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11/a/2017. 
 

 

JEGYZŐKÖNYV 
 

 

 

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

Pénzügyi Bizottsága 2017. október 11-én 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 
dr. Kőrösi Tibor   bizottsági tag 
Kubatovics Áron  bizottsági tag 
Magyar Judit  bizottsági tag 
Zakar Ágnes  bizottsági tag 

Távol vannak: 
Holló István bizottsági tag 
Lontai Tamás  bizottsági tag 
dr. Vass Péter bizottsági tag 
Vadkerti István  bizottsági tag 

 

Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal részéről: 

  Verseghi-Nagy Miklós  polgármester 

dr. Török Balázs   városfejlesztési alpolgármester 

Kéri Mihály     gazdasági vezető 

  dr. Weszner Judit   irodavezető 

  dr. Ligetfalvi Kinga   irodavezető 

  Márton Andrea   irodavezető 

dr. Klúcsó Anita   jogtanácsos 

dr. Mészáros Orsolya   jogász 

Szöllősy-Meggyesi Ildikó  pályázati referens 

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  

  dr. Reinhoffer Katalin VSZ NZrt. jogi ügyintéző 

  Czakó Ádám   VSZ NZrt. divízióvezető 

Drégely Miklós  Aquapalace Kft. ügyvezető 

Kenéz Attila   közlekedés mérnök  

 

 

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 Magyar Judit bizottsági tag lesz az elnök mellett a jegyzőkönyv aláírója.  
 

 

Kun Csaba bizottsági elnök: Javasolja, hogy vegyék napirendre a „Települések felszíni 

csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás 

korszerűsítésének támogatása Pest Megye területén” című pályázat tárgyában, valamint a 

kedvezményes burgonya-vásárlásakció rendezéséről készült sürgősségi indítványt. 

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

Kun Csaba bizottsági elnök: Bejelenti, hogy a Vagyongazdálkodási Iroda által előkészített két 

bizottsági anyagot leveszik a napirendről, tekintettel arra, hogy a Jóléti Bizottság, illetve a 

Kulturális és Turisztikai Bizottság nem hozott határozatot ezekben a kérdésekben. 

Indítványozza, hogy a kezdjék az ülést a Közigazgatási és Adó Iroda által előkészített napirendi 

pontok tárgyalásával, majd folytassák a „Forgalomszabályozási, közúti fejlesztési kérdésekre 

vonatkozó javaslatok tárgyában (bizottsági)” előterjesztéssel, tekintettel a téma tárgyalásán 

részt vevő Kenéz Attila közlekedésmérnök jelenlétére. Ezt kövesse a Városi Szolgáltató NZrt.-t   

(a továbbiakban röviden: VSZ NZrt.) és az uszodát, illetve a Ferenczy Múzeumi Centrumot 

érintő napirendi pontok tárgyalása. Majd a Városfejlesztési Iroda, a Jogi Iroda, valamint a 

Vagyongazdálkodási által előkészített napirendi pontok kerüljenek sorra. Folytassák a 

tárgyalást a fennmaradó, még nem tárgyalt napirendi pontokkal, a meghívóban feltüntetett 

sorrendben, illetve a sürgősségi indítványokkal. 

Kérdés, hozzászólás hiányában indítványozza, hogy a napirendet az általa javasolt sorrendben 

fogadják el. 

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

Napirend: 

  Cím Típusa Előterjesztő Előkészítő 

1. 

A 2721/2, 2722/2 és a 2722/1 

út/közterület, a 2714/4, 2714/2 

út/közterület valamint a 3081 

hrsz-ú közterület 

elnevezéséről 

Előterjesztés 
dr. Gerendás Gábor 

jegyző 
Dede Márta 

2. 

Virág Mária lakbértámogatás 

megszüntetése tárgyában 

benyújtott fellebbezés 

elbírálásáról 

Az Mötv. 46. § (2) bekezdés 

a) pontja alapján zárt ülés! 

Előterjesztés 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

dr. Ligetfalvi 

Kinga 

3. 

Forgalomszabályozási, közúti 

fejlesztési kérdésekre 

vonatkozó javaslatok 

tárgyában (bizottsági) 

Előterjesztés 

dr. Török Balázs 

városfejlesztési 

alpolgármester 

Tóth Tibor 
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4. 

A Városi Szolgáltató 

Nonprofit Zrt. 

Alapszabályának 

módosításáról 

Előterjesztés 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

dr. Kada-

Huszár 

Adrienn 

5. 

A Városi Szolgáltató 

Nonprofit Zrt. irodaház 

földgázbeszerzésének 

lezárásáról (bizottsági) 

Az Mötv. 46. § (2) bekezdés 

c) pontja alapján zárt ülés 

rendelhető el! 

Előterjesztés 
Verseghi-Nagy 

Miklkós 

Adamovszky-

Répánszky 

Júlia 

6. 

A Városi Szolgáltató 

Nonprofit Zrt. tulajdonában 

lévő gázmotor elidegenítésére 

kiírandó pályázat 

eredményhirdetéséről 

(bizottsági) 

Az Mötv. 46. § (2) bekezdés 

c) pontja alapján zárt ülés 

rendelhető el! 

Előterjesztés 
Verseghi-Nagy 

Miklkós 

Adamovszky-

Répánszky 

Júlia 

7. 
Likviditási és pénzügyi 

kimutatás 
Kimutatás 

Kéri Mihály 

gazdasági vezető 

Novák Andrea 

Nagy-Lászka 

Stella 

8. 

Az uszoda lízing 

szerződésének 

megszüntetéséről, az uszoda 

ingatlan adásvételéről és 

haszonbérletéről 

Előterjesztés 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

dr. Dóka Zsolt 

9. 

A Ferenczy Múzeumi 

Centrum 2017. január 1. – 

szeptember 30. közötti főbb 

költségvetési vonatkozású 

történéseiről (bizottsági) 

Tájékoztató 
Kéri Mihály 

gazdasági vezető 
Gulyás Gábor 

10. 

Az „Önkormányzati tulajdonú 

óvodai ellátást nyújtó 

intézmények fejlesztésének 

támogatása Pest Megyében” 

című pályázat tárgyában 

Előterjesztés 

dr. Török Balázs 

városfejlesztési 

alpolgármester 

Szöllősy-

Meggyes 

Ildikó 

11. 

