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3/a/2015. 

 
JEGYZŐKÖNYV 

 

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

vizsgáló és Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága 2016. március 9-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 

 

Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal részéről: 

  Kéri Mihály     gazdasági vezető 

  Novák Andrea    Közgazdasági Iroda vezető 

dr. Ligetfalvi Kinga   Közigazgatási és Adó Iroda vezető 

dr. Weszner Judit   Városfejlesztési Iroda vezető 

Márton Andrea   Vagyongazdálkodási Iroda vezető 

Alföldiné Petényi Zsuzsanna  vagyongazdálkodási ügyintéző 

Bánhidi-Kovács Anikó  lakásgazdálkodási előadó 

dr. Nádudvari Gyöngyi  jogtanácsos 

Kosztek Gabriella   pályázati koordinátor 

Máté Szilvia    bizottsági referens 

 

Meghívottak: 
  Mandula Gergely  VSZ NZrt. vezérigazgató 

  Nagy-Lászka Stella  VSZNZrt gazdasági vezető 

  Stattner Judit   VSZ NZrt. Parkolási Divízió vezető 

  Pálinkás Attila  VSZ NZrt. Hulladékgazdálkodási és 

      Köztisztasági Divízió vezető 

  Répánszky Júlia   VSZ NZrt. Fűtőmű és Energetikai Divízió vezető 

  Fehér Zoltán   VSZ NZrt. Közétkeztetési Divízió vezető 

  dr. Varga Péter   VSZ NZrt. Gondnoksági és Épületfenntartási 

      Divízió vezető  

  Reményi Gabriella  VSZ NZrt. Gondnoksági és Épületfenntartási 

      Divízió vezető-helyettes 

  dr. Huszár Adrienn  VSZ NZrt. jogász 

  Solymosi Heléna  Kulturális Kft. ügyvezető 

Drégely Miklós   Aquapalace Kft. ügyvezető 

  Kecskésné Sipos Andrea Gondozási Központ intézményvezető 

 

 

Kubatovics Áron bizottsági elnök: Köszönti a bizottsági ülésen megjelenteket, 

megállapítja, hogy a Jogi, Vagyonnyilatkozat-vizsgáló és Pénzügyi Ellenőrzési Bizottsági (a 

továbbiakban röviden: Bizottság) határozatképes, jelen van 4 fő.  
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Elmondja, hogy dr. Vass Péter bizottsági tag jelezte, hogy nem áll módjában részt venni a 

bizottsági ülésen. 

 

Bejelenti, hogy dr. Kőrösi Tibor bizottsági tag lesz az elnök mellett a jegyzőkönyv aláírója.  

 

Elkészült és fénymásolatban az ülésen kiosztásra került egy sürgősségi előterjesztés az uszoda 

lízing átalakításának vizsgálatáról. Javasolja, hogy ezt akkor vegyék napirendre és tárgyalják, 

amennyiben az indítvány előkészítője megérkezik az ülésre, és tőle bővebb tájékoztatást 

kapnak. 

 

Javasolja, hogy kezdjék a napirend tárgyalását a Közigazgatási és Adó Iroda, a 

Vagyongazdálkodási Iroda, valamint a Városfejlesztési Iroda által előkészített napirendi 

pontokkal, majd folytassák a fennmaradó napirendi pontok tárgyalását.  

16 órától a Városi Szolgáltat NZrt.-t (a továbbiakban röviden: VSZ NZrt.), majd az 

Aquapalace Kft.-t, a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft.-t (a továbbiakban 

röviden: Kulturális Kft.), valamint a Szentendre és Térsége TDM Kft.-t (a továbbiakban 

röviden: TDM Kft.) érintő napirendi pontokat vegyék napirendre, a „gazdasági társaságok 

2016. évi üzleti tervének elfogadásáról” szóló előterjesztést, tárgyalják együtt a ”likviditási 

és pénzügyi kimutatással”. 
 
Szentendre Város Képviselő-testületének Jogi, Vagyonnyilatkozat-vizsgáló és Pénzügyi 
Ellenőrzési Bizottsága egybehangzó (4) igen szavazattal az elnök által a napirend 
sorrendjére javaslatot elfogadja. 

Napirend: 

1. 

 

A Képviselő-testület által a 

Polgármesterre – népjóléti 

igazgatás területén – átruházott 

hatáskörben tett intézkedésekről 

a 2015. november 06. – 2016. 

február 05. közötti időszakban 
 

Beszámoló 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

Horváth 

Aurélia 

2. 

 

Szentendre Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének a helyi 

adókról és az adózás rendjéről 

szóló 39/2009. (XI. 18.) Önk. 

rendeletének módosításáról 
 

Előterjesztés 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

dr. Ligetfalvi 

Kinga 

3. 

 

A személyes gondoskodás körébe 

tartozó szociális és gyermekjóléti 

ellátásokról, valamint a fizetendő 

térítési díjakról szóló 24/2003. 

(V.19.) Önk. számú rendelet 

módosításáról szóló …/2016. 

(…) önkormányzati rendelet 

elfogadásáról 
 

Előterjesztés 

Petricskó Zoltán 

általános 

alpolgármester 

dr. Ligetfalvi 

Kinga 
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4. 

 

Szentendre Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének a 

háziorvosi körzetek 

meghatározásáról szóló 18/2002. 

(VI. 30.) Önk. sz. rendeletének 

módosításáról szóló …/2016. 

(…) önkormányzati rendelet 

megalkotásáról 
 

Előterjesztés 

Petricskó Zoltán 

általános 

alpolgármester 

dr. Ligetfalvi 

Kinga 

5. 

 

A 2015. évi. szociális ellátás 

megvalósulásáról (bizottsági) 
 

Tájékoztató 
dr. Gerendás Gábor 

jegyző 

Horváth 

Aurélia  

Novák Andrea 

6. 

A Szentendre külterület 0363/124 

hrsz.-ú, szántó megjelölésű 

ingatlanra, valamint a Szentendre 

külterület 0186/16 hrsz.-ú, gyep 

(legelő) megjelölésű ingatlanra 

vonatkozó elővásárlási joggal 

történő rendelkezésről 

Az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) 

pontja alapján zárt ülés 

rendelhető el! 

Előterjesztés 
Kéri Mihály 

gazdasági vezető 

Kovacsics 

Roberta 

7. 

Bódogh Attilával kötött 

településrendezési szerződés 

módosításáról 

Az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) 

pontja alapján zárt ülés 

rendelhető el! 

Előterjesztés 
Kéri Mihály 

gazdasági vezető 

Alföldiné 

Petényi 

Zsuzsanna 

8. 

Gondnoki lakás hasznosításáról– 

Bükkös part 36-38 (régi 

Egészségház) 

Az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) 

pontja alapján zárt ülés 

rendelhető el! 

Előterjesztés 
Kéri Mihály 

gazdasági vezető 

Bonczó 

Emese 

dr. Rabb 

György 

9. 

Fő tér 15-16. szám alatti épület 

hasznosítási módjának 

változásáról 

Az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) 

pontja alapján zárt ülés 

rendelhető el! 

Előterjesztés 
Kéri Mihály 

gazdasági vezető 

Bánhídi-

Kovács Anikó 

10. 

A 6260/10 és 6261/1 hrsz-ú 

közterületre (Felhő utcából nyíló 

köz) vonatkozó kizárólagos 

területhasználati szerződés 

megkötéséről 

Az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) 

pontja alapján zárt ülés 

rendelhető el! 

Előterjesztés 
Kéri Mihály 

gazdasági vezető 

Alföldiné 

Petényi 

Zsuzsanna 
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11. 

Futó u. 2. szám alatti ingatlan 

értékesítésére kiírt pályázat 

eredményhirdetéséről (bizottsági) 

Az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) 

pontja alapján zárt ülés 

rendelhető el! 

Előterjesztés 
Kéri Mihály 

gazdasági vezető 

Kovacsics 

Roberta  

dr. Nádudvari 

Gyöngyi 

12. 

Nittnausné Kardos Éva és 

Zsmidzsár József bérleti 

szerződésének újrakötéséről 

(bizottsági) 

Az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) 

pontja alapján zárt ülés 

rendelhető el! 

