. Az igényt 

alátámasztó, meggyőző érvek nem kerültek felsorolásra. Nem tértek ki arra sem ebben az 

anyagban, hogy miért volt sikertelen a két korábbi közbeszerzési eljárás. Hiányoznak a 

magyarázatok. A tényleges régészeti bevételek ismeretében szerezzenek be új gépjárműveket, 

amikor már rendelkezésre áll az ehhez szükséges forrás, amelyet a feladatellátás során kaptak. 

 

dr. Vass Péter bizottsági tag: Egyetért Magyar Judit véleményével. Az előterjesztésnek 

megalapozottnak kellene lennie pénzügyileg és szakmailag egyaránt, célszerű lenne 

összehasonlítani a megoldási lehetőségeket.  

 

Kun Csaba bizottsági elnök: Nem biztos abban, hogy ez a legjobb megoldás. A lízing cégé 

lesz a gépjármű. Javasolja, hogy kérjék be a testületi ülésre az előterjesztés alátámasztásául 

szolgáló információkat. Ebben térjenek ki arra is, hogy a régészeti bevételi oldal biztosítja-e a 

gépjárműbeszerzés forrását. Készüljön összehasonlítás más konstrukcióról is. Vizsgálják meg, 

hogy lehetséges-e a gépjárművek rövidtávú bérlete. Nem térül-e meg jobban, ha vétel során a 

múzeum tulajdonába kerül a gépjármű. 

 

Kéri Mihály gazdasági vezető: Álláspontja szerint a vásárlás az egyik lehetőség, a másik 

pedig a tartós bérlet. Az említett közbeszerzési eljárások során érvénytelen ajánlatokat adtak be 

a pályázók. Fontos lenne, hogy gyorsan lépjenek ebben a kérdésben, mert a feladatellátáshoz 

szükség van a gépjárművekre. Már 2017-ben 233 millió forint bevételt hozott a régészeti 

tevékenység a múzeum részére, illetve további 100 millió forint már kiszámlázásra került. A 

beruházási munkák függvényében indulnak a feltárások. Várhatóan az M4-es autópálya 

építésével új régészet munkaterületek nyílnak meg. A múzeum megkapta országos 

lefedettséggel a kiemelt régészeti akkreditációt. Számszaki adatokkal igazolható, hogy nő a 

régészeti bevétel. A munka előfeltétele, hogy rendelkezésre álljanak a megfelelő eszközök, 

ezért van szükség erre a beruházásra. Az éven túli kötelezettségvállalás miatt kér hozzájárulást 

az önállóan gazdálkodó múzeum.  
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Kun Csaba bizottsági elnök: További kérdés, hozzászólás hiányában indítványozza, hogy a 

Bizottság megtárgyalásra és elfogadásra javasolja az előterjesztésben foglaltakat, azzal a 

kiegészítéssel, hogy a Bizottság kéri, hogy az éven túli kötelezettségvállalás alátámasztására 

készüljön előterjesztés-kiegészítés, amelyben ismertetik az új akkreditációt, a nagy összegű 

bevételeket, illetve a konstrukció pénzügyi előnyeit.  

 

A Városfejlesztési, Jogi és Pénzügyi Bizottság 4 igen, 4 nem és 1 tartózkodás szavazattal a 

következő határozatot hozza: 

 

237/2017. (IX.13.) VJPB sz. határozat 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének Városfejlesztési, Jogi és 

Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a Ferenczy Múzeumi Centrum több évet érintő 

kötelezettség-vállalásának engedélyezéséről készült előterjesztést. A Bizottság az 

előterjesztésben foglaltakat nem támogatja.  

 

 

22.  Előterjesztés a Ferenczy Múzeum tartozásai rendezésére rendkívüli 

önkormányzati támogatás igényléséről  

 
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 7 igen és 2 tartózkodás szavazattal a következő 

határozatot hozza: 

238/2017. (IX.13.) VJPB sz. határozat 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének Városfejlesztési, Jogi és 

Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a Ferenczy Múzeum tartozásai rendezésére rendkívüli 

önkormányzati támogatás igényléséről készült előterjesztést, azt a Képviselő-testületnek 

megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. 

 

 

23.  Tájékoztató Ferenczy Múzeumi Centrum 2017. január 1. – augusztus 31. 

közötti főbb költségvetési vonatkozású történéseiről (bizottsági) 
 

Kun Csaba bizottsági elnök: Ismerteti a tájékoztatóban foglaltakat. Kérdés, hozzászólás nem 

lévén megállapítja, hogy a Bizottság a tájékoztatót tudomásul vette. 

 

 

24.  Előterjesztés a Város 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II.21.) 

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. 
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A Városfejlesztési, Jogi és Pénzügyi Bizottság 7 igen és 2 tartózkodás szavazattal a következő 

határozatot hozza: 

239/2017. (IX.13.) VJPB sz. határozat 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének Városfejlesztési, Jogi és 

Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a Város 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II. 21.) 