A Lechner Tudásközpont által 

a népi építészeti emlékek 

helyreállításáért kiírt pályázati 

felhívásról  

Előterjesztés 

dr. Török 

Balázsvárosfejlesztési 

alpolgármester 

Stefán Tekla 

12. 
A forgalomtechnikai döntések 

megvalósulásáról (bizottsági) 
Tájékoztató 

dr. Török Balázs 

városfejlesztési 

alpolgármester 

Tóth Tibor 

13. 

A Szentendre És Térsége 

TDM Nonprofit Kft. 

közszolgáltatási 

szerződésének módosításáról 

Előterjesztés 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

dr. Mérész 

Kataéin 
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14. 

A Pest Megyei Könyvtár 

alapító okiratának 

módosításáról 

Előterjesztés 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

dr. Klúcsó 

Anita 

15. 

Szentendre, 023/68 hrsz.-ú 

(természetben az ALDI 

mögötti, a Kalászi út és a 11. 

sz. főút által határolt) 

önkormányzati ingatlan 

értékesítésre történő 

kijelöléséről, valamint 

besorolásának helyi építési 

szabályzatnak megfelelő 

rendezéséről 

Az Mötv. 46. § (2) bekezdés 

c) pontja alapján zárt ülés 

rendelhető el! 

Előterjesztés 
Kéri Mihály 

gazdasági vezető 

Kovacsics 

Roberta 

16. 

Ingatlanok törzsvagyonból 

történő kivonásáról 

Az Mötv. 46. § (2) bekezdés 

c) pontja alapján zárt ülés 

rendelhető el! 

Előterjesztés 
Kéri Mihály 

gazdasági vezető 

Alföldiné 

Petényi Zsuzsa 

17. 

az Önkormányzatot megillető 

egyes elővásárlási jogok 

törléséről, valamint 

elővásárlási joggal történő 

rendelkezésekről az alábbi 

ingatlanok vonatkozásában: 

- 2730/13 hrsz.-ú kivett 

beépítetlen terület (volt 

Kocsigyár) 

- 4407 hrsz.-ú kivett 

üdülőépület, egyéb épület, 

udvar (Ady Endre út, Spar 

mögötti ingatlan) 

Az Mötv. 46. § (2) bekezdés 

c) pontja alapján zárt ülés 

rendelhető el! 

Előterjesztés 
Kéri Mihály 

gazdasági vezető 

Kovacsics 

Roberta 

18. 

Közérdekű célból történő 

lakásbérleti pályázati kiírás 

eredményéről 

Az Mötv. 46. § (2) bekezdés 

c) pontja alapján zárt ülés 

rendelhető el! 

Előterjesztés 
Kéri Mihály 

gazdasági vezető 
Herczeg Mária 

19. 

A Képviselő-testület által a 

Polgármesterre átruházott 

hatáskörben tett 

intézkedésekről 

Tájékoztató 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

dr. Dóka Zsolt 

20. 

Szentendre Város 

Egészségügyi Intézményei 

magasabb vezetői beosztásáról 

Előterjesztés 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

Remele 

Antónia 
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21. 

a Szentendre, Pannónia 

városrészben lévő 039/54, 

039/55, 039/56, és 039/12 

hrsz-ú, valamint a Szentendre, 

Tófenék városrészben lévő 

039/18 és 039/57 hrsz-ú 

ingatlan besorolásának helyi 

építési szabályzatnak 

megfelelő rendezéséről 

Előterjesztés 
dr. Gerendás Gábor 

jegyző 
Barra Judit 

22. 

Az Állami Számvevőszék „A 

gyermekvédelem 

intézményrendszerének 

ellenőrzése – A személyes 

gondoskodást nyújtó központi 

és önkormányzati fenntartók 

feladatellátásának ellenőrzése” 

tárgyú jelentésében foglaltak 

alapján tett elnöki 

figyelemfelhívással 

kapcsolatban tervezett 

intézkedésekről 

Előterjesztés 
Verseghi-Nagy 

Miklóspolgármester 

Fischerné dr. 

Budai Mónika 

23. 

Az általános iskolák felvételi 

körzethatárai kijelölésének 

véleményezéséről 

Előterjesztés 

Petricskó Zoltán 

általános 

alpolgármester 

Kozma 

Krisztina 

24. 

 

A „Települések felszíni 

csapadékvíz-elvezetés  

létesítményeinek fejlesztése, a 

települési vízgazdálkodás 

korszerűsítésének támogatása 

Pest Megye területén” című 

pályázat tárgyában 

Sürgősségi 

indítvány 

dr. Török Balázs 

városfejlesztési 

alpolgármester 

Szöllősy-

Meggyes 

Ildikó 

25. 
A kedvezményes burgonya-

vásárlási akció rendezéséről 

Sürgősségi 

indítvány 

Boda Anna Mária, 

Dombay Zsolt, 

Horváth Győző,  

Kun Csaba, 

Négyessy Katalin, 

Pintér Ádám, 

Petricskó Zoltán, 

Sólyomné Gyürk 

Dorottya,  

Zakar Ágnes 

képviselők 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

Fischerné dr.  

Budai Mónika 

26. Egyebek 
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1. Előterjesztés a 2721/2, 2722/2 és a 2722/1 út/közterület, a 2714/4, 2714/2 

út/közterület valamint a 3081 hrsz-ú közterület elnevezéséről  

 
Kun Csaba bizottsági elnök: Röviden ismerteti az előterjesztés tartalmát.  

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: A lakosság részéről egyértelmű kérés érkezett azzal 

kapcsolatban, hogy Bükkös part maradjon a közterület neve. Egyeztetett erről jegyző úrral, és  

a kérés megvalósításának nincs jogi akadálya. Javasolja, hogy ennek megfelelően, a lakosság 

által kért módosítással kerüljön elfogadásra a határozati javaslat. 

 

dr. Ligetfalvi Kinga Közigazgatási és Adó Iroda vezető: A lakosság kérése szerint a 

módosítás a határozati javaslat 1. pontjában az alábbiak szerint szükséges: 

    „Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2721/2 hrsz-ú kivett 

út és a 2722/2 kivett közterületet Bükkös partnak nevezi el.” 

 

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

megtárgyalásra és elfogadásra javasolja az előterjesztésben foglaltakat. azzal a módosítással, 

hogy a Bizottság az I. határozati javaslat 1. pontját az alábbi módosítással megtárgyalásra és 

elfogadásra javasolja: 

    „Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  

      1. a 2721/2 hrsz-ú kivett út és a 2722/2 kivett közterületet Bükkös partnak nevezi el.” 