Előterjesztés 
Kéri Mihály 

gazdasági vezető 

Herczeg 

Mária  

dr. Rabb 

György 

13. 
Az Egres úti óvoda beruházásról 

(bizottsági) 
Tájékoztató 

dr. Török Balázs 

városfejlesztési 

alpolgármester 

dr. Wesznter 

Judit 

14. 

A Képviselő-testület által a 

Polgármesterre –  névhasználat 

engedélyezése tárgyában– 

átruházott hatáskörben tett 

intézkedésekről 

Beszámoló 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

Bartha Enikő 

15. 

A képviselők vagyonnyilatkozat 

tételi kötelezettségének 

ellenőrzéséről  

Beszámoló 

Kubatovics Áron 

Jogi, 

Vagyonnyilatkozat-

vizsgáló és 

Pénzügyi Ellenőrző 

Bizottság elnöke 

Bartha Enikő 

16. 
Egyes önkormányzati rendeletek 

módosításáról 
Előterjesztés 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

Bartha Enikő 

17. 

A Dunakanyari Család- és 

Gyermekjóléti 

Intézményfenntartó Társulás 

társulási megállapodásának 

módosításáról 

Előterjesztés 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

dr. Mérész 

Katalin 

18. 

A Képviselő-testület által a 

Polgármesterre –  névhasználat 

engedélyezése tárgyában– 

átruházott hatáskörben tett 

intézkedésekről 

Beszámoló 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

Bartha Enikő 
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19. 

A képviselők vagyonnyilatkozat 

tételi kötelezettségének 

ellenőrzéséről  

Beszámoló 

Kubatovics Áron 

Jogi, 

Vagyonnyilatkozat-

vizsgáló és 

Pénzügyi Ellenőrző 

Bizottság elnöke 

Bartha Enikő 

20. 

A 2016. éves összesített 

Közbeszerzési Terv 

elfogadásáról 

Előterjesztés 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

dr. Dóka Zsolt 

21. 

 

A csatornázási projekt lezárását 

követő feladatokról 

Előterjesztés 
Pintér Ádám 

képviselő 

Pintér Ádám 

képviselő 

22. 

 

Gyermekeinkért, Magyarország 

jövőjéért! 

Előterjesztés 
Magyar Judit 

képviselő 

Magyar Judit 

képviselő 

23. 

 

A Ferenczy Múzeum 2016. 

február 23. – 2016. február 26. 

közötti főbb költségvetési 

vonatkozású történéseiről 

(bizottsági) 

Tájékoztató 
Kéri Mihály 

gazdasági vezető 
Gulyás Gábor 

24. 
A CONCERTO program, mint 

nagyprojekt záró beszámolójáról 
Tájékoztató 

dr. Török Balázs 

városfejlesztési 

alpolgármester 

Kosztek 

Gabriella 

25. 

 

Az Állami Számvevőszék Elnöke 

által tett elnöki 

figyelemfelhívással kapcsolatos 

intézkedésekről 

Az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) 

pontja alapján zárt ülés 

rendelhető el! 
 

Tájékoztató 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

dr. Huszár 

Adrienn 

26. 

A Duna-Vértes Köze Regionális 

Hulladékgazdálkodási 

Önkormányzati Társulás által 

indított projektek helyzetéről, 

illetve rendkívüli társulási tagdíj 

elfogadásáról 

Előterjesztés 

dr. Török Balázs 

városfejlesztési 

alpolgármester 

Kosztek 

Gabriella 

27. 

A Hulladékgazdálkodási és Köz-

tisztasági Divízió szilárd 

hulladék kezeléséről és a 

köztisztaság helyzetéről 2015. 

évben (bizottsági) 

Tájékoztató 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

Pálinkás 

Attila 
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28. 
Gazdasági társaságok 2016. évi 

üzleti tervének elfogadásáról  és  
Előterjesztés 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

gazdasági 

társaságok 

ügyvezetői 

 
Likviditási és pénzügyi kimutatás Kimutatás 

Novák Andrea 

Közgazdasági 

Iroda vezető 

Nagy-Lászka 

Stella 

29. Egyebek 
   

 

 

1. Beszámoló a Képviselő-testület által a Polgármesterre – népjóléti 

igazgatás területén – átruházott hatáskörben tett intézkedésekről a 2015. 

november 06. – 2016. február 05. közötti időszakban 
 

 

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

hozzászólás hiányában indítványozza, hogy a Bizottság megtárgyalásra és elfogadásra 

javasolja az előterjesztésben foglaltakat. 

 

A Jogi, Vagyonnyilatkozat-vizsgáló és Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság egybehangzó 6 igen 

szavazattal a következő határozatot hozza: 
 

50/2016. (III.9.) JVPEB sz. határozat 

 

Szentendre Város Képviselő-testületének Jogi, Vagyonnyilatkozat-vizsgáló és Pénzügyi 

Ellenőrzési Bizottsága megtárgyalta a gazdasági társaságok 2016. évi üzleti tervének 

elfogadásáról készült beszámolót, azt a Képviselő-testületnek megtárgyalásra és 

elfogadásra javasolja. 
 

 

2. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 

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

rendeletének módosításáról 
 

Kubatovics Áron bizottsági elnök: Röviden összefoglalja az előterjesztés tartalmát. Kérdés, 

hozzászólás hiányában indítványozza, hogy a Bizottság megtárgyalásra és elfogadásra 

javasolja az előterjesztésben foglaltakat. 

 

A Jogi, Vagyonnyilatkozat-vizsgáló és Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság egybehangzó 4 igen 

szavazattal a következő határozatot hozza: 
 

51/2016. (III.9.) JVPEB sz. határozat 

 

Szentendre Város Képviselő-testületének Jogi, Vagyonnyilatkozat-vizsgáló és Pénzügyi 

Ellenőrzési Bizottsága megtárgyalta Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-

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

rendeletének módosításáról készült előterjesztést, azt a Képviselő-testületnek 

megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. 
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3. Előterjesztés a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális és 

gyermekjóléti ellátásokról, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 

24/2003. (V.19.) Önk. számú rendelet módosításáról szóló …/2016. (…) 

önkormányzati rendelet elfogadásáról 
 

Kubatovics Áron bizottsági elnök: Röviden ismerteti az előterjesztés tartalmát. Megkérdezi 

az előterjesztéssel kapcsolatban a Gondozási Központ intézményvezetőjének véleményét. 

  

Kecskésné Sipos Andrea Gondozási Központ intézményvezető: Összefoglalja az általa 

előkészített anyag lényegi pontjait. A 2015. évi lezárt költségvetés számadatait figyelembe 

véve végezte el a számításokat, amelynek eredményét az előterjesztés tartalmazza. A 

díjemelés oka a közétkeztetési díj emelkedése, amely napi 54 Ft. 

 

Kubatovics Áron bizottsági elnök: Megkérdezi, hogy a térítési díj emelése miatt 

tapasztalták-e korábban az igénybevevők létszámának csökkenését. 

 

Kecskésné Sipos Andrea Gondozási Központ intézményvezető: Az igénybevevők létszáma 

jellemzően nem csökken díjemelkedés miatt. Az ésszerű, megindokolt díjemelést el szokták 

fogadni. A közétkeztetést nyújtó cég és az általuk biztosított étel minőségének megváltozása 

miatt már tapasztaltak igénybevevői létszámcsökkenést. Ilyen konkrét eset történt, amikor a 

lakótelepen üzemelő bölcsőde magas színvonalú közétkeztetéséről nem mondtak le a 

környékben élők, inkább nem vették igénybe a szolgáltatást. 

 

Magyar Judit bizottsági tag: Megkérdezi, hogy tudnak-e méltányosságot alkalmazni, ha 

valaki számára még a napi 54 Ft-os díjemelkedés is túlzott terhet jelent. 

 

Kecskésné Sipos Andrea Gondozási Központ intézményvezető: Amennyiben az 

igénybevevő nem rendelkezik jövedelemmel, akkor térítési díj megfizetése nélkül kaphat 

közétkeztetést. Amennyiben az igénybevevő rendelkezik jövedelemmel, de mégis túlzott 

terhet okoz neki, akkor környezettanulmányt végeznek, és ezt figyelembe véve a polgármester 

jóváhagyásával méltányosságra nyílhat lehetőség.  