önkormányzati rendelet módosításáról készült előterjesztést, azt a Képviselő-testületnek 

megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. 

 

 

25.  Előterjesztés a város 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II.21.) 

számú önkormányzati rendelet I. félévi végrehajtásáról  

 
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 6 igen és 3 tartózkodás szavazattal a következő 

határozatot hozza: 

240/2017. (IX.13.) VJPB sz. határozat 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének Városfejlesztési, Jogi és 

Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a város 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II.21.) 

számú önkormányzati rendelet I. félévi végrehajtásáról készült előterjesztést, azt a 

Képviselő-testületnek megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. 

 

 

26.  Előterjesztés a közművelődésről szóló 18/2007. (III.30.) Önk. sz. rendelet 

módosításáról, valamint a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit 

Kft.-vel kötött fenntartói közművelődési megállapodás 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 9 igen szavazattal a következő 

határozatot hozza: 

241/2017. (IX.13.) VJPB sz. határozat 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének Városfejlesztési, Jogi és 

Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a közművelődésről szóló 18/2007. (III.30.) Önk. sz. 

rendelet módosításáról, valamint a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft-vel 

kötött fenntartói közművelődési megállapodás módosításáról készült előterjesztést, azt a 

Képviselő-testületnek megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. 
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27.  Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 

szentendrei lokálpatriotizmus erősítéséről szóló 19/2017. (V.15.) 

önkormányzati rendelete 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 9 igen szavazattal a következő 

határozatot hozza: 

242/2017. (IX.13.) VJPB sz. határozat 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének Városfejlesztési, Jogi és 

Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-

testületének a szentendrei lokálpatriotizmus erősítéséről szóló 19/2017. (V.15.) 

önkormányzati rendelete módosításáról készült előterjesztést, azt a Képviselő-testületnek 

megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. 

 

 

28.  Előterjesztés a Püspökmajor lakótelepi Bölcsőde alapító okiratának 

módosítás-áról  
 

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 9 igen szavazattal a következő 

határozatot hozza: 

243/2017. (IX.13.) VJPB sz. határozat 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének Városfejlesztési, Jogi és 

Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a Püspökmajor lakótelepi Bölcsőde alapító okiratának 

módosításáról készült előterjesztést, azt a Képviselő-testületnek megtárgyalásra és 

elfogadásra javasolja. 

 

 

29.  Előterjesztés a Pest Megyei Könyvtár alapító okiratának 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 9 igen szavazattal a következő 

határozatot hozza: 

244/2017. (IX.13.) VJPB sz. határozat 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének Városfejlesztési, Jogi és 

Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a Pest Megyei Könyvtár alapító okiratának 

módosításáról készült előterjesztést, azt a Képviselő-testületnek megtárgyalásra és 

elfogadásra javasolja. 
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30.  Előterjesztés a Szentendréért Közalapítvány alapító okiratának 

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 9 igen szavazattal a következő 

határozatot hozza: 

245/2017. (IX.13.) VJPB sz. határozat 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének Városfejlesztési, Jogi és 

Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a Szentendréért Közalapítvány alapító okiratának 

módosításáról készült előterjesztést, azt a Képviselő-testületnek megtárgyalásra és 

elfogadásra javasolja. 

 

 
31.  Előterjesztés az Önkormányzatot megillető elővásárlási jog törlésére az 

érintett ingatlanok vonatkozásában a Szabadtéri Néprajzi Múzeum 

Erdélyi tájegység kialakítása céljából  

 
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 9 igen szavazattal a következő 

határozatot hozza: 

246/2017. (IX.13.) VJPB sz. határozat 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének Városfejlesztési, Jogi és 

Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta az Önkormányzatot megillető elővásárlási jog törlésére 

az érintett ingatlanok vonatkozásában a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Erdélyi tájegység 

kialakítása céljából készült előterjesztést, azt a Képviselő-testületnek megtárgyalásra és 

elfogadásra javasolja. 

 

 

32.  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 pályázatainak 

módosításáról 

 
Kun Csaba bizottsági elnök: Röviden ismerteti az előterjesztés tartalmát.  

 

Magyar Judit bizottsági tag: Véleménye szerint ad hoc jelleggel zajlik a vagyongazdálkodás 

az önkormányzatnál. Nyáron bekérte a vagyonkoncepciót, ellenben csak a korábbi ciklusban 

készített határozatokat küldtek meg számára.  
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Fontos lenne, hogy a koncepció mentén gazdálkodjanak a város vagyonával, ne belső igények 

alapján. Kis telkeken sok lakásos társasházak épülnek. Amennyiben 2011. óta nem készült új 

vagyongazdálkodási koncepció, akkor a korábbi elképzeléseket kellene betartani. 

