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11/a/2015. 

 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

 
Készült:  Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jogi, Vagyonnyilatkozat-

vizsgáló és Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága 2015. november 11-én tartott NYÍLT 

üléséről 

Helye:       Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyisége 

Jelen vannak: 

Jogi, Vagyonnyilatkozat-vizsgáló és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság részéről: 
Kubatovics Áron bizottsági elnök 
Magyar Judit   bizottsági tag 
dr. Kőrösi Tibor  bizottsági tag 
Tolonics Gyula  bizottsági tag 
dr. Vass Péter  bizottsági tag 

 

Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal részéről: 

Verseghi-Nagy Miklós  polgármester 

  Novák Andrea    Közgazdasági Iroda vezető 

Márton Andrea   Vagyongazdálkodási Iroda vezető 

Alföldiné Petényi Zsuzsanna  vagyongazdálkodási ügyintéző 

Bánhidi-Kovács Anikó  lakásgazdálkodási előadó 

Kolozs János    városi főmérnök 

dr. Mérész Katalin   jogtanácsos 

dr. Nádudvari Gyöngyi   jogtanácsos 

dr. Rabb György    jogtanácsos 

dr. Weszner Judit   Városfejlesztési Iroda vezető 

Szöllősy-Meggyes Ildikó  pályázati referens 

Kosztek Gabriella    pályázati koordinátor 

Tóth Tibor    útügyi mérnök 

Horváthné Mácsai Mónika  főépítészi koordinátor 

Máté Szilvia    bizottsági referens 

 

Meghívottak: 
  Répánszky Júlia    VSZN Zrt. Fűtőmű és Energetikai 

Divízió vezető  

  Stattner Judit    VSZN Zrt. Parkolási Divízió vezető 

  Mátrai Ferenc     Magyar Telekom Nyrt. képviseletében 

Czeczey Éva    Kulturális Kft. gazdasági vezető 

Széles Nóra    Kulturális Kft. munkatárs 

Drégely Miklós   Aquapalace Kft. ügyvezető 

Kecskésné Sipos Andrea  Gondozási Központ vezető 

 

Kubatovics Áron bizottsági elnök: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a Jogi, 

Vagyonnyilatkozat-vizsgáló és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság (a továbbiakban röviden: 

Bizottság) határozatképes, jelen van 5 fő.  

Bejelenti, hogy dr. Kőrösi Tibor bizottsági tag lesz az elnök mellett a jegyzőkönyv aláírója.  
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Javasolja, hogy a meghívóban szereplő „a Város 2015. évi költségvetéséről szóló 9/2015. 

(III.3.) önkormányzati rendelet módosításáról” című tájékoztató tárgyalják majd „az 

önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok 2015. III. negyedéves pénzügyi 

gazdasági helyzetéről” készült bizottsági tájékoztatót és a likviditási kimutatást tárgyalják 

meg. Ezután kerüljön sorra „az adóbevételekről 2015. I-IX. hónapjában” bizottsági 

tájékoztató, a „hajléktalanok éjjeli menedékhelyének további működtetéséről, valamint 

nappali melegedő kialakításáról” és a „Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti 

Szolgálat Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásának módosításáról” 
készült előterjesztések megtárgyalására. Ezt kövessék a Szentendrei Kulturális Központ 

Nonprofit Kft., a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt.-t (a továbbiakban röviden: VSZN Zrt.). 

Ez után vegyék napirendre a Vagyongazdálkodási Iroda által előkészített anyagokat, előre 

véve azokat, amelyhez 16 órától vendégeket várnak. Majd a Jogi Iroda által előkészített 

napirendeket vegyék előre. Ezt követően tárgyalják meg a többi napirendi pontot. 

Megkérdezi, hogy van-e kérdés a napirenddel kapcsolatban. Hozzászólás hiányában felkéri 

a Bizottság tagjait, hogy fogadják el a napirendet, az általa javasol sorrendben. 

 
Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének Jogi, Vagyonnyilatkozat-vizsgáló 
és Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága egybehangzó (5) igen szavazattal a napirendet és annak 
módosítását elfogadja. 

Napirend: 

  Cím Típusa Előterjesztő Előkészítő 

1. 

A Város 2015. évi költségvetéséről 

szóló 9/2015. (III. 3.) önkormányzati 

rendelet módosításáról  

Előterjesztés 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

Novák Andrea 

2. 

Az önkormányzat tulajdonában álló 

gazdasági társaságok 

2015. III. negyedéves pénzügyi, 

gazdasági helyzetéről 

Tájékoztató 

Kéri Mihály 

gazdasági 

vezető 

Novák Andrea 

3. Likviditási kimutatás Kimutatás 

Kéri Mihály 

gazdasági 

vezető 

Novák Andrea 

4. 
Az adóbevételekről 2015. I-IX. 

hónapjában (bizottsági) 
Tájékoztató 

dr. Gerendás 

Gábor jegyző 

dr. Ligetfalvi 

Kinga 

5. 

A hajléktalanok éjjeli 

menedékhelyének további 

működtetéséről, 

valamint nappali melegedő 

kialakításáról 

Előterjesztés 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

dr. Ligetfalvi 

Kinga 

dr. Klucsó 

Anita 

6. 

A Dunakanyari Családsegítő és 

Gyermekjóléti Szolgálat 

Intézményfenntartó Társulás társulási 

megállapodásának módosításáról 

Előterjesztés 

Petricskó 

Zoltán 

általános 

alpolgármester 

dr. Ligetfalvi 

Kinga 

dr. Mérész 

Katalin 
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7. 

A Dunakanyari Csatornázási Társulás 

kommunikációs feladatainak 

elvégzéséről 2015. október hónap 

folyamán 

Tájékoztató 

Sólyomné 

Gyürk Dorottya 

kulturális 

alpolgármester 

Solymosi 

Heléna 

8. 

A Szentendrei Teátrum és Nyár ’2015 

évi rendezvénysorozat értékeléséről 

(bizottsági) 

Tájékoztató 

Sólyomné 

Gyürk Dorottya 

kulturális 

alpolgármester 

Solymosi 

Heléna 

9. 
A CONCERTO program, mint 

nagyprojekt jelenlegi helyzetéről 
Tájékoztató 

dr. Török 

Balázs 

városfejlesztési 

alpolgármester 

Kosztek 

Gabriella 

10. 

A Duna-Vértes Köze Regionális 

Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 

Társulás által Szentendrén létesítendő 

regionális hulladékátrakó és 

hulladékudvar helyzetéről 

Tájékoztató 

dr. Török 

Balázs 

városfejlesztési 

alpolgármester 

Kosztek 

Gabriella 

11. 
A Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel 

folytatott egyeztetésről 
Tájékoztató 

dr. Török 

Balázs 

városfejlesztési 

alpolgármester 

Sándorné 

Vincze 

Viktória 

12. 
Parkolási divízió III. negyedév 

bevételeinek alakulása (bizottsági) 
Tájékoztató 

Kolozs János 

városi 

főmérnök 

Stattner Judit 

13. 

A Hulladékgazdálkodási és 

Köztisztasági Divízió szilárd hulladék 

kezeléséről és a köztisztaság 

helyzetéről 2015. év III. negyedévben 

(bizottsági) 

Tájékoztató 

Kolozs János 

városi 

főmérnök 

Pálinkás 

Attila 

14. 
A Magyar Telekom Nyrt.-vel kötendő 

területbérleti szerződésről 
Előterjesztés 

Petricskó 

Zoltán 

általános 

alpolgármester 

Alföldiné 

Petényi 

Zsuzsa 

15. 

Japánkert Magyarország Egyesülettel 

kötött együttműködés módosulásáról 

Az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) 

pontja alapján zárt ülés rendelhető 

el! 

Előterjesztés 

dr. Török 

Balázs 

városfejlesztési 

alpolgármester 

Alföldiné 

Petényi 

Zsuzsa 

dr. Klucsó 

Anita 

16. 

Szentendre Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének az 

önkormányzat tulajdonában álló 

lakások és nem lakás céljára szolgáló 

helyiségek bérletéről, valamint 

elidegenítésükről szóló 2/2011. (I. 20.) 

önkormányzati rendelet módosításáról  

Előterjesztés 

Petricskó 

Zoltán 

általános 

alpolgármester 

Márton 

Andrea 

dr. Rabb 

György 
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17. 

Térítésmentesen tulajdonba kapott 

ingatlanokkal kapcsolatos, az MNV 

Zrt.-hez benyújtandó nyilatkozatról 

Az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) 

pontja alapján zárt ülés rendelhető 

el! 

Előterjesztés 

Kéri Mihály 

gazdasági 

vezető 

Alföldiné 

Petényi 

Zsuzsa 

dr. Nádudvari 

Gyöngyi 

18. 

Szentendre Város Önkormányzat 

tulajdonában álló 2987 hrsz-ú 

forgalomképtelen ingatlan 

hasznosításáról  

Az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) 

pontja alapján zárt ülés rendelhető 

el! 

Előterjesztés 

Kéri Mihály 

gazdasági 

vezető 

Kovacsics 

Roberta 

dr. Nádudvari 

Gyöngyi 

19. 

Szentendre 25/4 és 25/5 hrsz-ú 

ingatlanok osztatlan közös 

tulajdonlásának megszüntetéséről 

Az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) 

pontja alapján zárt ülés rendelhető 

el! 

Előterjesztés 

Kéri Mihály 

gazdasági 

vezető 

Bonczó 

Emese 

dr. Nádudvari 

Gyöngyi 

20. 

Szentendre Szabadtéri Néprajzi 

Múzeum Közalapítvány alapító 

okiratának módosításáról 

Előterjesztés 

Sólyomné 

Gyürk Dorottya 

kulturális 

alpolgármester 

dr. Mérész 

Katalin 

21. 

Szentendre Város Egészségügyi 

Intézményei alapító okiratának 

módosításáról 

Előterjesztés 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

dr. Klúcsó 

Anita 

22. 

Pirk János Múzeum Kulturális 

Szolgáltató Nonprofit Kft. társasági 

szerződésének módosításáról 

Előterjesztés 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

dr. Mérész 

Katalin 

23. A kistérségi csatorna beruházásról Tájékoztató 

dr. Török 

Balázs 

városfejlesztési 

alpolgármester 

dr. Weszner 

Judit 

24. 
A 2015. évben történt vezetőváltások 

pénzügyi kihatásairól 
Tájékoztató 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

Lantos Anna 

25. 

A 2015. év III. negyedévében 

lefolytatott belső ellenőrzési 

feladatellátásokról 

Beszámoló 

dr. Gerendás 

Gábor 

jegyző 

Budai Mónika 

26. 

Házi gyermekorvosi szolgálat 

praxisjogának eladásáról 

Az Mötv. 46. § (2) bekezdés b) 

pontja alapján zárt ülést tart az 

érintett kérésére! 

Előterjesztés 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

Baráthné dr. 

Ulicsák Mária 
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27. 

Törvényességi felhívással 

kapcsolatosan Szentendre Város Helyi 

Építési Szabályzatának az OMV 

benzinkúttal szembeni területre 

vonatkozó módosításának 

elfogadásáról  

Előterjesztés 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

Aba Lehel 

28. 

A Magyar Telekom "Szentendre 1" 

nevű bázisállomás áthelyezésével 

kapcsolatos Szentendre Város Helyi 

Építési Szabályzat  módosításának 

elfogadásáról 

Előterjesztés 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

Aba Lehel 

29. 

A Szentendre, Szarvashegyen lévő 

0305/5 hrsz-ú ingatlan besorolásának 

helyi építési szabályzatnak megfelelő 

rendezéséről 

Előterjesztés 

dr. Gerendás 

Gábor 

jegyző 

Barra Judit 

30. 

2016. évre a jelenlegi munkabér- és 

bankszámla hitel meghosszabbításáról 

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

alapján zárt ülés rendelhető el! 