 

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

hogy a Bizottság megtárgyalásra és elfogadásra javasolja az előterjesztésben foglaltakat. 

 

A Jogi, Vagyonnyilatkozat-vizsgáló és Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság egybehangzó 4 igen 

szavazattal a következő határozatot hozza: 

 

52/2016. (III.9.) JVPEB sz. határozat 

 

Szentendre Város Képviselő-testületének Jogi, Vagyonnyilatkozat-vizsgáló és Pénzügyi 

Ellenőrzési Bizottsága megtárgyalta a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális és 

gyermekjóléti ellátásokról, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 24/2003. (V.19.) 

Önk. számú rendelet módosításáról szóló …/2016. (…) önkormányzati rendelet 

elfogadásáról készült előterjesztést, azt a Képviselő-testületnek megtárgyalásra és 

elfogadásra javasolja. 
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4. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 

háziorvosi körzetek meghatározásáról szóló 18/2002. (VI. 30.) Önk. sz. 

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

megalkotásáról 
 

Kubatovics Áron bizottsági elnök: Röviden összefoglalja az előterjesztés tartalmát. Kérdés, 

hozzászólás hiányában indítványozza, hogy a Bizottság megtárgyalásra és elfogadásra 

javasolja az előterjesztésben foglaltakat. 

 

A Jogi, Vagyonnyilatkozat-vizsgáló és Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság egybehangzó 4 igen 

szavazattal a következő határozatot hozza: 
 

53/2016. (III.9.) JVPEB sz. határozat 

 

Szentendre Város Képviselő-testületének Jogi, Vagyonnyilatkozat-vizsgáló és Pénzügyi, 

Ellenőrző Bizottsága megtárgyalta Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-

testületének a háziorvosi körzetek meghatározásáról szóló 18/2002. (VI. 30.) Önk. sz. 

rendeletének módosításáról szóló …/2016. (…) önkormányzati rendelet megalkotásáról 

készült előterjesztést, azt a Képviselő-testületnek megtárgyalásra és elfogadásra 

javasolja. 

 

 

5. Tájékoztató a 2015. évi. szociális ellátás megvalósulásáról (bizottsági) 
 

Kubatovics Áron bizottsági elnök: Röviden ismerteti a tájékoztatóban foglaltakat.  

 

Magyar Judit bizottsági tag: A múlt évben átalakult a szociális ellátás rendszere, ezért kért 

tájékoztatást ebben a kérdésben. Már majdnem egy éve működik az új rendszer, ezért szeretné 

megismerni a tapasztalatokat. Az érdekli, hogy megmaradt-e az ellátotti létszám, illetve a 

korábbiakhoz hasonló mértékű támogatásban részesülnek-e. Fontosnak tartja, hogy ne 

kerüljenek ki korábban ellátottak a szociális ellátási rendszerből. 

 

dr. Ligetfalvi Kinga Közigazgatási és Adó Iroda vezetője: Az új rendszer az állami 

normatívákon alapul. Nagyjából változatlan az ellátottak köre. Egyetlen lényegi változás, 

hogy Szentendrén bevezetésre került a gyógyszertámogatás, amely a közgyógyellátás helyett 

igényelhető az önkormányzatnál indokolt esetben. A tervezett éves támogatás mértéke 

változatlan.   

  

Kubatovics Áron bizottsági elnök: Megkérdezi, hogy vezetnek-e a szociális ellátottakról 

nyilvántartást. Az érdekli, hogy a korábbi rendhez viszonyítva az új ellátási rendszerből 

kiestek-e ellátottak. 

 

dr. Ligetfalvi Kinga Közigazgatási és Adó Iroda vezetője: Vezetnek nyilvántartást a 

szociális ellátottakról. A korábbi rendszerről azonban nem áll rendelkezésre ilyen kimutatás, 

tehát nehéz megállapítani, hogy kiesett-e bárki az ellátási rendszerből. Nem áll rendelkezésre 

adat a Kormányhivataltól ellátásra jogosultakról.  
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Azonban a korábban tárgyalt népjóléti igazgatásban tett intézkedésről szóló beszámoló 

szolgáltat ezzel kapcsolatban információt. Amennyiben ezt igényli a Bizottság, akkor a 2015-

os tört év és 2016-os teljes év adatait lehet először összevetni. 

 

Magyar Judit bizottsági tag: Kéri, hogy erről készüljön tájékoztatás. Ez fontos kérdés a 

város számára. 

 

Kubatovics Áron bizottsági elnök: Kéri, hogy készüljön tájékozgató a Bizottság elé a 

szociális ellátottak 2015. és 2016. évi ellátási adatainak elemzéséről. Kérdés, hozzászólás nem 

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

 

 

6. Előterjesztés a Szentendre külterület 0363/124 hrsz.-ú, szántó 

megjelölésű ingatlanra, valamint a Szentendre külterület 0186/16 hrsz.-

ú, gyep (legelő) megjelölésű ingatlanra vonatkozó elővásárlási joggal 

történő rendelkezésről 
 

Kubatovics Áron bizottsági elnök: Röviden összefoglalja az előterjesztés tartalmát. Kérdés, 

hozzászólás hiányában indítványozza, hogy a Bizottság megtárgyalásra és elfogadásra 

javasolja az előterjesztésben foglaltakat. 

 

A Jogi, Vagyonnyilatkozat-vizsgáló és Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság egybehangzó 4 igen 

szavazattal a következő határozatot hozza: 
 

54/2016. (III.9.) JVPEB sz. határozat 

 

Szentendre Város Képviselő-testületének Jogi, Vagyonnyilatkozat-vizsgáló és Pénzügyi 

Ellenőrzési Bizottsága megtárgyalta a Szentendre külterület 0363/124 hrsz.-ú, szántó 

megjelölésű ingatlanra, valamint a Szentendre külterület 0186/16 hrsz.-ú, gyep (legelő) 

megjelölésű ingatlanra vonatkozó elővásárlási joggal történő rendelkezésről készült 

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

 

 

 

7. Előterjesztés Bódogh Attilával kötött településrendezési szerződés 

módosításáról 

 
Kubatovics Áron bizottsági elnök: Röviden összefoglalja az előterjesztés tartalmát. Kérdés, 

hozzászólás hiányában indítványozza, hogy a Bizottság megtárgyalásra és elfogadásra 

javasolja az előterjesztésben foglaltakat. 

 

A Jogi, Vagyonnyilatkozat-vizsgáló és Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság egybehangzó 4 igen 

szavazattal a következő határozatot hozza: 
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55/2016. (III.9.) JVPEB sz. határozat 

 

Szentendre Város Képviselő-testületének Jogi, Vagyonnyilatkozat-vizsgáló és Pénzügyi 

Ellenőrzési Bizottsága megtárgyalta Bódogh Attilával kötött településrendezési 

szerződés módosításáról készült előterjesztést, azt a Képviselő-testületnek 

megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. 

 

 

8. Előterjesztés gondnoki lakás hasznosításáról– Bükkös part 36-38. (régi 

Egészségház) 

 
Kubatovics Áron bizottsági elnök: Röviden összefoglalja az előterjesztés tartalmát. 

Megkérdezi, hogy mi a terve az önkormányzatnak az ingatlannal kapcsolatban, illetve, hogy a 

bérleti szerződésben felsorolásra kerülnek-e a bérlő gondnoki szerepkörből adódó feladatai. 

  

Márton Andrea Vagyongazdálkodási Iroda vezetője: A szerződés tételes feladat 

felsorolást tartalmaz. A szerződés arra irányul, hogy a területet gondozzák. Még nem készült 

el a régi Egészségház hasznosítására vonatkozó koncepció. Valóban ez egy nagy értékű 

ingatlan, amely egyelőre még nem került hasznosításra, az állaga folyamatosan romlik. A 

rossz műszaki állapot miatt a felújítása óriási költséggel járna, amelyet az önkormányzat nem 

kíván felvállalni. Várják, hogy esetleg érdeklődő jelentkezik az ingatlan hasznosítására, amely 

nem került értékesítésre kijelölésre. Ebben a kérdésben még nem született vezetői döntés. 