 

Kun Csaba bizottsági elnök: Álláspontja szerint a város adott területén érvényes 

beépíthetőségi lehetőség nincs összefüggésben a vagyongazdálkodással. A Szentendre Város 

Önkormányzatánál felelős gazdálkodás folyik a vagyonnal. Nem látott olyan döntést, ami ne 

erre irányult volna. Az önkormányzat pénzügyi, vagyoni helyzete nem romlott, hanem javult az 

utóbbi időben. Amennyiben romló tendenciákat tapasztalnának, akkor érdemes lenne 

felülvizsgálni a vagyonkoncepciót.  

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: Az önkormányzatnak van vagyonkoncepciója. Az ezzel 

kapcsolatos anyagokat megküldték Magyar Judit képviselő asszonynak. Természetesen lehet 

vitatni a koncepció tartalmát vagy a módosítását javasolni. Egyetért az elnök úr által 

elmondottakkal, az önkormányzati vagyon gyarapodik és megítélése szerint is megvalósul a 

felelős vagyongazdálkodás. Javasolja, hogy készüljön egy kimutatás, hogy milyen módon 

változott Szentendre város vagyona az elmúlt években. Az új Szentendre Építési 

Szabályzatához (a továbbiakban röviden: SZÉSZ) kapcsolódóan több telekcsere, telkek 

eladásra történő kijelölése várható. 

 

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 9 igen szavazattal a következő 

határozatot hozza: 

247/2017. (IX.13.) VJPB sz. határozat 

 

Szentendre Város Önkormányzat 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 pályázatainak módosításáról készült előterjesztést, azt a 

Képviselő-testületnek megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. 

 

 
33.  Előterjesztés a Fő tér 11. szám alatti 47 m2-es lakás hasznosítási 

módjának változásáról 

 
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 9 igen szavazattal a következő 

határozatot hozza: 

248/2017. (IX.13.) VJPB sz. határozat 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének Városfejlesztési, Jogi és 

Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a Fő tér 11. szám alatti 47 m2-es lakás hasznosítási 

módjának változásáról készült előterjesztést, azt a Képviselő-testületnek megtárgyalásra 

és elfogadásra javasolja. 



 

27 

 
34.  Előterjesztés a Szentendre, Galamb József utca 8906/15 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 9 igen szavazattal a következő 

határozatot hozza: 

249/2017. (IX.13.) VJPB sz. határozat 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének Városfejlesztési, Jogi és 

Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a Szentendre, Galamb József utca 8906/15 hrsz-ú 

ingatlan önkormányzati tulajdonba kerüléséről készült előterjesztést, azt a Képviselő-

testületnek megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. 

 

 
35.  Előterjesztés a Szentendre, 1919/2 hrsz ingatlan használatba adási 

szerződésének meghosszabbításáról 

 
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 9 igen szavazattal a következő 

határozatot hozza: 

250/2017. (IX.13.) VJPB sz. határozat 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének Városfejlesztési, Jogi és 

Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a Szentendre, 1919/2 hrsz ingatlan használatba adási 

szerződésének meghosszabbításáról készült előterjesztést, azt a Képviselő-testületnek 

megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. 

 

 

36.  Előterjesztés a Szentendre, 7211/6 hrsz.-ú, 7213 hrsz-ú, és a 7214 hrsz.-ú, 

természetben a Nyuszt utca és Barackos út között található ingatlanok 

értékesítésre történő kijelöléséről 

 
Kun Csaba bizottsági elnök: Röviden ismerteti az előterjesztés tartalmát.  

 

Magyar Judit bizottsági tag: Megkérdezi, hogy ezeken a területeken mi a beépíthetőségi 

százalék. Mit lehet ide építeni? Az önkormányzat nem támogatja a belterületbe vonást, de azt 

nem gátolja, hogy gomba mód nőjenek ki az ilyen kis lakóparkok. Nem biztos, hogy a 

vagyongazdálkodásnak csak az anyagi bevételekről kellene szólnia, hanem annak egy 

koncepciót kéne meghatároznia, hogy mit és milyen módon szeretnének a városban rendezni. 

Továbbra is kéri a Vagyongazdálkodási Iroda vezetőjét, hogy szíveskedjen átküldeni a 

vagyonkoncepciót.  
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Márton Andrea Vagyongazdálkodási Iroda vezető: A telek beépíthetősége 10%, 4,5m 

magasságig lehet rajta építkezni. A szintterületi mutató az új SZÉSZ-ben már megszűnt. 1000 

m2-es telkekké megoszthatók az ingatlanok, telkenként egy lakóépület helyezhető el rajtuk, 

kétfajta rendeltetési egységgel. 

 

Alföldiné Petényi Zsuzsanna vagyongazdálkodási ügyintéző: Az új SZÉSZ szerint, 

amennyiben a telek eléri a minimális épület méretet, akkor lehet egy ingatlanon, egy épületben 

két lakást kialakítani. Amennyiben meghaladja a minimális övezeti telekméretet, akkor lehet a 

telken két épületet elhelyezni, és mindkettőben egy-egy lakást. Mivel a telek 4000 m2, a 

területen a minimális telekméret az 1000 m2. Ezt három telekké lehet alakítani, amelyen 

összesen három épület alakítható ki két lakással. 