Előterjesztés 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

dr. Dóka Zsolt 

31. 

A Szentendrei Kulturális Központ 

Nonprofit Kft. új ügyvezető 

kiválasztását célzó 268/2015. (X.8.) 

Kt. sz. határozatának módosításáról 

Előterjesztés 

Sólyomné 

Gyürk Dorottya 

kulturális 

alpolgármester 

Remele 

Antónia 

32. 
Pest megye önálló NUTS 2 régióvá 

válásának kezdeményezéséről 
Előterjesztés 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

Budai Mónika 

33. 

A lakossági/vállalkozói 

együttműködésben megvalósuló út- és 

járdaépítésekről, felújításokról, 1+1 

program 

Előterjesztés 

dr. Török Balás 

városfejlesztési 

alpolgármester 

Kosztek 

Gabriella 

34. 

Intézmények korszerűsítésével, új 

intézményi épületek kialakításával és a 

működtetés ésszerűsítésével 

kapcsolatban 

Előterjesztés 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

Kolozs János 

35. 

Az MLSZ Országos Pályaépítési 

Programjához kapcsolódó, műfüves 

félpálya (44X64 m) építésére irányuló 

önkormányzati pályázatról 

Előterjesztés 

dr. Török 

Balázs 

városfejlesztési 

alpolgármester 

Szöllősy-

Megyess 

Ildikó 

36. Egyebek  

   

 

1. Előterjesztés a 2015. évi költségvetésről szóló 9/2015. (III.3.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Kubatovics Áron bizottsági elnök: Röviden ismerteti az előterjesztésben foglaltakat.  

 



 

6 

 

 

Magyar Judit bizottsági tag: A táblázat 4. oldalán, az egyéb előirányzat módosítások között 

talált egy Marketing Oktatási és Kutatásért Egyesület részére könyvelt 100.000 forintos 

támogatási tételt. Megkérdezi, hogy ez pontosan milyen célt jelent. 

 

Tamás Attiláné számviteli vezető: A Miskolci Egyetemen keretében működő egyesületet 

támogat az önkormányzat. Ez a kommunikációs vezető által kezdeményezett 

kötelezettségvállalás. Jelenleg a dologi sorról a támogatási sorra került átcsoportosításra ez a 

tétel. 

 

Novák Andrea Közgazdasági Iroda vezető: Át tudja küldeni a támogatási szerződést, 

amennyiben ezt a bizottsági tag igényli. 

  

Kubatovics Áron bizottsági elnök: További kérdés, hozzászólás hiányában indítványozza, 

hogy a Bizottság megtárgyalásra és elfogadásra javasolja az előterjesztésben foglaltakat a 

Képviselő-testület részére. Felkéri a Bizottság tagjait, hogy erről szavazzanak. 

 

A Jogi, Vagyonnyilatkozat-vizsgáló és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság egybehangzó 5 igen 

szavazattal a következő határozatot hozza: 

 

256/2015. (XI.11.) JVPEB sz. határozat 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének Jogi, Vagyonnyilatkozat-

vizsgáló és Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága megtárgyalta 2015. évi költségvetésről szóló 

9/2015. (III.3.) önkormányzati rendelet módosításáról készült előterjesztést, azt a 

Képviselő-testületnek megtárgyalásra és elfogadásra javasolja.  
 

 

2. Tájékoztató az önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok 

2015. III. negyedéves pénzügyi, gazdasági helyzetéről (bizottsági) 

 

Kubatovics Áron bizottsági elnök: Röviden ismerteti a tájékoztatóban foglaltakat. A Városi 

Szolgáltató Nonprofit Zrt. (a továbbiakban röviden: VSZN Zrt.) decemberre készíti el a III. 

negyedéves beszámolóját. Megkérdezi a bizottsági tagokat, hogy van-e kérdésük a 

tájékoztatóval kapcsolatban. Megadja a szót Magyar Juditnak. 

 

Magyar Judit bizottsági tag: Nem igazán a pénzügyi-gazdasági helyzethez kapcsolódik a 

kérdése, de mivel most van jelen az ülésen az Aquapalace Kft. ügyvezetője, ezért továbbítja 

neki a hozzá érkezett jelzéseket, amely szerint az uszoda öltöző rendszere hiányos. 

Megkérdezi, hogy ezen lehet-e változtatni, javítani. 

 

Kubatovics Áron bizottsági elnök: Szeretné megismerni az újonnan beszerzett szauna 

történetét. 

 

Drégely Miklós Aquapalace Kft. ügyvezető: Tény, hogy az öltöző kialakítása rossz. A 

tervezés nem volt megfelelő. Nincs fizikai hely, ahol öltözőt tudnának kialakítani. Nagyobb 

gyermekcsoportokat be szokott engedni a konferencia terembe, ahol több hely áll 

rendelkezésre az öltözéshez. 

A rendszer üzemeltetőjét meg tudják kérni, hogy a kabinszámot jelző készülék hosszabb ideig 

mutassa a számot. 
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Július végén a korábbi ügyvezető szerződést kötött egy szauna beszerzésére. Ez 

kényszerpályát jelentett ugyan, de a kész helyzetet lehetőségként veszi és szeretné kihozni a 

legtöbbet. Felállították a szaunát. Megközelítőleg 1 hét múlva tudják majd beüzemelni, 

amelynek felhasználásába országosan elismert szauna programszervezőt fog bevonni.  

 

Magyar Judit bizottsági tag: Megkérdezi, hogy gondolkodik-e reggeli úszó, illetve 

kizárólag szauna jegy bevezetésében. Visszatérve a pénzügyi részhez, megkérdezi, hogy a IX. 

hónapban miből tevődött össze a -120 millió forint teljesítés, ez az elmúlt évben -16 millió 

forint volt. Megköszöni, hogy feltüntették a viszonyszámokat a táblázatban. 

 

Novák Andrea Közgazdasági Iroda vezető: Valamilyen képlethiba kerülhetett a számításba. 

Utána fog nézni, hogy miből ered az eltérés. 

 

Drégely Miklós Aquapalace Kft. ügyvezető: Meg fogja vizsgálni, hogy érdemes-e bevezetni 

a reggeli úszójegyet. A szauna egy légtérben van a wellness részleggel, ezért nem tudják 

megoldani, hogy kizárólag szauna jegyet értékesítsenek. 

 

Kubatovics Áron bizottsági elnök: Megkérdezi, hogy a szauna program mit foglal magába. 

Jogszerű eljárás volt-e a szauna beszerzése, 60%-os előleg megfizetésével? Megkérdezi, hogy 

milyen módon alapítanak az uszodai egyesületeket. Miért pont bowling és bridzs egyesületek 

jöttek létre? 

 

Drégely Miklós Aquapalace Kft. ügyvezető: Az előző ügyvezető felmondási ideje alatt 

jogait nem korlátozta az önkormányzat.  

Szauna programokat más élményt adnak, mint egy egyszerű szaunázás, mert ezt szauna 

mester vezeti, akik megszervezi a szaunázási sorrendet, a légmozgást, az illatok alkalmazását 

és módját, illetve előadással színesíti a szaunában töltött időt.  

Mivel az uszodában van bowling pálya, ennek jobb kihasználása érdekében fogott egyesület 

szervezésébe. Ezen a hétvégén lesz az első bowling verseny, amelyre szép számmal 

jelentkeztek. Van Szentendrén egy kisebb bridzs társaság, akik megkérdezték, hogy 

gyakorolhatnak-e a szabadidő központban. Azzal a feltétellel fogadta be őket, hogy 

egyesületté alakulnak és kezdő bridzstanfolyamokat tartanak, amelynek a bevétele a 

szabadidő központot illeti, hiszen a V8 nem csupán uszoda, hanem szabadidő központ is 

egyben. 

 

dr. Kőrösi Tibor bizottsági tag: Megkérdezi, hogy milyen módon kell értelmezni a 7 év 

alatti gyerekekre vonatkozó 50%-os kedvezmény megszüntetését. 

 

Drégely Miklós Aquapalace Kft. ügyvezető: A gyermekjegyet továbbra is értékesítenek. 

Eddig a 7 év alattiak részére még további kedvezményt biztosítottak, a gyermek 

kedvezményen túlmenően, ezt a külön kedvezményt most megszüntették.  

Továbbra is érvényben van még egy kedvezmény, két éves korig a gyermekek ingyen vehetik 

igénybe az uszodát.  

 

dr. Vass Péter bizottsági tag: Megkérdezi, hogy megoldódott-e az egyesületek sávbérlete és 

az úszásoktatás egységesítésének korábban vitatott kérdése. Milyen a kapcsolat a 

sportegyesületekkel? A díjemelés hozta az üzleti tervben jelzett bevételt? 

 

Drégely Miklós Aquapalace Kft. ügyvezető: Az díjemelést elfogadták az egyesületek.  
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A sportegyesületek tudomással bírnak arról, hogy az Aquapalace Kft. egy égisz alá kívánja 

vonni az uszodát igénybevevő sportegyesületeket, és kifejezték együttműködési szándékukat. 

Keresik még a közösség formáját, de egészen biztos, hogy ez nem egy egyesület lesz. Ki 

fogják alakítani azt a racionális formát, amelyen belül a megteremtett spotegyesületi logót, 

brand-et nem kívánja megváltoztatni, de arra törekszik, hogy biztosítsa, hogy az Aquapalace 

Kft. is részesülhessen TAO támogatásban.  

 

Kubatovics Áron bizottsági elnök: Kéri az ügyvezetőt, hogy majd ismertesse a Bizottsággal 

az elképzelését, annak előnyeivel és esetleges hátrányaival.  

A Kulturális Kft. gazdasági vezetőjét megkérdezi, hogy mi az oka annak, hogy a 

beszámolóban több helyen kevesebb a kiadás a tervezetthez viszonyítva. 

 

Czeczey Éva Kulturális Kft. gazdasági vezető: A harmadik negyedév a Kulturális Kft. 

életében első sorban a Teátrum és Nyár rendezvénysorozatról szól. Ebben az évben a 

tervezetthez viszonyítottan kevesebb támogatást kaptak. A megvalósuló programok költségeit 

pedig igyekeztek a lehető leghatékonyabbá és egyben költségtakarékossá tenni. Véleménye 

szerint az igyekezetük eredményes volt, mert csökkentett lehetőségek mellett sikeresebb volt 

a programsorozat az eredményességét és színvonalát tekintve, mint az elmúlt két esztendőben. 

 

Kubatovics Áron bizottsági elnök: További kérdés hiányában megállapítja, hogy az 

önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok beszámolóját a Bizottság köszönettel 

tudomásul vette.  
 
 

3. Likviditási kimutatás (bizottsági) 

 

Kubatovics Áron bizottsági elnök: Kérdés hiányában megállapítja, hogy a likviditási 

kimutatásban foglaltakat a Bizottság tudomásul vette.  
 

 

4. Tájékoztató az adóbevételekről 2015. I-IX. hónapjában (bizottsági) 
 

Kubatovics Áron bizottsági elnök: Köszönti a Bizottság ülésén a Közigazgatási és Adó 

Iroda új vezetőjét, dr. Ligetfalvi Kingát.  

 

Magyar Judit bizottsági tag: Pontosítást kér a táblázatban. Az előírások mellett nem a 

megfelelő évszám szerepel. A táblázat teljes mértékben érthető. Örül a bevételek 

növekedésének. Visszaemlékszik arra, amikor a költségvetés tárgyalásánál kételkedett az 

iparűzési és egyéb adóbevételeken, de tudták tartani a tervet. Ez jó hír. 

 

Kubatovics Áron bizottsági elnök: Ő is emlékszik a kétségeikre. Már az októberi ülésen ő is 

jelezte a Jegyzőnek, hogy örül annak, hogy beigazolódott a tervezés helyes volta. Megkérdezi, 

hogy tartható-e ez a tendencia. Miért maradna ugyanez a trend? Van még ekkora hátralék az 

ellenőrzésekben? 