 

Magyar Judit bizottsági tag: Egyetért az előterjesztés tartalmával. Célszerűnek tartaná, hogy 

a város hasznosítsa ezt az ingatlant.  

 

Tolonics Gyula bizottsági tag: Időben át kell gondolni az egyes ingatlanvagyon-elemek 

hasznosítását, mielőtt még az állaguk le nem romlik olyan mértéken, hogy használatra 

alkalmatlanná válnak. A régi Egészségház is életveszélyessé vált, ezért került kiürítésre.  

 

Magyar Judit bizottsági tag: Egyetért Tolonics Gyula javaslatával. Korábban Vagyon 

Koncepciót dolgoztak ki, ez alapján végezték a vagyongazdálkodást. Ha a korábbi koncepció 

elavult, akkor érdemes lenne azt átdolgozni, de fontos, hogy az új városvezetés előre gondolja 

át az önkormányzat megvalósítani kívánt céljait. Úgy érzi, hogy nagyon ad hoc jellegűvé vált 

az önkormányzat vagyongazdálkodása. 

 

Márton Andrea Vagyongazdálkodási Iroda vezetője: Optimális esetben, kellő forrás, 

befektetői igény és stratégia esetén célszerű kialakítani vagyongazdálkodási koncepciót, 

azonban jelenleg egyes elemek hiányoznak. 

 

Kubatovics Áron bizottsági elnök: Egyetért Tolonics Gyula álláspontjával. További kérdés, 

hozzászólás hiányában indítványozza, hogy a Bizottság megtárgyalásra és elfogadásra 

javasolja az előterjesztésben foglaltakat. 

 

A Jogi, Vagyonnyilatkozat-vizsgáló és Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság egybehangzó 4 igen 

szavazattal a következő határozatot hozza: 
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56/2016. (III.9.) JVPEB sz. határozat 

 

Szentendre Város Képviselő-testületének Jogi, Vagyonnyilatkozat-vizsgáló és Pénzügyi 

Ellenőrzési Bizottsága megtárgyalta gondnoki lakás hasznosításáról– Bükkös part 36-38. 

(régi Egészségház) készült előterjesztést, azt a Képviselő-testületnek megtárgyalásra és 

elfogadásra javasolja. 

 

 

9. Előterjesztés Szentendre, Fő tér 15-16. szám alatti épület hasznosítási 

módjának változásáról 
 

Kubatovics Áron bizottsági elnök: Röviden ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. 

Kérdés, hozzászólás hiányában indítványozza, hogy a Bizottság megtárgyalásra és 

elfogadásra javasolja az előterjesztésben foglaltakat. 

 

A Jogi, Vagyonnyilatkozat-vizsgáló és Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság egybehangzó 4 igen 

szavazattal a következő határozatot hozza: 
 

57/2016. (III.9.) JVPEB sz. határozat 

 

Szentendre Város Képviselő-testületének Jogi, Vagyonnyilatkozat-vizsgáló és Pénzügyi 

Ellenőrzési Bizottsága megtárgyalta Szentendre, Fő tér 15-16. szám alatti épület 

hasznosítási módjának változásáról készült előterjesztést, azt a Képviselő-testületnek 

megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. 

 

 

10.  Előterjesztés a 6260/10 és 6261/1 hrsz-ú közterületre (Felhő utcából 

nyíló köz) vonatkozó kizárólagos területhasználati szerződés 

megkötéséről 
 

Kubatovics Áron bizottsági elnök: Röviden ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. 

Kérdés, hozzászólás hiányában indítványozza, hogy a Bizottság megtárgyalásra és 

elfogadásra javasolja az előterjesztésben foglaltakat. 

 
A Jogi, Vagyonnyilatkozat-vizsgáló és Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság egybehangzó 4 igen 

szavazattal a következő határozatot hozza: 
 

58/2016. (III.9.) JVPEB sz. határozat 

 

Szentendre Város Képviselő-testületének Jogi, Vagyonnyilatkozat-vizsgáló és Pénzügyi 

Ellenőrzési Bizottsága megtárgyalta a 6260/10 és 6261/1 hrsz-ú közterületre (Felhő 

utcából nyíló köz) vonatkozó kizárólagos területhasználati szerződés megkötéséről 

készült előterjesztést, azt a Képviselő-testületnek megtárgyalásra és elfogadásra 

javasolja. 
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11.  Előterjesztés a Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti 

Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásának módosításáról 

 
Kubatovics Áron bizottsági elnök: Röviden összefoglalja az előterjesztés tartalmát. Kérdés, 

hozzászólás hiányában indítványozza, hogy a Bizottság megtárgyalásra és elfogadásra 

javasolja az előterjesztésben foglaltakat. 

 

A Jogi, Vagyonnyilatkozat-vizsgáló és Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság egybehangzó 4 igen 

szavazattal a következő határozatot hozza: 
 

59/2016. (III.9.) JVPEB sz. határozat 

 
Szentendre Város Képviselő-testületének Jogi, Vagyonnyilatkozat-vizsgáló és Pénzügyi 

Ellenőrzési Bizottsága megtárgyalta a Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti 

Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásának módosításáról készült 

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

 

 

12.  Tájékoztató az Egres úti óvoda beruházásról (bizottsági) 
 

Kubatovics Áron bizottsági elnök: Röviden ismerteti a tájékoztatóban foglaltakat. Jelzi, 

hogy a peres jelentésben követhető, hogy a szükséges jogi lépéseket az önkormányzat 

megtette a szerződést szegő kivitelezővel szemben. Kérdés, hozzászólás hiányában 

megállapítja, hogy a Bizottság a tájékoztatót köszönettel tudomásul vette. 

 
 

13.  Beszámoló a Képviselő-testület által a Polgármesterre –  névhasználat 

engedélyezése tárgyában– átruházott hatáskörben tett intézkedésekről 
 

 

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

hozzászólás hiányában indítványozza, hogy a Bizottság megtárgyalásra és elfogadásra 

javasolja a beszámolóban foglaltakat. 

 

A Jogi, Vagyonnyilatkozat-vizsgáló és Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság egybehangzó 4 igen 

szavazattal a következő határozatot hozza: 
 

60/2016. (III.9.) JVPEB sz. határozat 

 

Szentendre Város Képviselő-testületének Jogi, Vagyonnyilatkozat-vizsgáló és Pénzügyi 

Ellenőrzési Bizottsága megtárgyalta a gazdasági társaságok 2016. évi üzleti tervének 

elfogadásáról készült előterjesztést, azt a Képviselő-testületnek megtárgyalásra és 

elfogadásra javasolja. 
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14.  Beszámoló a képviselők vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének 

ellenőrzéséről 
 

 

Kubatovics Áron bizottsági elnök: Röviden ismerteti a formai jellegű beszámolóban 

foglaltakat. Kérdés, hozzászólás hiányában indítványozza, hogy a Bizottság megtárgyalásra és 

elfogadásra javasolja a beszámolóban foglaltakat. 

 

A Jogi, Vagyonnyilatkozat-vizsgáló és Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság egybehangzó 4 igen 

szavazattal a következő határozatot hozza: 
 

61/2016. (III.9.) JVPEB sz. határozat 

 

Szentendre Város Képviselő-testületének Jogi, Vagyonnyilatkozat-vizsgáló és Pénzügyi 

Ellenőrzési Bizottsága megtárgyalta a képviselők vagyonnyilatkozat tételi 

kötelezettségének ellenőrzéséről készült beszámolót, azt a Képviselő-testületnek 

megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. 
 

 

15.  Előterjesztés egyes önkormányzati rendeletek módosításáról 
 

Kubatovics Áron bizottsági elnök: Röviden összefoglalja az előterjesztés tartalmát. 

Jogszabályváltozás átvezetését tartalmazza az előterjesztés.  

 

Magyar Judit bizottsági tag: Véleménye szerint a bizottságok önállóan ne vagy jóval 

alacsonyabb határértékű kérdésben hozzanak döntéseket. Célszerűbbnek tartja, ha a 

Képviselő-testület dönt a több millió forint forrásigényű kérdésekben. 

 

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

hogy a Bizottság megtárgyalásra javasolja az előterjesztésben foglaltakat. 