 

Kun Csaba bizottsági elnök: Ez itt pismányi üdülő övezet. Nem érzi úgy, hogy ezáltal az 

önkormányzat hibát követne el, vagy a vagyongazdálkodási koncepcióval ellentétes lenne a 

telekértékesítés. A költségvetésben előírt ingatlan bevételi tervet is szükséges teljesíteni, hiszen 

ezt az összeget tudják célzottan ingatlan felújításra fordítani. További kérdés, hozzászólás 

hiányában indítványozza, hogy a Bizottság megtárgyalásra és elfogadásra javasolja az 

előterjesztésben foglaltakat. 

 

A Városfejlesztési, Jogi és Pénzügyi Bizottság 7 igen és 2 nem szavazattal a következő 

határozatot hozza: 

251/2017. (IX.13.) VJPB sz. határozat 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének Városfejlesztési, Jogi és 

Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a Szentendre, 7211/6 hrsz.-ú, 7213 hrsz-ú, és a 7214 

hrsz.-ú, természetben a Nyuszt utca és Barackos út között található ingatlanok 

értékesítésre történő kijelöléséről készült előterjesztést, azt a Képviselő-testületnek 

megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. 

 

 

37.  Előterjesztés útként használt, magántulajdonban álló Szentendre 

(Kőhegy) 9793/4 hrsz-ú ingatlanrész megváltásáról az önkormányzati 

tulajdonban álló Szentendre 9794 hrsz-ú ingatlanrészének cseréjével és 

telekalakítással 

 
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 9 igen szavazattal a következő 

határozatot hozza: 

252/2017. (IX.13.) VJPB sz. határozat 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének Városfejlesztési, Jogi és 

Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta az útként használt, magántulajdonban álló Szentendre 

(Kőhegy) 9793/4 hrsz-ú ingatlanrész megváltásáról az önkormányzati tulajdonban álló 

Szentendre 9794 hrsz-ú ingatlanrészének cseréjével és telekalakítással készült 

előterjesztést, azt a Képviselő-testületnek megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. 
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38.  Sürgősségi indítvány Tari Zsuzsanna és Danczi Kálmánné bérleti 

szerződéseinek megszüntetéséről (bizottsági) 

 
Kun Csaba bizottsági elnök: Röviden ismerteti a sürgősségi indítvány tartalmát. Lelépti 

díjakat fizet az önkormányzat a bérlőknek. Kérdés, hozzászólás hiányában indítványozza, hogy 

a Bizottság fogadja el mindkét határozati javaslatot. 

 

A Városfejlesztési, Jogi és Pénzügyi Bizottság egybehangzó 9 igen szavazattal a következő 

határozatot hozza: 

253/2017. (IX.13.) VJPB sz. határozat 

 
Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének Városfejlesztési, Jogi és 

Pénzügyi Bizottsága az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára 

szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló 2/2011. (I.20.) 

önkormányzati rendelet 27. §-a alapján: 

 

1.   javasolja a Polgármesternek, hogy Tari Zsuzsanna 2000 Szentendre, Károly u. 6. 

IV/15. ajtó szám alatti 55 m2 alapterületű 2 szoba összkomfortos önkormányzati 

tulajdonú bérlakásra vonatkozó lakásbérleti szerződését közös megegyezéssel, 

1.113.180,- Ft pénzbeli térítés megfizetése ellenében szüntesse meg,  

2.  felkéri a Polgármestert, hogy az elkülönített lakásszámla terhére 1.113.180,- Ft 

kifizetését bankszámlára történő átutalással biztosítsa. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2017. december 31. 

A végrehajtásért közvetlenül felelős: Vagyongazdálkodási Iroda 

 

 

A Városfejlesztési, Jogi és Pénzügyi Bizottság egybehangzó 9 igen szavazattal a következő 

határozatot hozza: 

254/2017. (IX.13.) VJPB sz. határozat 

 
Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének Városfejlesztési, Jogi és 

Pénzügyi Bizottsága az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára 

szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló 2/2011. (I.20.) 

önkormányzati rendelet 27. §-a alapján: 

 

1.   javasolja a Polgármesternek, hogy Danczi Kálmánné 2000 Szentendre, Fő tér 11. 

szám alatti 47 m2 alapterületű 1 szoba komfortos önkormányzati tulajdonú 

bérlakásra vonatkozó lakásbérleti szerződését közös megegyezéssel, 951.240,- Ft 

pénzbeli térítés megfizetése ellenében szüntesse meg,  

2. felkéri a Polgármestert, hogy az elkülönített lakásszámla terhére 951.240,- Ft 

kifizetését bankszámlára történő átutalással biztosítsa. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2017. december 31. 

A végrehajtásért közvetlenül felelős: Vagyongazdálkodási Iroda 
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39.  Tájékoztató a HÉV-végállomásnál lévő földhasználatokról (bizottsági)  
 

Kun Csaba bizottsági elnök: Ismerteti a tájékoztatóban foglaltakat. Volt, aki elfogadta a 

megemelt díjat, volt aki nem. Akik még ezt nem fogadták el, azokkal folytatják az egyeztetést. 