 

dr. Ligetfalvi Kinga Közigazgatási és Adó Iroda vezető: December 20-a után, az iparűzési 

adóelőlegek befizetését követően tudnak kalkulálni a várható bevételekkel kapcsolatban. 

Bízik abban, hogy ez a növekedés tartható. Az ellenőrzést tudják folytatni a következő évben.  
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Kubatovics Áron bizottsági elnök: További kérdés hiányában megállapítja, hogy az 

önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok beszámolóját a Bizottság köszönettel 

tudomásul vette.  
 

 

5. Előterjesztés a hajléktalanok éjjeli menedékhelyének további 

működtetéséről, valamint nappali melegedő kialakításáról 

 
Kubatovics Áron bizottsági elnök: Röviden ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Az 

előterjesztés arról szól, hogy továbbra is a Vöröskereszt biztosítja a hajléktalan ellátást. 

Megkérdezi, hogy a Gondozási Központ költségkalkulációjánál figyelembe vették-e, hogy a 

jelenlegi munkatársakat foglalkoztatják tovább. 

 

Siposné Kecskés Andrea Gondozási Központ vezető: Figyelembe vette a tervezésnél az 

érvényes jogszabályok hatályos előírásait és a továbbfoglalkoztatást. A Vöröskeresztnél 

magasabbak a személyi kiadások. Próbált utánajárni, hogy ennek mi lehet az oka. Véleménye 

szerint a hiányzó státuszokkal ők már kalkuláltak. A Gondozási Központ üzemeltetése mellett 

a munkavállalók közalkalmazottak lesznek. Nyugdíjasokat kérdéses, hogy tudnák-e tovább 

alkalmazni, márpedig a szálló motorja, Gyula bácsi, aki már hetven év feletti, de a 

Vöröskereszt többi munkatársa elkötelezett a feladat ellátása mellett. A dologi kiadásokat 

növeli, hogy legalább 20 fertőtleníthető székre lenne szükség és asztalokra. December 31-ig 

nem biztos, hogy engedélyt kapnának a menedékhely működtetésére. Véleménye szerint most 

a tél beállta előtt semmiképpen nem célszerű változtatni a működő rendszeren. Jövő nyáron 

érdemes lesz megvizsgálni a működést.  

A Gondozási Központba is bejárnak a hajléktalanok, amit az idősek nehezményeznek. A 

menedékhely működtetése azért fontos, mert az ebből keletkező konfliktusok megszűnnének. 

Véleménye szerint elegendő a 20 férőhely. Fontos ezt a gyakorlatban működtetni. Fölösleges 

addig ilyen célra beruházni, amíg nincsenek tényleges igénybevevők. A Gondozási Központ 

percre pontosan regisztrálná a menedékhely és a melegedő igénybevételét, az általuk nyújtott 

ellátást. Reméli, hogy jól fog működni a rendszer. A Vöröskeresztnél van két személy, akik az 

utcán végzik a munkájukat, meglátogatják a hajléktalanokat és behívják őket a melegedőre és 

a menedékhelyre. Cél, hogy a hajléktalanok ne a forgalmas közterületen - például a HÉV 

végállomásnál - töltsék el a napjukat.  

 

Tolonics Gyula bizottsági tag: Megkérdezi, hogy a környékbeli települések végzik-e a 

hajléktalanok ellátását. Honnan valók jellemzően a hajléktalanok? 

 

Siposné Kecskés Andrea Gondozási Központ vezető: A Jóléti Bizottság ülésén elhangzott, 

hogy vannak szentendrei hajléktalanok és véleménye szerint eléri a létszámuk a 20 főt. A 

működtetést követően érdemes megvizsgálni, hogy mekkora a tényleges létszám. Támogatás 

nélkül csak lelkesedéből nagyon nehéz az éjjeli menedékhely és a nappali melegedő 

működtetése a minimális normatíva mellett. Javasolta a Vöröskereszt munkatársainak, hogy 

javítsák a kommunikációjukat és ne kizárólag akkor jelezzenek, ha komoly problémába 

ütköznek.  

Ismeretei szerint Pomáz és Budakalász júliustól megszüntette a hajléktalan ellátást. Ők 

ellátási szerződéssel be tudnak csatlakozni a Szentendrén nyújtott ellátásba, ellátási szerződés 

megkötése és támogatás nyújtása mellett.  
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Megjegyzi, hogy nem olyan egyszerű meghatározni, hogy egy hajléktalan honnan érkezik, 

hiszen nem tartozik sehova, így megfoghatatlan, hogy hová tartozó személyt látnak el.  

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: Egyeztetett Pomáz és Budakalász polgármesterével. 

Egyikük az mondta, hogy nappali melegedőt üzemeltetnek, a másik pedig ellátási szerződés 

keretében oldja meg ezt a feladatot. Véleménye szerint nem életszerű, hogy a hajléktalanok 

megkérdezik a budakalászi városházán, hogy kivel kötöttek ellátási szerződést. A nappali 

melegedő üzemeltetése kötelező feladat minden önkormányzat számára. 

 

Kubatovics Áron bizottsági elnök: Ezek szerint adott esetben Budakalász szerződést köthet 

a Vöröskereszttel. Nincs arra kötelezve, hogy egy másik önkormányzattal kössön a 

feladatellátásra szerződést. 

Ebben az évben 17-18 fő volt a szentendrei hajléktalan szállón. Később a Vöröskereszt 

bevezette a 0,3% alkoholszint feletti tilalmat. Ennek következtében megközelítőleg 13 főre 

csökkent a létszám. A múlt évben, a krízis időszakban 20 fő fölé emelkedett a létszám. 

Megkérdezi, hogy mi történik ebben az évben, figyelemmel arra, hogy Budakalászon már 

nincs ellátás. Hogy működik az ellátás ilyen esetben. 

Ismeretei szerint havi 20.000 forinttal gazdálkodott a Vöröskereszt, amiből csak a 

legszükségesebbre fordított, sok minden szükséges cikket adományok útján kaptak, például a 

Rotary Clubtól. Véleménye szerint, amennyiben az önkormányzat a 10 millió forintos 

támogatás mellett dönt, akkor tételesen meghatározhatja ennek felhasználását. Akár ezt a 

szerződés mellékleteként kezelhetnék. Szükséges lenne az ellenőrzésre, akár a helyszínen is.  

 

Siposné Kecskés Andrea Gondozási Központ vezető: Krízis időszakban nem érvényesítik a 

létszámkorlátot. Be fogják fogadni a hajléktalanokat. Véleménye szerint a Vöröskereszten 

belül megosztott a szigorítási szabályok alkalmazása. Van, aki engedékenyebb, van, aki 

szigorúbb. Tapasztalatai szerint a hajléktalanok ezt tökéletesen követik, és ennek megfelelően 

fogyasztanak alkoholt. Amennyiben a Gondozási Központ vezetése alá kerülne a 

feladatellátás, akkor azonos elbánást követelne meg, és szigorú szabálybetartást. Javasolja, 

hogy a Jóléti Bizottság vizsgálja meg a házirendeket és a szervezeti és működési 

szabályzatokat. Egyetért a felvetéssel, fontosnak tartja a feladatellátás ellenőrzését. A 

működési támogatás ellenében kérhetnének havi szigorú szakmai és pénzügyi elszámolást, 

főként a krízis időszakban. Véleménye szerint az évente egyszer történő beszámoló nem 

elégséges, a Jóléti Bizottságnak, a munkától függően, akár havonta beszámolhatna a Flaskár 

Melinda, a hajléktalan szálló vezetője. 

 

dr. Klúcsó Anita jogtanácsos: Nincs akadálya annak, hogy ilyen mellékletet készítsenek, 

azonban a tartalom kialakításához szakmai támogatásra lenne szükség. 

 

Kubatovics Áron bizottsági elnök: Véleménye szerint negyedévente lehetne beszámoló a 

szakmai programról, a házirendről és a szervezeti és működési szabályzatról. Célszerű lenne, 

ha a Jóléti Bizottság és a mellette működő munkacsoport segíthetné elő a szakmai munkát.  

 

Siposné Kecskés Andrea Gondozási Központ vezető: Véleménye szerint erre nincs 

szükség, a jogszabályokat szükséges betartani.  

 

dr. Klúcsó Anita jogtanácsos: A háttérjogszabályok szerepelnek a szerződésben. Ezeknek 

megfelelően szükséges ellátni a feladatot, függetlenül attól, hogy ez szerepel-e a mellékletben 

vagy sem. 
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Kubatovics Áron bizottsági elnök: Véleménye szerint 2011. óta van szerződés, de 

elmondások alapján ez gyakorlatilag nem teljesült. Ott spóroltak, ahol tudtak. Lehetséges, 

hogy az ellenőrzésre szükséges nagyobb gondot fordítani. Helytelen lenne, hogy 10 millió 

forint ellenőrizetlenül folyna ki a város kasszájából. Véleménye szerint csak ilyen módon 

érdemes támogatást adni. Vagy egy ellenőrzési mechanizmus beépítését vagy tételes lista 

szerződési mellékletben való feltüntetését tartja megoldásnak. 

 

dr. Klúcsó Anita jogtanácsos: A negyedéves beszámoló bekérésére van lehetőség. A 

működési szabályzatot a működtető készíti el, amit a Jóléti Bizottság véleményezhet a 

munkacsoportja bevonásával. Nő a normatíva mértéke és az önkormányzat is támogatást 

nyújt, így sokkal magasabb összeggel tudnak gazdálkodni a továbbiakban. Tény és való, hogy 

célszerű lenne egy szigorú elszámoltatási rendszer. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: Nagyon jó gondolatnak tartja az ellenőrzés és a 

számonkérést delvetését. Akár ez a bizottság, akár a szakbizottság, esetleg mindkét bizottság 

felvállalhatja a negyedéves ellenőrzést.  

A szerződés mellékleteként nem tartja célszerűnek az eszközök tételes felsorolását, ugyanis ez 

kiváltaná az ellenőrzést.  

 

Kubatovics Áron bizottsági elnök: Véleménye szerint akár félévente helyszíni bejárást 

tarthatnának. 

 

Siposné Kecskés Andrea Gondozási Központ vezető: Az Állami Népegészségügyi és 

Tisztiorvosi Szolgálatot is érdemes lenne bevonni.  

 

Kubatovics Áron bizottsági elnök: Ezt a javaslatot támogatja. Kéri, hogy az ellenőrzés 

rendjének kialakításakor ezt vegyék figyelembe. 

További hozzászólás hiányában javasolja, hogy a Bizottság megtárgyalásra és elfogadásra 

javasolja az előterjesztésben foglaltakat a Képviselő-testület részére, azzal a kiegészítéssel, 

hogy a Bizottság indítványozza, hogy ellenőrizzék a menedékhely, illetve a nappali melegedő 

működtetését, fordítsanak gondot a támogatás elszámoltatására a szakbizottság bevonásával, 

bejárással. A működtetésről gondoskodó szervezet készítsen szakmai programot, szervezeti és 

működési szabályzatot, valamint házirendet, amelynek ellenőrzésébe vonják be a Jóléti 

Bizottságot és annak munkacsoportját. 

 

A Jogi, Vagyonnyilatkozat-vizsgáló és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság egybehangzó 5 igen 

szavazattal a következő határozatot hozza: 

 

257/2015. (XI.11.) JVPEB sz. határozat 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének Jogi, Vagyonnyilatkozat-

vizsgáló és Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága megtárgyalta a hajléktalanok éjjeli 

menedékhelyének további működtetéséről, valamint nappali melegedő kialakításáról 

készült előterjesztést, azt a Képviselő-testületnek megtárgyalásra és elfogadásra 

javasolja. 