 

A Jogi, Vagyonnyilatkozat-vizsgáló és Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság egybehangzó 4 igen 

szavazattal a következő határozatot hozza: 
 

62/2016. (III.9.) JVPEB sz. határozat 

 
Szentendre Város Képviselő-testületének Jogi, Vagyonnyilatkozat-vizsgáló és Pénzügyi 

Ellenőrzési Bizottsága megtárgyalta az egyes önkormányzati rendeletek módosításáról 

készült előterjesztést, azt a Képviselő-testületnek megtárgyalásra javasolja. 
 

 

16.  Előterjesztés a 2016. éves összesített Közbeszerzési Terv elfogadásáról 
 

Kubatovics Áron bizottsági elnök: Röviden összefoglalja az előterjesztés tartalmát. Kérdés, 

hozzászólás hiányában indítványozza, hogy a Bizottság megtárgyalásra és elfogadásra 

javasolja az előterjesztésben foglaltakat. 

 

A Jogi, Vagyonnyilatkozat-vizsgáló és Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság egybehangzó 4 igen 

szavazattal a következő határozatot hozza: 
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63/2016. (III.9.) JVPEB sz. határozat 

 
Szentendre Város Képviselő-testületének Jogi, Vagyonnyilatkozat-vizsgáló és Pénzügyi 

Ellenőrzési Bizottsága megtárgyalta a 2016. éves összesített Közbeszerzési Terv 

elfogadásáról készült előterjesztést, azt a Képviselő-testületnek megtárgyalásra és 

elfogadásra javasolja. 

 

 

17.  Előterjesztés a csatornázási projekt lezárását követő feladatokról 
 

Kubatovics Áron bizottsági elnök: Röviden összefoglalja az előterjesztés tartalmát.  

 

Magyar Judit bizottsági tag: Egyetért az előterjesztésben foglaltakkal, azzal a módosító 

javaslattal, hogy lakossági fórum keretében tájékoztassák a lakosságot a projekt lezárását 

követő feladatokról, amennyiben a határozati javaslatban foglaltak megvalósulnak. 

 

Tolonics Gyula bizottsági tag: Javasolja, hogy ez a javaslat legyen a határozati javaslat új 5. 

pontja. 

 

Kubatovics Áron bizottsági elnök: Befogadja a javaslatokat. További kérdés, hozzászólás 

hiányában indítványozza, hogy a Bizottság megtárgyalásra és elfogadásra javasolja az 

előterjesztésben foglaltakat, azzal a módosító indítvánnyal, hogy Bizottság javasolja, hogy a 

határozati javaslatot egészítsék ki egy új 5. ponttal amelyben az 1-4. pontban foglaltak 

teljesülését követően lakossági fórum keretében tájékoztatják a csatornázási területen élőket a 

projekt lezárását követő feladatok menetéről. 

 

A Jogi, Vagyonnyilatkozat-vizsgáló és Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság egybehangzó 4 igen 

szavazattal a következő határozatot hozza: 
 

64/2016. (III.9.) JVPEB sz. határozat 

 
Szentendre Város Képviselő-testületének Jogi, Vagyonnyilatkozat-vizsgáló és Pénzügyi 

Ellenőrzési Bizottsága megtárgyalta a csatornázási projekt lezárását követő feladatokról 

készült előterjesztést, azt a Képviselő-testületnek megtárgyalásra és elfogadásra 

javasolja. 

A Bizottság módosító indítványa, hogy a határozati javaslatot egészítsék ki egy új 5. 

ponttal amelyben az 1-4. pontban foglaltak teljesülését követően lakossági fórum 

keretében tájékoztatják a csatornázási területen élőket a projekt lezárását követő 

feladatok menetéről. 

 

 

18.  Előterjesztés - Gyermekeinkért, Magyarország jövőjéért! 
 

Kubatovics Áron bizottsági elnök: Röviden összefoglalja az előterjesztés tartalmát. 

Javasolja, hogy Magyar Judit képviselő előterjesztését megtárgyalásra javasolják a Képviselő-

testület részére. Felkéri a Bizottság tagjait, hogy szavazzanak. 
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A Jogi, Vagyonnyilatkozat-vizsgáló és Pénzügyi Ellenőrzési Bizottsági egybehangzó 4 igen 

szavazattal a következő határozatot hozza: 

 

65/2016. (III.9.) JVPEB sz. határozat 

 
Szentendre Város Képviselő-testületének Jogi, Vagyonnyilatkozat-vizsgáló és Pénzügyi 

Ellenőrzési Bizottsága megtárgyalta Gyermekeinkért, Magyarország jövőjéért! című 

előterjesztést. A Bizottság az előterjesztésben foglaltakat nem támogatja. 

 

 

Tolonics Gyula bizottsági tag elhagyja a tárgyalótermet. A jelenlévő Bizottság tagjainak 

létszáma: 3 fő. 

 

 

19. Tájékoztató a Ferenczy Múzeum 2016. február 23. – 2016. február 26. 

közötti főbb költségvetési vonatkozású történéseiről (bizottsági) 

  
Kubatovics Áron bizottsági elnök: Ismerteti a tájékoztatóban foglaltakat. Kérdés, 

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

 

 
Kubatovics Áron bizottsági elnök: Indítványozza, hogy vegyék napirendre az uszoda lízing 

átalakításának vizsgálatáról készült sürgősségi indítványt. 
 

Az elnök javaslatát Jogi, Vagyonnyilatkozat-vizsgáló és Pénzügyi Ellenőrzési Bizottsági 

egybehangzó 3 igen elfogadja és napirendjére veszi következő témaként az uszoda lízing 

átalakításának vizsgálatáról készült sürgősségi indítványt. 

 

 

20.  Sürgősségi indítvány az uszoda lízing átalakításának vizsgálatáról 
 

Kubatovics Áron bizottsági elnök: Felkéri a gazdasági vezetőt, hogy foglalja össze a 

sürgősségi indítvány tartalmát. Megkérdezi, hogy milyen módon alakult ki a jelenlegi 

hitelkonstrukció. Ki fizeti jelenleg a törlesztő részleteket? 

 

Magyar Judit bizottsági tag: Megkérdezi, hogy van-e más pénzügyi megoldási mód, mint a 

forintosításra való áttérés. Vissza lehet lépni ettől a megoldástól? 

 

Tolonics Gyula bizottsági tag megérkezik a tárgyalóterembe. A jelenlévő Bizottság tagjainak 

létszáma: 4 fő. 

 

Kéri Mihály gazdasági vezető: Az uszoda fejlesztéséért felelős cég - a város 

kezességvállalása mellett – (Qualiteam Kft.) szerződést kötött a Raiffeisen Bankkal. Elindult 

a fejlesztés, majd az uszoda 2013-ban az önkormányzat tulajdonába került és a fejlesztő cég 

teljesítésének hiányában életbe lépett az önkormányzat kezességvállalási kötelezettsége. A 

lízing konstrukció változatlanul fennmaradt, amelyhez a bank ragaszkodott.  
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A város óvadékként szabad pénzeszközeit 1,7 milliárd forint összegben tagi kölcsönként az 

Aquapalace Kft.-hez csoportosította, hogy ebből kizárólag a lízing részleteit törlesszék. Tehát 

az önkormányzat tulajdonában álló Aquapalace Kft. fizeti a törlesztő részleteket. Az 

önkormányzat és a Raiffeisen Bank között vannak vitatott pontok (árfolyam-különbözet 

elszámolása, kamat) a fizetés módja és mértéke tekintetében. Nem általános, hogy egy ilyen 

óvadéki betét képezi a lízing szerződés alapját. Ez nem a legmegfelelőbb konstrukció, ezért 

szeretnék ezt a helyzetet rendezni. Korábban is kezdeményezték már ezt a lépést, akkor nem 

kaptak erre engedélyt a Kormánytól. Szeretnének az önkormányzat és a bank között tiszta 

viszonyt teremteni, szeretnék ezt a konstrukciót hitellé alakítani, kamat és árfolyambiztonság 

mellett. A sürgősségi indítvány csupán adatszolgáltatási bejelentésről szól. Ez nem jár 

kötelezettséggel. Polgármester úrral folytatják a bankkal a tárgyalást, illetve keresik a 

megoldási lehetőségeket. Ha meg tudnak állapodni és létre jöhet a kedvezőbb konstrukció 

kialakítása, akkor ez a lépés a költségvetés módosításával jár. Egyelőre még nem áll 

rendelkezésükre konkrét banki ajánlat. Ha kapnak ilyet, akkor már kalkulálható lesz az 

elérhető megtakarítás szintje. Most egy adatszolgáltatási kötelezettségnek tesznek eleget a 

stabilizáció törvényben foglaltaknak megfelelően. A Kormányengedély kérelem lehet majd a 

következő lépés, amennyiben az új hitelkonstrukciót jóváhagyja a Képviselő-testület. A 

jogászok vizsgálják, hogy milyen módon szüntethető meg az önkormányzat és a Raiffeisen 

Bank közötti szerződés. Előtörlesztéssel is lezárulhat a lízing. Többféle megoldási lehetőséget 

vizsgálnak. 

