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5/a/2015. 

 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

 
Készült:  Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének Jogi, Vagyon-

nyilatkozat-vizsgáló és Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága 2016. május 11-én tartott 

NYÍLT üléséről 

Helye:       Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyisége, Tárgyaló 

Jelen vannak: 

Jogi, Vagyonnyilatkozat-vizsgáló és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság részéről: 
Kubatovics Áron bizottsági elnök 
Magyar Judit   bizottsági tag 
Tolonics Gyula  bizottsági tag 

 

Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal részéről: 

  dr. Ligetfalvi Kinga   Közigazgatási és Adó Iroda vezető 

Márton Andrea   Vagyongazdálkodási Iroda vezető 

Alföldiné Petényi Zsuzsanna  vagyongazdálkodási ügyintéző 

Bánhidi-Kovács Anikó  lakásgazdálkodási előadó 

Kolozs János    városi főmérnök 

Aba Lehel    főépítész 

dr. Mérész Katalin   jogtanácsos 

dr. Nádudvari Gyöngyi   jogtanácsos 

dr. Klúcsó Anita   jogtanácsos 

Kosztek Gabriella   pályázati koordinátor 

Aba Lehel    főépítész 

Máté Szilvia    bizottsági referens 

 

Meghívottak: 
  Mandula Gergely  VSZ NZrt.vezérigazgató 

  Nagy-Lászka Stella  VSZ NZrt. gazdasági vezető 

  Pálinkás Attila  VSZ NZrt. Hulladékgazdálkodási és  

      Köztisztasági Divízió vezető 

  Répánszky Júlia   VSZ NZrt. Fűtőmű és Energetikai Divízió vezető 

  Stattner Judit   VSZ NZrt. Parkolási Divízió vezető 

  dr. Huszár Adrienn  VSZ NZrt. jogász 

Drégely Miklós  Aquapalace Kft. ügyvezető 

Soós Ágnes érintett, Ábrányi villához vezető út 

  Kovács Tibor   érintett, Ábrányi villához vezető út 

  Pernyeszi István  érintett, Ábrányi villához vezető út 

  Fitos József    SZE-FI Labdarúgó Sportegyesület képviseletében 

 

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

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

Bizottság) határozatképes, jelen van 3 fő.  

Bejelenti, hogy Tolonics Gyula bizottsági tag lesz az elnök mellett a jegyzőkönyv aláírója.  
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Javasolja, hogy kezdjék a napirend tárgyalását a „Szentendrei Sportcélú Ingatlanfejlesztő 

és Üzemeltető Kft. üzemeltetésében lévő sportpályák jövőbeni hasznosításáról”, a 

„Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatására kiírt LVF/2571/2016-NFM 

kódszámú pályázati felhívásról” és a „3734/1 hrsz-ú ingatlanra (Ábrányi villához vezető 

út) vonatkozó együttműködési megállapodás megkötéséről” készült előterjesztések 

tárgyalásával, majd folytassák a közgazdasági, vagyongazdálkodási, városfejlesztési, 

valamint közigazgatási és adó irodák által előkészített napirendi pontokkal. Ezt követően 

vegyék napirendre a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt.-t (a továbbiakban röviden: VSZ 

NZrt.) érintő napirendi pontokat, illetve a „Szentendrére készülő településrendezési 

eszközökkel kapcsolatos Telepítési Tanulmánytervek és településrendezési szerződések 

elfogadásáról (Vasúti villasor, Vadon Háza, Rózsa utca)” szóló előterjesztést. 
 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének Jogi, Vagyonnyilatkozat-vizsgáló 
és Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága egybehangzó (3) igen szavazattal a napirendet és annak 
módosítását elfogadja. 

Napirend: 

1. 

A Szentendrei Sportcélú 

Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető 

Kft. üzemeltetésében lévő 

sportpályák jövőbeni 

hasznosításáról 

Az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) 

pontja alapján zárt ülés 

rendelhető el! 

Előterjesztés 

Petricskó Zoltán 

általános 

alpolgármester 

dr. Mérész 

Katalin 

2. 

„Kompok, révek fenntartásának, 

felújításának támogatására” kiírt, 

LVF/2571/2016-NFM kódszámú 

pályázati felhívásról  

 

Előterjesztés 

dr. Török Balázs 

városfejlesztési 

alpolgármester 

Vincze Viktória 

dr. Mérész 

Katalin 

3. 

Szentendre Város Önkormányzat 

2015. évi gazdálkodásának 

zárásáról (zárszámadás) és a 

2015. évi maradvány 

jóváhagyásáról 

 

Előterjesztés 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

 

Novák Andrea 

Tamás Attiláné 

4. 

 

Pirk János Múzeum Kulturális 

Szolgáltató Nonprofit Kft. 2015. 

évi közhasznúsági jelentéséről 
 

Az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) 

pontja alapján zárt ülés 

rendelhető el! 

 

Előterjesztés 
Verseghi-Nagy 

Miklóspolgármester 
Novák Andrea 
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5. 

A Szentendre, belterület 2730/9 

hrsz.-ú, kivett beépítetlen terület 

megjelölésű ingatlanra, valamint 

a Szentendre, belterület 2731 

hrsz.-ú ingatlan (Szentlászlói út 

84., régi kocsigyár területén)  

telekalakítás után létrejövő 

részterületének értékesítésére 

vonatkozó elővásárlási joggal 

történő rendelkezésről 

Az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) 

pontja alapján zárt ülés 

rendelhető el! 

Előterjesztés 
Kéri Mihály 

gazdasági vezető 

Kovacsics 

Roberta 

6. 

Bérlői tartozásból eredő 

részletfizetési kérelem –Tüzifa-

Depo Kft.Az Mötv. 46. § (2) 

bekezdés c) pontja alapján 

zárt ülés rendelhető el! 

Előterjesztés 

Kéri 

Mihálygazdasági 

vezető 

Bánhídi - Kovács 

Anikó 

7. 

A 3734/1 hrsz-ú ingatlanra 

(Ábrányi villához vezető út) 

vonatkozó együttműködési 

megállapodás megkötéséről 

Az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) 

pontja alapján zárt ülés 

rendelhető el! 

Előterjesztés 
Kéri Mihály 

gazdasági vezető 

Alföldiné 

Petényi 

Zsuzsanna 

8. 

Szentendre Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének a város 

forgalmi és parkolási rendjéről 

és a parkolási díjakról, a védett 

és korlátozott övezetekbe történő 

behajtás rendjéről szóló 23/2007. 

(IV.13.) Önk. rendeletének 

módosításáról 

Előterjesztés 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

dr. Ligetfalvi 

Kinga 

9. 

Szentendre Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének a 

Szentendre Város területén az 

üzletek éjszakai nyitvatartási 

rendjéről szóló 24/2007. (V. 30.) 

Önk. számú rendeletének 

módosításáról 

Előterjesztés 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

dr. Ligetfalvi 

Kinga 
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10. 

A pénzbeli és természetbeni 

szociális és gyermekvédelmi 

ellátásokról szóló 5/2015. 

(II.17.) önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló …/2016. 

(…) önkormányzati rendelet 

elfogadásáról 

Előterjesztés 

Petricskó 

Zoltánáltalános 

alpolgármester 

dr. Ligetfalvi 

Kinga 

11. 

Az adóbevételek és 

adóhátralékok 2016.I. negyedévi  

alakulásáról  (bizottsági) 

Tájékoztató 
dr. Gerendás Gábor 

jegyző 

dr. Ligetfalvi 

Kinga 

12. 

Duna-Vértes Köze Regionális 

Hulladékgazdálkodási 

Önkormányzati Társulás által 

Szentendrén létesítendő 

regionális hulladékátrakó és 

hulladékudvar helyzetéről 

Tájékoztató 

dr. Török Balázs 

városfejlesztési 

alpolgármester 

Kosztek 

Gabriella 

13. 

A Városi Szolgáltató Zrt. 2015. 

évi mérlegbeszámolójának 

elfogadásáról 

Előterjesztés 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

Novák Andrea 

14. 

A Városi Szolgáltató Nonprofit 

Zrt. közszolgáltatási 

tevékenységének 2015. évi 

elszámolásáról 

Az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) 

pontja alapján zárt ülés 

rendelhető el! 

Előterjesztés 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

Nagy-Lászka 

Stella 

gazdasági vezető 

15. 

Szentendre Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének a 

hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatásról 

szóló 3/2014. (II.4.) 

önkormányzati rendeletének 

módosításáról 

Előterjesztés 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

dr. Huszár 

Adrienn 

16. 

Szentendre Város 

Önkormányzata és a Városi 

Szolgáltató Nonprofit Zrt. között 

létrejött, hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatás ellátásáról szóló 

közszolgáltatási szerződés 

módosításáról 

Előterjesztés 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

dr. Huszár 

Adrienn 
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17. 

Szentendre Város épületeinek 

karbantartása, üzemeltetése 

tárgyában kötött közszolgáltatási 

szerződés módosításáról 

Az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) 

pontja alapján zárt ülés 

rendelhető el! 

Előterjesztés 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

dr. Mérész 

Katalin 

18. 
Az élelmezési nyersanyag 

közbeszerzésről 
Előterjesztés 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

dr. Dóka Zsolt  

19. A földgáz közbeszerzésről Előterjesztés 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

dr. Dóka Zsolt 

Répánszky Júlia  

20. 
Party kukák telepítéséről a Duna 

korzón 
Előterjesztés 

Fülöp Zsolt 

Fekete János 

Kubatovics Áron 

Fülöp Zsolt 

Fekete János 

Kubatovics Áron 

21. 

A Hulladékgazdálkodási és Köz-

tisztasági Divízió szilárd 

hulladék kezeléséről és a 

köztisztaság helyzetéről 2016. I. 

félévben (bizottsági) 

Tájékoztató 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

Pálinkás Attila 

22. 

A parkolás bevételeinek és 

helyzetének alakulásáról 2016. I. 

félévében (bizottsági) 

Tájékoztató 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

Stattner Judit 

23. 
Likviditási és pénzügyi 

kimutatás 
Kimutatás 

Novák Andrea 

Közgazdasági Iroda 

vezető 

Nagy-Lászka 

Stella 

Novák Andrea 

24. 

Szentendrére készülő 

településrendezési eszközökkel 

kapcsolatos Telepítési 

Tanulmánytervek és 

településrendezési szerződések 

elfogadásáról (Vasúti villasor, 

Vadon Háza, Rózsa utca) 

Előterjesztés 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

Aba Lehel 

Alföldiné 

Petényi 

Zsuzsanna 

dr. Nádudvari 

Gyöngyi 

dr. Klúcsó Anita 

25. 

a Képviselő-testület által a 

Polgármesterre – névhasználat 

engedélyezése tárgyában – 

átruházott hatáskörben tett 

intézkedésekről 

Beszámoló 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

Bartha Enikő 

26. 

Kulturális és Turisztikai 

Bizottság új tagjának 

megválasztásáról 

Előterjesztés 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

Bartha Enikő 
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27. 
A belső ellenőrzés 2015. évi 

tapasztalatairól 
Beszámoló 

dr. Gerendás Gábor 

jegyző 
Budai Mónika 

28. 

Szentendrei Kulturális Központ 

Nonprofit Kft. alapító okiratának 

módosításáról 

Előterjesztés 

Sólyomné Gyürk 

Dorottya 

kulturális 

alpolgármester 

dr. Mérész 

Katalin 

29. 

Szentendre Város Helyi 

Esélyegyenlőségi Programjának 

felülvizsgálatáról 

Előterjesztés 

Petricskó Zoltán 

általános 

alpolgármester 

Soltész Emese 

30. 

a Cházár András EGYMI, 

Kollégium és Gyermekotthon, 

Bárczi Gusztáv Tagintézmény 

alapfeladatának bővítésének 

illetve a Váci Szakképzési 

Centrum Petzelt József 

Szakközépiskola és Szakiskola 

tagintézmény-vezetői 

pályázatának véleményezéséről 

Előterjesztés 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

Kozma Krisztina 

31. 

Szentendre Város Pedagógiai díj 

adományozásáról 

Az Mötv. 42. § (2) bekezdés a) 

pontja alapján zárt ülés! 

Előterjesztés 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

Lantos Anna 

32. 

A Szentendre, Vasvári Pál utca – 

Czotter Aladár utca és Kékesi 

utca közötti szakasz - 

házszámozásáról (bizottsági) 

Előterjesztés 
dr. Gerendás Gábor 

jegyző 
Barra Judit 

33. 

 

A Ferenczy Múzeum 2016. 

március 1. – 2016. március 31. 

közötti főbb költségvetési 

vonatkozású történéseiről 

(bizottsági) 
 

Tájékoztató 
Kéri Mihály 

gazdasági vezető 
Gulyás Gábor 

34. 
 

Egyebek 
 

 

   

 

1. Előterjesztés a Szentendrei Sportcélú Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető 

Kft. üzemeltetésében lévő sportpályák jövőbeni hasznosításáról 
 

Kubatovics Áron bizottsági elnök: Kapott egy megkeresést, hogy a napirendi ponthoz a 

SZE-FI Labdarúgó Sportegyesület részéről szeretnének hozzászólni, illetve a sportegyesület 

tagjának édesapja is jelen van a bizottsági ülésen. Ismeretei szerint a SZE-FI Labdarúgó 

Egyesületben folyó munka támogatása érdekében nagyon sok szülői aláírást gyűjtöttek össze. 