A Bizottság indítványozza, hogy ellenőrizzék a menedékhely, illetve a nappali melegedő 

működtetését, fordítsanak gondot a támogatás elszámoltatására a szakbizottság 

bevonásával, bejárással. A működtetésről gondoskodó szervezet készítsen szakmai 

programot, szervezeti és működési szabályzatot, valamint házirendet, amelynek 

ellenőrzésébe vonják be a Jóléti Bizottságot és annak munkacsoportját. 
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6. Előterjesztés a Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 

Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásának módosításáról 
 

Kubatovics Áron bizottsági elnök: Röviden ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. 

Kérdés, hozzászólás hiányában indítványozza, hogy a Bizottság megtárgyalásra és 

elfogadásra javasolja az előterjesztésben foglaltakat a Képviselő-testület részére. Felkéri a 

Bizottság tagjait, hogy erről szavazzanak. 

 

A Jogi, Vagyonnyilatkozat-vizsgáló és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság egybehangzó 5 igen 

szavazattal a következő határozatot hozza: 

 

258/2015. (XI.11.) JVPEB sz. határozat 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének Jogi, Vagyonnyilatkozat-

vizsgáló és Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága megtárgyalta a Dunakanyari Családsegítő és 

Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásának 

módosításáról készült előterjesztést, azt a Képviselő-testületnek megtárgyalásra és 

elfogadásra javasolja.  

 
 

7. Tájékoztató a Dunakanyari Csatornázási Társulás kommunikációs 

feladatainak elvégzéséről 2015. október hónap folyamán 
 

Kubatovics Áron bizottsági elnök: Röviden ismerteti a havonta visszatérő tájékoztató 

tartalmát. Nem kívánja önmagát ismételni, de a kialakult helyzetet nem találja a 

legmegfelelőbbnek. 

 

Magyar Judit bizottsági tag: Nem kíván ismétlésekbe bocsátkozni. Javasolja, hogy az 

csatornázási munkálatokkal érintett területeken élők kapjanak fórum keretében részletes 

tájékoztatást a csatornázási munkák lezárásáról. Bonyolult volt a beruházás, senki nem tudja, 

hogy mi vár az ott élőkre. Kéri, hogy a javaslatáról szavazzon a Bizottság. 

 

Kubatovics Áron bizottsági elnök: Nemrég tartottak bejárást a területen. Óvatosan szeretne 

eljárni, ezért megkérdezi a kommunikáció szervezőjét, hogy lát-e lehetőséget egy ilyen 

lakossági fórum megszervezésére. Elősegítené ez a munkák lezárását? 

 

Széles Nóra Kulturális Kft. munkatárs: Véleménye szerint összességében rengeteg 

előrelépés történt a bejárást követőn. A kivitelezők sokkal nagyobb hangsúlyt fektetnek a 

határidők betartására. A kommunikáció annyiban lépett előre, hogy a kivitelezők is 

közreműködnek a szórólapok eljuttatásában. Sikerült elérni náluk, hogy a megvalósult 

munkákról beszámolót készítsenek. Támogatja a lakossági fórum megrendezését. Az öt 

település közül kettő esetében elmaradt a nyári lakossági fórumok lebonyolítása, a 

munkálatok csúszása miatt a településvezetők nem kívántak részt venni ezeken a fórumokon.  

Ezek pótlása mellett egyetlen aggálya, hogy nem tudja, hogy milyen módon fér el időben egy 

további szentendrei fórum. Véleménye szerint december 10-ig nagyon rövid idő van hátra, 

célszerűbb lenne, ha a kivitelezőket inkább hagynák dolgozni.  

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: Nemrég tartottak öt helyszíni bejárást Szentendrén, a 

lakosság bevonásával.  
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Némileg gyorsultak a munkálatok és a lakosok megkapták a szükséges információt, ezek 

levezették az indulatokat. 93%-os a gerincvezeték készültségi foka. Néhány száz méter van 

csak hátra a csatornázási munkákból és megkezdődhet a helyreállítás. Sajnos senki nem tudja 

pontosan megmondani, hogy mikor zárulnak le a kivitelezési munkálatok. Jelenleg a 

kivitelezőkkel egyeztetés folytat az önkormányzat a helyreállítás módjáról. Azt kívánják 

elérni, hogy az eredeti állapot helyett jobb állapotot állítsanak helyre. Kérték a kivitelezőt, 

hogy ennek mérje fel a költségét. Várják az ajánlatot. Ezt vizsgálják jelenleg, hogy hol lehetne 

hozzátenni a helyreállítás módjához. Télre üzemeltetést nem gátló helyreállításra kerül sor. 

Véleménye szerint az egyeztetések lezárását követőn lesz érdemes az érintetteket tájékoztatni. 

 

dr. Vass Péter bizottsági tag: Egyetért polgármester úrral. Pontos információk esetén 

érdemes tájékoztatást adni. Véleménye szerint sokan nem rendelkeznek ismerettel arról, hogy 

csak eredeti állapotra történik helyreállítás. Ezzel kapcsolatban fontos lenne a jó 

kommunikáció kikényszerítése, mert a szervezetlenség néha kritikus helyzeteket eredményez. 

Lehet, hogy érdemes lenne egyszer meghívni a kivitelező céget a bizottsági ülésre. 

 

Magyar Judit bizottsági tag: Nem tudja, hogy 23-áig – a közmeghallgatás időpontjáig – 

meglesznek-e ezek az információk de javasolja, hogy a közmeghallgatásra lehetőség szerint 

készüljenek ezzel kapcsolatban, adjanak tájékoztatást az elképzelésekről, tervekről, hogy a 

lakosság érzékelje, hogy ez a beruházás értük van és az önkormányzaton kívüli okok vezettek 

a kivitelezés elhúzódásához. Reméli, hogy nem kerül sor több ilyen gyenge szervezésű 

beruházásra. Kéri, hogy szavazzanak a javaslatáról, a fórum megtartásáról. 

 

Széles Nóra Kulturális Kft. munkatárs: Nagyon jó ötletnek tartja, hogy a 

közmeghallgatáson információt adnak a lakosságnak. Fontos, hogy az alapvető információkat 

ismerjék.  

 

Kubatovics Áron bizottsági elnök: A Bizottság javasolja egyrészt, hogy a lakossági 

fórumon tájékoztassák a csatornázás területén élő lakosságot a feladatok lezárulásáról, az 

utakkal kapcsolatos információkról és tervekről. Másrész kéri, hogy a decemberi bizottsági 

ülésre hívják meg a kivitelező egy munkatársát.  

 

Tolonics Gyula bizottsági tag: Véleménye szerint ez nem tartozik a Bizottság feladatkörébe. 

 

Széles Nóra Kulturális Kft. munkatárs: December 10-e a bekötés utolsó napja. Eddig 

végzik el a csatorna kialakítást. December 31-e lesz a projekt teljes zárása. 

 

Kubatovics Áron bizottsági elnök: Lehet, hogy ez nem tartozik a Bizottság feladatkörébe, 

de tarthatnak együttes ülés a Városfejlesztési Bizottsággal. További kérdés, hozzászólás 

hiányában megállapítja,hogy a Bizottság a tájékoztatót tudomásul vette, amelyhez 

kapcsolódva az alábbi határozatot hozza: 
Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének Jogi, Vagyonnyilatkozat-vizsgáló és 

Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága megtárgyalta a Dunakanyari Csatornázási Társulás 

kommunikációs feladatainak elvégzéséről 2015. október hónap folyamán című tájékozgatót. 

A Bizottság javasolja, hogy a lakosság lehetőség szerint decemberben kapjon érdemi 

tájékoztatást a csatornázási munkálatok lezárásáról. A közmeghallgatásra hívják meg a 

csatornázási munkák vezetőit. A Bizottság decemberi ülésére hívják meg a csatornázás 

kivitelezésének vezetőjét. 
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A Jogi, Vagyonnyilatkozat-vizsgáló és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság egybehangzó 5 igen 

szavazattal a következő határozatot hozza: 

 

259/2015. (XI.11.) JVPEB sz. határozat 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének Jogi, Vagyonnyilatkozat-

vizsgáló és Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága megtárgyalta a Dunakanyari Csatornázási 

Társulás kommunikációs feladatainak elvégzéséről 2015. október hónap folyamán című 

tájékozgatót. 

A Bizottság javasolja, hogy a lakosság lehetőség szerint decemberben kapjon érdemi 

tájékoztatást a csatornázási munkálatok lezárásáról. A közmeghallgatásra hívják meg a 

csatornázási munkák vezetőit. A Bizottság decemberi ülésére hívják meg a csatornázás 

kivitelezésének vezetőjét. 
 

 

8. Tájékoztató Szentendrei Teátrum és Nyár ’2015 évi rendezvénysorozat 

értékeléséről (bizottsági) 
 

Kubatovics Áron bizottsági elnök: Röviden ismerteti a tájékoztatóban foglaltakat. 
 

Magyar Judit bizottsági tag: A tájékoztató jól áttekinthető. A 4. oldalon július 31-én 86 fő 

mellett 86 % került feltüntetésre. Kéri az elírás pontosítását. A 260 fő férőhely nem változott, 

ezért arányában ez nem egyezik. Ez csak 33%-os részvételi arány. 

 

Czeczey Éva Kulturális Kft. gazdasági vezető: Elírás történt. Megköszöni az észrevételt. 

 

Kubatovics Áron bizottsági elnök: Megkérdezi, hogy várhatóan teljesül-e a tervezett TAO 

bevétel. 

 

Czeczey Éva Kulturális Kft. gazdasági vezető: A 14,4 millió forint TAO bevétel azt jelenti, 

hogy ez az összeg a múlt évi bevétel 80%-a, amely a lehetséges támogatás teljes összege. 

Jelen pillanatban még nincs támogatójuk. A támogatók megnyerése érdekében tárgyalásokat 

folytatnak, illetve egy közvetítő céget is megkerestek ennek érdekében. A cég 5%-os 

jutalékkal dolgozik, ami a TAO jutalékok tekintetében kedvező aránynak számít.  

Tény, hogy az előadói művészet terén nehezebb támogatót találni. Ezért sok közvetítő 

magasabb részesedést kér.  

Ez a közvetítő cég 2014-ben is elősegítette már a Kulturális Kft. TAO támogatásának 

megszerzését. 

Szóbeli előzetes megállapodásuk volt már egy támogatóval a teljes összegre, azonban 

időközben elállt a támogatói szándéktól. Ezért szükséges új támogatót keresni most. 

 

Kubatovics Áron bizottsági elnök: Megkérdezi, hogy mikor és miért állt el a támogatói 

szándéktól a cég. Októberben Csató Kata ügyvezető még a TAO pénzekről pozitívan 

nyilatkozott. 

 

Tolonics Gyula bizottsági tag: Megkérdezi, hogy mennyi lett volna a támogatás összege, ha 

nem áll el a cég a támogatástól. 
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Czeczey Éva Kulturális Kft. gazdasági vezető: Az előzetes szóbeli megállapodás Csató 

Kata ügyvezető személyéhez kötődött és a teljes összegre szólt, közvetítői díjtól mentesen. 

Ezt a támogatót az ő személyes kapcsolatrendszerének köszönhette a Kulturális Kft. Az 

ügyvezetőváltást követően állt el a cég a támogatói szándéktól. Most újrakezdik a TAO 

érdekében tett lépéseket. 

 

Kubatovics Áron bizottsági elnök: További kérdés, hozzászólás hiányában megállapítja, 

hogy a Bizottság a tájékoztatót tudomásul vette. 
 

 

 

9. Tájékoztató a CONCERTO program, mint nagyprojekt jelenlegi 

helyzetéről 
 

Kubatovics Áron bizottsági elnök: Röviden ismerteti a tájékoztató tartalmát. Kérdés, 

hozzászólás hiányában megállapítja, hogy a Bizottság a tájékoztatót tudomásul vette. 
 