A Bizottság a II. és III. határozati javaslatban foglaltakat megtárgyalásra és elfogadásra 

javasolja. Felkéri a Bizottság tagjait, hogy erről szavazzanak. 

 

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

határozatot hozza: 

266/2017. (X.11.) VJPB sz. határozat 

 

Szentendre Város Képviselő-testületének Városfejlesztési, Jogi és Pénzügyi megtárgyalta 

a 2721/2, 2722/2 és a 2722/1 út/közterület, a 2714/4, 2714/2 út/közterület valamint a 3081 

hrsz-ú közterület elnevezéséről készült előterjesztést.  

A Bizottság az I. határozati javaslat 1. pontját az alábbi módosítással megtárgyalásra és 

elfogadásra javasolja: 

    „Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  

1. a 2721/2 hrsz-ú kivett út és a 2722/2 kivett közterületet Bükkös partnak nevezi el.” 

A Bizottság a II. és III. határozati javaslatban foglaltakat megtárgyalásra és elfogadásra 

javasolja. 

 

 

2. Előterjesztés Virág Mária lakbértámogatás megszüntetése tárgyában 

benyújtott fellebbezés elbírálásáról 

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

jegyzőkönyv készül. 
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3. Előterjesztés forgalomtechnikai változásokról  (bizottsági)  

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

javaslatban foglaltakat. 

 

Magyar Judit bizottsági tag: Megkérdezi, hogy a HÉV területén a murvás parkoló még idén 

elkészül. 

 

Kubatovics Áron bizottsági tag: Egyetért alapvetően ezzel a javaslattal. A kihajtás terén is 

érdemes lenne módosításban gondolkodni, mivel itt a balra kikanyarodás balesetveszélyes. 

Véleménye szerint itt meg kellene tiltani a balra kikanyarodást. 

 

 

Holló István bizottsági tag megérkezik az ülésterembe. A Bizottság jelenlévő tagjainak 

létszáma: 7 fő. 

 

 

Kun Csaba bizottsági elnök: Véleménye szerint akkor lenne biztonságos a balra kihajtás, ha 

lenne ott egy forgalomirányító lámpa. Nem tudja, hogy egy ilyen tervet elfogadna-e a Magyar 

Közút NZrt. Elképzelhető, hogy nem lehet egymáshoz ilyen közel két forgalomirányító lámpa. 

 

Kenéz Attila közlekedésmérnök: A terület viszonylag jól belátható mindkét irányba 

kanyarodás esetén. Véleménye szerint ez a csomópont most megtartható a jelen állapotában, 

azonban elfogadhatónak tartja a javaslatot. Érdemes megfontolni a jelzőlámpa telepítését a 

továbbiakban. 

 

Kubatovics Áron bizottsági tag: A 11-es főúton már most nagyon sok jelzőlámpás csomópont 

került kialakításra. Javasolja, hogy a csomópont előtti jelzőlámpánál tegyék lehetővé a balra 

kikanyarodást, itt pedig ezt tiltsák meg, így nem lenne szükség egy újabb jelzőlámpás 

csomópont kialakítására. 

 

Kenéz Attila közlekedésmérnök: Minden jelzőlámpa összehangoltan fog működni. Fontos, 

hogy a főútvonal hangolásához illeszkedjenek. A Római sánc utcával szemben lévő terület 

csomópont fejlesztésére nem áll rendelkezésre a szükséges terület, ezért ezt a lehetőséget nem 

vizsgálta.  

 

dr. Török Balázs városfejlesztési alpolgármester: Lakossági kérésként alapján készítették 

elő ezt a tervet. Most fognak még a Magyar Közút Nzrt-vel egyeztetni erről a kérdésről. A 

javasolt forgalommódosítás és csomópont átépítés költségeit túlzottnak ítéli. Megítélése szerint 

ezt a kisebb költségkihatással járó forgalmi rend módosítást tudják megvalósítani. 

 

Kubatovics Áron bizottsági tag: Megkérdezi, hogy sikerült-e a kialakítani a főúton a 

zöldhullámot. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: Különböző programok futnak különböző 

napszakokban. Detektorokkal mérik a forgalom nagyságát, és ennek megfelelően váltanak a 

programok. Megvalósult a forgalmi rend optimalizálása. Teljesen természetes, hogy a nagyobb 

forgalmú időszakban nem lehet folyamatos zöldhullámot elérni. Egy újabb lámpás átkelőhely 

beilleszthető technikailag. 
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Kun Csaba bizottsági elnök: Felhívja a figyelmet, hogy a forgalmi rend minden 

változtatásának a költségét az önkormányzat viseli. Indítványozza, hogy szavazzanak a 

jelenlegi tervről és várják meg, hogy mi ezzel kapcsolatban a a Magyar Közút NZrt. 

álláspontja. Érdemes vizsgálni a balra kanyarodás veszélyességét. Ezt a kérdést a Magyar 

Közút NZrt. is véleményezni fogja. Amikor a költségvetési forrást megállapítják, akkor fognak 

végleges döntést hozni ebben a kérdésben. 

További kérdés, hozzászólás hiányában indítványozza, hogy a Bizottság fogadja el az I. 

határozati javaslatban foglaltakat. Felkéri a Bizottsági tagokat, hogy szavazzanak. 

 

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

határozatot hozza: 

268/2017. (X.11.) VJPB sz. határozat 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének Városfejlesztési, Jogi és 

Pénzügyi Bizottsága Szentendre Város Önkormányzat Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 22/2016. (X.11.) önkormányzati rendelet 3/a. sz. mellékletében, a 

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

költségvetési forrás rendelkezésre állása esetén kerüljön kialakításra a Paprikabíró utcai 

nagyparkoló déli – Budapest felöli végénél – egy behajtási lehetőség a 11-es főútról a 

parkolóba. A parkoló északi – jelenlegi – behajtójánál kerüljön szétválasztásra a balra 

nagy ívben és a jobbra kis ívben kikanyarodó forgalom úgy, hogy mellette a behajtás 

továbbra is biztosítva legyen a személygépkocsik és az autóbuszok számára. 

 

Felelős: városfejlesztési alpolgármester 

Határidő: 2018. december 31. 

A végrehajtásáért közvetlenül felelős: Városfejlesztési Iroda, Útügyi mérnök 
 

 

Kun Csaba bizottsági elnök: Röviden ismerteti a II. határozati javaslatban foglaltakat. 