Ezt el fogja mondani Fitos József, aki a sportegyesület képviseletében meghívására jelen van 

az ülésen, akinek megadja a szót. 
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Tolonics Gyula bizottsági tag: Ügyrendi javaslatot tesz, amelyhez először Fitos Józseftől 

szeretné megtudni, hogy mennyi ideig szeretne beszélni, mert a bizottság a jelen ülésén 34. 

napirendi pontot tárgyal. Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzata meghívott 

vendég számára 2x3 perc hozzászólásra ad lehetőséget, amennyiben ettől el kíván térni, akkor 

határozzák meg, hogy ez milyen mértékig történhet. Javasolja, hogy 10 percben maximálják a 

hozzászólás mértékét. 

 

Fitos József SZE-FI Labdarúgó Sportegyesület képviseletében: A mondanivalójának 

kifejtéséhez legalább egy óra hozzászólási időre van szüksége. 

 

Kubatovics Áron bizottsági elnök: Véleménye szerint fontos lenne a SZE-FI Labdarúgó 

Egyesület véleményét mélységében megismerni. A megbeszélések, egyeztetések helye a 

bizottsági ülés, ezért javasolja, hogy ne korlátozzák a hozzászólást, mert ha most 

megismerhetik az előterjesztéssel kapcsolatos véleményt, akkor erről már nem fognak vitát 

nyitni a Képviselő-testületi ülésen. Javasolja, hogy most adjanak ennek helyet. Javasolja, 

hogy minden vitás kérdést inkább hosszabban, de mélységében tárgyaljanak. Természetesen 

dönteni szükséges az ügyrendi javaslatról, de véleménye szerint a hozzászólási idő 

maximálása nem segíti elő a megoldás keresést. 

 

dr. Mérész Katalin jogtanácsos: Szeretné hangsúlyozni, hogy az előterjesztés kapcsán a 

Vagyongazdálkodási Iroda, a Jogi Iroda munkatársai is jelen vannak az ülésen, hogy a csatolt 

szerződésekkel kapcsolatban kellő tájékoztatást tudjanak adni. A SZE-FI Labdarúgó 

Sportegyesület szerződése nem közvetlen tárgya a jelen előterjesztésnek. Amennyiben a 

Sportegyesület a bérleti szerződésével kapcsolatban szeretne tárgyalni, arról egy önálló 

előterjesztést szükséges készíteni. 

 

Kubatovics Áron bizottsági elnök: Véleménye szerint közvetetten ez a szerződés is tárgya 

az előterjesztésnek.  

 

Magyar Judit bizottsági tag: Javasolja, hogy zárják le ezt a vitát. Megkéri Fitos Józsefet, 

hogy próbálja meg röviden, lényegre törően összefoglalni a mondanivalóját. Amennyiben a 

jelen lévő szülő is hozzá kíván szólni, akkor az elnök neki is szót adhat a szervezeti és 

működési szabályzatban foglalt előírások betartása mellett. 

 

Kubatovics Áron bizottsági elnök: Felkéri a Bizottság tagjait, hogy szavazzanak Tolonics 

Gyula ügyrendi javaslatáról.  

 

A Jogi, Vagyonnyilatkozat-vizsgáló és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság a hozzászólás idejének 

maximalizálásról szóló ügyrendi javaslatot (1) igen, (2) nem támogatja. 

  

Fitos József SZE-FI Labdarúgó Sportegyesület képviseletében: „Köszönöm a szót Tisztelt 

Bizottság! Döbbenettel olvastuk az önkormányzat előterjesztését a testületi ülésre. Ezért 

szerettünk volna szót kérni, hogy elmondhassuk mi is a véleményünket. De mielőtt erről 

szeretnék beszélni, pár szót szeretnék elmondani azoknak, akiket először látok, hogy melyik 

egyesületről van szó. A mi egyesületünket 2006-ban alapítottuk 2008-ban jegyzett be 

bennünket a Pest Megyei Bíróság. Jelenleg 187 gyermek sportol nálunk. Az ő álmaikról, az ő 

céljaikról, az ő mosolyukról fog dönteni egyrészt ez a bizottság, és holnap pedig a testület. 

Nem osztanám most ki a játékengedélyeket. Ezek csak papírok, meg fényképek.  
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Emögött gyerekek vannak, hús-vér emberek, akik mosolyogni, győzni, sportolni szeretnének. 

Azt előre szeretném kérni, hogy az ne lehessen az érv ellenünk, hogy ők biztosítják azt a 

sportolást, mert a szülők, a gyerekek, ebben az egyesületben szeretnek sportolni. Ezért itt 

bemutatok közel 1100 aláírást, amit a szülők biztosítottak számunkra, és biztosítottak arról, 

hogy csak és kizárólag a SZE-FI Labdarúgó Sportegyesületben szeretnének sportolni. 1087 

aláírás, ha igénylik, bárkinek szívesen fénymásolva át tudom adni. Ez eredeti, ezt most nem 

tudom itt hagyni. De nagyon szívesen bármelyik képviselőnek itt hagyom. 1100 ember 

aláírásáról van szó, és a gyerekeiknek az igényét nem lehet figyelmen kívül hagyni. A 

korosztályok: legkisebb korosztályunk 3 éves kortól, a legnagyobbak, 19-20 évesek. A Bozsik 

programban már 8 éve veszünk részt az U7, U8, U9, U10, U11-12-13-14 éves korosztályig, 

általában 4-5 csapattal, mert akkor a létszámunk. A nagyobbak már 2-3 csapattal. Jelenleg 

indulunk a Pest megyei U14-es bajnokságban és elhoztam a jelenlegi eredményünket. Meg 

szeretném Önöknek mutatni. Jelenleg ez az Önök által megszüntetésre váró sportegyesület 

vezeti a Pest megyei U14-es bajnokságát. Be fogom tudni Önöknek mutatni, meg fogom 

találni. Csak adalék ahhoz, hogy milyen munka folyik nálunk. Majd talán megtalálom és be 

tudom mutatni Önöknek. Olyannyira sikeres a szakmai munka, hogy a Magyar Labdarúgó 

Szövetség által versenyeztetett legkisebb korosztály, az U15-ös korosztály a magyar 

labdarúgásban, abban a Magyar Nemzeti Válogatottban van, nem a barátok közötti 

válogatottban, Tisztelt Tolonics Úr, hanem a Magyar Nemzeti Válogatottban. Azért, mert 

éppen Önre néztem, azért merem ezt mondani. Ezért bátorkodtam mondani. Abban jelenleg 2 

SZE-FI-s kisfiú van. Úgy hívják őket, hogy Klúcsó Bálint és Dombai Bálint. Ilyen 

eredményes munkát az egész Dunakanyar régióban senki nem tud felmutatni. Önök ezt az 

egyesületet akarják most lenullázni. A korosztályos megyei válogatottak között 12 SZE-Fi-s 

gyermek sportol, az országos válogatottakon kívül. Különböző tornákon megszámlálhatatlan 

sikereket értünk el, ezzel a város hírnevét öregbítettük. Külön ki szeretné emelni az immár 

nyolcadik alkalommal kiírt nemzetközi tornát Kaposváron, ahol például két évvel ezelőtt az 

AC Milannal játszottunk, amit a nemzeti sajtó is taglalt. Valamint a Debrecen város 

Nagydíjáért kiírt OTP Nemzeti Tornán az U7-es korosztályban első helyezést értünk el. A 

helyi és az országos televíziók beszámoltak erről, ez szintén öregbítette Szentendre hírnevét. 

Több játékosunk jelenleg a Puskás Honvéd és az Illés Akadémia sportolója. Összhangban az 

MLSZ által kiírt és a Magyar Kormány által támogatott Bozsik program célkitűzésével. Ezen 

munka elismeréseként már 5. éve sikeresen pályázunk a TAO-s pályázaton. A TAO-s 

pályázaton az elmúlt években összesen 57 millió forintot nyertünk és ezzel sikerült olyan 

tárgyi feltételeket biztosítani a gyerekeknek, ami komoly garancia a jövőben folyó szakmai 

munkára. A szakmai munka elismeréseként egy Kocsu Bálint nevű kisfiú, aki válogatott is, 

ma a német 1860 München labdarúgója. Aki egy kicsit is jártas a sportban az tudja, aki meg 

nem jártas, annak segítek, hogy ilyen fiatal korban gyerekeket nagyon ritkán igazolnak le 

Magyarországon. Rajta kívül egy gyermeket igazoltak le, akit úgy hívnak, hogy Tajti Mátyás 

és őt a Barcelona. Ezen kívül ez az egyedüli fiú, aki ilyen nemzetközi szintű karriert befutás 

előtt áll. Erre azt gondolom mindenki büszke lehet Szentendrén, akár az országban is, de 

Szentendrén különösen. De azt gondolom, hogy a hab a tortán, amit most fogok elmondani. 

Engedjék meg, hogy beszámoljon arról, hogy két héttel ezelőtt - szinte hihetetlen számunkra 

is – egy Tóth Bendegúz nevű játékos, aki nagyon kicsi és két tornán látták, a Real Madrid 

keresett meg bennünket, és kellett róla szakmai beszámolót adnunk. Azt gondolom, hogy 

ennél tovább már nem lehet menni. Tehát ez már a hiperlatívusz. Mert annyit mindenki tud, 

hogy ez a név mond neki valamit. Gondolom a következő mondat, amit fel szeretne olvasni, 

ezt idézni fogja 2016. IV. 7-i e-mail-ből. Ezeket az állításokat megerősíti. Ha megengedik, 

akkor kérdésként fel szeretné tenni, hogy – Ki mondta ezt, két-három héttel ezelőtt az 

egyesületünkről? 
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„Az egyesületet és a létesítményt jól ismerem, annál is inkább, mert saját gyermekem is ide 

járt több évig, igazolt játékosa volt a SZE-FI-nek és NAGYON SOKAT köszönhetünk Józsi 

bácsinak.” 

Ezt a mondatot Verseghi-Nagy Miklós írta három héttel ezelőtt nekünk. Értetlenül állunk 

akkor az egész beterjesztés előtt. Segítsenek megérteni mi folyik itt! Nem is olyan régen, 

amikor az előző önkormányzat regnált, akkor Tolonics úr, Magyar Judit képviselő asszony is 

egy jó páran itt voltak, dr. Dietz Ferenc által vezetett önkormányzat szintén ezt akarta tenni az 

egyesületünkkel. És akkor a jelenlegi polgármester 2,5 évvel ezelőtt szülői megbeszélésen azt 

mondta, szeretné idézni: „Ha ezt meg merik tenni az – még egyszer mondom Verseghi-

Miklós mondatait mondom - egyesülettel szemben, akkor az egyesület minden törvény által 

biztosított lehetőséggel élnünk kell.” Most ez elfogadhatatlan. Mondta 2013-ban Verseghi-

Nagy Miklós, jelenlegi polgármester úr. Önök ezt az egyesületet akarják most lenullázni, 

tönkretenni. Jelezni szeretnénk, hogy megfogadjuk polgármester úr tanácsát, amit még civil 

emberként mondott, hogy minden törvényes lehetőséget megpróbáljunk. És mi e szerint 

fogunk cselekedni a gyerekeink érdekében. Ez volt az első pont, amit el szerettem volna 

mondani.  

Mivel úgy tisztességes és korrekt, hogy egyrészt az előterjesztésben minket kritikaként illető 

mondatra reagáljak. Gondolom ez így korrekt és tisztességes. Az előterjesztés első oldalán a 

2. bekezdés utolsó sora, azért nem élhetünk a szerződésbe foglalt kettő éves hosszabbítás 

lehetőséggel a SZE-FI vonatkozásában, mert „a Társaság (Sportcélú Kft.) és a SZE-FI 

Labdarúgó Egyesület között az elmúlt 5 évben számos vitás helyzet alakult ki, többek között a 

szerződés előírásainak megfelelően nem tették lehetővé a sportpályák mások általi 

használatát.” A tisztesség azt kívánja, hogy erre reagáljunk. Talán még ebben az épületben is 

el tudják ezt fogadni. A) mivel az Izbégi pálya nyitott, nincs körbezárva. Többször kértem a 

Sportcélú Kft. korábbi vezetőjét, hogy legalább zárjuk be. Ezzel nem kizárólag a SZE-FI-nek 

tettek volna jót, de megőrizték volna akár Szentendre 30 millió forintba került műfüves 

pályájának állapotát is. Önök 8 éve, pontosabban a pálya elkészülte után 6 éve a fülük botját 

sem mozdítják. A pálya jelenlegi állapota romhalmaz. Ezért ki felel? – tisztelettel szeretném 

megkérdezni. Ez a műfüves pálya romhalmaz. Még egyszer mondom romhalmaz. Dombay 

úrnak e-mail-ek százait írtuk, illetve minden egyes Sportcélú Kft. vezetőnek, hogy csináljanak 

valamit, mert közpénzről van szó. Önök nem tettek semmit. Hogy létezik a műfüves pálya, az 

mindenképpen nekünk köszönhető. Még egyszer elmondom, nem lehet zárni 8 éve. Önök a 

köztulajdont nem hajlandók bezárni, nem lehet bezárni. Az jön be, aki akar. Akkor innentől 

kezdve hogyan lehet megakadályozni, hogy ne használja bárki. Kettő. Igen, volt olyan 

alkalom, amikor a műfüves pályáról lezavartunk embereket, ugyanis szalonnát akartak sütni. 

Volt olyan, akik bicikli verseny akartak rendezni a műfüves pályán. Tudják miért tehették ezt? 

– mert Önök nem zárták le nyolc éve. Romhalmazba hagyták a köztulajdont. Ja, hogy ez 

felvet bizonyos büntetőjogi felelősséget. Ez az Önök szíve joga, hogy megteszik-e vagy sem. 