 

10.  Tájékoztató a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási 

Önkormányzati Társulás által Szentendrén létesítendő regionális 

hulladékátrakó és hulladékudvar helyzetéről 
 

Kubatovics Áron bizottsági elnök: Röviden összefoglalja a tájékoztató tartalmát. Jövő hét 

szerdán kerül sor a közös képviselőkkel való egyeztetésre a VSZN Zrt. telephelyén, amelyre 

meghívást fognak kapni a bizottsági tagok.  

További kérdés, hozzászólás hiányában megállapítja, hogy a Bizottság a tájékoztatót 

tudomásul vette. 

 

 

11.  Tájékoztató a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel folytatott egyeztetésről 
 

Kubatovics Áron bizottsági elnök: Röviden ismerteti a tájékoztatóban foglaltakat. 

Megkérdezi, hogy a turbó körforgalomnál lesz-e forgalomirányító jelző lámpa. Az érdi 

körforgalom ehhez hasonló kialakítású? A körforgalom tervezői tisztában vannak-e a 

különböző irányból a körforgalomba érkező eltérő terheléssel. A forgalom még a napszakok 

között is eltérő. Szóba kerültek-e ezek a részletek a közútkezelővel történt egyeztetés során?  

Jó lenne, ha nem alakulna ki hasonló helyzet, mint a csatornázási projekt során, amikor úgy 

gondolták, hogy minden rendben van, és komolyan visszacsapódott az önkormányzatra az 

alulszervezettség. Jó lenne, ha célszerűen működne a rendszer, bármennyire a közútkezelőé a 

felelősség, a lakosság az önkormányzaton kéri számon, ha a fejlesztés nem megfelelő 

minőségű.  

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: Érti az összehasonlítást, mégis a két beruházás igen 

távol áll egymástól, és véleménye szerint célszerűtlen az összevetés. Megismerhették a 

terveket. Beszéltek a közútkezelő Tervezési Osztályának vezetőjével. A rendszer a 

legkorszerűbb vezérléssel kerül majd kialakításra, azonban a kérdésben felvetett részletekre 

nem tértek ki az egyeztetés során. 40 másodperces lesz a körforgalom leürítési ciklusa, tehát 

pergő ritmusban fog zajlani a váltakozó irányú forgalomszabályozás. Ennek köszönhetően az 

eddig megszokott forgalmi áteresztő képesség a duplájára nő.  
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Sándorné Vincze Viktória szolgáltatási koordinátor: A turbó körforgalomra segítő 

szakaszon már a gépjárművezetők információt kapnak, hogy melyik sávba érdemes beállni. A 

körforgalmon belül már nincs mód sávváltásra. Az Auchan áruházból jövők elképzelhető, 

hogy nehezebben hajthatnak ki. Az új turbó, kétsávos körforgalom inkább azoknak okozhat 

gondot, akik nehezebben veszik fel a gyors ritmust. A 2016. évi költségvetésben ennek a 

forrását megteremtik. A hatósági eljárás lefolytatása még hátra van. 

 

Kubatovics Áron bizottsági elnök: A 11-es főúton rengeteg a jelzőlámpa meghibásodás, 

sokszor csak sárgán villognak a lámpák. Megkérdezi, hogy ennek a problémának milyen 

megoldása várható. Lehetséges, hogy a hibaelhárítás meggyorsítja a forgalomgyorsítási 

elképzelések megvalósulását? Fontos lenne jelzőlámpák működésének hiányában a rendőrség 

segítség nyújtása a forgalomirányításban, főként a Református Gimnáziumnál, ahol jelentős a 

torlódás alakul ki ilyenkor. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: Felkérte a szentendrei rendőrkapitányt a 

segítségnyújtásra, amelyre már ígéretet kapott. Reméli, hogy nem fog a jelző berendezés 

hibája állandósulni. A vezérlés hibásodott meg, ennek cseréjében kizárólag a közútkezelő 

érintett. A zebrák kialakítása részben az önkormányzatot fogja terhelni. A gyakori 

meghibásodás miatt elképzelhető, hogy az új vezérlés hamarabb kerül beszerelésre. Ha erre 

sor kerülne, attól még nem kerül még bevezetésre a zöld hullám, erre csak a zebrák 

kialakítását követően kerülhet sor. Jelenleg annyit tudnak tenni, hogy a közútkezelőt felkérik 

a hiba elhárítására, meghibásodás esetén pedig számítanak a rendőrkapitány által ígért rendőri 

forgalomirányításra. Kérték a lakosokat, hogy ők is jelezzék a tapasztalt problémát a 

közútkezelő felé. 

 

Kubatovics Áron bizottsági elnök: További kérdés, hozzászólás hiányában megállapítja, 

hogy a Bizottság a tájékoztatót köszönettel tudomásul vette. 
 

 

12.  Tájékoztató a Parkolási Divízió III. negyedévi bevételeinek alakulásáról 

(bizottsági) 
 
Kubatovics Áron bizottsági elnök: Kérdés, hozzászólás hiányában megállapítja, hogy a 

Bizottság a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul vette. 

 

 

13.  Tájékoztató a Hulladékgazdálkodási és Köztisztasági Divízió szilárd 

hulladék kezeléséről és a köztisztaság helyzetéről 2015. év III. 

negyedévében (bizottsági) 
 

Kubatovics Áron bizottsági elnök: Kérdés, hozzászólás hiányában megállapítja, hogy a 

Bizottság a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul vette. 
 

 

14.  Előterjesztés a Magyar Telekom Nyrt.-vel kötendő területbérleti 

szerződésről 
 

Kubatovics Áron bizottsági elnök: Röviden ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. 
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Beszámol a Városfejlesztési Bizottság módosító javaslatáról, amelyben indítványozták, hogy 

a területbérleti szerződést egészítsék ki azzal, hogy a Magyar Telekom Nyrt. 4 millió Ft + 

ÁFA összeggel hozzájárul a meglévő, nagyfeszültségű légvezeték földkábeles kiváltásához. 

Megkérdezi a Magyar Telekom Nyrt. képviseletében a napirend tárgyalásán részt vevő Mátrai 

Ferencet, hogy elfogadták-e a Városfejlesztési Bizottság javaslatát. Van-e készség a 

hozzájárulásra a földkábel kiváltása ügyében. 

 

Mátrai Ferenc a Magyar Telekom Nyrt. képviseletében: Magasabbnak ítélték a 

nagyfeszültségű légvezeték kiváltásának költségét. Időközben az önkormányzat árajánlatokat 

kért be, amely alapján megállapították, hogy 8 millió forint nagyságrendű ennek a 

kivitelezése. A Magyar Telekom Nyrt. elfogadta ezt a kiegészítő javaslatot és a bérleti díjat, 

amely követi az infláció mértékét a szerződésben foglalt 10 éven belül. 

A rákos megbetegedések sajnos gyakoriak Magyarországon. A WHO vizsgálja a távközlési 

állomások által okozott terhelést, és nem találtak összefüggést a bázisállomások sugárzása és 

a környéken élők rákos megbetegedése között. A bázisállomás lefelé irányba történő 

sugárzása elenyésző. Elfogadja azt a kezdeményezést, hogy a bázisállomás üzembe helyezése 

után sugárbiológiai mérést végezzenek. Korszerűbb berendezések kerülnek az új állomásra 

kihelyezésre. 

 

Magyar Judit bizottsági tag: Megkérdezi, hogy a szerződésben szerepelő bérleti díj 

felülvizsgálatra kerül-e évenként. Véleménye szerint továbbra is szükséges a lakossági 

ellenállásra számítani. Érdemes erre előre felkészülni. Ennek kapcsán javasolja, hogy a 

bázisállomás egészségre gyakorolt hatásáról kapjon kellő tájékoztatást a lakosság. Jó lenne 

erre vonatkozó szakmai véleményt beszerezni.  

  

Márton Andrea Vagyongazdálkodási Iroda vezető: A sugárzás hatásával kapcsolatban 

Mátrai Ferenc tud bővebb információt adni. A városvezetés valóban magasabb bérleti díjat, 5 

millió forintot szeretett volna elérni. A Magyar Telekom Nyrt. részéről a 3 millió forint volt 

az utolsó ajánlat. Korábban a Református Gimnáziumnál kihelyezett állomásért 1,5 millió 

forintot fizettek. Amennyiben ezt a Képviselő-testület nem fogadja el, akkor, vagy folytatják a 

tárgyalásokat a díjról vagy nem kötnek bérleti szerződést.  

A Városfejlesztési Bizottság egyszeri hozzájárulásra tett javaslatát a Magyar Telekom Nyrt. 

most szóban elfogadta. Véleménye szerint a magasfeszültségű vezeték földkábeles 

kiváltásához kapcsolódó egyszeri hozzájárulás akár külön megállapodásba kerülhet, hiszen 

nem kapcsolódik szorosan a bérleti szerződéshez, hanem inkább városképi kérdés. 

 

Tolonics Gyula bizottsági tag: Megkérdezi, hogy mi történik akkor, ha a lakossági ellenállás 

meghiúsítja ezt a tervet. Hogyan alakul akkor a térerő Szentendrén? 

 

Kubatovics Áron bizottsági elnök: Ismeretei szerint változott a jogszabályi környezet és a 

jövő esztendőtől az önkormányzattal történő egyeztetés nélkül is mód nyílik bázisállomás 

telepítésére.  

 

Mátrai Ferenc a Magyar Telekom Nyrt. képviseletében: Ha nem tudnak megállapodni, 

akkor a Telekom le fogja szerelni a bázisállomását. Valóban változtak a jogszabályok. Ennek 

értelmében minden házig biztosítani kívánják az internet elérhetőséget, ezért nemhogy bázis 

állomásra van szüksége Szentendrének, hanem további állomásokra lesz még szükség itt és 

máshol is, mivel a Kormány határozatot hozott arról, hogy egy évvel korábban kíván eleget 

tenni az európai előírásoknak.  
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Természetesen a kivitelezésnél mindenhol szükséges figyelembe venni a Helyi Építési 

Szabályzatot. Álláspontja szerint ez megkerülhetetlen, és ők nem is kívánják megkerülni, így 

nem vesznek ki az önkormányzat kezéből minden eszközt.  

 

 Kubatovics Áron bizottsági elnök: Megkérdezi a polgármestertől, hogy előreláthatóan 

bevállalja-e az önkormányzat a földkábel kiépítésének fennmaradó költségét. 

 

Magyar Judit bizottsági tag: Megkérdezi, hogy hol szerepel a szerződésben, hogy a bérleti 

díj a szerződés időtartama alatt követi az inflációt. Amennyiben ez nem szerepel a 

szerződésben, akkor kéri ennek kiegészítését. 

 

Márton Andrea Vagyongazdálkodási Iroda vezető: Külön ki tudják emelni ezt a részt. 

Ezzel a kikötéssel szokták megkötni valamennyi bérleti szerződést. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: Véleménye szerint fontos a városkép szebbé tétele. 

Most egy alku alakult ki az önkormányzat és a Magyar Telekom Nyrt. között, amely szerint 

egyszeri alkalommal támogatni fogják a nagyfeszültségű légkábel kiváltását. Véleménye 

szerint az önkormányzat szabadon használhatja fel az erre szánt 4 millió forintot, de a cél a 

terület rendezése és a Turul szobor kihelyezése. Ezekre a célokra fordítják majd ezt a forrást. 

A pontos műszaki tartalom későbbi döntés tárgya lesz. 

 

Mátrai Ferenc a Magyar Telekom Nyrt. képviseletében: Úgy ítéli meg, hogy a 

bázisállomás kiépítésének kommunikációját elősegíti, hogy ezzel az egyszeri támogatással a 

Magyar Telekom Nyrt. hozzájárul a városkép szebbé tételéhez.  