 

Magyar Judit bizottsági tag: Megkérdezi, hogy az I. ütem megvalósul-e az idei évben. 

Nagyon zsúfoltak a parkolók. Jó lenne, ha sikerülne kulturáltabb parkolókat biztosítani. Bízik 

benne, hogy a tervek megvalósulnak, mert a jelenlegi állapot tarthatatlan. 

 

Kubatovics Áron bizottsági tag: Megkérdezi, hogy milyen módon kerül kivitelezésre az I. 

ütem. Sor kerül-e fák kivágására? 

 

Kun Csaba bizottsági elnök: Megkérdezi, hogy az I. ütem során a végleges állapot kialakítása 

a cél. A tervben meghatározott időpont szerint az I. ütem még 2017-ben megvalósul. 

 

Kenéz Attila közlekedésmérnök: Elkészítette a végleges kialakítással megegyező 

földmunkatervet. Lényegében a végleges kialakítás földmunkáját kell megvalósítani a 

kivitelezőnek. Az I. ütem megvalósításánál az utca folytatásában lévő liget megmarad. A végső 

terv megvalósításánál a liget 90%-a megmarad. Néhány fa kivágása a végleges terv 

megvalósulásához elengedhetetlen. Véleménye szerint a vásárlói parkoló kialakításának 

mihamarabbi megvalósítására kellene törekedni. P+R pakoló esetében előírás a szilárd 

útburkolat kialakítása. 
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Magyar Judit bizottsági tag: Megkérdezi, hogy a murvás parkoló kialakításának mekkora a 

költsége, illetve betervezték-e ezt a tételt a költségvetésbe. 

 

Zakar Ágnes bizottsági tag: Megkérdezi, hogy a taxi állomás nem helyezhető-e át. Fontosnak 

tartja kátyúk javítását a területen. 

 

dr. Török Balázs városfejlesztési alpolgármester: 15 millió forint előirányzatot hagyott jóvá 

a Képviselő-testület a parkoló kiépítésére. Folyamatosan vizsgálják a további parkolási 

lehetőségek biztosítását és az út javítására is sor fog kerülni. 

 

Kun Csaba bizottsági elnök: Megkérdezi, hogy miért murvás lesz a parkoló kialakítása. 

Álláspontja szerint a zúzott köves felület később jobb alapnak. 

 

Kubatovics Áron bizottsági tag: Támogatja az elnök úr javaslatát.  

 

Kenéz Attila közlekedésmérnök: A tervekben M-56 mechanikai stabilizáció szerepel, ami 

változó szemelosztású zúzott kő ágyazatnak felel meg. 

 

 

Zakar Ágnes bizottsági tag elhagyja az üléstermet. A Bizottság jelenlévő tagjainak létszáma: 6 

fő. 
 

 

Kun Csaba bizottsági elnök: További kérdés, hozzászólás hiányában felkéri a Bizottsági 

tagokat, hogy szavazzanak a II. határozati javaslat elfogadásáról, azzal a pontosítással, hogy az 

I. ütemében megjelölt murvás parkoló felület helyett zúzott köves parkoló felület szerepeljen. 

 

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

határozatot hozza: 

269/2017. (X.11.) VJPB sz. határozata 
 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének Városfejlesztési, Jogi és 

Pénzügyi Bizottsága Szentendre Város Önkormányzat Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 22/2016. (X.11.) önkormányzati rendelet 3/a. sz. mellékletében, a 

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

jóváhagyja a Vasúti villasor – HÉV végállomás – P+R parkoló kiépítés ütemeit az 

alábbiak szerint: 
 

  I. ütem:  a   402/27,  402/28,  402/29  helyrajzi  számú  ingatlanokon  készülne el egy  

zúzott köves parkoló felület. 

 II. ütem: a Belterületi utak felújítás, kiépítése pályázat keretében megvalósulna a Vasúti  

villasor kopóréteg cseréje és az engedélyes tervekben szereplő ún. 1.  

körforgalom kiépítése a 2018. évben. 

III. ütem:  a terv teljes körű megvalósítása, amennyiben a szükséges forrás rendelkezésre    

                 áll. 
 

Felelős: városfejlesztési alpolgármester 

Határidő: 1. pont: 2017. december 31. 

                  2. pont: 2018. december 31. 

                  3. pont: költségvetési forrás rendelkezésre állását követő 12 hónap 

A végrehajtásáért közvetlenül felelős: Városfejlesztési Iroda, Útügyi mérnök 
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Zakar Ágnes bizottsági tag megérkezik az ülésterembe. A Bizottság jelenlévő tagjainak 

létszáma: 7 fő. 

 
4. Előterjesztés a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. Alapszabályának 

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 7 igen szavazattal a következő 

határozatot hozza: 

270/2017. (X.11.) VJPB sz. határozat 

 

Szentendre Város Képviselő-testületének Városfejlesztési, Jogi és Pénzügyi Bizottsága 

megtárgyalta a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. Alapszabályának módosításáról készült 

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

 

 

Zakar Ágnes bizottsági tag elhagyja az üléstermet. A Bizottság jelenlévő tagjainak létszáma: 6 

fő. 
 

 

5. Előterjesztés a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. irodaház 

földgázbeszerzésének lezárásáról (bizottsági) 

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

hiányában indítványozza, hogy a Bizottság megtárgyalásra és elfogadásra javasolja az 

előterjesztésben foglaltakat. 

 

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

határozatot hozza: 

271/2017. (X.11.) VJPB sz. határozat 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének Városfejlesztési, Jogi és 

Pénzügyi Bizottsága a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. „Szentendre, Szabadkai u. 9. 

telephely teljes ellátás alapú földgázbeszerzés” tárgyú közbeszerzési eljárását lezáró 

döntést az alábbiak szerint hozza meg: 

 

1. az eljárás eredményes, és valamennyi beérkezett ajánlat érvényes, 

2. a nyertes ajánlattevő neve, címe és az ajánlati ár:  

CYEB Energiakereskedő Kft. 

2000 Szentendre, Szmolnyica sétány 6/5. 

Adószám: 22742933-2-13 

Ajánlati ár nettó 1.900,- Ft/GJ + ÁFA 

3. felkéri a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatóját az eredmény 

kihirdetésére és a szerződéskötési moratóriumot követően a nyertessel a 

közbeszerzési szerződés megkötésére. 