 

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

hogy a Bizottság megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a sürgősségi indítványban 

foglaltakat. 

 

A Jogi, Vagyonnyilatkozat-vizsgáló és Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság egybehangzó 4 igen 

szavazattal a következő határozatot hozza: 
 

66/2016. (III.9.) JVPEB sz. határozat 

 

A Jogi, Vagyonnyilatkozat-vizsgáló és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 66/2016. (III.9.) 

JVPEB sz. határozata: A Bizottság megtárgyalta az uszoda lízing átalakításának 

vizsgálatáról készült sürgősségi indítványt, azt a Képviselő-testületnek megtárgyalásra 

és elfogadásra javasolja. 
 

 

21.  Tájékoztató a CONCERTO program, mint nagyprojekt záró 

beszámolójáról 
 

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

hozzászólás nem lévén megállapítja, hogy a Bizottság a tájékoztatót köszönettel tudomásul 

vette. 

 
22.  Tájékoztató az Állami Számvevőszék Elnöke által tett elnöki 

figyelemfelhívással kapcsolatos intézkedésekről 
 

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

hozzászólás nem lévén megállapítja, hogy a Bizottság a tájékoztatót köszönettel tudomásul 

vette. 
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23.  Előterjesztés a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási 

Önkormányzati Társulás által indított projektek helyzetéről, illetve 

rendkívüli társulási tagdíj elfogadásáról 
 

Kubatovics Áron bizottsági elnök: Az önkormányzat és a VSZ NZrt. munkatársától rövid 

összefoglalót kér a tájékoztatóban foglaltakról, illetve arról, hogy a megnövekedett szállítási 

költség kit terhel. Milyen tájékoztatást kapott a VSZ NZrt. a várható szabályozásról? 

 

Mandula Gergely VSZ NZrt. vezérigazgató: Szentendrén elkészült egy hulladék-átrakó 

állomás, amelynek a próbaüzeme lezajlott. Az üzemeltető fizeti ennek a költségeit, reményeik 

szerint megtérítésre kerülnek a VSZ NZrt. költségei. A közszolgáltató kapcsolódási pontjai 

még nem ismertek. A minisztériumi rendeletek tervezeteit kapták meg eddig tájékoztatásul. 

Mindenképpen célszerű megvárni a végleges rendeletet. 

 

Magyar Judit bizottsági tag: Célszerűnek tartaná, ha szeptemberre készítene a VSZ NZrt. 

egy beszámolót az áprilistól működő új rendszerrel kapcsolatos tapasztalatairól. Megkérdezi, 

hogy miből ered a 49 Ft/hó többletköltség. 

 

Kosztek Gabriella pályázati koordinátor: Duna-Vértes Köze Regionális Hulladék-

gazdálkodási Önkormányzati Társulás által jóváhagyott rendkívüli tagdíj. Ezt a társult 79 

önkormányzat fizeti meg a lakossága arányában. Célja, hogy a próbaüzemhez kapcsolódó 

többletköltségeket megosszák a társulás tagjai között. 

 

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

hogy a Bizottság megtárgyalásra és elfogadásra javasolja az előterjesztésben foglaltakat. 

 

A Jogi, Vagyonnyilatkozat-vizsgáló és Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság egybehangzó 4 igen 

szavazattal a következő határozatot hozza: 

 

65/2016. (III.9.) JVPEB sz. határozat 

 

Szentendre Város Képviselő-testületének Jogi, Vagyonnyilatkozat-vizsgáló és Pénzügyi 

Ellenőrzési Bizottsága megtárgyalta a Duna-Vértes Köze Regionális 

Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás által indított projektek helyzetéről, 

illetve rendkívüli társulási tagdíj elfogadásáról készült előterjesztést, azt a Képviselő-

testületnek megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. 

 

 

 

24.  Tájékoztató a Hulladékgazdálkodási és Köztisztasági Divízió szilárd 

hulladék kezeléséről és a köztisztaság helyzetéről 2015. évben (bizottsági) 
 

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

hozzászólás nem lévén megállapítja, hogy a Bizottság a tájékoztatót köszönettel tudomásul 

vette. 
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25.  Előterjesztés gazdasági társaságok 2016. évi üzleti tervének 

elfogadásáról együtt tárgyalva a likviditási és pénzügyi kimutatással  
 

Kubatovics Áron bizottsági elnök: Az üzleti terveket összekapcsolják a likviditási és 

pénzügyi kimutatással. Minden üzleti tervről külön-külön szavaznak. A VSZ NZrt. üzleti 

tervét tárgyalják először. Szeretné megtudni, hogy a Parkolási Divízióban mit tartalmaznak a 

dologi költségek. 

 

Stattner Judit VSZ NZrt. Parkolási Divízió vezetője: A dologi költségeket 25 millió 

forinttal tervezték. Ebben benne foglaltatik a 28 db parkoló automata üzemeltetése, 

karbantartása. Valójában ez jelenti a kiadások 80%-át. Továbbá pénzszállítási költséget 

fizetnek a TREZEX Hungária Zrt.-nek, illetve a Nemzeti Mobil Fizetési Zrt.-vel is van 

szerződésük. A pótdíjazáshoz kapcsolódnak költségek. A munkaruha beszerzés, az iroda 

fenntartási költsége terheli a divíziót. 

 

Magyar Judit bizottsági tag: Megkérdezi, hogy a kintlévőségek behajtásában sikerült-e 

előrelépést elérni. A hulladék díj központi behajtása nem tudja, hogy mennyivel célszerűbb, 

mint amikor a cég a saját munkájának a díját próbálta beszedni. Nem látja biztosítottnak - az 

ismeretlen új rendszer mellett - a hulladékdíj megtérülését. Megkérdezi, hogy milyen tervek 

vannak a távfűtési hálózat felújítására, illetve van-e kilátásban pályázati kiírás. 

 

Kubatovics Áron bizottsági elnök: Megkérdezi, hogy milyen módon haladnak a tárgyalások 

a Főtáv Zrt.-vel.  

 

Mandula Gergely VSZ NZrt. vezérigazgató: A kockázat felvetési részen tárgyalják az új 

rendszert, mint bizonytalansági tényezőt. Nagyon eltérőek a szolgáltatási díjak területenként. 

Most alakul ki az új rendszer. Véleménye szerint ez a kérdés minden hónapban téma lesz a 

továbbiakban. 

A távhő-vezeték felújítására kész tervvel rendelkeznek, amely a korábbi vezetésnek 

köszönhető. A múlt évben szakaszolták a vezetéket, így egyszerűbb a javítás és kisebb a 

szolgáltatás leállásának mértéke. Főtáv Zrt.-vel most kezdték meg a tárgyalásokat. Június 30-

al zárul az adatátadás folyamata. Várható pályázat kiírása. 

 

dr. Huszár Adrienn VSZ NZrt. jogász: Ismerteti a követeléskezelés új rendszerét. Felmérik 

a helyzetet és utánamennek minden egyes tételnek. 

 

Kubatovics Áron bizottsági elnök: Ez egy komoly üzleti terv. Ismerete van arról, hogy a 

felügyelő bizottsággal több körben egyeztették. Azonban véleménye szerint VSZ NZrt. likvid 

helyzete még nem tűnik megoldottnak. A tavalyi rossz tendencia tovább gyűrűzik. Megkéri a 

VSZ NZrt. gazdasági vezetőjét, hogy a Bizottsággal is ismertesse a gördülő tervezésre 

vonatkozó javaslatát. 