 

dr. Vass Péter bizottság tag: Megkérdezi, hogy mire alapozva állapították meg a légvezeték- 

kiváltás kivitelezésének díját. Véleménye szerint érdemes lenne tanulmányt készíteni a 

kivitelezés előtt. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: Az ELMÜ-től kapott árajánlatot a Hivatal a 

légvezeték kiváltására. Feltételezi, hogy a Magyar Telekom Nyrt. nem kért hasonló ajánlatot. 

 

Kubatovics Áron bizottsági elnök: Jónak találná, ha a szerződésbe bekerülne, hogy a 

bázisállomás telepítésekor elvégzik a sugárzás mérését.  

További kérdés, hozzászólás nem Bizottság megtárgyalásra és elfogadásra javasolja az 

előterjesztésben foglaltakat. Felkéri a Bizottság tagjait, hogy a határozat megtárgyalásra és 

elfogadásra javasolásáról szavazzanak. 

 

A Jogi, Vagyonnyilatkozat-vizsgáló és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 4 igen és 1 tartózkodás 

szavazattal a következő határozatot hozza: 

 

260/2015. (XI.11.) JVPEB sz. határozat 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének Jogi, Vagyonnyilatkozat-

vizsgáló és Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága megtárgyalta a Magyar Telekom Nyrt.-vel 

kötendő területbérleti szerződésről készült előterjesztést, azt a Képviselő-testületnek 

megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. 
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15.  Előterjesztés a Japánkert Magyarország Egyesülettel kötött 

együttműködés módosulásáról 

 
Kubatovics Áron bizottsági elnök: Röviden ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. 

Megkérdezi a vagyongazdálkodási ügyintézőt, hogy a japánkert építészetileg és városképileg 

illeszkedik-e Szentendre arculatához. Miért döntött úgy 2013-ban az önkormányzat, hogy 

támogatja a japánkert létesítését. Eddig hallott már néhány érzelmi ellenérvet, ezért szeretné 

megismerni a korábbi döntést alátámasztó okokat. Miért jó Szentendrének, ha van egy 

japánkertje? 

 
Alföldiné Petényi Zsuzsanna vagyongazdálkodási ügyintéző: Ez a kert nem klasszikus 

japánkert, hanem annak egy magyarországi változata. A meglévő faállománnyal dolgoznak, 

ezért úgy gondolja, hogy nem lesz idegen a kert kialakítása. Dani Zoltán Japánban tanulta a 

kerttervezést, építést. Ezt követően a Japánkert Magyarország Egyesület képviseletében 

kezdeményezte az önkormányzatnál a szentendrei japánkert kialakítását, hivatkozva ennek 

turisztikai értékére. Ekkor felmérték, hogy hová lehetne elhelyezni a japánkertet, így esett erre 

a helyszínre a választás. A Művésztelep bekötése tervben ugyan szerepelt, azonban nem jött 

létre. A japánkert helyszíne elő tudja segíteni ennek a korábbi tervnek a megvalósulását. A 

terek szélén véleménye megvalósítható az összeköttetés. Egyre egyszerűsödik az japánkertbe 

tervezett építészeti beruházás, a területre vonatkozó szigorú előírások miatt. Egyre inkább a 

magyar szemnek elfogadható és a biológiai környezethez illeszkedő a kertkialakítása. A 

japánkert üzemeltetése egyfajta közösségi cselekvés lesz, kertépítést kívánnak itt oktatni és 

szívesen látják a tevékeny embereket. Véleménye szerint a japán kertépítés szellemi háttere 

nem domináns ebben a kertkialakításban. 

 
Kubatovics Áron bizottsági elnök: Megkérdezi, hogy hová vezetik el a dísztó vizét. 

 
Alföldiné Petényi Zsuzsanna vagyongazdálkodási ügyintéző: A patak vize a csatornába 

folyik, tehát ebben nem történik változás. 

  
Kubatovics Áron bizottsági elnök: További kérdés, hozzászólás hiányában, a Bizottság 

megtárgyalásra és elfogadásra javasolja az előterjesztésben foglaltakat a Képviselő-testület 

részére. Felkéri a Bizottság tagjait, hogy erről szavazzanak. 

 
A Jogi, Vagyonnyilatkozat-vizsgáló és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 4 igen és 1 tartózkodás 

szavazattal a következő határozatot hozza: 

 

261/2015. (XI.11.) JVPEB sz. határozat 

 
Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének Jogi, Vagyonnyilatkozat-

vizsgáló és Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága megtárgyalta a Japánkert Magyarország 

Egyesülettel kötött együttműködés módosulásáról készült előterjesztést, azt a Képviselő-

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

az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára 

szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló 2/2011. 

(I.20.) önkormányzati rendelet módosításáról (I. forduló) 
 

Kubatovics Áron bizottsági elnök: Felkéri a Vagyongazdálkodási Iroda vezetőjét, hogy 

ismertesse az előterjesztést. Megkérdezi, hogy mennyi idő alatt tud kifutni a korábban 

alkalmazott rendszer, mikor érhető el az optimális állapot, hogy valóban a ténylegesen 

rászorulók használatában lesznek a szociális bérlakások. 

 

Márton Andrea Vagyongazdálkodási Iroda vezető: Előfordult már, hogy a 

Vagyongazdálkodási Iroda számára kiderült, hogy egy adott szociális bérlakásban nem 

ténylegesen rászoruló lakik. A bérleti szerződés lehetőséget ad az évi kétszeri ellenőrzésre, 

amelyre inkább véletlenszerűen tudnak sort keríteni. Erre a jövőben nagyobb figyelmet 

kívánnak fordítani, és arra törekednek, hogy legalább egy évben egyszer megtörténjen az 

ellenőrzés. A szociális bérlet alapját a bérlő által benyújtott dokumentumok képezik, ezért 

előfordulhat, hogy nem a bérlő, hanem más nevén vagy cégnéven vannak komolyabb értékű 

vagyontárgyak. 2-3 ilyen esetre derült fény az elmúlt félévben, amióta ebben a munkakörben 

dolgozik. Szeretnék ezt a számot minimálisra csökkenteni.  

A másik visszásság, amire fény derült, hogy nem mindig a bérlő, hanem például rokona vagy 

gyermeke használja életvitelszerűen a szociális bérlakást.  

Mindezekre a felülvizsgálatok során derül leginkább fény. A bérlők minden évben büntetőjogi 

felelősséget vállalva nyújtják be a szükséges igazolásokat. Ezek pontatlansága jogi 

felelősségre vonást von magával, például a bérleti szerződés azonnali hatályú felmondását 

teszi lehetővé az önkormányzat számára. Ilyen tekintetben szigorodni fog az eljárásuk.  

A nyár végén lezajló belső ellenőrzés a lakásrendelet fő problémájaként a szociális bérlakás 

elavult elosztási rendjét jelölte meg. Sokkal modernebb a pályáztatás rendszere a két éves 

lakáslistához viszonyítva, amely sokkal naprakészebb, hatékonyabb szociális bérlakás 

kiutalási rendszert tenne lehetővé.  

A jelenleg érvényes lista 2016. szeptemberében veszíti el érvényességét. A rendelettervezet 

elfogadása után új lakásigényt már nem fogadnak be és szeptembertől pályázatot írnának ki a 

szociális bérlakások igénybevételére. Azt kívánja elérni, hogy valóban átmeneti megoldásként 

tekintsenek a bérlők erre a lehetőségre. Tudatosítani fogják, hogy a bérleti szerződés 

legfeljebb 5 évre szólhat, amely 2 évvel meghosszabbítható. Szabályozás szintjén ez van most 

is érvényben, azonban a gyakorlat másképp működött. Szeretnék megszüntetni, hogy 

életformaként tekintsenek a szociális bérlakásra.  

 

Magyar Judit bizottsági tag: Megkérdezi, hogy az előtakarékossági szerződés mi alapján 

került kikötésre a szociális bérlakás igénybevételekor. 

 

Márton Andrea Vagyongazdálkodási Iroda vezető: Minden évben egy alkalommal kiírnak 

egy pályázatot ifjú házasok részére, akik kedvezményes bérleti konstrukció mellett jogosultak 

5 éves bérletre. Egyedül ebben az esetben kötik ki az lakás-előtakarékossági szerződés 

megkötését.  

 

Kubatovics Áron bizottsági elnök: Megkérdezi, hogy milyen önkormányzatok hasonló 

szabályzatait vizsgálták a rendelettervezet kialakítása előtt. 
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Márton Andrea Vagyongazdálkodási Iroda vezető: Budapesten a II. kerület és Gödöllő 

önkormányzatának szabályzatait tanulmányozták, illetve a budaörsi rendszert, ahol fél napot 

töltöttek annak érdekében, hogy jobban megismerjék a rendszer alkalmazását.  

 

Kubatovics Áron bizottsági elnök: Kéri, hogy 5-10 pályázat elbírálását követően kerüljön 

sor a most kialakított kritériumrendszer felülvizsgálatára.  

 

Márton Andrea Vagyongazdálkodási Iroda vezető: Röviden ismerteti az új 

kritériumrendszert, amely valójában minimális változtatásokat tartalmaz a korábban 

alkalmazotthoz képest. Feltüntetésre kerül, hogy nyugdíjas-e a bérlő. Erre azért van szükség, 

mert őket jobban kívánják támogatni. Azt kívánják meg feltüntetni, ha valaki „jó bérlő”, 

vagyis rendben és karban tartja a lakását, megfizeti a bérleti díjat. Őket a korábbi 

bérleményük visszabérlésében szeretnék részesíteni. Illetve kiegészül még egy „egyéb” 

ponttal az értékelő lap, amelyben szubjektív észrevételeket, információkat tudnak feltüntetni. 

 

Kubatovics Áron bizottsági elnök: További kérdés, hozzászólás hiányában indítványozza, 

hogy a Bizottság megtárgyalásra és elfogadásra javasolja az előterjesztésben foglaltakat a 

Képviselő-testület részére. Felkéri a Bizottság tagjait, hogy erről szavazzanak. 

 

A Jogi, Vagyonnyilatkozat-vizsgáló és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság egybehangzó 5 igen 

szavazattal a következő határozatot hozza: 

 

262/2015. (XI.11.) JVPEB sz. határozat 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének Jogi, Vagyonnyilatkozat-

vizsgáló és Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága megtárgyalta Szentendre Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában álló lakások és 

nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló 2/2011. 

(I.20.) önkormányzati rendelet módosításáról készült előterjesztést, azt a Képviselő-

testületnek megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. 

 

 

17.  Előterjesztés a térítésmentesen tulajdonba kapott ingatlanokkal 

kapcsolatos, az MNV Zrt.-hez benyújtandó nyilatkozatról 
 

Kubatovics Áron bizottsági elnök: Röviden ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. 

Kérdés, hozzászólás hiányában indítványozza, hogy a Bizottság megtárgyalásra és 

elfogadásra javasolja az előterjesztésben foglaltakat a Képviselő-testület részére. Felkéri a 

Bizottság tagjait, hogy erről szavazzanak. 

 

A Jogi, Vagyonnyilatkozat-vizsgáló és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság egybehangzó 5 igen 

szavazattal a következő határozatot hozza: 

 

263/2015. (XI.11.) JVPEB sz. határozat 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének Jogi, Vagyonnyilatkozat-

vizsgáló és Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága megtárgyalta a térítésmentesen tulajdonba 

kapott ingatlanokkal kapcsolatos, az MNV Zrt.-hez benyújtandó nyilatkozatról készült 

előterjesztést, azt a Képviselő-testületnek megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. 
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18.  Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat tulajdonában álló 2987 

hrsz-ú forgalomképtelen ingatlan hasznosításáról 

 
Kubatovics Áron bizottsági elnök: Röviden ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. 

Kérdés, hozzászólás hiányában indítványozza, hogy a Bizottság megtárgyalásra és 

elfogadásra javasolja az előterjesztésben foglaltakat a Képviselő-testület részére. Felkéri a 

Bizottság tagjait, hogy erről szavazzanak. 