Szívük joga. Úgy gondolom, hogy nem arra esküdtek a képviselők, hogy romhalmazzá tegyék 

a műfüves pályát. Aki ennek felelőse, annak ezért felelnie kell. Ha most nem teszik meg 

ezeket a lépéseket, megteszik majd mások később. Ezen kívül. Gyerekek tucatjai, szülők 

tucatjai sportolnak, futnak, mozognak az izbégi pályán. Ha kell, írásban is be tudjuk 

bizonyítani. Tehát eleve ez a mondat, ami van az előterjesztésben, vissza kell, hogy utasítsuk. 

Olyannyira, hogy jelenleg is keddenként például a jelenlevő Sportcélú Kft. vezető úrnak a 

kérésére bérlők használják a pályát. Természetesen lejönnek és alkalmazkodnak. Ez történt az 

elmúlt 5 évben. Ha bárki bármit kért, megtettük. Olvassuk, hogy Önök biztosítani akarják az 

iskola oktatási intézményeknek. Tisztelt Képviselő Hölgyek és Urak! Ezt szívesen 

megtesszük. Mi megtesszük.  
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Az Izbégi Általános Iskola minden évben odajön, megkér és odajön rengeteg ember, ott tartja 

a rendezvényeiket. Nem értem. Nem értem akkor az előterjesztést. Tessenek megmagyarázni 

nekem! Más hivatalos intézmény nem keresett meg minket. Természetesen azok is részt 

vehettek. De ne csak a hivatalos intézményekről beszéljünk. Mondjuk ezelőtt 2011. július 22-

29-én Önök megvonták a European People’s Fesztivál támogatását. Nem tudták volna 

megrendezni azt a fesztivált, ha a SZE-FI Labdarúgó Sportegyesület és én Fitos József nem 

vállalom azt, hogy az összes infrastruktúrát biztosítjuk, még a játékot is én vállaltam, a meleg 

vizet, a pálya biztosítását, nyírtam, vágtam, kapura hálót tettem fel. Akkor tisztelettel 

kérdezném, hogy ki nem engedi használni az izbégi pályát idegeneknek? Mire megy ki itt a 

játék Tisztelt Uraim? Mire megy ki? Ugye? Ez a vád álláspontom szerint abszolút abszurd és 

vissza kell utasítsam. Aki ennek ellenére ezt állítja a SZE-FI-ről, annak büntetőjogi 

felelősséget kell vállalnia. Az is kritikaként felmerült, hogy nem működtünk együtt a 

szentendrei felnőtt és öregfiú csapattal. Erről akkor szeretnék beszélni, amikor majd bizonyos 

urakról személyesen szeretnék két-három, sokkal több mondatot ejteni, főleg Dombay Zsolt 

úrról. Kijelentem, hogy SZE-FI Labdarúgó Sportegyesület 2010-től 2013-ig minden egyes 

szerződés pontját betartotta, még annak ellenére is, hogy a jelenleg nevezett urak több száz 

gyerektől loptak el több millió pénzt. Több millió forintot több száz gyerektől, ezt büntetőjogi 

felelősségem tudatában jelentem ki. És ezek a nevezett urak tették ilyen leromlott állapotba a 

pályát. Összegezve, az egyesület az elmúlt 8 évben aki kérte, annak biztosította a pálya 

használatát, és alkalmazkodott hozzá. Aki bárki mást állít, annak peres eljárás elé kell néznie. 

Az egyesület ezt visszautasítja. A másik kritika, ami egyesületünket érte, hogy bérleti díj 

tartozásunk van.  

Kijelentem, hogy a SZE-FI LSE-nek az első 7 évben bérleti díj tartozása nincs. Még annak 

ellenére sem, hogy nevezett urak, sorozatban, többször megszegték több száz gyereknek tett 

ígéretüket és ezzel több millió forintos kárt okoztak egyesületünknek. Be is fogom rögtön 

bizonyítani dokumentumokkal. Igaz, hogy 2015. júliusától van a SZE-FI LSE-nek rendezetlen 

anyagi ügye a Sportcélú Kft.-vel. Mivel, hogy most itt a pénzügy bizottság ülésén vagyok, 

biztosan szakmailag felkészült emberek vannak jelen, akik értik a következő mondatot. – A 

vád az ellenünk, hogy rendezetlen bérleti dolgaink vannak. – „Alulírott Drégely Miklós, az 

Aquapalace Kft. ügyvezetője kijelentem, hogy a mai napon átadtam a SZE-FI Labdarúgó 

Sportegyesület részére a több hónapja – saját hibámból – nem …. számlákat az Izbégi pálya 

bérleti díjával kapcsolatban. Az Aquapalace Kft. hibájából nem megküldött számlák 

ellenértékét az egyesület nem tudta elutalni. Saját hibáján kívül nem teljesített, ezért az 

Aquapalace Kft. semmilyen késedelmi pótlék megfizetésére nem jogosult a labdarúgó 

sportegyesület szemben.” Először talán a kuplerájban kellene rendet csinálni, utána 

vádaskodni. Itt van ez a levél, amit az Aquapalace Kft. vezetője 2016.03.03-án aláírásával 

rögzített. Innentől kezdve, hogy kérhetik számon tőlünk azt, amikor csak számla ellenében 

tudunk a szerződés előírása szerint fizetni. A számlát nem kaptuk meg. A 2015-ös számlát 

2016.02.03-án kaptuk meg aláírásával. Ha igen, én bemutatom. Először, mielőtt vádaskodik, 

talán a kuplerájba kellene rendet csinálni. A második, ennél még cifrább ügy. Hozzáteszem 

ez, amit megkaptam bérleti szerződést, az rendezve van. A második, tegnap újra kaptunk 3 

számlát. A számlákat, amiket megkaptunk tegnap, azon a számlák dátuma 2015.11.18. 

Ugyanaz a három nap. Rá van írva, hogy VIII., IX., X. hónap 2015. Tegnap kaptuk meg 

Drégely úrtól az Önök cégének vezetőjétől ezt a három számlát, amit fizessünk ki, mert ugye 

béreltük az ingatlant. Ma 2016.05.1-én itt tartom a kezemben Drégely úr aláírásával, ezen a 

szinten. „Drégely Miklós az Aquapalace Kft. ügyvezető igazgatója és a Szentendre Sportcélú 

Kft. végelszámolója igazolom, hogy az alább felsorolt sorszámú Szentendre Sportcélú Kft. 

által kiállított számlákat a mai napon, tehát 2016.05.11-én adtam át az LSE-nek.”  
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Akkor, hogy tudunk mi tartozni? – tisztelettel kérdezem. Hogyan? Hogy kellett volna 

kifizetnünk a számlákat? A szerződésünk pontját felolvasnám Önöknek. Jogászok vannak 

jelen. „Figyelemmel a bérlő utánpótlás nevelő tevékenységére, a bérleti díj összege a 

határidőtől számított 1 éven belül bruttó 117.600 Ft, amelyet a bérlő tárgyhó 10-éig kiállított 

számla ellenében köteles megfizetni.” Ha én nem tettem volna oda, hogy számla ellenében 

utalok pénzt, akkor TAO-s elszámolásban december 15-éig be kell zárni az évet, akkor 

szabálytalanságot követek el. Kérem szépen, itten gondolják meg, hogy mivel vádolnak 

bennünket. Először rendet kéne tenni és utána vádaskodni. Nem tudom ki a felelős érte. Nem 

tudom, nem tudom, de úgy gondolom, hogy ezek után a SZE-FI Labdarúgó Sportegyesület 

bérleti díj tartozását is le vehetjük a napirendről. Az előterjesztésben nincsen, csak hallottunk 

ilyen híreket is, csak szerettem volna elé menni. Mehetünk is tovább. Nincs tovább. Gyorsan 

haladunk szerintem.  

Megismerve az előterjesztést és a mellékleteket, döbbenten láttuk, hogy a jövőbeni pálya 

bérlője az SZVSE lenne, akinek szakosztályvezetője Dombay Zsolt úr. És most szeretném 

azoknak a sportegyesületbe járó sportolók szüleinek a döbbenetét jelezni, illetve az általuk 

feltett kérdést továbbítani. Azzal a kérdés feltevésével bíztak meg engem, hogy 

közszereplőként meddig vállalható egy politikai közösség számára vagy egy egyszerű 

állampolgár számára az az ember, akinek… És ennek az embernek az érdeke fontosabb, mint 

több száz gyerek érdeke, a szülő érdeke, aki az információ alapján, ugye abba a bizonyos 

ominózus ügybe keveredett. És mi akkor szóvá tettük ezt, hogy ez hogy vállalható. Azt a 

választ kapják a szentendrei kommunikációs vezetőségtől, hogy ez magánügy. Jogerős 

bírósági ítélet. Mi ezt tudomásul vettük, azt gondoltuk ez így van rendjén. Végül is csak 

jogerős bírósági ítélet alapján lehet bárkit elítélni. Hogy morálisan mi a véleményük, ez 

Önökön múlik. Ezek szerint ez elfogadható. De hát közben befújta a szél a postán dr. Tóth 

Ádám közjegyző úr egyik irományát, jegyzőkönyvét, amit közjegyzői letétbe helyeztek, ami a 

következőkről szól. Nevezett úr, Dombay Zsolt úr, akit Önök támogatnak, ha 

sporttanácsnoknak kinevezték. Elmondom miket csinált az elmúlt években. 2015. szeptember 

16-án. Mert áldozat. Mert ezt vallotta ma, a hivatalos részről ezt a választ kaptam. 

Megjegyeztük, hogy mi félünk. Már gyanúsított, de ez nem érdekes. Áldozatból könnyen lesz 

gyanúsított. Attól még lehet bármi, képviselő is vagy spottanácsnok is lehet. Szentendrén ez 

dívik. 2015. szeptember 16-án 22 óra 21-kor – még egyszer mondom, hogy ez közjegyzőnél 

van letétben – az önök általi áldozat a következővel hívja fel az élettársát: Végre hazaértél, te 

riherongy. Ma is átsétáltam a gyerekkel az anyjukhoz. Remélem jól szórakoztál, mert ez volt 

az utolsó gond nélküli éjszakád, te büdös, te kitartott kurva. Ugyanezen nap, 2015. 

szeptember 16-án „Szép álmokat! Aludj jól te retek, mert ez lesz az utolsó ….. , ezt 

garantálom.” Aztán eltelik egy hónap, az élettárs elmondja, hogy „Miért viselkedtél így 

velem.” A Dombay úr meg nem azt mondja, hogy bocsánatot kér, hanem azt, hogy simítsuk 

már el az ügyet, hogy lehet, hogy normálisan kezdesz gondolkodni. Ő az áldozat ebben az 

ügyben. Ezt elfogadom. Én velem tehetnek bármi, ez a dokumentum ott letétben van és 

nyilvánosságra fog kerülni. De az áldozat nemcsak ezt csinálja, az áldozat viselkedéséről, 

ahogy most Ön is megerősítette, aki most a gyanúsított. Jól tudom? Gyanúsított szentendrei 

képviselőként. Orvosi látlelet is készült a sértettről. A látlelet is azt bizonyítja, hogy bizony 

fizikai bántalmazás is történt. Hát, ha Önök szerint az áldozatnak így kell viselkednie, akkor 

el kell, hogy fogadjuk, rendben van. Ez csak egy nüansz Dombay úr viselkedésében. 

Számomra teljességgel érthetetlen, hogy hogy lehet az SZVSE-t ilyen emberekkel 

képviseltetni. De, és még egyszer szeretném hangsúlyozni, közszereplőről beszélünk. Ha 

magánemberként Dombay úr mit csinál, az nem ránk tartozik. Hogy mi erről a véleményem 

az egy dolog. 
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Második pont 3/20/016/2016. 9. sz. Szentendrei Járásbírósági ítélet. Jogerős. Bocsánat, ez 

nem jogerős. Megfellebbezték, ahogy szokták. Ítélet a következőről szól. Önök kitartanak így 

is Dombay Zsolt úr mellett. Sőt nemhogy kitartanak, hanem előléptették sporttanácsnoknak. 

Úgy kitartottak Dombay Zsolt mellett, hogy Dombay Zsolt saját kezével aláírt bérleti 

szerződést sem tartotta be. És ezért elvett kisgyerekektől, elvileg több száz ezer forintot. És 

hát a gyerekek télen nem tudtak pisilni az öltözőben. Ki kellett menniük a hidegbe. És lehet 

megfáztak. Önöknek az ilyen ember fontosabb. Ugyan ez a bírósági ítélet kimondja, mivel az 

egyesület nem tud mit csinálni. A tisztelt jogtanácsos asszony is ismeri ezt az ügyet, ugye? Az 

egyesület nem tudott mit csinálni. Be fog perelni a jogos jussáért. Dombay úr a saját kézzel 

aláírt szerződést sem volt hajlandó betartani. És láss csodát. Kis egyesület elkezd perelni és 

mit csinál a Magyar Független Bíróság? Igazat ad az egyesületnek. És a Dombay úrnak 

azután vége. Nem is lett vége, mert ha már a következőnek… , már nem is tudom ki volt. Az, 

akit tavaly menesztettek. Mert összesen négy Sportcélú Kft. vezetőt éltünk túl. Ő kénytelen 

volt kifizetni. És ezt még egyszer mondom. Ez olyan ember, aki nem magánszemélyként, 

hanem önkormányzati alkalmazottként követte ezt el és havi 90.000 Ft-os bérért. De önöknek 

ez nem számít. …. és ott az az ember, aki átveszi, meg irányítani fogja Szentendre sportéletét, 

hisz ő a sporttanácsnok. Nagyon sajnálom, hogy nincsen itt. Borzasztóan szeretnék szemébe 

nézni egy-két embernek. Tisztelt Tolonics úr, önnek is, mindenkinek. És most örülök, hogy itt 

a szemébe nézhetek. Hogy ez meddig mehet tovább, meddig lehet kiállni olyan emberek 

mellett, akik mellett Önök kiállnak, tisztelettel kérdezném. Szívük joga, hogy mit tesznek, de 

felelősséget fognak vállalni, ha kell. Kérdezi, hogy meddig mehet ez tovább, meddig 

vállalható. De tovább mennék. Azt gondolom, hogy itt jön Dombay Zsolt úrnak, aki részt fog 

venni az SZVSE életében, azt gondolom, hogy a legundorítóbb és a legaljasabb és minden 

minősítésen felülmúló cselekedete. 2013. szeptember 9-én, miután több millió forintos kárt 

okozott nekünk, elárasztott az öltözőm vízzel, átveszi saját kezűleg tőlem. Kérem szépen, 

figyeljenek! Átveszi saját kezűleg tőlem azt a dokumentumot, saját kezű aláírásával, hogy 

nem tudjuk biztosítani az izbégi műfüves pályát, mert a gyerekeket nem tudjuk máshova 

tenni. A gombás öltözőbe nem tehetjük. Átveszi pénteki napon, itt ebben az épületben, 

szeptember hónapban. Nem értesíti az ellenfelet, hogy nem lesz meccs, hogy nincs pálya. 