 

Felelős: 1-3. pont: Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatója 
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Határidő:  1-2. pont: azonnal 

                        3. pont: a szerződéskötési moratórium lejártát követően 

Végrehajtásért közvetlenül felelős: Városi Szolgáltató NZrt. távfűtési divízióvezető 

 

 

6. Előterjesztés a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. tulajdonában lévő 

gázmotor elidegenítésére kiírandó pályázat eredményhirdetéséről 

(bizottsági) 

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

hiányában indítványozza, hogy a Bizottság megtárgyalásra és elfogadásra javasolja az 

előterjesztésben foglaltakat. 

 

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

határozatot hozza: 

272/2017. (X.11.) 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 pályázatot eredményesnek nyilvánítja. 

2. a pályázati kiírásra beérkezett, az Energiabörze Kft. által megajánlott 

legmagasabb, 3.200.000 Ft + Áfa vételárat tartalmazó ajánlatot érvénytelennek 

nyilvánítja, mert az ajánlattevő az épület bontási és helyreállítási költségeit nem 

vállalja, mely kitétel a pályázati kiírás 12. pontjába ütközik.  

3. a soron következő legmagasabb, az EB-Csoport Kft. által megajánlott 2.300.000 Ft 

+ Áfa vételárat elfogadja, az EB-Csoport Kft-t nevezi meg a pályázat nyertesének. 

4. felkéri a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatóját, hogy a nyertes 

pályázóval - a 221/2017. (IX. 13.) VJPB sz. határozattal jóváhagyott tartalommal - 

az adásvételi szerződést kösse meg, valamint a pályázat eredményéről a többi 

ajánlattevőt értesítse. 

 

Felelős: Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatója 

Határidő:   ajánlattevők értesítése: azonnal 

    szerződéskötés: 2017. november 30. 

Végrehajtásért közvetlenül felelős: Városi Szolgáltató NZrt. távfűtési divízióvezető 

 

 

Zakar Ágnes bizottsági tag megérkezik az ülésterembe. A Bizottság jelenlévő tagjainak 

létszáma: 7 fő. 

 

 

7. Likviditási és pénzügyi kimutatás (bizottsági) 

 
Kun Csaba bizottsági elnök: Ismerteti a tájékoztatóban foglaltakat.  
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Magyar Judit bizottsági tag: Egyre nagyobb az uszoda vesztesége. A múlt hónapban jobbak 

voltak az adatok. A Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft. kivételével minden 

önkormányzati tulajdonban álló cég veszteségessé vált. 

 

Nagy-Lászka Stella VSZ NZrt. gazdasági vezető: Az üzemi veszteség 25 millió forint az 

uszodánál, ami a 38%-a az éves tervezett veszteségnek. A pénzügyi veszteség a lízingből 

keletkezik, egyébként pedig kevesebb veszteséggel teljesít az Aquapalace Kft. 

 

Magyar Judit bizottsági tag: Megkérdezi, hogy a lízing konszolidációt követően már nem 

várható pénzügyi veszteség. Jó lenne megismerni, hogy megközelítőleg mekkora a "normál" 

üzemi veszteség. 

 

Nagy-Lászka Stella VSZ NZrt. gazdasági vezető: Várhatóan a lízing lezárásánál 2018-ban ez 

a pénzügyi veszteség eltűnik.  

 

Kun Csaba bizottsági elnök: Ebben az évben 65 millió forint veszteség került betervezésre, 

ami jelenleg 24 millió forintnál áll. Ez azt mutatja, hogy lehetséges jobb eredményt elérni. A 

korábbi beruházásoknak pozitív hatása is hozzájárult ehhez az eredményhez. Jövőre kiderül, 

hogy milyen módon csökkenthető tovább a veszteség mértéke. 

 

Kubatovics Áron bizottsági tag: Másképp tenné fel a kérdést, mint ahogy az előbb elhangzott. 

Az érdekelné, hogy fenntartható-e az üzemi veszteség csökkenése. 

 

Kun Csaba bizottsági elnök: Megítélése szerint igazán a jövő évben derül ki, hogy milyen 

eredményeket lehet elérni az uszodaüzemeltetés során, illetve fenntartható-e az üzemi 

veszteség csökkentése. Személy szerint a nullszaldó elérését tartaná célszerűnek, az 

önkormányzati támogatás mellett. Mérvadó lesz a jövő évben készülő üzleti terv, amelyben ki 

kell majd térni arra a kérdésre, hogy milyen úton lehet jobb eredményt elérni, és milyen 

beruházásokra van szükség ehhez, milyen lehetőségek vannak még az uszodában? 

 

Drégely Miklós Aquapalace Kft. ügyvezető:. Nem tartja valószínűnek, hogy az uszoda 

önfenntartóvá válhat, de mindent meg kíván tenni annak érdekében, hogy csökkenjen a 

veszteség. 

 

Kun Csaba bizottsági elnök: A VSZ NZrt.-nél még rosszabb a tendencia. A plusz 11 millió 

forintos tervezett eredményhez viszonyítva 62 millió forint veszteségnél tart a cég. 

 

Nagy-Lászka Stella VSZ NZrt. gazdasági vezető: A 62 millió forintos hiányt a 

hulladékgazdálkodás bevételének hiánya eredményezi. Több száz millió forint hiányzik a 

bevétel oldalon, amelyet az NHKV Zrt. nem fizetett meg a VSZ NZrt-nek. Az üzleti tervben a 

kiadásaik megtérítésével számoltak.   

 

Kubatovics Áron bizottsági tag: Megkérdezi, hogy a hulladékgazdálkodási divíziótól 

elvonatkoztatva milyen a többi divízió eredménye.  

 

Mandula Gergely VSZ NZrt. vezérigazgatóő: A közétkeztetés és a távfűtés pozitív 

eredménynél tart. A közszolgáltatási szerződés megvalósítása a pótkompenzációval kiegészítve  

nullszaldós (városgazdálkodás, ingatlanfenntartás). 
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Magyar Judit bizottsági tag: Megkérdezi, hogy mikor hirdetik ki az új hulladékgazdálkodási 

szolgáltató nevét? Mikor derül erre fény? 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: Reméli, hogy átmeneti a veszteségtermelés. A múlt évi 

költségeket az NHKV Zrt., ha késve is, de kifizette. Remélik, hogy ezt ebben az évben is el 

tudják érni. A fizetési késedelem jelentős likviditási gondot okoz a VSZ NZrt.-nek jelenleg. 