Kérdés, hozzászólás nem lévén megállapítja, hogy a Bizottság a tájékoztatót tudomásul vette. 

 

Indítványozza, hogy a Közigazgatási és Adó Iroda vezetőjének megérkezésére tekintettel, 

vegyék előre az iroda által előkészített napirendi pontokat. 
 

Szentendre Város Képviselő-testületének Városfejlesztési, Jogi és Pénzügyi Bizottsága 
egybehangzó (9) igen szavazattal az elnök naprend módosításra vonatkozó javaslatát 
elfogadja.  

 

40. Tájékoztató a Képviselő-testület által a Polgármesterre – népjóléti 

igazgatás területén – átruházott hatáskörben tett intézkedésekről a 2017. 

május 06 – 2017. augusztus 5. közötti időszakban  
 

Kun Csaba bizottsági elnök: Ismerteti a tájékoztatóban foglaltakat. Kérdés, hozzászólás nem 

lévén megállapítja, hogy a Bizottság a tájékoztatót tudomásul vette. 
 

 

Dr. Kőrösi Tibor bizottsági tag elhagyja a tárgyaló termet. A Bizottság jelenlévő tagjainak 

létszáma: 8 fő. 
 

 

41.  Előterjesztés a 2365/2, 2955, 3825/4, 2722/2 és a 3984/3 közterületek, a 

4098/9 és a 42/1 magánutak, a 0173/30 és a 0173/31, valamint a 0153/41,  

0153/8, 0115/2, 2721/2 és a 9703 hrsz-ú közutak elnevezéséről  

 
Kun Csaba bizottsági elnök: Röviden ismerteti az előterjesztés tartalmát.  

 

Zakar Ágnes bizottsági tag: Megkérdezi, hogy az utcanevekkel egyetértettek-e az itt élők. A 

Zefír köz esetében két fő nem támogatta az elnevezést, három fő részéről pedig nem érkezett 

visszajelzés. Nem fog ez később gondot okozni? 

 

dr. Ligetfalvi Kinga Közigazgatási és Adó Iroda vezető: A támogatás hiánya nem az új 

utcanévre vonatkozott, hanem szerették volna megtartani a korábban használt címüket.  

 

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 8 igen szavazattal a következő 

határozatot hozza: 

254/2017. (IX.13.) VJPB sz. határozat 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének Városfejlesztési, Jogi és 

Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a 2365/2, 2955, 3825/4, 2722/2 és a 3984/3 közterületek, 

a 4098/9 és a 42/1 magánutak, a 0173/30 és a 0173/31, valamint a 0153/41, 0153/8, 0115/2, 

2721/2 és a 9703 hrsz-ú közutak elnevezéséről készült előterjesztést, azt a Képviselő-

testületnek megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. 
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Dr. Kőrösi Tibor bizottsági tag megérkezik a tárgyaló terembe. A Bizottság jelenlévő tagjainak 

létszáma: 9 fő. 

 
42.  Előterjesztés az egyes anyakönyvi események szabályairól szóló …/2017. 

(…) önkormányzati rendelet elfogadásáról  

 
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 9 igen szavazattal a következő 

határozatot hozza: 

255/2017. (IX.13.) VJPB sz. határozat 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének Városfejlesztési, Jogi és 

Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta az egyes anyakönyvi események szabályairól szóló 

…/2017. (…) önkormányzati rendelet elfogadásáról készült előterjesztést, azt a Képviselő-

testületnek megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. 

 

 

43.  Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 

helyi adókról és az adózás rendjéről szóló 39/2009. (XI.18.) Önk. 

rendeletének módosításáról  
 

Kun Csaba bizottsági elnök: Röviden ismerteti az előterjesztés tartalmát. Formai jellegű 

rendeletmódosításról van szó. Kérdés, hozzászólás hiányában indítványozza, hogy a Bizottság 

megtárgyalásra és elfogadásra javasolja az előterjesztésben foglaltakat. 

 

A Városfejlesztési, Jogi és Pénzügyi Bizottság egybehangzó 9 igen szavazattal a következő 

határozatot hozza: 

256/2017. (IX.13.) VJPB sz. határozat 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének Városfejlesztési, Jogi és 

Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-

testületének a helyi adókról és az adózás rendjéről szóló 39/2009. (XI. 18.) Önk. 

rendeletének módosításáról készült előterjesztést, azt a Képviselő-testületnek 

megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. 

 

 

44.  Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 

helyi adókról és az adózás rendjéről szóló 39/2009. (XI. 18.) Önk. 

rendeletének módosításáról (Fülöp Zsolt, Kubatovics Áron, Szegedi 

István képviselők előterjesztésében) 
 

Kun Csaba bizottsági elnök: Röviden ismerteti az előterjesztés tartalmát. Koncepcionálisan a 

jelenleg kialakított formát tartja elfogadhatónak. Nem támogatja az előterjesztésben foglaltakat. 