Nem értesíti a saját csapattársait. Nem értesíti a játékvezetőket. Hanem mit csinál, úgy tesz, 

mintha nem történne semmi. Kijön az ellenfél, kijön a játékvezető, kijönnek a saját játékosaik. 

És most jön a legundorítóbb rész, kijönnek a 4-5-7 éves Dunakanyaros kisfiúk, miközben 4 

napja tudta, hogy nincs meccs. Odaállítja az izbégi pálya elé és elkezdik kiabálni, hogy Fitos a 

szemét, meg a SZE-FI a szemét, hogy nem engedjük be őket. De, hogy hab legyen a torán, 

ehhez még segítséget is talál, az akkor és jelenleg is alpolgármester dr. Török Balázs úrban, 

aki szintén kijön és a rendőrséget is kihívja.  A rendőr kijön, és azt mondja, hogy nekünk 

nincs teendőnk, bérleti szerződésünk van. Azóta eltelt 3 év, sem dr. Török Balázs úr, sem 

Dombay Zsolt úr nem kért tőlünk elnézést, nem kért az ott edző SZE-FI-s gyerekektől 

elnézést. Tehát tőlünk nem is kérnek elnézést, lenyeljük. Ez már sokadik. Tudja kitől nem kért 

elnézést, ami a legnagyobb baj? A saját barátaitól nem kért elnézést, hogy becsaptalak 

benneteket. Mocskos játékom a felnőtt csapat játékosait felhasználtam. Nem kért elnézést a 4-

5 éves gyerekektől, akiket rá bíztak. És biztatta, hogy kiabáljanak, hogy hajrá, hogy szemét 

SZE-FI. Nem kért elnézést az ellenfél csapatától, hanem azt mondta, hogy én nem engedem 

be őket. Nem kért elnézést a saját játékosaitól. Ilyen ember, akinek épp most ki akarják adni a 

pályát, mert ő a Szentrendre VS szakosztály-vezetője. Ez most a negyedik ilyen dolog. 

Meddig vállalható egy olyan ember – azt kérdezném önöktől, aki az elmúlt 4 évben a SZE-FI 

Labdarúgó Sportegyesület az izbégi pályára, írd és mond, összesen 67 millió forintos 

beruházást akart végrehajtani.  
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Még egyszer mondom, hogy azt, amit most szeretnének, már régen készen lenne. Ebben az 

ügyben nem csak Dombay úr érintett, természetesen, de most csak róla szeretne beszélni. 

Később talán másokról is, de az a baj, hogy a másokra való érintettség, már nem csak morális 

kérdést vet fel, hanem büntetőjogi felelősséget is felvet. Azért nem akar erről most itt 

beszélni.  

Azt gondolom, hogy ha egy egyesület, biztos ismerik a TAO-s eljárásnak a lényegét, ami az 

arról szól, hogy van egy egyesület, cégek pénzére pályázik, és plusz a saját önrészt kell mellé 

tenni. Az egyesület saját erőből, még egyszer mondom saját erőből 5 forint önkormányzati 

támogatás nélkül 64 millió forintot költött volna az izbégi pályára. Ma az izbégi pálya 

tökéletes európai szintű füves pálya lenne. Be lenne kerítve, ami Önöknek nem sikerült 8 év 

alatt, hiába kértük. Az öltőző fel lenne újítva és nem kellene – a rokonának, bárkinek, 

gyereknek – pisilés miatt megfagynia télen, mert nem tudunk fűteni. Az öltőző fel lenne újítva 

és a műfüvet pálya be lenne fedve. Szentendre köztulajdona ma közel 100 millió forinttal 

lenne értékesebb. De Önök nem teszik ezt, nem engedélyezik. Pontosabban elsőre még 

engedélyezték, akkor még a jogász hölgy nem volt itt. 2011. november 3-án adtuk be az első 

kérelmünket. Önök engedélyezték, csak olyanra akartak minket rávenni, ami törvénytelen. És 

azt írják az utolsó, hetedik pontban – a SZE-FI SE elfogadja, hogy a beruházása 

megvalósítása, üzembe helyezése nem következik automatikusan a jelenlegi hatályos bérleti 

szerződés meghosszabbítása. Ez a hatályos szabályok szerint törvénytelen. Ugyanis a TAO-s 

pénzt már, automatikusan kötelező a szerződést meghosszabbítani. Itt legalább még szóba 

álltak velünk. Aztán 12-ben beadjuk. De ezt még egyszer beadtuk 14-ben is. És vette a 

bátorságot valaki. Mert nem mondom. Azért nem mondom ezt, hogy vette a bátorságot valaki, 

mert ezt tényleg, ezt valami más fórumon fogom elmondani, mert ez nem ide tartozik.  

A lényeg az, hogy elmúlt évben 64 millió forintot költhettünk volna az izbégi pályára, amit 

nem engedtek azért, mert Fitos József Önöknek nem tetszik. Vagy pedig a gyerekek nem 

tetszenek. Feltételezem, hogy a gyerekek tetszenek, úgyhogy csak én nem tetszhetem. Nincs 

ezzel semmi baj. Ki kell mondani, akkor, hogy Fitos József nem tetszik. De kérem, akkor úgy 

mondják ki, hogy Fitos József nem tetszik, hogy hát miért nem teszik, hogy a jogerős bírósági 

ítéleteket bemutatják. És ugyan a mi emberünket – Dombay Zsoltot – elmarasztalták. 

Elmarasztalták jogerősen. Dombay Zsolt elvett ennyi pénzt a gyerekektől. Dombay Zsolt 

felhasználja a mocskos játékához a gyerekeket. Nem akarom még egyszer megismételni. De 

mégiscsak a Dombay Zsolt úr féle SZVSE-t támogatják. Nagyon bízom abban, hogy ezeket 

az információkat Önök nem tudták. Mert jó érzésű ember ezután, nem hogy előléptet valakit 

sporttanácsnoknak, hanem megköszöni neki a munkáját. Ez a minimum. Mondom még 

egyszer, hogy ez a minimum. Természetesen a szívük joga Önöknek, hogy hogy döntenek.  

Engedjék meg, hogy ezen túl, mivel az ügy összeér, beszéljünk az egyesületről, amelyet Önök 

olyannyira támogatnak. Beszéljünk arról! Azt az egyesületet úgy hívják, hogy Dunakanyar 

Sportegyesület. A Dunakanyar Sportegyesületet a Magyar Labdarúgó Szövetség jogerősen 44 

pont levonására sújtotta, nem is olyan régen. 44 pont az Önök által oly támogatott 

Dunakanyar Sportegyesületet, akiket nem hogy támogatnak, hanem még pénzeket is juttatnak, 

nem is keveset. Ők az első számú gyerekek itt Szentendrén. Mi vagyunk a második számúak 

se. Tehát 44 pontot vontak le a Dunakanyar Sportegyesülettől. Ha igénylik, bemutatom a 

vezetőjét, bemutatom mindenkinek személyesen, de nem akarom én húzni az időt. De ha 

igénylik, akkor szívesen bemutatom. A Dunakanyar Sportegyesület vezetőjét, Batári Csabát, 

az utánpótlást bizottsági munkájából elküldték. Batári Csaba ennek hatására a 96-os 

korosztály edzői posztjáról szintén elküldték. A Magyar Labdarúgó Szövetség nem vállalta 

fel, Önök felvállalják, olyannyira, hogy már látom, hogy Szentendre Dunakanyar nevet is 

adott a város hozzá.  
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Ez komoly? Tényleg? Hol a határ? Hol van az a határ, amikor azt mondjuk, hogy ezt már 

azért a Dunakanyarnak se, még a barátainknak se. Ezt már nem! Ehhez már nem adom a 

nevemet. Ezt már nem szeretném! Azt gondolom, hogy innentől kezdve leáll ez az ügy, mert 

nem csinál ilyet ez a kedvenc Dunakanyar. Azt gondolnánk mi. De hát hogyne csinálna. Itt 

tartom a kezemben a Szentendrei Ügyészség határozatát. Králik József dunakanyaros edzővel 

szemben, ugyanezért a cselekedetért megrovásban részesítették. Ez a következő. Azt 

gondolom, hogy ezek után már tovább nincsen. Ezután már nem fognak ilyet csinálni. Szijj 

László urat marasztalta el a Pest Megyei Labdarúgó Szövetség, dunakanyaros edzőt, mert 

gyerekeket csalt, mert jogtalanul játszott. Tisztelettel kérdezem én, meddig, hogy? 

Legérdekesebb pedig a Dunakanyar Egyesület vezetője. A másik egyesület a Szentendrei 

Labdarúgó Sportegyesület, a SZE-FI Labdarúgó Sportegyesület vezetőjét, Fitos Józsefet és 

feleségét megrágalmaztak. Jó ideig megsértettek. Itt tartom a kezemben a szintén jogerős 

bírósági ítéletet. Tisztelet Képviselő Asszony, Képviselő Urak! Nem kocsmai beszélgetéseket 

tartok a kezemben – az előbb is a Dombay üggyel kapcsolatban – hanem jogerős bírósági 

ítéleteket. Szintén jogerős bírósági ítéleteket. Tetszik tudni, hogy mit mondott ki a bírósági 

ítélet, hogy Batári Csabának és társainak több százezer forintot kellett fizetni és bocsánatot 

kellett kérni, amit meg is tettek. Ugyan nem úgy, ahogy előírta a bíróság, de megtették. Tehát 

még egyszer mondom. Jogerős bírósági ítélet … hazudtak rólunk. Önöknek ez sem számít. 

Hazudhatsz, te más vagy, te barátunk vagy, mi fiunk kölyke vagy, neked lehet ezt. Ez a 

bűneset tudomásom szerint huszon-akárhány millió forint, pontosan nem tudom, 

támogatásokat kap az önkormányzattól. Hogy van az – tessék nekem megmondani, árulják el, 

hogy működik az -, hogy két utánpótlást nevelő egyesület, az egyik utánpótlást nevelő 

egyesület bérli a pályát 78.000 forintért, a másik 30.000 forintért. Ez hogy? Hogy? Büdösek 

vagyunk, vagy mi a jó ég van itt? Mitől van ez Tisztelt Képviselők?  

Ha igénylik bárkinek szívesen az elmondottakat dokumentálni is tudom. Be tudom mutatni. 

Azt gondolom, most jutottunk el oda, hogy Dombay Zsolt úr például az izbégi körzet 

képviselője. Vajon ő mit fog mondani, ha megkérdezik tőle, hogy te Zsolt, miért nem 

engedted, hogy ennyi pénzt elköltsünk a pályára? Te Zsolt, miért kellett a gyerekeknek 

megfagyni, tüdőgyulladást összeszedni? Te Zsolt, miért nem kerítettétek be a pályát? Te 

Zsolt, miért hívtál te gyerekeket a mocskos játékot játszani? Miért? Meg fogják kérdezni, nem 

csak erkölcsileg, de előbb-utóbb politikai jelentősége is lesz. Mert kell, hogy legyen. 

Normális országban kell, hogy legyen. Azt kell, hogy mondják, hogy ember, te nem vagy 

alkalmas rá. Ne viccelj! Ilyet nem lehet tenni. De a sok-sok rossz után. El fogom mondani, 

hogy mit szeretnénk mi. Mit szeretnék kérni Önöktől. A SZE-FI Labdarúgó Sportegyesület 

tudomásul veszi a következőket: tudomásul veszi, a szülő is kénytelen tudomásul venni – 

tudom, hogy nehéz és szülőként nagyon nehéz ezt a mondatot megemészteni -, hogy 

Szentendre városában a SZE-FI-be járók másodrendű állampolgárok vagy a gyerek. 