November 30-ával mondta fel a VSZ NZrt. a szolgáltatási szerződést, ezért eddig szükséges, 

hogy az átrendeződés megvalósuljon. A holnapi képviselő-testületi ülésen tájékoztatót adnak a 

jelenlegi helyzetről.  

 

Holló István bizottsági tag: Az NHKV Zrt. mint közbülső láncszem nem teszi meg a 

szükséges lépéseket. Továbbra sincs kiszámlázva a szolgáltatás. A kialakult helyzeten sürgősen 

változtatni szükséges. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: Folyamatosan jelezte és jelzi az NHKV Zrt. 

vezérigazgatójának és az illetékes államtitkárnak a hulladékgazdálkodás ellehetetlenülését, 

illetve kérte a segítségüket. A város jelenleg az adóbevételekből előfinanszírozza a 

hulladékgazdálkodási feladat ellátását, a gond az, hogy nincs lehetőség arra, hogy megfizessék 

a szolgáltatást. 

 

Kun Csaba bizottsági elnök: A Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. esetében 

valószínűleg a nyári előadásokkal járó többletkiadások miatt keletkezett 11 millió forint 

veszteség.  

 

Nagy-Lászka Stella VSZ NZrt. gazdasági vezető: A programok szervezése jelentős kiadással 

jár, úgyhogy ez egy veszteséges időszak, azonban várható, hogy az év végéig a veszteség 

mértéke minimalizálódik.  

 

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

Bizottság a tájékoztatót tudomásul vette. 

 
 

8. Előterjesztés az uszoda lízing szerződésének megszüntetéséről, az uszoda 

ingatlan adásvételéről és haszonbérletéről  
 

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 7 igen szavazattal a következő 

határozatot hozza: 

273/2017. (X.11.) VJPB sz. határozat 

 

Szentendre Város Képviselő-testületének Városfejlesztési, Jogi és Pénzügyi Bizottsága 

megtárgyalta az uszoda lízing szerződésének megszüntetéséről, az uszoda ingatlan 

adásvételéről és haszonbérletéről készült előterjesztést, azt a Képviselő-testületnek 

megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. 
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9. Tájékoztató a Ferenczy Múzeumi Centrum 2017. január 1. – szeptember 

30. közötti főbb költségvetési vonatkozású történéseiről (bizottsági)  

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

hiányában megállapítja, hogy a Bizottság a tájékoztatót tudomásul vette. 

 

 

10. Előterjesztés az „Önkormányzati tulajdonú óvodai ellátást nyújtó 

intézmények fejlesztésének támogatása Pest Megyében” című pályázat 

tárgyában  
 

Kun Csaba bizottsági elnök: Röviden ismerteti az előterjesztés tartalmát.  

 

Magyar Judit bizottsági tag: Kéri, hogy a képviselő-testületi ülésre kapjanak tájékoztatást az 

általános tartalék jelenlegi állásáról, mert több mindent finanszíroznak erről a költségvetési 

címről, ezért szeretné megismerni ennek mértékét. 

 

Kun Csaba bizottsági elnök: Kéri, hogy készüljön kimutatás az általános tartalékról a 

képviselő-testületi ülésre. További kérdés, hozzászólás hiányában indítványozza, hogy a 

Bizottság megtárgyalásra és elfogadásra javasolja az előterjesztésben foglaltakat. 

 

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

határozatot hozza: 

274/2017. (X.11.) VJPB sz. határozat 

 

Szentendre Város Képviselő-testületének Városfejlesztési, Jogi és Pénzügyi Bizottsága 

megtárgyalta az „Önkormányzati tulajdonú óvodai ellátást nyújtó intézmények 

fejlesztésének támogatása Pest Megyében” című pályázat tárgyában készült előterjesztést, 

azt a Képviselő-testületnek megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. 

 

 

11. Előterjesztés a Lechner Tudásközpont által a népi építészeti emlékek 

helyreállításáért kiírt pályázati felhívásról   

 
Kun Csaba bizottsági elnök: Felkéri a városfejlesztési alpolgármester, hogy foglalja össze az 

előterjesztés, illetve a kiegészítés tartalmát.  

 

dr- Török Balázs városfejlesztési alpolgármester: Röviden ismerteti az előterjesztésben 

foglaltakat, illetve a kiegészítés tartalmát. A pályázati támogatás mértéke 20 millió forint. Az 

épület állaga nagyobb ráfordítást igényel, mint a támogatás és az önerő összességében. 

Előkalkulációk szerint az épület felújítása mintegy 56 millió forintból valósítható meg. Ilyen 

pályázatot korábban még nem írtak ki. Reméli, hogy a pályázat sikere esetén az önkormányzat 

20 millió forintot kap a kivitelezéshez. 

 

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

Bizottság megtárgyalásra és elfogadásra javasolja az előterjesztésben foglaltakat. Felkéri a 

Bizottsági tagokat, hogy szavazzanak. 
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A Városfejlesztési, Jogi és Pénzügyi Bizottság 6 igen és 1 tartózkodás szavazattal a következő 

határozatot hozza: 

275/2017. (X.11.) VJPB sz. határozat 

 

Szentendre Város Képviselő-testületének Városfejlesztési, Jogi és Pénzügyi Bizottsága 

megtárgyalta a Lechner Tudásközpont által a népi építészeti emlékek helyreállításáért 

kiírt pályázati felhívásról készült előterjesztést, azt a Képviselő-testületnek 

megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. 
 

 

12. Tájékoztató forgalomtechnikai döntések megvalósulásáról (bizottsági)  

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

hiányában megállapítja, hogy a Bizottság a tájékoztatót tudomásul vette. 

 

 

13. Előterjesztés a Szentendre És Térsége TDM Nonprofit Kft. 

közszolgáltatási 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 7 igen szavazattal a következő 

határozatot hozza: 

276/2017. (X.11.) VJPB sz. határozat 

 

Szentendre Város Képviselő-testületének Városfejlesztési, Jogi és Pénzügyi Bizottsága 

megtárgyalta a Szentendre És Térsége TDM Nonprofit Kft. közszolgáltatási 

szerződésének módosításáról készült előterjesztést, azt a Képviselő-testületnek 

megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. 