 



 

32 

 

 

Lontai Tamás bizottsági tag: Megkérdezi, hogy nagyjából mekkora adóbevétel kiesést 

jelentene a javaslat végrehajtása. 

 

Kun Csaba bizottsági elnök: Álláspontja szerint itt elvekről van szó. 

 

Magyar Judit bizottsági tag: Véleménye szerint az utak építése önkormányzati feladat. Ha 

nem is teljes mértékben, de a ráfordított lakossági hozzáadott összeg egy részét el lehetne 

engedni. Az ötletet támogatandónak, de pontosításra szorulónak tartja. 

 

Holló István bizottsági tag: Csatorna kiépítésére létrejött közösségi társulások esetében is el 

tudna képzelni hasonló eljárást. Véleménye szerint az 1+1 rendszerben épülő utak minősége 

nem mindig megfelelő. Szinte elkészülésük után azonnal súlykorlátozást szükséges alkalmazni 

az esetükben, mert nincs az útnak megfelelő alapozása. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: A közműhálózat fejlesztési hozzájárulás és az 1+1 

pályázat keretében készülő utak minőségének felvetésével véleménye szerint túlbonyolították 

ezt a kérdést. Tisztán kell látni, hogy ha adó-visszatérítés történne, akkor azt az útfelújítás teljes 

összegét az önkormányzat fizetné, csak időbeli eltolódással. Véleménye szerint a hozzájárulási 

arányok eltérítés inkább megoldást jelent, amennyiben támogatják az előterjesztésben 

foglaltakat, mintsem az adójóváírás.  

Az 1+1 pályázatot a Járható Szentendréért Program keretében hozták létre, hogy az 

önkormányzat forrásain túlmenően is javítsák az utakat, készítsenek új utakat, különböző 

teherbírásra méretezve, ahol van rá lehetőség és a lakosság is elősegítheti, felgyorsíthatja ezt a 

folyamatot. Már több mint 30 millió forint önrész érkezett be az 1+1 pályázatok megindítását 

követően. 

 

dr. Ligetfalvi Kinga Közigazgatási és Adó Iroda vezető: Az előterjesztés csak azokra az 

esetekre tér ki, ahol eleve önkormányzati támogatásban részesül a beruházás. Az adórendelet 

azoknál a beruházásoknál, ahol nincs önkormányzati támogatás, ott biztosít adókedvezményt. 

A csatorna társulásban részt vevők 10% adókedvezményben részesültek.  

 

Magyar Judit bizottsági tag: Véleménye szerint az útépítés nem a lakosok feladata, hanem az 

önkormányzaté. Azért szedi be az adókat, adja el a vagyonát, hogy abból beruházásokat 

végezzen. Amennyiben ehhez hozzájárulnak a lakosok, akkor ezt meg kéne inkább köszönni. 

Amennyiben a lakos teljes mértékben megépít egy utat, akkor kap adókedvezményt. Mi a 

különbség akkor, ha ezt társulásban végzi?  

 

Holló István bizottsági tag: Egyetért Magyar Judit véleményével. Szeretné megemlíteni, hogy 

az 1+1 pályázat során kiépített utak nem kerülnek terheléses vizsgálat alá. Vélt vagy valós 

igények szerint súlykorlátozást rendelnek el ezeken az utakon. Véleménye szerint a 

súlykorlátozást az út műszaki paramétereit figyelembe véve kellene meghatározni. Véleménye 

szerint fontos lenne, hogy ezeket az utakat műszaki ellenőr vegye át és a nyomáspróbát 

végezzék el. 

 

Kun Csaba bizottsági elnök: Ez épp így történik meg. Csak az előre bejelentett, szabályoknak 

megfelelő módon kiépített utak jogosítanak adókedvezményre. A fejlesztéseket ellenőrzötten 

végzik. Az 1+1 pályázat lényeg, hogy egy beruházást előre lehet hozni, ha az ott élők 

felvállalják az út kialakítás vagy javítás költségének a felét. A jelen előterjesztés tartalma 

feleslegessé teszi az 1+1 pályázati rendszert. 
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Verseghi-Nagy Miklós polgármester: Az önkormányzatnak nincs olyan feladata, hogy 

minden földutat szilárd burkolattal kellene ellátnia. A lehetőségeihez mérten, fokozatosan tud 

haladni az önkormányzat. 

 

Vadkerti István bizottsági tag: Jellegzetesnek tartja ezt az előterjesztést. Egy jó ötletet 

megpróbálnak még jobbá tenni. Elutasítja azt a magatartást, hogy „ráülnek” az önkormányzat 

jó ötleteire. Ez csupán politikai megmozdulás, amit elutasít. Amikor az önkormányzat a 

rendelkezésére álló kereteket felosztja és költségvetést készít, például az úthálózat 

fejlesztéséről, akkor prioritásokat meghatározva tudja ezeket kivitelezni. Az 1+1 rendszerben 

egy új forrást vonnak be a feladatellátás érdekében, ezzel is tovább növelve a feladatellátás 

eredményességét. Nem támogatja az előterjesztésben foglaltak elfogadását. 