Tudomásul vettük. Az elmúlt 10 évben tudomásul vettük. Másodrendűek vagyunk, 

megértettük. Megértettük, hogy ilyen ember, mint a Dombay Zsolt vezette SZVSE előnybe 

tud kerülni velünk szemben, mert itt a morál, erkölcs ennyire számít. És azt gondolom, hogy 

pár mondatot még mondanék. Úgy tisztességes a dolog, hogy Fitos Józsefnek is vannak ám 

ügyei. Nekem is vannak ügyeim. Csak az a probléma, hogy Fitos József magánszereplő. Fitos 

József nem akar képviselő lenni, meg sporttanácsnok. Fitos József magánember, aki … majd 

szépen le fogja játszani. Fitos József egy edző. Dombay Zsolt viszont úgy tudom, hogy 

sporttanácsnok, meg képviselő itt a testületben. Tehát mit szeretnénk mi, kellő tisztelettel és 

alázattal. A következőt: egy – megértettük, hogy másodrendűek a gyerekek. Megértettük.  
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Másodrendűek, nemcsak a Dunakanyar SE-be járó gyerekekhez képest - ugye ez nem lehet 

kérdés, ott Kánaán van, öltöző felújítás, pályafelújítás, de nekünk ezt nem engedték, 

miközben beadtuk, hogy szeretnénk, saját pénzből. Még azt is megértjük, hogy közel 189 

gyereknél – akinél játékengedéllyel rendelkezünk – fontosabb a 15 felnőtt és 15 öregfiúk. Az 

előterjesztésben az van, hogy az SZVSE-ben jelenleg felnőtt, meg öregfiúk csapat lenne ugye, 

majd később azután a város is. Ezt is megértjük. Ők is fontosabbak, mint a gyerekek. 

Megértjük, tudomásul vettük. Nehéz elfogadni, majd a szülők reagálnak erre, hogy 

másodrendű a gyereke, de majd eldöntik. Mi egyetlen egy dolgot szeretnénk. 

Alkalmazkodunk mindenkihez, mindenhez, létezni szeretnének Tisztelt Magyar Judit 

Képviselő Asszony, Tisztelt Tolonics úr és Tisztelt Kubatovics Áron. Létezni szeretnénk. 

Ezért alkalmazkodunk, kijelentem, hogy alkalmazkodni fogunk az SZVSE felnőtt és öregfiúk 

edzési idejéhez. Nem kérünk mást, hogy napi kettő és fél órát hétfő, kedd, szerda, 

csütörtökön, a pénteket kihúztuk az edzési időből. Kérünk napi két és fél órát abban az időben 

és ott, ahol a felnőtt és öregfiúk edzési ideje megengedi – 15-15 ember – az izbégi 

sportpályán hagy edzhessünk. Ha a műfüves pályán, akkor a műfüves pályán, ha a füves 

pályán, akkor a füves pályán. Bárhol, csak hagy edzhessenek ezek a szentendrei gyerekek. 

Abban az időpontban, amit Önök akarnak. Amikor Önök osztják be az időnket. A pénteki 

napot nem kérjük, éppen azért, hogy vasárnap ne legyen a mérkőzések idejében ütközés. Ezért 

kijelentjük, aláírjuk, vállaljuk, hogy a mérkőzések idejére külön bérelünk pályát, hogy ott se 

zavarjunk senkit. Természetesen, abban az esetben, ha ez sikerül, a SZE-FI mindenféle 

törvénytisztelőként a pályát a jogos tulajdonosnak a szerződés lejártakor átadja, birtokba is 

adja és kivonul az épületből. Tehát, azt szeretnénk kérni, hogy ezt a lehetőséget, hogy létezni 

tudjon ez a 189 gyerek, ezt biztosítsák. Alkalmazkodunk. Negyed vagy másodrendűek 

vagyunk. Alkalmazkodunk az SZVSE felnőtt és öregfiúk csapatához. Ez előnnyel is járna. Ha 

egy kicsit jó szándék van Önökben, egy pici, ez előnnyel is járna, ugyanis a mi általunk is a 

TAO-s pénzekből, akkor már végre fel lehet újítani a pályát, lehetne együttműködni, lehetne a 

tőlünk kinevelt gyerekeket odaadni, ami tervben is volt, csak hát Dombay viselkedése ezt 

meghiúsította. Tehát azt kérem az önkormányzattól, hogy ezt a lehetőséget nekünk 

biztosítsák. Nem kérünk többet, mert megértettük, hogy másodrendűek vagyunk. Csak azt 

kérjük, hogy 2,5 órában bárhol az izbégi pályán edzhessünk.  

Abban az esetben, hogy ha nem. Ha Önök mégis úgy döntenek, hogy a SZE-FI Labdarúgó 

Sportegyesületnek, az eredményesen működő SZE-FI Sportegyesületnek el kell tűnnie 

Szentendréről, akkor azt kérem nyíltan vállalják fel. Mondják azt, hogy Önöknek el kell 

tűnnie, mert akkor ugye el kell tűnnie, mert azt gondolom, hogy így tisztességes. De akkor 

természetesen ennek a mindenféle következményeit is vállalják Önök is, tehát nem csak a 

város. Ezt a beszélgetést és kifejezetten szeretném, ha itt maradna a városon belül, ez nem 

menne tovább. Természetesen, ha más lehetőség nincsen, akkor az ország nyilvánosságához is 

kell fordulnunk. Akkor annak a felelősségét is kell vállalniuk. Ha kell, hajnal kettőkor 

hajlandóak vagyunk bármilyen tárgyalásra, szerződés aláírására, a gyerekek érdekében. Mert 

pontosan azt nem szeretnénk, hogy Szentendre újra botrányok miatt kerüljön előtérbe. Ha 

nem így lesz, akkor országos szintű problémák lesznek ebből. Az előterjesztés Önök által 

kiemelt első oldal utolsó mondatához szeretnék csatlakozni. Ez Önök írták: „Célunk, hogy a 

sportpályát a lakosság minél szélesebb körben használhassa.” Erre reagálnia kell. Borzasztóan 

örültünk ennek az előterjesztésnek. Végre az történik a városban, amit mi nyolc éve 

csinálunk. Hát ezt nekünk találták ki! Tisztelt Igen Kedves Katalin! Képzelje, ezt nekünk 

találták ki. Hát gondolom Ön is részt vett ennek a gyártásában. Hát ugyanis miket is tetszenek 

itt írni? Célunk a pálya minél szélesebb körű felhasználása. Tehát … akaratunk ellenére 

bejöhetnek. …. ezen változtatna.  
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Nyitott, a város minden sportolni vágyó polgára számára, az amatőröktől a profikig. Hát 

velünk ugyanez a helyzet. Van, aki kedvtelésből focizik, van, aki nem, de bárki bejöhetett. 

Bárki kibérelhette bármikor. Ha be volt zárva, úgyis jöhettek. Ez is jelenleg, fungál ez az 

állapot is. Azután, mindenki egyenlő feltételek mellett végezhessen sportolási tevékenységet. 

A mindenkibe azt gondolom…, én is itt élek. Igaz, hogy más kérdés, hogy más egyesület 

vezetői Tahiban laknak, meg Budakalászon, de nem érdekes, kis huncutság. De hát én itt élek. 

A szülők is itt élnek. Hát akkor mi is benne vagyunk a mindenkiben. Örülünk ennek az 

előterjesztésnek. Hála a Jó Istennek! Végre! Tehát akkor ott vagyunk  …. és nyitott legyen az 

oktatási intézmények száma. Hát most mondtam. Hát nyitott. Most nyitott. Megelőztük 

Önöket, megelőztük a korunkat. Eszméletlen jó teljesítményt nyújtottunk. Dicséretet nem 

várunk, másodrendűek lettünk, de nem baj. Tehát, összegezve, tisztelettel kérném önöket a 

nagyobb, a tényleg nagyobb probléma és nagyobb viszály - mert nem szeretnénk a városnak 

bármiféle problémát okozni, nem szeretnénk még egy Aquapalace ügye, nem szeretnénk még 

egyszer nyilvánossághoz fordulni. Szeretném tisztelettel önöket kérni, hogy a kérésünket 

támogassák. Azt, hogy az elmondottakat, mert látom, hogy Tolonics úr suttogott először, a 

többi jelenlévő képviselők most hallják először, hogy ebből milyen következtetések vonnak 

le, ez szívük joga. Mi egy dolgot tudunk megtenni és ezzel befejezem, mi azt fogjuk tenni, 

amit a jelenlegi polgármester mondott, hogy minden törvényes lehetőséget – abban az 

esetben, ha kimondják rólunk, hogy nem kívánatosak vagyunk itt -, minden törvényes 

lehetőséggel élünk, amivel élhetünk. Köszönöm.”   
 

Kubatovics Áron bizottsági elnök: Érteni véli, hogy miről van szó. Ha jól érti, akkor a SZE-

FI Labdarúgó Sportegyesület továbbra is bérleti szerződést szeretne kötni valamilyen idő 

keretre. Megkérdezi, hogy folytattak-e erről tárgyalást?  

Magyar Judit bizottsági tag: A szerződés hamarosan megszűnik, a város hozhat döntést 

arról, hogy ezt a szerződés meghosszítja vagy sem. Amennyiben jól értette, át fogják adni a 

területet, azzal a feltétellel, hogy hétfőtől csütörtökig két és fél óra edzési idő biztosítása 

mellett. Nem értette pontosan az elmondottakat, hogy pontosan mely feltételeket tudja 

elfogadni az egyesület. Az előterjesztés tartalmából az következik, hogy ez a szerződés 

megszűnik, erről a Képviselő-testület a holnap ülésén hoz döntést. 

Fitos József SZE-FI Labdarúgó Sportegyesület képviseletében: Az egyesület majd el foga 

dönteni, hogy milyen lépést tesz, ha nem biztosítják az általuk kérteket. 

Kubatovics Áron bizottsági elnök: Az ülésről hangfelvétel készül, ezért kéri, hogy az 

beszéljen, akin szót kapott, és erre csak akkor hangozzon el válasz, ha a szót kapott a 

válaszadó, mivel.  

Magyar Judit bizottsági tag: Szeretné újból hallani, hogy az egyesület számára pontosan 

mik az elfogadható feltételek. 

Fitos József SZE-FI Labdarúgó Sportegyesület képviseletében: Kinyomtatta a Facebook 

oldalának párbeszédeit, utoljára április 12-én kérte polgármester urat, hogy üljenek le 

beszélni. Sajnos választ sem kapott. Számtalanszor keresték a kompromisszumkötés 

lehetőségét. Nem történt érdemi kommunikáció, az önkormányzattól nem kaptak érdemi 

választ vagy egyeztetési lehetőséget az elmúlt hat évben. 15 milliószor nyújtották ki a 

kezüket, hogy tárgyaló partnert találjanak, de nem volt hajlandó velük senki érdemben 

egyeztetni. Örömmel egyeztetnek bárkivel hajnali fél kettőkor is.  
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Csak azt kérik, hogy hétfőtől-csütörtökig 2,5 órában bárhol az izbégi pályán edzési és 

átöltözési lehetőséget kapjanak. Alkalmazkodnak a Szentendrei Városi Sportegyesület és az 

ide majd átjáró Dunakanyar Sportegyesület edzésidejéhez. Dombay Zsolt a Dunakanyar 

Sportegyesületben is dolgozik edzőként. Ez az egész arról szól, hogy ők átjöhessen erre a 

pályára is edzeni.  

Drégely Miklós Aquapalace Kft. ügyvezető: Megkérdezi, hogy ha megkapják a heti 

négyszeri 2,5 óra bérleti lehetőséget, öltöző használattal együtt, például egy éves vagy havi 

szerződés keretében, akkor átadják a telephelyet, a szerződés előírásának megfelelően. 

Fitos József SZE-FI Labdarúgó Sportegyesület képviseletében: Korrekt szerződés 

keretében a SZE-FI Labdarúgó Sportegyesület tudomásul veszi, hogy a város nyitni akar, 

amit ők évek óta már megvalósítottak. Még másokat is erre a pályára kíván hozni, ezt 

támogatni tudják. Természetesen átadják a területet. 

Kubatovics Áron bizottsági elnök: A szerződés mindentől függetlenül hamarosan lejár. 

Megállapodástól függetlenül kell átadnia az egyesületnek a területet a tulajdonos részére. 

Azonban az itt elmondottakból az következik, hogy adott esetben peres eljárást kívánnak 

indítani. Véleménye szerint megegyezés hiányában érdemes lenne elnapolni ezt a napirendi 

pontot. Örülne, ha az elhangzottakkal kapcsolatban Dombay Zsolt képviselő is szót kaphatna, 

hiszen Fitos József bűncselekményekre is utalt. Megjegyzi, hogy amennyiben valakinek 

bűncselekményről van tudomása, köteles megtenni a szükséges lépéseket. Sok és elég durva 

információt kapott most a Bizottság. Személy szerint a megállapodás keresést tartja most a 

legfontosabbnak. Javaslata, hogy napolják el ezt a témát. 

dr. Mérész Katalin jogtanácsos: Javasolja, hogy semmiféleképpen ne napolják el a teljes 

előterjesztés tárgyalását, mert az előterjesztés döntései a Sportcélú Kft.-re vonatkoznak, ezek 

a kérdések jellemzően nincsenek kapcsolatban a SZE-FI Labdarúgó Sportegyesület jelenlegi, 

esetleges jövőbeni szerződésével. Az üzemeltetési szerződést mindenképpen szükséges 

felbontani, mivel az üzemeltető cég végelszámolás alatt áll. Az ingatlan vagyont 

mindenképpen át kell vennie az önkormányzatnak.  

Kubatovics Áron bizottsági elnök: Megkérdezi a bizottsági tagok véleményét arról, hogy 

csak megtárgyalásra javasolják az előterjesztésben foglaltakat a Képviselő-testületnek. A 

holnapi ülésig mindenkinek lesz alkalma a véleménye kimunkálására. Kéri, hogy a Jogi Iroda 

vizsgálja meg, hogy mely pontokban van szükség feltétlenül döntésre. Megkérdezi, hogy 

Fitos Józseffel érkező szülő kíván-e szót kérni a bizottsági ülésen, illetve részt vesznek a 

holnapi napon a Képviselő-testületi ülésen.  