 

Nagy-Lászka Stella VSZ NZrt. gazdasági vezető: Az üzleti terv eredménye 3 millió forint a 

terv szerint. Ismerteti a VSZ NZrt. cash-flow tervét. Tény, hogy az üzleti tervben foglalt 

elképzelések teljes mértékű megvalósulása sem zárja ki a likvidhiányt. 2016-ban nagy 

fajsúlyú kockázati tényezőkkel számolnak, ez megnehezíti a tervezést. Ismerteti a gördülő 

tervezéssel kapcsolatos javaslatát, amelyben az önkormányzati tulajdonban álló cégek 

negyedéves időszakonként bemutatnák az aktuális helyzetüket, és ehhez kapcsolódóan 

szükség esetén lehetne még módosítani az üzlet tervet.  
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Számtalan esetben fordulnak elő váratlan változások, amelyekkel nincs mód előre kalkulálni.  

 

Magyar Judit bizottsági tag: Éves költségvetés mellett nem érti, hogy milyen módon 

működhet a gördülő tervezés. 

 

Nagy-Lászka Stella VSZ NZrt. gazdasági vezető: Ez egy javaslat, amelyet ki fog majd 

dolgozni. Itt újratervezésről lenne szó a tényadatok alapján, amennyiben jelentős eltérés 

tapasztalható a tervtől. A VSZ NZrt. esetében az új hulladékdíj-elszámolás rendje nem ismert, 

így nem tervezhető. Egyébként is a városfejlesztési és a jogi bizottság egyaránt negyedéves 

szinten kívánja követni az üzleti terv teljesülésének konkrét eredményét.  

 

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

valamint megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a VSZ NZrt. üzleti tervét. Felkéri a 

Bizottságot, hogy szavazzanak. 

 
Szentendre Város Képviselő-testületének Jogi, Vagyonnyilatkozat-vizsgáló és Pénzügyi 
Ellenőrzési Bizottsága egybehangzó (4) igen szavazattal a VSZ NZrt. üzleti tervét a 
Képviselő-testületnek megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. 

 

Kubatovics Áron bizottsági elnök: Áttérnek a VSZ NZrt. likviditási kimutatására. Kérdés 

hozzászólás hiányában megállapítja, hogy a VSZ NZrt. likviditási és pénzügyi kimutatását a 

Bizottság tudomásul vett. 

Folytatják a Kulturális Kft., a TDM Kft., az Aquapalace Kft. és az önkormányzat likviditási 

és pénzügyi kimutatását. Megkérdezi, hogy mi az oka annak, hogy a Kulturális Kft.-nek nincs 

aktuális tartozása, azonban komoly mértékű a 180 napon túli tartozása. 

 

Solymosi Heléna Kulturális Kft. ügyvezető: Röviden összefoglalja a Kulturális Kft. 

likviditási és a TDM Kft. likviditási és pénzügyi helyzetét. Elmondja, hogy a korábbi évek 

tartozásairól nincs elegendő információ. Próbálják felgöngyölíteni ezeknek a 2013-2014. 

közötti számláknak a sorsát. Véleménye szerint az SQL forrás rendszerre való átadás idején 

keletkezett adatmigrációs hiba is közrejátszik ebben. Vizsgálják az okokat. A cégnél nincs 

likviditási probléma. 

 

Nagy-Lászka Stella VSZ NZrt. gazdasági vezető: A kivezetés hosszú folyamat, számos 

egyenlegközlők és felszólítások sora előzi meg. Az Aquapalace Kft. tartozásának a fele még 

nem lejárt tartozás. 

 

Drégely Miklós Aquapalace Kft. ügyvezető: A kintlévőségek jelentős része a VSZ NZrt. 

felé fennálló tartozás. Folyamatosan próbálják fizetni a tartozásukat a likviditási lehetőségeik 

szabta határokon belül. 

 

Kubatovics Áron bizottsági elnök: Megállapítja, hogy a likviditási és pénzügyi kimutatást a 

Kulturális Kft., TDM Kft. és Aquapalace Kft., valamint az önkormányzat vonatkozásában 

tudomásul vette.  

Folytassák az üzleti tervek tárgyalását a Kulturális Kft. üzleti tervével. Nagyon hasonlónak 

találja az üzleti tervben feltüntetett programokat az előző évhez viszonyítva. Jobban örülne 

annak, ha újabb, változatosabb programokat terveznének. Szeretné megtudni, hogy a kettős 

ügyvezetés miért nem jár magasabb költséggel. 
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Véleménye szerint Gulyás Gábor a Ferenczy Múzeum igazgatója az, aki meg kívánja újítani a 

kulturális életet Szentendrén. 

 

Magyar Judit bizottsági tag: Megköszöni az üzleti terv átdolgozását. Az üzleti terv elnyerte 

a szükséges formáját. A pénzügyi terv rendben van. Tetszik neki a megfogalmazás, hogy 

Szentendre nem kíván lemaradni a kulturális versenyben. Örül annak, hogy Szentendre 

márkájának újjáépítése cél. Ezeket a terveket hiányolja az üzleti tervből. 

 

Kubatovics Áron bizottsági elnök: Tetszik neki a SZEVI új külalakja és a papír minősége.  

 

Solymosi Heléna Kulturális Kft. ügyvezető: Röviden ismerteti az üzleti tervet. Örül, hogy a 

pénzügyi ellenőrző bizottság elfogadhatónak tartja az üzleti terv pénzügyi részét. Folytatni 

kívánják az évtizedes hagyományokat, de ezeken a programokon belül kívánnak megújulást 

hozni. Idén lesz a Szentendre és Vidéke lap (a továbbiakban röviden: SZEVI) 30 éves, az Ister 

napok több év kihagyással a múlt évben került vissza a programok közé. Újragondolták és 

nagy sikerrel valósították meg a városi bált. Szerettek volna további gasztronómiai jellegű 

fesztivált indítani, azonban ez nem került a tervbe kapacitás hiányában. Valóban számítanak a 

kulturális megújulás szervezésében a Ferenczy Múzeum igazgatójának kiállításaira és a város 

márkájának megújítása érdekében tett lépéseire, sőt remélik, hogy Szentendre nemzetközi 

hírneve újból helyreáll. A pályázati források célszerű felhasználására törekednek.  

Kiszervezték a pénzügyi tevékenységet, így a bérköltség csökkent, azonban az igénybe vett 

szolgáltatás mértéke nőtt. 

A kettős ügyvezetés azért nem ró jelentős terhet a cégre, mert az új ügyvezető kinevezésével 

megszűnik a művészeti vezetői poszt. Az új ügyvezetőnek két fő feladat lesz, amelyek inkább 

projekt jellegű. Egyik a Tavaszi Fesztivál, másik a Teátrum programjának szervezése. A 

foglalkoztatása nem növeli jelentős mértékben a kiadásokat.  

A Pest Megyei Könyvtár a színháztermének üzemeltetésével technikai gond van, illetve a 

csöndes könyvtári munkát csak komoly erőfeszítések mellett tudják összeegyeztetni a 

Kulturális Kft. rendezvényszervezői céljaival. Célszerűbbnek tartaná hosszú távon, ha a 

könyvtár épületét inkább kifejezetten programszervezési célra hasznosítanák. Minden 

magasabb szintű produkció költségét emeli a technikai felszerelés bérleti díja. 

A TDM Kft. fenntartásával kapcsolatban válaszút elé került a város. Meg kell fontolni, hogy 

érdemes-e a céget fenntartani. A jelenlegi pályázati formáknál nincs esélye a TDM Kft.-nek, 

így az önkormányzatra hárul a cég fenntartása. Jogutódlás mellett a cég megszüntethető, 

amennyiben a pályázati feltételeket biztosítani tudja. Sajnos hiányoznak az aktív tagok a 

TDM Kft.-ből. 

 

Magyar Judit bizottsági tag: A pénzügyi terv elfogadhatóságánál a nyereségre gondolt. 