 

A Jogi, Vagyonnyilatkozat-vizsgáló és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság egybehangzó 5 igen 

szavazattal a következő határozatot hozza: 

 

264/2015. (XI.11.) JVPEB sz. határozat 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének Jogi, Vagyonnyilatkozat-

vizsgáló és Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága megtárgyalta a Szentendre Város 

Önkormányzat tulajdonában álló 2987 hrsz-ú forgalomképtelen ingatlan 

hasznosításáról készült előterjesztést, azt a Képviselő-testületnek megtárgyalásra és 

elfogadásra javasolja. 
  

 

 

19.  Előterjesztés Szentendre 25/4 és 25/5 hrsz-ú ingatlanok osztatlan közös 

tulajdonlásának megszüntetéséről 
 

Kubatovics Áron bizottsági elnök: Röviden ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. 

Kérdés, hozzászólás hiányában indítványozza, hogy a Bizottság megtárgyalásra és 

elfogadásra javasolja az előterjesztésben foglaltakat a Képviselő-testület részére. Felkéri a 

Bizottság tagjait, hogy erről szavazzanak. 

 

A Jogi, Vagyonnyilatkozat-vizsgáló és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság egybehangzó 5 igen 

szavazattal a következő határozatot hozza: 

 

265/2015. (XI.11.) JVPEB sz. határozat 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének Jogi, Vagyonnyilatkozat-

vizsgáló és Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága megtárgyalta a Szentendre 25/4 és 25/5 hrsz-ú 

ingatlanok osztatlan közös tulajdonlásának megszüntetéséről készült előterjesztést, azt a 

Képviselő-testületnek megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. 
 

 

 

20.  Előterjesztés Szentendre Szabadtéri Néprajzi Múzeum Közalapítvány 

alapító okiratának módosításáról 

 
Kubatovics Áron bizottsági elnök: Röviden ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. 

Kérdés, hozzászólás hiányában a Bizottság megtárgyalásra és elfogadásra javasolja az 

előterjesztésben foglaltakat a Képviselő-testület részére. Felkéri a Bizottság tagjait, hogy erről 

szavazzanak. 
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A Jogi, Vagyonnyilatkozat-vizsgáló és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság egybehangzó 5 igen 

szavazattal a következő határozatot hozza: 

 

266/2015. (XI.11.) JVPEB sz. határozat 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének Jogi, Vagyonnyilatkozat-

vizsgáló és Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága megtárgyalta Szentendre Szabadtéri Néprajzi 

Múzeum Közalapítvány alapító okiratának módosításáról készült előterjesztést, azt a 

Képviselő-testületnek megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. 

 

 

21.  Előterjesztés Szentendre Város Egészségügyi Intézményei alapító 

okiratának módosításáról 
 

Kubatovics Áron bizottsági elnök: Röviden ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. 

Kérdés, hozzászólás hiányában indítványozza, hogy a Bizottság megtárgyalásra és 

elfogadásra javasolja az előterjesztésben foglaltakat a Képviselő-testület részére. Felkéri a 

Bizottság tagjait, hogy erről szavazzanak. 

 

A Jogi, Vagyonnyilatkozat-vizsgáló és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság egybehangzó 5 igen 

szavazattal a következő határozatot hozza: 

 

267/2015. (XI.11.) JVPEB sz. határozat 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének Jogi, Vagyonnyilatkozat-

vizsgáló és Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága megtárgyalta Szentendre Város Egészségügyi 

Intézményei alapító okiratának módosításáról készült előterjesztést, azt a Képviselő-

testületnek megtárgyalásra és elfogadásra javasolja.  

 

 

22.  Előterjesztés a Pirk János Múzeum Kulturális Szolgáltató Nonprofit 

Kft. társasági szerződésének módosításáról 
 

Kubatovics Áron bizottsági elnök: Röviden ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. 

Kérdés, hozzászólás hiányában indítványozza, hogy a Bizottság megtárgyalásra javasolja az 

előterjesztésben foglaltakat a Képviselő-testület részére. Felkéri a Bizottság tagjait, hogy erről 

szavazzanak. 

 

A Jogi, Vagyonnyilatkozat-vizsgáló és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság egybehangzó 5 igen 

szavazattal a következő határozatot hozza: 

 

268/2015. (XI.11.) JVPEB sz. határozat 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének Jogi, Vagyonnyilatkozat-

vizsgáló és Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága megtárgyalta a Pirk János Múzeum 

Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. társasági szerződésének módosításáról készült 

előterjesztést, azt a Képviselő-testületnek megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. 
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23.  Tájékozgató a kistérségi csatorna beruházásról 
 

Kubatovics Áron bizottsági elnök: Röviden összefoglalja a tájékoztató tartalmát. Kérdés, 

hozzászólás hiányában megállapítja, hogy a Bizottság a tájékoztatót tudomásul vette. 
 

 

24.  Tájékoztató a 2015. évben történt vezetőváltások pénzügyi kihatásairól 
 

Kubatovics Áron bizottsági elnök: Röviden összefoglalja a tájékoztató tartalmát. Kérdés, 

hozzászólás hiányában megállapítja, hogy a Bizottság a tájékoztatót köszönettel tudomásul 

vette. 
 

Kubatovics Áron bizottsági elnök: Javasolja, hogy vegyék előre a napirendben „a 

lakossági/vállalkozói együttműködésben megvalósuló út és járdaépítésekről, felújításokról, 

1+1 program”, valamint „az intézmények korszerűsítésével, új intézményi épületek 

kialakításával és a működtetés ésszerűsítésével kapcsolatban” és „az MLSZ Országos 

Pályaépítési Porgramjához kapcsolódó, műfüves félpálya (44x64m) építésére irányuló 

önkormányzati pályázatról” című előterjesztéseket. Felkéri a Bizottsági tagokat, hogy 

szavazzanak a napirend módosításáról. 
 

Szentendre Város Képviselő-testületének Jogi, Vagyonnyilatkozat-vizsgáló és Pénzügyi 
Ellenőrző Bizottsága egybehangzó (5) igen szavazattal az elnök napirend módosítására 
vonatkozó javaslatát elfogadja. 

 

25.  Előterjesztés a lakossági/vállalkozó együttműködésben megvalósuló út- 

és járdaépítésekről, felújításokról, 1+1 program 

 
Kubatovics Áron bizottsági elnök: Röviden ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Újból 

kiírásra kerül az útfelújításokat és építéseket támogató 1+1 program. Kérdés, hozzászólás 

hiányában indítványozza, hogy a Bizottság megtárgyalásra és elfogadásra javasolja az 

előterjesztésben foglaltakat a Képviselő-testület részére. Felkéri a Bizottság tagjait, hogy erről 

szavazzanak. 
 

A Jogi, Vagyonnyilatkozat-vizsgáló és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság egybehangzó 5 igen 

szavazattal a következő határozatot hozza: 

 

269/2015. (XI.11.) JVPEB sz. határozat 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének Jogi, Vagyonnyilatkozat-

vizsgáló és Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága megtárgyalta a lakossági/vállalkozó 

együttműködésben megvalósuló út- és járdaépítésekről, felújításokról, 1+1 program 

készült előterjesztést, azt a Képviselő-testületnek megtárgyalásra és elfogadásra 

javasolja. 
  

 

26.  Előterjesztés intézmények korszerűsítésével, új intézményi épületek 

kialakításával és működtetés ésszerűsítésével kapcsolatban 
 

Kubatovics Áron bizottsági elnök: Röviden ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Az 

előterjesztés tartalmazza, hogy hasznosítani kívánják a zeneiskola jelenlegi épülettét, de nem 

határozzák meg, hogy milyen célra. Szeretné megismerni a pontos elképzeléseket. 
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Verseghi-Nagy Miklós polgármester: Az önkormányzat tulajdonában állnak olyan épületek, 

mint  például  a  volt  Egészségház épülete  vagy a zeneiskola, amely műemlék vagy műemlék  

jellegű épület, azonban olyan állapotban, hogy a működtetésük, karbantartásuk és felújításuk 

hatalmas összegbe kerül, ezért közintézményként nem gazdaságos az üzemeltetésük. Ez a 

tény motiválta ebben az esetben a zeneiskola átköltöztetését, amely egy korszerűbb és 

gazdaságosan üzemeltethető épületben ad helyet a zeneiskolának, amelyben koncertterem 

kialakítására is sor kerül, sőt a Városháza Dísztermét is használhatják majd a diákok és a 

tanárok koncertjeik megrendezésére. Éppen most van folyamatban a Duna korzó 18. szám 

alatti épület felújítása KEOP pályázati forrásból.  

A villa épület hasznosítására tervpályázatot kívánnak kiírni. Nincs még orientáció, hogy 

milyen módon hasznosítsák az épületet. Az értékesítés egyszerű dolog, de ilyen döntés sem 

fogalmazódott még meg. Sajnos az épület minimális felújítása is olyan áldozatot kívánna a 

várostól, amelyet nem tud felvállalni.  

 

Magyar Judit bizottsági tag: Ezt a kérdést tette volna fel ő is, mert a hasznosítási szándék 

ismeretében szívesebben szavazna erről a kérdésről. Megkérdezi, hogy a Duna korzó 18. szám 

alatti épület átalakítása kevésbé költséges, mint a zeneiskola felújítása. Véleménye szerint az 

Izbégi óvodát kellene a Családsegítő épületébe költöztetni.  

 

Kolozs János városi főépítész: Jelentősen olcsóbb átalakítási munkálattal jár a zeneiskola 

átköltöztetése, mint a régi villaépület felújítása. Többfordulós egyeztetés zajlott a 

költöztetések megtervezése előtt a pedagógusokkal. Ebben a költöztetési rendszerben alakult 

ki a konszenzus. 

  

Kubatovics Áron bizottsági elnök: Megköszöni a tájékoztatást. További kérdés, hozzászólás 

hiányában indítványozza, hogy a Bizottság megtárgyalásra és elfogadásra javasolja az 

előterjesztésben foglaltakat a Képviselő-testület részére. Felkéri a Bizottság tagjait, hogy erről 

szavazzanak. 

 

A Jogi, Vagyonnyilatkozat-vizsgáló és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 3 igen és 2 tartózkodás 

szavazattal a következő határozatot hozza: 

 

270/2015. (XI.11.) JVPEB sz. határozat 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének Jogi, Vagyonnyilatkozat-

vizsgáló és Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága megtárgyalta az intézmények 

korszerűsítésével, új intézményi épületek kialakításával és működtetés ésszerűsítésével 

kapcsolatban készült előterjesztést, azt a Képviselő-testületnek megtárgyalásra és 

elfogadásra javasolja. 

 

 

27.  Előterjesztés az MLSZ Országos Pályaépítési Porgramjához 

kapcsolódó, műfüves félpálya (44x64m) építésére irányuló 

önkormányzati pályázatról 
 

Kubatovics Áron bizottsági elnök: Röviden ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Nem 

érti, hogy most miért az önkormányzat köteles az önerő finanszírozására. Megkérdezi, hogy 

dönthet-e az önkormányzat úgy, hogy nem indul ezen a pályázaton. Miért került 

strandröplabda pálya a hosszú távú tervbe, miért pont a futballt kell támogatni? 
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dr. Weszner Judit Városfejlesztési Iroda vezető: Nem köteles az önkormányzat indulni a 

pályázaton. 

 

Magyar Judit bizottsági tag: Nem ért egyet ezzel a fejlesztési céllal. Az egész ország a 

futballról és a stadionokról szól. 20 millió forint nagy összeg, amikor az önkormányzat 19 

millió forintot fordít 1+1-es pályázatban a lakossági útpályázatok támogatására. Nem fogja 

megszavazni ezt a kezdeményezést. A sportegyesület pályázásával egyet tud érteni, de azt 

nem érti, hogy az MLSZ miért írja elő, hogy kizárólag az önkormányzat biztosíthatja az 

önrészt. Még a hosszú távú terveket is az önkormányzat fogja majd finanszírozni. 