Fitos József SZE-FI Labdarúgó Sportegyesület képviseletében: Jelzi, hogy a bizottsági 

ülésen részt vevő szülő most nem kíván szót kérni, mert nincs erre megfelelő mennyiségű idő. 

Jelzi, hogy nem kapott meghívást a Képviselő-testület holnapi ülésére. 

Kubatovics Áron bizottsági elnök: Indítványozza, hogy a Képviselő-testületnek 

megtárgyalásra javasolják az előterjesztésben foglaltakat.  

 

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

szavazattal a következő határozatot hozza: 
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97/2015. (V.11.) JVPEB sz. határozat 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testület Jogi, Vagyonnyilatkozat-vizsgáló és 

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság megtárgyalta a Szentendrei Sportcélú Ingatlanfejlesztő és 

Üzemeltető Kft. üzemeltetésében lévő sportpályák jövőbeni hasznosításáról készült 

előterjesztést, azt a Képviselő-testületnek megtárgyalásra javasolja. 

 
 
 

2. Előterjesztés a „kompok, révek fenntartásának, felújításának 

támogatására” kiírt, LVF/2571/2016-NFM kódszámú pályázati 

felhívásról  

 
Kubatovics Áron bizottsági elnök: Röviden összefoglalja az előterjesztés és a kiegészítés 

tartalmát, amelyet maximálisan támogat. Megkérdezi az előterjesztés előkészítőjét, hogy 

kíván-e kiegészítést tenni. 

 
Magyar Judit bizottsági tag: Szeretné megtudni, hogy az önrész megközelítőleg mekkora 

összeget tesz ki. 

Vincze Viktória szolgáltatási koordinátor: A pályázathoz 30%-os önerő szükséges, 

amelynek felét a Pásztor Révhajó Kft. magára vállalta, sikeres pályázás esetén. Maximálisan 

2,5 millió forint önerőt fog biztosítani az önkormányzat. 

Ezen a pályázaton most indul először Szentendre, amelyet sikerült összeegyeztetni a 

Szigetmonostori rév üzemeltetőjével a Pásztor Révhajó Kft.-vel. Nagyon színvonalas 

révmegálló kialakítására kerülhet sor a pályázat elnyerése esetén. 

Több alkalommal jelezte a lakosság, hogy a rév környéki útszakasz nem kellően kivilágított. 

Célszerű lenne a közvilágítás bővítése. A pályázat keretében két új kandeláber kiépítésére 

nyílna lehetőség. A kivitelezési tervek egyeztetése és engedélyeztetése már folyamatban van. 

 

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 Ellenőrző Bizottság egybehangzó 3 igen 

szavazattal a következő határozatot hozza: 

 
98/2016. (V.11) JVPEB sz. határozat 

 
Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi, Vagyonnyilatkozat-

vizsgáló és Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága megtárgyalta a „kompok, révek 

fenntartásának, felújításának támogatására” kiírt, LVF/2571/2016-NFM kódszámú 

pályázati felhívásról készült előterjesztést, azt a Képviselő-testületnek megtárgyalásra és 

elfogadásra javasolja. 

 

 

 



 

19 

 

 

3. Előterjesztés a 3734/1 hrsz-ú ingatlanra (Ábrányi villához vezető út) 

vonatkozó együttműködési megállapodás megkötéséről 

 
Kubatovics Áron bizottsági elnök: Röviden ismereti az előterjesztés tartalmát.  

 

Pernyeszi István, érintett szomszéd: Abban a három házas zsákutcában él kellemes 

nyugalomban 50 éve, amelyben ez a lépcső található. Nyilvánvaló, hogy mindannyian azért 

vásárolták meg a telküket, mert tudták, hogy ezen a területen nincs átmenő forgalom. Derült 

égből villámcsapásként érte őket, hogy a kérelmező itt átmenő forgalmat szeretne kialakítani. 

Látták az útra készült terveket, amely több okból is aggályos. Nem érti, hogy az út miért csak 

2 méter széles. Nem értik, hogy milyen módon lesz áthidalva a 9 méteres szintkülönbség. 

Felhívja a figyelmet arra, hogy a terv megvalósítása esetén megközelítőleg 25 fát és 18 bokrot 

fognak kivágni egy szépen parkosított területről. Határozottan aggasztja őket ez a terv, amely 

hatalmas földmunkával és az ott élők által kiépített út felbontásával, tönkre tételével jár. 

 

Alföldiné Petényi Zsuzsanna vagyongazdálkodási ügyintéző: Elnézést kér az ügyben a 

hiányos kommunikációért, a jelenlévő érintettek későn szereztek tudomást az előterjesztés 

tartalmáról. Személy szerint kevéssé volt tájékozott erről az ügyről, nem vett részt az 

egyeztetéseken. Az előterjesztés melléklete tartalmazza a megkeresést, amely két ingatlanrész 

átalakítására vonatkozó kérelmet tartalmaz. A Kerényi park részterületére vonatkozó kérést a 

főépítész nem támogatta, ezért a fennmaradt területigény a lépcsőre vonatkozik, amely 

térképvázlaton került megjelenítésre az előterjesztésben. Amennyiben a szabályozási terv 

lehetővé teszi, akkor megvásárolná ezt az ingatlanrészt, és itt a saját ingatlana másodlagos 

megközelítését kívánja kialakítani a kérelmező. 

 

Kubatovics Áron bizottsági elnök: Támogatja a lépcső fennmaradását. 

 

Magyar Judit bizottsági tag: Sajnálatosnak tartja, hogy a lakosokat senki nem kérdezte meg. 

Fontosnak tartja, hogy minden érintett véleményét megismerjék. Módosító határozati 

javaslata, hogy ez a napirendi pont, egyeztetéseket követően, kerüljön vissza egy hónap 

múlva tárgyalásra. 

 

Kubatovics Áron bizottsági elnök: Véleménye szerint az út kiépítésével a zsákutcában lévő 

ingatlanok értékcsökkenése bekövetkezhet. Egyetért Magyar Judit álláspontjával, vizsgálni 

szükséges ezt a kérdést, javasolja, hogy folytassanak ezzel kapcsolatban egyeztetéseket, és 

egy hónap múlva tárgyalják érdemben a már részletesen előkészített előterjesztést, amelyből 

minden érintett álláspontja megismerhető. 

 

Soós Ágnes érintett: Hiányolja az előterjesztés előzetes egyeztetését. A villa közvetlen 

szomszédságában él két kisgyermekével, akik a parkban szeretnek játszani a zsákutca végén. 

A kertjétől 30 cm-re megy fel a lépcső, amelyet úttá kívánnak alakítani. Nagyon megköszöni, 

ha a Bizottság még javasolja a további egyeztetést és a döntés elnapolását. Nyitottak az 

egyeztetésre. Szeretné megtudni, hogy pontosan mi a szándéka és a terve a kérelmező Laki 

Péternek. Nem mindegy, hogy lépcső felújításról vagy út kiépítéséről beszélünk. Az ingatlan 

nyugalma szempont volt annak kiválasztásakor. Átmenő forgalom esetén a jelenlegi állapot 

megváltozna. Laikusként is úgy ítéli, hogy építészeti szempontból aggályos ez a terv. A 

lépcső nagyon meredek kialakítású, amely átalakítást követően az ő ingatlanát veszélyeztetné 

leginkább. Javasolja, hogy tartsanak helyszíni szemlét, és vizsgálják meg ennek fényében a 

tervet. 
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Laki úr a villát időről-időre filmforgatáshoz bérbe adja. A filmforgatások évi két-három 

alkalommal jellemzők, ilyenkor két-három naptól egy hétig terjed ennek az ideje és 

folyamatos zaj (állványépítés, forgalom, áramfejlesztő üzemeltetése), illetve fényártalmat 

(éjszaka világító erős reflektorok) szenvednek az itt élők. Attól tartanak, hogy az eddig a fönti 

úton beszállítottak, az ezen túl lent, az általuk használt zsákutcában zajlana, végképp 

megzavarva ezzel a nyugalmukat. 

Ha a kerítésen egy kaput nyitnak, az ellen nincs kifogása, ha a lépcső változatlan formában 

fennmarad. 

 

Márton Andrea Vagyongazdálkodási Iroda vezető: Felvette a kapcsolatot a kérelmezővel, 

aki egyéb elfoglaltsága miatt nem tud részt venni az ülésen. A kérelmező tervei szerint ez egy 

keskeny, 2 méter széles, egy sávos út lenne, amely nem bonyolít teherforgalmat, kizárólag 

személygépjárművel szeretné innen is megközelíthetővé tenni az ingatlanát. A lépcsőt 

valóban megszüntetné és útként használná. Tudomása szerint évekkel ezelőtt erre volt 

lehetőség. Keresni fogja a megegyezés lehetőségét az érintettekkel. Sajnálatosnak tartja ő is, 

hogy elmaradt a korábbi egyeztetés. 

 

Pernyeszi István, érintett szomszéd: Nem érti, hogy Pintér Ádám képviselő miért mondta 

neki a múlt héten, hogy itt csupán lépcsőfelújításról van szó, sőt dr. Török Balázs 

városfejlesztési alpolgármester is erről tájékoztatta. 

 

Tolonics Gyula bizottsági tag: Valóban nem volt megfelelő az információáramlás. A múlt 

héten a tervek ismeretének hiányában mindenki úgy értette egy informális megbeszélés 

alapján, hogy a lépcső felújítása a kérelmező célja. Egyetért Magyar Judit módosító 

indítványával, hogy egy hónap múlva, az egyeztetést követően tárgyalja a Bizottság érdemben 

az Ábrányi villa új megközelítésének kialakítását. 

 

Kubatovics Áron bizottsági elnök: Nem támogatja ezt az előterjesztésben foglaltakat. 

Indítványozza, hogy Bizottság javasolja, hogy az előterjesztésben érintett feleket teljes körűen 

tájékoztassák a napirend tartalmáról, velük folytassanak egyeztetést. Ezt követően a júniusi 

Képviselő-testületi ülésre hozzák vissza a jelen előterjesztésben foglaltakat a tárgyalások 

eredményével kiegészítve. További kérdés, hozzászólás hiányában javasolja, hogy a Bizottság 

erről szavazzon. 
 

 

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

szavazattal a következő határozatot hozza: 

 

99/2016. (V.11) JVPEB sz. határozat 

 

Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi, Vagyonnyilatkozat-

vizsgáló és Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága megtárgyalta a 3734/1 hrsz-ú ingatlanra 

(Ábrányi villához vezető út) vonatkozó együttműködési megállapodás megkötéséről 

készült előterjesztést. A Bizottság javasolja, hogy az előterjesztésben érintett feleket 

teljes körűen tájékoztassák a napirend tartalmáról, velük folytassanak egyeztetést. Ezt 

követően a júniusi Képviselő-testületi ülésre hozzák vissza a jelen előterjesztésben 

foglaltakat a tárgyalások eredményével kiegészítve. 
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4. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat 2015. évi 

gazdálkodásának zárásáról (zárszámadás) és a 2015. évi maradvány 

jóváhagyásáról 

 
Kubatovics Áron bizottsági elnök: Röviden összefoglalja az előterjesztés tartalmát.  

 

Magyar Judit bizottsági tag: Jelzi, hogy még nem került csatolásra a könyvvizsgáló jelentés 

a zárszámadáshoz. 

 

Novák Andrea Közgazdasági Iroda vezetője: A könyvvizsgáló jelentést ma megkapták, 

nincs benne korlátozás. A testületi ülésen ki fogják osztani. 
 

Magyar Judit bizottsági tag: Megkérdezi, hogy pontosan mit jelent a finanszírozási ügylet. 

Milyen módon képződött a pénzmaradvány? 

 

Tamás Attiláné számviteli vezető: A finanszírozási ügylet azt jeleni, hogy az intézményi 

finanszírozás keretében támogatásként utal az önkormányzat forrást. Amely az önkormányzat 

intézményeinél bevételként, az önkormányzatnál kiadásként jelenik meg. Ez a költségvetésen 

belül nem tényleges kiadás-bevétel, mert azonos mértékben növeli a kiadási és bevételi 

főösszeget. Ez egy pénzügytechnikai ügylet, amely finanszírozási kiadás és bevételként 

kezelendő. Ebbe a körbe tartozik még az előző évi pénzmaradvány (teljesített bevételek és 

kiadások) elszámolása és a hitel felvétel. Az önkormányzatnak 400 millió forint hitelfelvétele 

volt, amelyet vissza is fizetett.  

400 millió forint a pénzmaradvány összege. Ezzel szemben vannak kifizetetlen szállítói 

számlák. Ezek olyan tételek, amelyek még a 2015. évhez kapcsolhatók, de a fizetési 

határidejük 2016. volt. A valós pénzmaradvány 487.406 Ft, amely december 31-ei állapot 

szerint a bankszámlán rendelkezésre áll. Szabadon felhasználható pénzmaradvány nincsen. 

 

Kubatovics Áron bizottsági elnök: Az áthúzódó kötelezettségvállalások megértése valóban 

nehéz kérdés. Egyszerűsítve a zárszámadás alapján a maradványérték nulla. Itt 

pénzügytechnikai lépésekről van szó a könyvelésben. 

 

Novák Andrea Közgazdasági Iroda vezetője: Ismerteti a maradvány könyvelési módját. 

 

Magyar Judit bizottsági tag: Az idei költségvetés kevés tartalékkal lett tervezve. 

Megkérdezi, hogy akkor ez a kevés tartalék már nem tud feltöltődni, ahogy azt a múlt évben 

megbeszélték.  