 

 

14. 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 7 igen szavazattal a következő 

határozatot hozza: 

277/2017. (X.11.) VJPB sz. határozat 

 

Szentendre Város 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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15. Előterjesztés Szentendre, 023/68 hrsz.-ú (természetben az ALDI mögötti, 

a Kalászi út és a 11. sz. főút által határolt) önkormányzati ingatlan 

értékesítésre történő kijelöléséről, valamint besorolásának helyi építési 

szabályzatnak megfelelő rendezéséről 

 
Kun Csaba bizottsági elnök: Röviden ismerteti az előterjesztés tartalmát.  

 

Márton Andrea Vagyongazdálkodási Iroda vezető: Ismerteti az értékbecslés 

felülvizsgálatot, ami átértékelte az ingatlant. Az ingatlan piaci értékét jelentősen magasabb 

összegben állapították meg (15.600 F/m2).  

 

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

Bizottság megtárgyalásra és elfogadásra javasolja az előterjesztésben foglaltakat, azt a 

Képviselő-testületnek megtárgyalásra és elfogadásra javasolja, az I. határozati javaslat 3. 

pontjában a 15.600 F/m2 piaci érték meghatározása mellett. Felkéri a Bizottság tagjait, hogy 

erről szavazzanak. 

 

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

határozatot hozza: 

278/2017. (X.11.) VJPB sz. határozat 

 

Szentendre Város Képviselő-testületének Városfejlesztési, Jogi és Pénzügyi Bizottsága 

megtárgyalta Szentendre, 023/68 hrsz.-ú (természetben az ALDI mögötti, a Kalászi út és a 

11. sz. főút által határolt) önkormányzati ingatlan értékesítésre történő kijelöléséről, 

valamint besorolásának helyi építési szabályzatnak megfelelő rendezéséről készült 

előterjesztést 

, azt a Képviselő-testületnek megtárgyalásra és elfogadásra javasolja, az I. határozati 

javaslat 3. pontjában a 15.600 F/m2 piaci érték meghatározása mellett. 

 

 

16. Előterjesztés ingatlanok törzsvagyonból történő kivonásáról 

 
Kun Csaba bizottsági elnök: Röviden ismerteti az előterjesztés tartalmát.  

 

Magyar Judit bizottsági tag: Kéri, hogy a két határozati javaslatról külön szavazzanak. 

 

Kun Csaba bizottsági elnök: Befogadja Magyar Judit javaslatát. További kérdés, hozzászólás 

hiányában indítványozza, hogy a Bizottság szavazzon arról, hogy a Bizottság megtárgyalásra és 

elfogadásra javasolja az I. határozati javaslatban foglaltakat. 
 

A Városfejlesztési, Jogi és Pénzügyi Bizottság egybehangzó (7) igen szavazattal 

megtárgyalásra és elfogadásra javasolja az I. határozati javaslatban foglaltakat. 

 

Kun Csaba bizottsági elnök: Indítványozza, hogy a Bizottság szavazzon arról, hogy 

megtárgyalásra és elfogadásra javasolja az II. határozati javaslatban foglaltakat. 
 

A Városfejlesztési, Jogi és Pénzügyi Bizottság (6) igen és (1) nem szavazattal megtárgyalásra 

és elfogadásra javasolja az II. határozati javaslatban foglaltakat. 

 



 

17 

 

 

A Városfejlesztési, Jogi és Pénzügyi Bizottság a következő határozatot hozza: 

 

279/2017. (X.11.) VJPB sz. határozat 

 

Szentendre Város Képviselő-testületének Városfejlesztési, Jogi és Pénzügyi Bizottsága 

megtárgyalta ingatlanok törzsvagyonból történő kivonásáról készült előterjesztést, azt a 

Képviselő-testületnek megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. 

 

 

17. Előterjesztés az Önkormányzatot megillető egyes elővásárlási jogok 

törléséről, valamint elővásárlási joggal történő rendelkezésekről az 

alábbi ingatlanok vonatkozásában: 

- 2730/13 hrsz.-ú kivett beépítetlen terület (volt Kocsigyár) 

- 4407 hrsz.-ú kivett üdülőépület, egyéb épület, udvar (Ady Endre út,  

   Spar mögötti ingatlan) 

 
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 7 igen szavazattal a következő 

határozatot hozza: 

280/2017. (X.11.) VJPB sz. határozat 

 

Szentendre Város Képviselő-testületének Városfejlesztési, Jogi és Pénzügyi Bizottsága 

megtárgyalta az Önkormányzatot megillető egyes elővásárlási jogok törléséről, valamint 

elővásárlási joggal történő rendelkezésekről az alábbi ingatlanok vonatkozásában: 

- 2730/13 hrsz.-ú kivett beépítetlen terület (volt Kocsigyár) 

- 4407 hrsz.-ú kivett üdülőépület, egyéb épület, udvar (Ady Endre út, Spar mögötti 

ingatlan) készült előterjesztést, azt a Képviselő-testületnek megtárgyalásra és elfogadásra 

javasolja. 

 

 

18. Előterjesztés közérdekű célból történő lakásbérleti pályázati kiírás 

eredményéről 

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

javaslatát (Tóth Viktor rendőr). Indítványozza, hogy Székely Katalint a Ferenczy Múzeumi 

Centrum munkatársát javasolja a Bizottság a pályázat eredményes nyertesének. 

 

Magyar Judit bizottsági tag: Javasolja, hogy az élethelyzeteket vizsgálják meg a döntés előtt, 

ezért Migléczi Éva pályázatát támogatja. 

 

Holló István bizottsági tag: Migléczi Éva pedagógus pályázatát támogatja. Úgy gondolja, 

hogy ha egy pedagógus Szentendrén él, akkor szívesebben dolgozna ebben a városban. 
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Kun Csaba bizottsági elnök: Indítványozza, hogy a döntés érdekében szavazzanak 

mindhárom pályázóról. Meglátják, hogy ki kapja a legtöbb szavazatot. Felkéri a Bizottság 

tagjait, hogy Székely Éva pályázatáról szavazzanak. 
 

A Városfejlesztési, Jogi és Pénzügyi Bizottság (4) igen, (2) nem és (1) tartózkodás szavazattal a 

Bizottság javaslatot tesz arra, hogy a pályázat eredményes nyertese Székely Katalin, a 

Ferenczy Múzeumi Centrum munkaügyi ügyintézője legyen. 

 

 

Kun Csaba bizottsági elnök: Felkéri a Bizottság tagjait, hogy Tóth Viktor pályázatáról 

szavazzanak. 
 