 

Kun Csaba bizottsági elnök: Alaposan megtárgyalták az adórendelet módosításra vonatkozó 

előterjesztést, amelyet nem támogat. Kérdés, hozzászólás hiányában indítványozza, hogy a 

Bizottság szavazzon az előterjesztésben foglaltakról. 

 

A Városfejlesztési, Jogi és Pénzügyi Bizottság 1 igen, 7 nem és 1 tartózkodás szavazattal a 

következő határozatot hozza: 
 

257/2017. (IX.13.) VJPB sz. határozat 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének Városfejlesztési, Jogi és 

Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-

testületének a helyi adókról és az adózás rendjéről szóló 39/2009. (XI. 18.) Önk. 

rendeletének módosításáról készült előterjesztést. A Bizottság az előterjesztésben 

foglaltakat nem támogatja. 

 

 

45.  Előterjesztés a BURSA HUNGARICA Ösztöndíjpályázat 2018. évi 

fordulójáról 

 
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 9 igen szavazattal a következő 

határozatot hozza: 

258/2017. (IX.13.) VJPB sz. határozat 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének Városfejlesztési, Jogi és 

Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a BURSA HUNGARICA Ösztöndíjpályázat 2018. évi 

fordulójáról készült előterjesztést, azt a Képviselő-testületnek megtárgyalásra és 

elfogadásra javasolja. 
 

 

46.  Előterjesztés - Fellebbezés korlátozott övezetbe történő engedély nélküli 

behajtás miatt megállapított pótdíj ügyben 
 

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

jegyzőkönyv készül. 
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47.  Előterjesztés közterület-használati ügyben benyújtott fellebbezésről 
 

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

jegyzőkönyv készül. 

 

 
48.  Adótájékoztató - 2017. II. negyedév (bizottsági)  

 

Kun Csaba bizottsági elnök: Ismerteti a tájékoztatóban foglaltakat. Kérdés, hozzászólás nem 

lévén megállapítja, hogy a Bizottság a tájékoztatót tudomásul vette. 

 

 
49.  Előterjesztés "Szentendre Építési Szabályzatának módosítására 

vonatkozó szabályozási terv készítésről és változtatási tilalom 

elrendeléséről a Duna mentén lévő, hullámtéri érintettségű Vt-H övezetű 

területekre vonatkozóan"  
 

Kun Csaba bizottsági elnök: Felkéri főépítész urat, hogy szíveskedjen ismertetni az 

előterjesztést. 

 

Aba Lehel főépítész: Röviden összefoglalja az előterjesztés tartalmát. Az országos és a 

budapesti agglomeráció területrendezési tervének teljes felülvizsgálata és teljes körű 

megújítása, amely egy rendelkezési csomagba kerül, amelyben keret jellegű, általános 

meghatározásokat fog rögzíteni. Ennek kapcsán új térségi övezetként a nagyvízi meder övezete 

kerül kijelölésre, amelyhez mederkezelési tervet is fognak készíteni. Ennek a kijelölése komoly 

kérdéseket vet fel. Kockázati tényezőt lát ebben a kérdésben. A nem mentett területen (vízjárta 

terület) ez mentési gondokhoz vezethet. Vannak olyan településközponti vegyes területek, 

amelyeknek jelentős építési joga van. Ezeken a lakó rendeltetés jelenthet kockázatot. Ezeken a 

területeken érzik szükségét a szabályozás felülvizsgálatának, az agglomerációs tervvel 

összefüggésben. Változtatási tilalom elrendelésére is sor kerülhet ezen a területen, amíg a 

szabályozás módosításra kerül.  

 

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 7 igen és 1 tartózkodás szavazattal a következő 

határozatot hozza: 

261/2017. (IX.13.) VJPB sz. határozat 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének Városfejlesztési, Jogi és 

Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta "Szentendre Építési Szabályzatának módosítására 

vonatkozó szabályozási terv készítésről és változtatási tilalom elrendeléséről a Duna 

mentén lévő, hullámtéri érintettségű Vt-H övezetű területekre vonatkozóan" készült 

előterjesztést, azt a Képviselő-testületnek megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. 
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Kun Csaba bizottsági elnök: Egy új sürgősségi indítvány készült el az ülés közben „TSZT és 

SZÉSZ módosítási eljárás megindítása az Eurovelo6 kerékpáros útvonal déli szakasza és az 

intermodális csomópont területén a VOLÁNBUSZ pályaudvar ideiglenes fejlesztése 

kapcsán” címmel. Indítványozza, hogy vegyék napirendre. 
 

Magyar Judit bizottsági tag: Nem ért egyet a most behozott sürgősségi indítvány napirendre 

vételével. Ez egy nagy anyag és még az átolvasására sincs mód. Nem szeretne erről szavazni. 
 