 

Tamás Attiláné számviteli vezető: Az évközben többletbevételekből fog még szabadon 

felhasználható tartalék képződni. Van rá lehetőség, hogy még nőjön a tartalék. 

 

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 Ellenőrző Bizottság 2 igen és 1 nem 

szavazattal a következő határozatot hozza: 
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100/2016. (V.11) JVPEB sz. határozat 

 

Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi, Vagyonnyilatkozat-

vizsgáló és Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága megtárgyalta a Szentendre Város 

Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásának zárásáról (zárszámadás) és a 2015. évi 

maradvány jóváhagyásáról készült előterjesztést. A Bizottság az előterjesztésben 

foglaltakat nem támogatja. 

 

 

 

5. Előterjesztés a Pirk János Múzeum Kulturális Szolgáltató Nonprofit 

Kft. 2015. évi közhasznúsági jelentéséről 

 
Kubatovics Áron bizottsági elnök: Röviden összefoglalja az előterjesztés tartalmát. Felhívja 

a figyelmet az épület karbantartásának szükségességére, amelynek állapota máris romlik, 

miközben még átadásra sem került, pedig rengeteg juttatás van benne. Elfogadja a jelentést, 

mert ez egy jogi aktus, de keresni kell a fennálló helyzet megoldását. Kérdés, hozzászólás 

hiányában indítványozza, hogy a Bizottság megtárgyalásra és elfogadásra javasolja az 

előterjesztésben foglaltakat. 

 

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

szavazattal a következő határozatot hozza: 

 

101/2016. (V.11) JVPEB sz. határozat 

 

Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi, Vagyonnyilatkozat-

vizsgáló és Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága megtárgyalta a Pirk János Múzeum 

Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2015. évi közhasznúsági jelentéséről készült 

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

 

 

 

6. Előterjesztés a Szentendre, belterület 2730/9 hrsz.-ú, kivett beépítetlen 

terület megjelölésű ingatlanra, valamint a Szentendre, belterület 2731 

hrsz.-ú ingatlan (Szentlászlói út 84., régi kocsigyár területén) 

telekalakítás után létrejövő részterületének értékesítésére 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 Ellenőrző Bizottság egybehangzó 3 igen 

szavazattal a következő határozatot hozza: 
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102/2016. (V.11) JVPEB sz. határozat 

 

Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi, Vagyonnyilatkozat-

vizsgáló és Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága megtárgyalta a Szentendre, belterület 2730/9 

hrsz.-ú, kivett beépítetlen terület megjelölésű ingatlanra, valamint a Szentendre, 

belterület 2731 hrsz.-ú ingatlan (Szentlászlói út 84., régi kocsigyár területén) 

telekalakítás után létrejövő részterületének értékesítésére vonatkozó elővásárlási joggal 

történő rendelkezésről készült előterjesztést, azt a Képviselő-testületnek megtárgyalásra 

és elfogadásra javasolja. 

 

 

7. Előterjesztés bérlői tartozásból eredő részletfizetési kérelemről –Tüzifa-

Depo Kft. 

 
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 Ellenőrző Bizottság egybehangzó 3 igen 

szavazattal a következő határozatot hozza: 

 

103/2016. (V.11) JVPEB sz. határozat 

 

Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi, Vagyonnyilatkozat-

vizsgáló és Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága megtárgyalta a bérlői tartozásból eredő 

részletfizetési kérelemről - Tüzifa-Depo Kft. - készült előterjesztést, azt a Képviselő-

testületnek megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. 

 
 

8. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 

város forgalmi és parkolási rendjéről és a parkolási díjakról, a védett és 

korlátozott övezetekbe történő behajtás rendjéről szóló 23/2007. (IV.13.) 

Önk. rendeletének módosításáról 
 

Kubatovics Áron bizottsági elnök: Felkéri a Közigazgatási és Adó Iroda vezetőjét, hogy 

ismertesse az általa előkészített előterjesztést és annak kiegészítését. Megjegyzi, hogy 

gondolkodott ezen a kérdésen, de nem tartja teljes mértékben célszerűnek, mert néhány éven 

belül majd meg kell szüntetni ezt a kedvezményt, amikor az elektromos gépjárművek száma 

jelentősen nő. 

 

dr. Ligetfalvi Kinga Közigazgatási és Adó Iroda vezető: Röviden összefoglalja az 

előterjesztés és a kiegészítés tartalmát. Ismerteti a rendelet szövegének szükségszerű 

pontosításait. 

 

Tolonics Gyula bizottsági tag: Véleménye szerint a környezettudatosság fontos kérdés, ezért 

javasolja, hogy támogassák ezt az ügyet. Ha később változnak a feltételek, akkor szükség 

szerint módosítják a rendeletet. 
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Kubatovics Áron bizottsági elnök: Kérdés, hozzászólás hiányában indítványozza, hogy a 

Bizottság megtárgyalásra és elfogadásra javasolja az előterjesztésben foglaltakat. 

 

A Jogi, Vagyonnyilatkozat-vizsgáló és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság egybehangzó 7 igen 

szavazattal a következő határozatot hozza: 

 

104/2016. (V.11) JVPEB sz. határozat 

 

Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi, Vagyonnyilatkozat-

vizsgáló és Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága megtárgyalta a Szentendre Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének a város forgalmi és parkolási rendjéről és a 

parkolási díjakról, a védett és korlátozott övezetekbe történő behajtás rendjéről szóló 

23/2007. (IV.13.) Önk. rendeletének módosításáról készült előterjesztést, azt a Képviselő-

testületnek megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. 
 

 

9. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 

Szentendre Város területén az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről 

szóló 24/2007. (V.30.) Önk. számú rendeletének módosításáról 

 
Kubatovics Áron bizottsági elnök: Nem tartja elfogadhatónak az előterjesztés tartalmát. 

Sajnálja, hogy szinte az egyetlen hajnalig nyitva tartó vendéglátó egység nyitvatartási idejét 

korlátozzák. Tisztában van azzal, hogy az ilyen helyek feszültség forrássá válhatnak, ha a 

környéken élőket zavarja a vendéglátóegység közönsége. Ez nem egy vállalkozásbarát lépés 

az önkormányzat részéről, ha egy kiadott engedélyt később visszavonnak, a vendéglátó 

egység szolgáltatását igénybe vevő közönség magatartása miatt. Fontosnak tartja, hogy 

Szentendrén is legyen olyan szórakozó hely, amelyik hajnalig nyitva tart. Ha ez nem 

megoldható, akkor vizsgálni szükséges, hogy lehetséges-e Szentendrén egy szórakoztató 

negyed kialakítása, ahol meghatározott területen belül engedélyezik a hajnalig tartó nyitva 

tartást és lehetőség szerint a legkevésbé zavarják a környéken élőket, legyen kiemelt védelem, 

megfelelő hulladékgyűjtők. Célszerűnek tartaná, ha az önkormányzat keresne erre megoldási 

lehetőséget. Felhozza a budapesti Ráday utca példáját, ahol már kialakítottak egy jól működő 

szórakoztató negyedet. Ezt összhangba kell hozni a szociális lakások ügyével, a vállalkozás 

fejlesztéssel és a Duna korzón éjszakai életet élő ifjúság igényeivel. 

 

Magyar Judit bizottsági tag: Fontosnak tartja az átgondolt, egységes szabályozást. Nem 

tartja jónak az ad hoc jellegű szabályozást. Mint egy falat kenyér, úgy hiányzik egy 

szórakoztató negyed, amelyik kiszolgálja az ifjúság igényeit. 

 

dr. Ligetfalvi Kinga Közigazgatási és Adó Iroda vezető: A jelen módosítás 3 

vendéglátóhely nyitvatartási idejét korlátozza. A rendőrség és a lakosság részéről is 

megkeresést kaptak, hogy tegyenek valamit a környék nyugalmának megőrzése érdekében. 

Az étterem tulajdonosával több ízben egyeztettek, hatósági eljárásokat indítottak és vezetői 

szintű megbeszéléseket is folytattak a probléma megoldása érdekében. 

 

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

hogy a Bizottság megtárgyalásra és elfogadásra javasolja az előterjesztésben foglaltakat. 
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A Jogi, Vagyonnyilatkozat-vizsgáló és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság egybehangzó 3 igen 

szavazattal a következő határozatot hozza: 

 

105/2016. (V.11) JVPEB sz. határozat 

 

Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi, Vagyonnyilatkozat-

vizsgáló és Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága megtárgyalta a Szentendre Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének a Szentendre Város területén az üzletek éjszakai 

nyitvatartási rendjéről szóló 24/2007. (V. 30.) Önk. számú rendeletének módosításáról 

készült előterjesztést, azt a Képviselő-testületnek megtárgyalásra és elfogadásra 

javasolja. 
 
 

 

10. Előterjesztés a pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi 

ellátásokról szóló 5/2015. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról 

szóló …/2016. (….) önkormányzati rendelet elfogadásáról 
 

Kubatovics Áron bizottsági elnök: Felkéri a Közigazgatási és Adó Iroda vezetőjét, hogy 

röviden foglalja össze az előterjesztés tartalmát.  

 

dr. Ligetfalvi Kinga Közigazgatási és Adó Iroda vezető: Ismerteti az előterjesztés lényegi 

elemeit, a gyógyszertámogatás módját, amely a körzeti orvosok és a patikák 

együttműködésével valósítható meg, a jogszabályi előírásoknak megfelelően. 

 

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

Bizottság megtárgyalásra és elfogadásra javasolja az előterjesztésben foglaltakat. 

 

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

szavazattal a következő határozatot hozza: 

 

106/2016. (V.11) JVPEB sz. határozat 

 

Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi, Vagyonnyilatkozat-

vizsgáló és Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága megtárgyalta a pénzbeli és természetbeni 

szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 5/2015. (II.17.) önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló …/2016. (….) önkormányzati rendelet elfogadásáról készült 

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

 

 

11. Tájékoztató az adóbevételek és adóhátralékok 2016. I. negyedévi 

alakulásáról (bizottsági) 

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

hozzászólás hiányában megállapítja, hogy a Bizottság a tájékoztatót köszönettel tudomásul 

vette. 
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12. Tájékoztató a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási 

Önkormányzati Társulás által Szentendrén létesítendő regionális 

hulladékátrakó és hulladékudvar helyzetéről 

 
Kubatovics Áron bizottsági elnök: Köszönti a Városi Szolgáltató NZrt. (a továbbiakban 

röviden: VSZ NZrt.) munkatársait. Elnézést kér a javasolt érkezési időponttól való eltérésért. 

Felkéri az előkészítőket, hogy foglalják össze röviden a tájékoztató tartalmát, illetve 

ismertessék, ha új aktuális információról tudnak. Megkérdezi, hogy terveznek a bejárást a 

regionális hulladékátrakó és a hulladékudvar területén. Ha nem terveztek ilyet, akkor kéri, 

hogy biztosítsák számára ennek lehetőségét. 

 

Pálinkás Attila VSZ NZrt. Hulladékgazdálkodási és Köztisztasági Divízió vezetője: A 

múlt héten járt a VSZ NZrt.-nél két személy a nyertes konzorcium részéről, akik alvállalkozói 

szerződést kívánnak kötni az üzemeltetésre a VSZ NZrt.-vel. Elméletileg június vége vagy 

július eleje lehet egy olyan időpont, amikor elindulhat az új rendszer. 

 

Kosztek Gabriella pályázati koordinátor: Felhívja a figyelmet arra, hogy a Magyar 

Kormány elutasította az önkormányzat kérelmét, amely a hulladékudvar területére 

vonatkozott. Hivatalos értesítést nem kaptak erről, de az új információ, hogy az 

önkormányzatnak lehetősége nyílik újból beadni ez irányú kérelmét. 

 

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

Bizottság a tájékoztatót tudomásul vette. 

 
 

Dr. Vass Péter bizottság tag megérkezik a tárgyalóterembe. A jelenlévő bizottsági tagok 

létszáma: 4 fő. 

 

 

13. Előterjesztés a Városi Szolgáltató Zrt. 2015. évi mérlegbeszámolójának 

elfogadásáról 

 
Kubatovics Áron bizottsági elnök: Röviden összefoglalja az előterjesztés tartalmát. Felkéri 

a VSZ NZrt. vezérigazgatóját, hogy indokolja részletesen a veszteség mértékét. Megkérdezi, 

hogy a 217 millió forint vesztségből mekkora a pénzügytechnikai rész, és mekkora összeg 

jelenik ebből meg a cash-flow-ban. 

 

Mandula Gergely VSZ NZrt. vezérigazgató: Összességében a kimutatott 217 millió forint 

negatív eredményének kisebb része kapcsolható 2015-höz. Ez hozzávetőlegesen 80 millió 

forint, amely a közétkeztetési és távfűtési divízió működése miatt keletkezett. A közétkeztetés 

terén egy nem megfelelő díjmegállapítás, illetve többletfeladat-ellátás miatt keletkezett 

veszteség. A 2016. évi üzleti tervükben jelezték ezt a nehézséget és már megtörtént a 

díjemelés. Az alacsonyabb I. negyedévi távhő-támogatás is veszteséget okozott a cégnek. Az 

utolsó negyedévben ez rendezésre került, már magasabb a támogatás mértéke. A 

közszolgáltatási eredmény pótkompenzációval valósult meg, amely negatívan befolyásolta az 

eredményt. 
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Nagy-Lászka Stella VSZ NZrt. gazdasági vezető: Fontosnak tartja, hogy az eredményoldali 

korrekcióknak nincs cash-flow hatása, nem változtat a cég likviditási helyzetén, azonban ez az 

eredményt rontja. Egyetlen 10 millió forint összegű tétel volt, amelynek a kifizetésére is sor 

került, tehát ez az egy tétel kihatással volt a cash-flow-ra. 