 

Tolonics Gyula bizottsági tag: Kifejezetten népszerű sport Szentendrén a labdarúgás, csak 

ezen a sporttelepen legalább 300 gyermek edz. Szeretné, ha megvalósulna ez a műfüves 

pálya, mert a városi bajnokságok rendezésének ez lehetne a helyszíne. Magyarországon a 

legtöbb igazolt sportoló futballista, ez tény. Kéri, hogy ne kezeljék szubjektíven ezt a 

sportágat.  

 

dr. Kőrösi Tibor bizottsági tag: A magyar felnőtt labdarúgásnak nem annyira pozitív a 

megítélése. Itt nem erről van szó, hanem ennek a tömegsport változatáról, ahol a gyermekek 

teret kapnak a sportolási igényükhöz. Véleménye szerint szükség van a pálya kialakítására 

Szentendrén.  

 

Szöllősy-Meggyes Ildikó pályázati referens: Szeretné kiemelni az előterjesztésből a 

számszerű adatokat. Az érintett egyesületben sportol 250 fő labdarúgó, emellett a felnőtt és 

öregfiú csapat 60 fő. Itt játszik még 100 fő röplabdás. Tehát nem kizárólag a labdarúgásnak 

teremtenének itt helyet. Véleménye szerint a spotkomplexumra kifejezetten igaz, hogy 

egymás mellett elhelyezkedve erősítik egymást. 

 

Kubatovics Áron bizottsági elnök: Két héttel ezelőtt Pomázon probléma volt a kőtörő 

működtetésével. Emiatt aláírásokat gyűjtenek, mert félnek attól, hogy Pannónia területére 

viszi a szél a kőport. A polgármester is megtette a szükséges lépéseket. Tapasztalatai szerint 

sokan nincsenek tisztában azzal a ténnyel, hogy nem csupán Pomázon működik kőtörő, 

hanem Szentendrén is. Ezzel kapcsolat elment a szentendrei kőtörőhöz, amely megközelítőleg 

80 méterre van a sportpályától. Itt tapasztalta, és nagyon helyteleníti, hogy a kőtörés ideje 

alatt is sportolásra használják a pályát. Kéri, hogy a városvezetés lépjen ebben az ügyben, 

hiszen tömegsportról és gyermekek jövőjéről beszélnek most.  

Véleménye szerint nem csupán a futball tömegsport. 20 millió forintot szívesebb fordítana 

más célra. 

További kérdés, hozzászólás hiányában indítványozza, hogy a Bizottság megtárgyalásra és 

elfogadásra javasolja az előterjesztésben foglaltakat a Képviselő-testület részére. Felkéri a 

Bizottság tagjait, hogy erről szavazzanak. 

 

A Jogi, Vagyonnyilatkozat-vizsgáló és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 3 igen és 2 nem 

szavazattal a következő határozatot hozza: 

 

271/2015. (XI.11.) JVPEB sz. határozat 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének Jogi, Vagyonnyilatkozat-

vizsgáló és Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága megtárgyalta az MLSZ Országos Pályaépítési 

Programjához kapcsolódó, műfüves félpálya (44x64m) építésére irányuló 

önkormányzati pályázatról készült előterjesztést, azt a Képviselő-testületnek 

megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. 
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28.  Beszámoló a 2015. év III. negyedévében lefolytatott belső ellenőrzési 

feladatellátásokról 
 

Kubatovics Áron bizottsági elnök: Röviden ismerteti a beszámolóban foglaltakat. Kérdés, 

hozzászólás hiányában indítványozza, hogy a Bizottság megtárgyalásra és elfogadásra 

javasolja az előterjesztésben foglaltakat a Képviselő-testület részére. Felkéri a Bizottság 

tagjait, hogy erről szavazzanak. 

 

A Jogi, Vagyonnyilatkozat-vizsgáló és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság egybehangzó 5 igen 

szavazattal a következő határozatot hozza: 

 

272/2015. (XI.11.) JVPEB sz. határozat 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének Jogi, Vagyonnyilatkozat-

vizsgáló és Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága megtárgyalta a 2015. év III. negyedévében 

lefolytatott belső ellenőrzési feladatellátásokról készült beszámolót, azt a Képviselő-

testületnek megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. 

  

 

29.  Előterjesztés házi gyermekorvosi szolgálat praxisjogának eladásáról 

 
Kubatovics Áron bizottsági elnök: Röviden ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. 

Kérdés, hozzászólás hiányában indítványozza, hogy a Bizottság megtárgyalásra és 

elfogadásra javasolja az előterjesztésben foglaltakat a Képviselő-testület részére. Felkéri a 

Bizottság tagjait, hogy erről szavazzanak. 

 

A Jogi, Vagyonnyilatkozat-vizsgáló és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság egybehangzó 5 igen 

szavazattal a következő határozatot hozza: 

 

273/2015. (XI.11.) JVPEB sz. határozat 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének Jogi, Vagyonnyilatkozat-

vizsgáló és Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága megtárgyalta a házi gyermekorvosi szolgálat 

praxisjogának eladásáról készült előterjesztést, azt a Képviselő-testületnek 

megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. 

 

 

30.  Előterjesztés törvényességi felhívással kapcsolatosan Szentendre Város 

Helyi Építési Szabályzatának az OMV benzinkúttal szembeni területre 

vonatkozó módosításának elfogadásáról  
 

Kubatovics Áron bizottsági elnök: Röviden ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. 

Kérdés, hozzászólás hiányában indítványozza, hogy a Bizottság megtárgyalásra és 

elfogadásra javasolja az előterjesztésben foglaltakat a Képviselő-testület részére. Felkéri a 

Bizottság tagjait, hogy erről szavazzanak. 

 

A Jogi, Vagyonnyilatkozat-vizsgáló és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság egybehangzó 5 igen 

szavazattal a következő határozatot hozza: 
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274/2015. (XI.11.) JVPEB sz. határozat 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének Jogi, Vagyonnyilatkozat-

vizsgáló és Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága megtárgyalta a törvényességi felhívással 

kapcsolatosan Szentendre Város Helyi Építési Szabályzatának az OMV benzinkúttal 

szembeni területre vonatkozó módosításának elfogadásáról készült előterjesztést, azt a 

Képviselő-testületnek megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. 
 

 

31.  Előterjesztés a Magyar Telekom "Szentendre 1" nevű bázisállomás 

áthelyezésével kapcsolatosan Szentendre Város Helyi Építési Szabályzat 

módosításának elfogadásáról 
 

Kubatovics Áron bizottsági elnök: Röviden ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. 

Kérdés, hozzászólás hiányában indítványozza, hogy a Bizottság megtárgyalásra és 

elfogadásra javasolja az előterjesztésben foglaltakat a Képviselő-testület részére. Felkéri a 

Bizottság tagjait, hogy erről szavazzanak. 

 

A Jogi, Vagyonnyilatkozat-vizsgáló és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság egybehangzó 5 igen 

szavazattal a következő határozatot hozza: 

 

275/2015. (XI.11.) JVPEB sz. határozat 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének Jogi, Vagyonnyilatkozat-

vizsgáló és Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága megtárgyalta a Magyar Telekom "Szentendre 

1" nevű bázisállomás áthelyezésével kapcsolatosan Szentendre Város Helyi Építési 

Szabályzat módosításának elfogadásáról készült előterjesztést, azt a Képviselő-

testületnek megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. 
 

 

32.  Előterjesztés a Szentendre, Szarvashegyen lévő 0305/5 hrsz-ú ingatlan 

besorolásának helyi építési szabályzatnak megfelelő rendezéséről 

 
Kubatovics Áron bizottsági elnök: Röviden ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. 

Kérdés, hozzászólás hiányában indítványozza, hogy a Bizottság megtárgyalásra és 

elfogadásra javasolja az előterjesztésben foglaltakat a Képviselő-testület részére. Felkéri a 

Bizottság tagjait, hogy erről szavazzanak. 

 

A Jogi, Vagyonnyilatkozat-vizsgáló és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság egybehangzó 5 igen 

szavazattal a következő határozatot hozza: 

 

276/2015. (XI.11.) JVPEB sz. határozat 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének Jogi, Vagyonnyilatkozat-

vizsgáló és Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága megtárgyalta a Szentendre, Szarvashegyen 

lévő 0305/5 hrsz-ú ingatlan besorolásának helyi építési szabályzatnak megfelelő 

rendezéséről készült előterjesztést, azt a Képviselő-testületnek megtárgyalásra és 

elfogadásra javasolja. 
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33.  Előterjesztés 2016. évre a jelenlegi munkabér- és bankszámla hitel 

meghosszabbításáról 

 
Kubatovics Áron bizottsági elnök: Röviden ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. 

Kérdés, hozzászólás hiányában indítványozza, hogy a Bizottság megtárgyalásra és 

elfogadásra javasolja az előterjesztésben foglaltakat a Képviselő-testület részére. Felkéri a 

Bizottság tagjait, hogy erről szavazzanak. 

 

A Jogi, Vagyonnyilatkozat-vizsgáló és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság egybehangzó 5 igen 

szavazattal a következő határozatot hozza: 

 

277/2015. (XI.11.) JVPEB sz. határozat 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének Jogi, Vagyonnyilatkozat-

vizsgáló és Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága megtárgyalta 2016. évre a jelenlegi munkabér- 

és bankszámla hitel meghosszabbításáról készült előterjesztést, azt a Képviselő-

testületnek megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. 

  

 

34.  Előterjesztés a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. új 

ügyvezető kiválasztását célzó 268/2015. (X.8.) Kt. sz. határozat 

módosításáról 
 

Kubatovics Áron bizottsági elnök: Röviden ismerteti az előterjesztésben foglaltakat.  

Kérdés, hozzászólás hiányában indítványozza, hogy a Bizottság megtárgyalásra javasolja az 

előterjesztésben foglaltakat a Képviselő-testület részére. Felkéri a Bizottság tagjait, hogy erről 

szavazzanak. 

 

A Jogi, Vagyonnyilatkozat-vizsgáló és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság egybehangzó 5 igen 

szavazattal a következő határozatot hozza: 

 

278/2015. (XI.11.) JVPEB sz. határozat 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének Jogi, Vagyonnyilatkozat-

vizsgáló és Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága megtárgyalta a Szentendrei Kulturális 

Központ Nonprofit Kft. új ügyvezető kiválasztását célzó 268/2015. (X.8.) Kt. sz. 

határozat módosításáról készült előterjesztést, azt a Képviselő-testületnek 

megtárgyalásra javasolja. 

 

 

35.  Előterjesztés Pest megye önálló NUTS 2 régióvá válásának 

kezdeményezéséről 

 
Kubatovics Áron bizottsági elnök: Röviden ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. 

Kérdés, hozzászólás hiányában indítványozza, hogy a Bizottság megtárgyalásra és 

elfogadásra javasolja az előterjesztésben foglaltakat a Képviselő-testület részére. Felkéri a 

Bizottság tagjait, hogy erről szavazzanak. 
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A Jogi, Vagyonnyilatkozat-vizsgáló és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság egybehangzó 5 igen 

szavazattal a következő határozatot hozza: 

 

279/2015. (XI.11.) JVPEB sz. határozat 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének Jogi, Vagyonnyilatkozat-

vizsgáló és Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága megtárgyalta Pest megye önálló NUTS 2 

régióvá válásának kezdeményezéséről készült előterjesztést, azt a Képviselő-testületnek 

megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. 

 
 

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

 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

   Kubatovics Áron         dr. Kőrösi Tibor 
     bizottsági elnök            bizottsági tag 