Kun Csaba bizottsági elnök: Jó lehetőségnek tartja, hogy a főépítésztől most szóbeli 

összefoglalót kaphatnak és még módjukban áll a képviselő-testületi ülés előtt átolvasni az 

anyagot. Amennyiben valaki ezzel nem ért egyet, az a napirend felvételekor nemmel szavaz. 

Indítványozza újból, hogy vegyék napirendre a sürgősségi indítványt. 
 

Szentendre Város Képviselő-testületének Városfejlesztési, Jogi és Pénzügyi Bizottsága (7) igen 
és (2) nem szavazattal az elnök javaslatát elfogadja. 

Magyar Judit bizottsági tag elhagyja az üléstermet. A Bizottság jelenlévő tagjainak létszáma: 8 
fő. 

50.  Sürgősségi indítvány TSZT és SZÉSZ módosítási eljárás megindítása az 

Eurovelo6 kerékpáros útvonal déli szakasza és az intermodális csomópont 

területén a VOLÁNBUSZ pályaudvar ideiglenes fejlesztése kapcsán 
 

Kun Csaba bizottsági elnök: Felkéri főépítész urat, hogy szíveskedjen ismertetni a sürgősségi 

indítvány tartalmát. 
 

Aba Lehel főépítész: Ez a sürgősségi indítvány két önálló szabályozási módosítást céloz. 

Mindkét téma gyorsított tárgyalásos eljárásban kezelhető. Egyik téma az EuroVelo 6 tervezési 

szakaszban álló, Dera patak alatti szakaszon (Dera pataktól Budakalász határáig), ahol 

nyomvonal egyeztetést kezdeményeztek. A jelenleg a gyakorlatban a vízmű töltést használják 

kerékpárútként, azonban ez nem tehető hivatalosan kerékpárúttá a vízbázis miatt, továbbá az 

árvízi védelme is gondot okozna, ezért új nyomvonal kialakítása vált szükségessé. 

A másik téma az ideiglenes VOLÁNBUSZ pályaudvar és forgalmi jegypénztár kialakításához 

történő hozzájárulás. Az autóbusz-pályaudvar három épülete nagyon rossz állapotban van, ezt 

szeretnék az intermodális csomópont kialakításáig kiváltani, azonban itt a szabályozási terv 

kifejezetten csak a csomópont fejlesztését teszi lehetővé, és nem támogat ideiglenes 

megoldásokat, azonban a helyi szempontok figyelembe vételével kiemelt projektterületté 

tehetnék, hogy a fejlesztés megvalósulhasson. 
 

Kun Csaba bizottsági elnök: Megköszöni az összefoglalást. További kérdés, hozzászólás 

hiányában indítványozza, hogy a Bizottság megtárgyalásra és elfogadásra javasolja az 

sürgősségi indítványban foglaltakat. 
 

A Városfejlesztési, Jogi és Pénzügyi Bizottság 7 igen és 1 tartózkodás szavazattal a következő 

határozatot hozza: 

262/2017. (IX.13.) VJPB sz. határozat 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének Városfejlesztési, Jogi és 

Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta TSZT és SZÉSZ módosítási eljárás megindítása az 

Eurovelo6 kerékpáros útvonal déli szakasza és az intermodális csomópont területén a 

VOLÁNBUSZ pályaudvar ideiglenes fejlesztése kapcsán című sürgősségi indítványt, azt a 

Képviselő-testületnek megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. 
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Magyar Judit bizottsági tag megérkezik az ülésterembe. A Bizottság jelenlévő tagjainak 
létszáma: 9 fő 

 

51.  Előterjesztés a Városi Kitüntető díjak adományozásáról 
 

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

jegyzőkönyv készül. 

 

 

52.  Előterjesztés a Pest Megyei Kitüntető díjak adományozásának 

javaslattételéről 
 

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

jegyzőkönyv készül. 

 

 

53.  Előterjesztés önkormányzati képviselő köztartozásmentes adózói adat-

bázisból való törléséről (bizottsági) 
 

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

jegyzőkönyv készül. 

 

 
54.  Egyebek 
 

Zakar Ágnest bizottsági tag: Megkérdezi, hogy a Szentlászlói utca végére mikor kerül ki a 

zsákutca tábla. A Kovács László utcai forgalomlassítással kapcsolatban sem tudja, hogy 

történt-e vizsgálat. Szeretné, ha erről készülne előterjesztés. A Bükkös parti játszótér mellett is 

forgalomcsillapításra lenne szükség. Az úttársulásban megépített jó minőségű úton komoly 

sebességgel haladnak a gépjárművek, és a környéken élők féltik a játszóteret használó 

gyermekeket. Megkérdezi, hogy a játszótér mellett útszakasz nem kerülhet-e lakó-pihenő 

övezet besorolásba. 

 

 

Több napirendi pont nem lévén az elnök az ülést 18.00 órakor bezárja. 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 
    Kun Csaba              Lontai Tamás 

bizottsági elnök            bizottsági tag 