Továbbra sem tartja elfogadhatónak a SZEVI kiadásából eredő veszteséget. Pénzügyi 

ellenőrzési szempontból ebből a vesztéséből lehetne lefaragni. 

 

Kubatovics Áron bizottsági elnök: További kérdés, hozzászólás hiányában megtárgyalásra 

és elfogadásra javasolja a Kulturális Kft. üzleti tervét. Felkéri a Bizottságot, hogy erről 

szavazzanak. 

 
Szentendre Város Képviselő-testületének Jogi, Vagyonnyilatkozat-vizsgáló és Pénzügyi 
Ellenőrzési Bizottsága (3) igen és (1) tartózkodás szavazattal a Kulturális Kft. üzleti tervét 
a Képviselő-testületnek megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. 
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Kubatovics Áron bizottsági elnök: Áttérnek a TDM Kft. üzleti tervére. A Kulturális Kft.-nél 

már megtárgyalták a témát. További kérdés, hozzászólás hiányában megtárgyalásra és 

elfogadásra javasolja a TDM Kft. üzleti tervét. Felkéri a Bizottságot, hogy erről szavazzanak. 

 
Szentendre Város Képviselő-testületének Jogi, Vagyonnyilatkozat-vizsgáló és Pénzügyi 
Ellenőrzési Bizottsága egybehangzó (4) igen szavazattal a TDM Kft. üzleti tervét a 
Képviselő-testületnek megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. 

 

Kubatovics Áron bizottsági elnök: Folytassák a tárgyalás az Aquapalace Kft. üzleti 

tervével. 

 

Drégely Miklós Aquapalace Kft. ügyvezető: A Városfejlesztési Bizottság hétfői ülésén nem 

fogadták el az üzleti tervet. Kérték az üzleti terv átdolgozását. Ismerteti a Városfejlesztési 

Bizottság kéréseit: 

-  az üzleti terv formai átalakítása az önkormányzat által meghatározott séma szerint,  

 pénzügyi terv kiegészítése, 

 az uszoda működési tervének részletes kifejtése, a fejlesztési lehetőségek bemutatása, 

műszaki javaslattal együtt,  

 a személyzeti politika és ennek indokai, az előnyök és hátrányok ismertetésével; 

kiszervezések indokolása, 

 a lízing szerződéssel kapcsolatos pénzügyi adatok pontosítása (kamat és tőke árfolyam 

különbözet),  

 a hatékony üzemeltetés érdekében megtett és tervezett intézkedések bemutatása 

(optimalizáció, veszteségcsökkentés, üzemi eredmény javítása),  

 az energia megtakarítási lehetőségek és a várható megtakarítás ismertetése számításokkal 

alátámasztva, 

 a csatorna költségek emelkedésének indoklása,  

 az álmennyezet javításának terve és várható költsége,  

 a vagyongazdálkodás bemutatása (bérlemények kiadása, az uszoda területeinek eseti 

kiadása, kihasználtság bemutatása),  

 kockázatelemzés további részletezése.  

A javaslatokkal kapcsolatban elmondja, hogy fontosnak tartja a karbantartást, és erre inkább 

szánnak forrást. Többször előfordult, hogy fekália került az uszoda vizébe és emiatt vált 

szükségessé a medence vizének leeresztése, ami miatt növekedett a csatornahasználati díj.  

Kérdésként merült fel, hogy miért kerül prémium kifizetésre az uszodában. Vélemény szerint 

ez teljesen indokolt, mivel az uszodában dolgozók nem kapnak cafeteriát, illetve a nyári 

felújítási munkákban is részt vesznek az uszoda munkatársai, és amiért nem kapnak külön 

díjazást. 

 

Kubatovics Áron bizottsági elnök: Megérti a premizálás indokolását, sőt el tudja képzelni, 

hogy az ügyvezető feladathoz kötött prémiumban részesülhessen. Megvizsgálandó kérdés, 

hogy nem lenne-e költségtakarékosabb a cafetéria rendszer bevezetése. Hiányolja a 

látogatottság mértékének kimutatását. Ez fontos kérdés az uszoda működési költségének 

elemzésénél. Megkérdezi, hogy mit érintő a „leleményes” sportegyesületek által okozott 

káron. 
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Magyar Judit bizottsági tag: Kiemeli a felügyelő bizottság javaslatait. Célszerűnek tartja az 

üzleti terv átdolgozását a felügyelő bizottság és a Városfejlesztési Bizottság által 

javasoltaknak megfelelően. 

 
Kubatovics Áron bizottsági elnök: Indítványozza, hogy a Bizottság javasolja, hogy a 

Képviselő-testületi ülésen vegyék le a napirendről az Aquapalace Kft. üzleti tervét. 

 
Drégely Miklós Aquapalace Kft. ügyvezető: Bár megszűnőben van a jelenség, de még 

mindig tapasztalják, hogy az egyesületek kisebb létszám jelentésével vagy más úton nem 

fizetik meg valamennyi gyermek után az uszodának járó díjat. Ez „sok kicsi sokra megy” 

alapon okoz kárt az uszodának. Sajnálatos módon nem érzékelik, hogy ha az uszoda díjait 

nem fizetik meg a tényleges használat szerint, akkor ez az uszodának veszteséget okoz. A 

veszteséges üzemelés finanszírozását pedig előfordulhat, hogy majd az önkormányzat nem 

tudja tovább viselni. Tény, hogy az uszoda működése soha nem lesz nyereséges. Kizárólag a 

veszteség optimailzálására lehet törekedni. 

El fogja készíteni a látogatói létszámról szóló kimutatást a jövő hónapra.  

 

Kubatovics Áron bizottsági elnök: További kérdés, hozzászólás nem lévén indítványozza, 

hogy a Bizottság az I-II. és IV. határozati javaslatban foglaltakat, a Képviselő-testületnek 

megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. 

A Bizottság javasolja, hogy az Aquapalace Kft. üzleti terve kerüljön átdolgozásra a 

Városfejlesztési Bizottság és a felügyelő bizottsága észrevételeinek megfelelően; egyúttal 

indítványozza, hogy vegyék le a Képviselő-testület márciusi ülésének napirendjéről. A 

Bizottság kérje, hogy az üzleti tervben ismertessék az uszoda kihasználtsági adatait. 

 
Szentendre Város Képviselő-testületének Jogi, Vagyonnyilatkozat-vizsgáló és Pénzügyi 

Ellenőrzési Bizottsága egybehangzó (4) igen  szavazattal az javasolja, hogy az Aquapalace 

Kft. üzleti terve kerüljön átdolgozásra a Városfejlesztési Bizottság és a felügyelő bizottság 

észrevételeinek megfelelően; egyúttal indítványozza, hogy vegyék le a Képviselő-testület 

márciusi ülésének napirendjéről. A Bizottság kéri, hogy az üzleti tervben ismertessék az 

uszoda kihasználtsági adatait. 

 
 

A Jogi, Vagyonnyilatkozat-vizsgáló és Pénzügyi Ellenőrzési Bizottsági a következő 

határozatot hozza: 

 

68/2016. (III.9.) JVPEB sz. határozat 

 
Szentendre Város Képviselő-testületének Jogi, Vagyonnyilatkozat-vizsgáló és Pénzügyi 

Ellenőrzési Bizottsága megtárgyalta a gazdasági társaságok 2016. évi üzleti tervének 

elfogadásáról készült előterjesztést.  

A Bizottság az I-II. és IV. határozati javaslatban foglaltakat, a Képviselő-testületnek 

megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. 
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A Bizottság javasolja, hogy az Aquapalace Kft. üzleti terve kerüljön átdolgozásra a 

Városfejlesztési Bizottság és a felügyelő bizottsága észrevételeinek megfelelően; egyúttal 

indítványozza, hogy vegyék le a Képviselő-testület márciusi ülésének napirendjéről.  

A Bizottság kéri, hogy az üzleti tervben ismertessék az uszoda kihasználtsági adatait. 

 

 

Több napirendi pont nem lévén az elnök az ülést 17.45 órakor bezárja. 

 

 

 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 

 

 

   Kubatovics Áron                  dr. Kőrösi Tibor 
     bizottsági elnök           bizottsági tag 