A Városfejlesztési, Jogi és Pénzügyi Bizottság (4) nem és (3) tartózkodás szavazattal a 

Bizottság Tóth Viktor pályázatát nem támogatja.  

 

 

Kun Csaba bizottsági elnök: Felkéri a Bizottság tagjait, hogy Migléczi Éva pályázatáról 

szavazzanak. 
 

A Városfejlesztési, Jogi és Pénzügyi Bizottság (3) igen, (1) nem és (3) tartózkodás szavazattal a 

Bizottság Migléczi Éva pályázatát nem támogatja.  

 

 

A Városfejlesztési, Jogi és Pénzügyi Bizottság a következő határozatot hozza: 

 

281/2017. (X.11.) VJPB sz. határozat 

 

Szentendre Város Képviselő-testületének Városfejlesztési, Jogi és Pénzügyi Bizottsága 

megtárgyalta közérdekű célból történő lakásbérleti pályázati kiírás eredményéről készült 

előterjesztést. A Bizottság javaslatot tesz arra, hogy a pályázat eredményes nyertese 

Székely Katalin, a Ferenczy Múzeumi Centrum munkaügyi ügyintézője legyen. 

  

 
19. Tájékoztató a Képviselő-testület által a Polgármesterre átruházott 

hatáskörben tett intézkedésekről  

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

hiányában megállapítja, hogy a Bizottság a tájékoztatót tudomásul vette. 

 

 

20. Előterjesztés Szentendre Város Egészségügyi Intézményei magasabb 

vezetői beosztásáról  
 

Kun Csaba bizottsági elnök: Röviden ismerteti az előterjesztés tartalmát, illetve a Jóléti 

Bizottság javaslatát, amely szerint a határozati javaslat 3. pontjában az intézményvezetői 

pályázat kiírásáról szóló előterjesztés Képviselő-testületi ülésre történő beterjesztésének idejére 

vonatkozóan a 2019. februárról 2019. májusra történő módosításával javasolta elfogadásra. 
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Kérdés, hozzászólás hiányában indítványozza, hogy a Bizottság megtárgyalásra és elfogadásra 

javasolja az előterjesztésben foglaltakat a Jóléti Bizottság határozatmódosításával együtt. 

Felkéri a Bizottság tagjait, hogy erről szavazzanak. 

 

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

határozatot hozza: 

282/2017. (X.11.) VJPB sz. határozat 

 

Szentendre Város Képviselő-testületének Városfejlesztési, Jogi és Pénzügyi Bizottsága 

megtárgyalta Szentendre Város Egészségügyi Intézményei magasabb vezetői beosztásáról 

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

a határozati javaslat 3. pontjának módosítása mellett. A Bizottság új határidőnek a 2019. 

májusi rendes ülés időpontját javasolja. 

 

 

21. Előterjesztés a Szentendre, Pannónia városrészben lévő 039/54, 039/55, 

039/56, és 039/12 hrsz-ú, valamint a Szentendre, Tófenék városrészben 

lévő 039/18 és 039/57 hrsz-ú ingatlan besorolásának helyi építési 

szabályzatnak megfelelő rendezéséről  
 

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 1 tartózkodás szavazattal a következő 

határozatot hozza: 

283/2017. (X.11.) VJPB sz. határozat 

 

Szentendre Város Képviselő-testületének Városfejlesztési, Jogi és Pénzügyi Bizottsága 

megtárgyalta a Szentendre, Pannónia városrészben lévő 039/54, 039/55, 039/56, és 039/12 

hrsz-ú, valamint a Szentendre, Tófenék városrészben lévő 039/18 és 039/57 hrsz-ú 

ingatlan besorolásának helyi építési szabályzatnak megfelelő rendezéséről készült 

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

 

 

22. Előterjesztés az Állami Számvevőszék „A gyermekvédelem intézmény-

rendszerének ellenőrzése – A személyes gondoskodást nyújtó központi és 

önkormányzati fenntartók feladatellátásának ellenőrzése” tárgyú 

jelentésében foglaltak alapján tett elnöki figyelemfelhívással 

kapcsolatban tervezett intézkedésekről  

 
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 7 igen szavazattal a következő 

határozatot hozza: 
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284/2017. (X.11.) VJPB sz. határozat 

 

Szentendre Város Képviselő-testületének Városfejlesztési, Jogi és Pénzügyi Bizottsága 

megtárgyalta az Állami Számvevőszék „A gyermekvédelem intézmény-rendszerének 

ellenőrzése – A személyes gondoskodást nyújtó központi és önkormányzati fenntartók 

feladatellátásának ellenőrzése” tárgyú jelentésében foglaltak alapján tett elnöki 

figyelemfelhívással kapcsolatban tervezett intézkedésekről készült előterjesztést, azt a 

Képviselő-testületnek megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. 

 

 

 

23. Előterjesztés az általános iskolák felvételi körzethatárai kijelölésének 

véleményezéséről  

 
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 7 igen szavazattal a következő 

határozatot hozza: 

285/2017. (X.11.) VJPB sz. határozat 

 

Szentendre Város Képviselő-testületének Városfejlesztési, Jogi és Pénzügyi Bizottsága 

megtárgyalta az általános iskolák felvételi körzethatárai kijelölésének véleményezéséről 

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

 

 

 

24. Sürgősségi indítvány a „Települések felszíni csapadékvíz-elvezetés 

létesítményeinek 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 7 igen szavazattal a következő 

határozatot hozza: 

286/2017. (X.11.) VJPB sz. határozat 

 

Szentendre Város Képviselő-testületének Városfejlesztési, Jogi és Pénzügyi Bizottsága 

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

települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest Megye területén” című 

pályázat tárgyában készült sürgősségi indítványt, azt a Képviselő-testületnek 

megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. 
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25. Sürgősségi indítvány a kedvezményes burgonyavásárlási akció 

rendezéséről 
 

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 1 tartózkodás szavazattal a következő 

határozatot hozza: 

287/2017. (X.11.) VJPB sz. határozat 

 

Szentendre Város Képviselő-testületének Városfejlesztési, Jogi és Pénzügyi Bizottsága 

megtárgyalta a kedvezményes burgonyavásárlási akció rendezéséről készült sürgősségi 

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

 
 

Több napirendi pont hiányában az elnök az ülést 17.00 órakor bezárja. 

 

 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 

 
   Kun Csaba             Magyar Judit 

bizottsági elnök            bizottsági tag 