 

Magyar Judit bizottsági tag: Megkérdezi, hogy miből ered a közétkeztetésnél az 52 millió 

forint veszteség. A korábbi bizottsági üléseken pedig arról hallotta, hogy prémium minőségű 

anyagok beszerzésére is lehetőség nyílik, és nem arról, hogy hiány keletkezne. Veszélyes 

állapotnak tartja, hogy a VSZ NZrt. és jogelődei valahányszor új vezetést kaptak, mindig új 

megállapításokra jutottak a korábbi időszakról, mint amit az elődjei állítottak. Nehéz ezt így 

elfogadni. Megkérdezi, hogy mit foglal magába a 20,682 millió forint, korábban jogalap 

nélkül kiállított önkormányzati számla. A Concerto program is nagyon sikeres volt, a 

támogatás olyan mértékű volt, hogy fel sem tudták használni, most pedig 18 millió forint 

veszteség keletkezett ehhez kapcsolódóan. Hogyan lehetséges ez? 

 

Mandula Gergely VSZ NZrt. vezérigazgató: A közétkeztetésnél külön van nyersanyag és 

szolgáltatási díj elszámolás. A szolgáltatási díj, ami a nyersanyaghoz viszonyított 

százalékszámításból ered, ez vitte el negatív irányba az eredményt. A primőr beszerzést úgy 

tudták megvalósítani, ha valamilyen terméket kedvezőbb áron tudtak beszerezni, akkor a 

kedvezmény erejéig tudtak primőr árut beszerezni a megtakarításukból.  

Időbeli elcsúszás és egyes 2014. évi elvégzett munkából eredő tételek igazolásának hiánya 

miatt keletkeztek kifizetetlen számlák. 

 

Nagy-Lászka Stella VSZ NZrt. gazdasági vezető: Költség oldalon szerepelt egy elvégzett 

munka, amelyet kiszámláztak az önkormányzatnak, azonban mivel az önkormányzat nem 

igazolta ezek elvégzését, ily módon az önkormányzatnál nem került könyvelésre. Ezért 

kénytelenek most leírni ezeket a tételeket, ez csökkenti a bevételt.   

A 6 éves Concerto program folyamán felmerült könyvelési hibák eredménye a kimutatott 

veszteség. Ez a Concerto program eredményességét érdemben nem befolyásolja.  

 

Kubatovics Áron bizottsági elnök: Megkérdezi, hogy milyen mechanizmus működik akkor, 

ha ilyen eset előfordul, hogy egy cég vagy az önkormányzat nem hajlandó befogadni a 

számlát. Jó lenne, ha a jövőben nem fordulna olyan elő, hogy az önkormányzat megtagadja a 

teljesítés igazolást. Hogyan lehet ezt kivédeni?  

 

dr. Vass Péter bizottsági tag: A VSZ NZrt. felügyelő bizottsága, pontosan a 217 milliós 

veszteség miatt, azt javasolta, hogy végezzenek belső vizsgálatot, amelynek keretében tárják 

fel a felelősség kérdését. 

 

Mandula Gergely VSZ NZrt. vezérigazgató: Valóban javaslatot tett erre a felügyelő 

bizottság, de erről nem hozott külön határozatot. Véleménye szerint tulajdonosi hatáskör egy 

ilyen vizsgálat elindítása. 

 

Magyar Judit bizottsági tag: Ekkora veszteségi tétel véleménye szerint indokolja a vizsgálat 

szükségességét, főként az előző év 1 millió forintos eredményéhez viszonyítva. 

 

Kubatovics Áron bizottsági elnök: 2017. jan 1-jétől a közétkeztetés elkerül VSZ NZrt. 

feladatai közül, elkerül az iskolás fenntartása, hulladékgazdálkodás rendszere átalakulóban 

van. Erre figyelemmel fel kell készülni a nagymértékű átszervezésre. 
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Kubatovics Áron bizottsági elnök: További kérdés, hozzászólás hiányában indítványozza, 

hogy a Bizottság megtárgyalásra és elfogadásra javasolja az előterjesztésben foglaltakat, azzal 

a kiegészítéssel, hogy a Bizottság javasolja és indokoltnak tartja a felügyelő bizottság által is 

felvetett eredményrontó tényezők részletes vizsgálatát, és ennek kapcsán a felelősség 

kérdésének áttekintését. Felkéri a Bizottság tagjait, hogy erről szavazzanak. 

 

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

szavazattal a következő határozatot hozza: 

 

107/2016. (V.11) JVPEB sz. határozat 

 

Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi, Vagyonnyilatkozat-

vizsgáló és Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága megtárgyalta a Városi Szolgáltató Zrt. 2015. 

évi mérlegbeszámolójának elfogadásáról készült előterjesztést, azt a Képviselő-

testületnek megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. 

A Bizottság javasolja és indokoltnak tartja a felügyelő bizottság által is felvetett 

eredményrontó tényezők részletes vizsgálatát, és ennek kapcsán a felelősség kérdésének 

áttekintését. 

 

 

14. Előterjesztés a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. közszolgáltatási 

tevékenységének 2015. évi elszámolásáról 

 
Kubatovics Áron bizottsági elnök: Röviden összefoglalja az előterjesztés tartalmát.  

 

Magyar Judit bizottsági tag: Megkérdezi, hogy az eredmény figyelembe vételével 

összegezhető úgy a tapasztalat, hogy jól vizsgázott az új rendszer. 

 

Kubatovics Áron bizottsági elnök: Véleménye szerint így is összegezhető az előterjesztés 

tartalma. Jól vizsgázott a rendszer. 

 

Mandula Gergely VSZ NZrt. vezérigazgató: A módszer megfelelő, kisebb finomításokra 

azonban még szükség lesz. 

 

Kubatovics Áron bizottsági elnök: A napi szintű finomítás már a VSZ NZrt. és a 

városvezetés feladata. További kérdés, hozzászólás hiányában indítványozza, hogy a 

Bizottság megtárgyalásra és elfogadásra javasolja az előterjesztésben foglaltakat. 

 

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

szavazattal a következő határozatot hozza: 

 

108/2016. (V.11) JVPEB sz. határozat 

 

Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi, Vagyonnyilatkozat-

vizsgáló és Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága megtárgyalta a Városi Szolgáltató Nonprofit 

Zrt. közszolgáltatási tevékenységének 2015. évi elszámolásáról készült előterjesztést, azt 

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

hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 3/2014. (II.4.) önkor-

mányzati rendelete módosításáról 

 
Kubatovics Áron bizottsági elnök: Felkéri a VSZ NZrt. jogtanácsosát, hogy ismertesse a 

rendeletmódosítás lényegi pontjait. 

 

dr. Huszár Adrienn VSZ NZrt. jogász: Röviden összefoglalja a módosítás indokait. 

Hatályba lépett a hulladékgazdálkodásról szóló törvény módosítása és az ehhez kapcsolódó 

módosításokra került most sor, amelyet korábban már egyeztettek a Képviselő-testülettel.  

Apró pontosításokkal a szöveg egyértelművé tételére törekedtek. Emiatt vált szükségessé a 

közszolgáltatási szerződés módosítása is. Szolgáltatási díjat az új rendszerben csak az kaphat, 

aki elvégezte a helyi szabályzat módosítását a hatályos jogszabályoknak megfelelően, ezért is 

fontos számunkra a jelen rendeletmódosítás. 

 

Kubatovics Áron bizottsági elnök: A holnapi testületi ülésig készít érdemi javaslatot az 

előterjesztéssel kapcsolatban, de ezt még nem tudja pontosan összefoglalni. Keresni 

szükséges a legjobb megoldást. Éppen ezért, a megalapozott döntés előkészítése érdekében, 

megtérülési számításokat szeretne kérni június és szeptember környékén, hogy eldönthessék, 

hogy melyik megoldás kínálja a városnak a legkedvezőbb, legbiztonságosabb megoldást. 

 

Mandula Gergely VSZ NZrt. vezérigazgató: Nagyon szeretnék már ők is elvégezni ezeket 

a számításokat. Amint az adatokkal tisztában lesznek, ezeket automatikusan készítik. Ez 

meghatározó döntés lesz a cég életében. 

Már most komoly likviditási problémája van a cégnek, ezért biztosan az önkormányzat 

segítségére fognak szorulni, ha a hulladékgazdálkodást koordináló szerv nem tud előleget 

adni a VSZ NZrt.-nek. Az új rendszer miatt csak márciusra tudtak számlázni a fogyasztók 

felé, tehát már most hiányzik a cég kasszájából az áprilisi bevétel. A díjrendelet hiánya egyre 

súlyosbodó kérdéseket fog felvetni. A rendeletmódosítás csak a legszükségesebb lépéseket 

tartalmazza. 

 

Kubatovics Áron bizottsági elnök: A hulladékgazdálkodás esetleges alul-, illetve 

előfinanszírozása valóban komoly kérdéseket vet fel. 

 

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

hogy a Bizottság megtárgyalásra és elfogadásra javasolja az előterjesztésben foglaltakat. 

Felkéri a Bizottság tagjait, hogy erről szavazzanak. 

 

A Jogi, Vagyonnyilatkozat-vizsgáló és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 3 igen és 1 tartózkodás 

szavazattal a következő határozatot hozza: 

 

109/2016. (V.11) JVPEB sz. határozat 

 

Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi, Vagyonnyilatkozat-

vizsgáló és Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága megtárgyalta Szentendre Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 

3/2014. (II.4.) önkormányzati rendelete módosításáról készült előterjesztést, azt a 

Képviselő-testületnek megtárgyalásra és elfogadásra javasolja.   
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16. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzata és a Városi Szolgáltató 

Nonprofit Zrt. között létrejött, hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 

ellátásáról szóló közszolgáltatási szerződés módosításáról 
 

 

Kubatovics Áron bizottsági elnök: Röviden összefoglalja az előterjesztés tartalmát.  

 

dr. Huszár Adrienn VSZ NZrt. jogász: Kéri, hogy a Bizottság egészítse ki a határozati 

javaslatot azzal, hogy a közszolgáltatási szerződésben a megrendelő általános kötelezettségeit 

tartalmazó 2.4. pontot egészítsék egy további e) ponttal, az alábbiak szerint: 

„ - a vonatkozó kormányrendelet szerint teljesítés igazolás kiállítása és a koordináló szervnek 

történő átadása.” Felkéri a Bizottság tagjait, hogy erről szavazzanak. Elfogadási 

kötelezettsége van az önkormányzatnak. A jogszabályoknak megfelelően kell átalakítani a 

rendeletet és a közszolgáltatási szerződést. 

 

Magyar Judit bizottsági tag: Nem tudja elfogadni az előterjesztésben foglaltakat. Korábban 

már a rezsi csökkentésnél is hátrányosabb helyzetbe került a szolgáltató, most tovább romlik 

ez a helyzet. Nem tudja elfogadni a kialakult anomáliákat, félő, hogy ellehetetlenítik a 

hulladékgazdálkodást, ezért fog most nemmel szavazni, így tud tiltakozva a jelenlegi helyzet 

és a bizonytalan új rendszer ellen. Ez a szavazat nem a VSZ NZrt.-nek szól, hanem magasabb 

szintre. 

 

Kubatovics Áron bizottsági elnök: Nem ért egyet a jelenlegi állapotokkal, sem a 

hulladékgazdálkodási rendszer átszervezésével, de a jelen helyzetben csak a város érdekeit 

lehet vizsgálni és a lehető legjobb, legbiztonságosabb rendszer kialakítása a cél. 

Lépéskényszerben van az önkormányzat. 

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

elfogadásra javasolja az előterjesztésben foglaltakat, azzal a kiegészítéssel, hogy a 

szerződésben a megrendelő általános kötelezettségeit tartalmazó 2.4. pontot kiegészítik egy 

további e) ponttal, az alábbiak szerint: 

„ - a vonatkozó kormányrendelet szerint teljesítés igazolás kiállítása és a koordináló szervnek 

történő átadása.”. Felkéri a Bizottság tagjait, hogy erről szavazzanak. 

 

A Jogi, Vagyonnyilatkozat-vizsgáló és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 3 igen és 1 nem 

szavazattal a következő határozatot hozza: 
 

110/2016. (V.11) JVPEB sz. határozat 

 

Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi, Vagyonnyilatkozat-

vizsgáló és Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága megtárgyalta a Szentendre Város 

Önkormányzata és a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. között létrejött, 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló közszolgáltatási szerződés 

módosításáról készült előterjesztést, azt a Képviselő-testületnek megtárgyalásra és 

elfogadásra javasolja, azzal a kiegészítéssel, hogy a szerződésben a megrendelő általános 

kötelezettségeit tartalmazó 2.4. pontot kiegészítik egy további e) ponttal, az alábbiak 

szerint: 

„ - a vonatkozó kormányrendelet szerint teljesítés igazolás kiállítása és a koordináló 

szervnek történő átadása.”. Felkéri a Bizottság tagjait, hogy erről szavazzanak. 
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17. Előterjesztés Szentendre Város épületeinek karbantartása, üzemeltetése 

tárgyában kötött közszolgáltatási 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 Ellenőrző Bizottság egybehangzó 4 igen 

szavazattal a következő határozatot hozza: 

 

111/2016. (V.11) JVPEB sz. határozat 

 

Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi, Vagyonnyilatkozat-

vizsgáló és Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága megtárgyalta a Szentendre Város épületeinek 

karbantartása, üzemeltetése tárgyában kötött közszolgáltatási szerződés módosításáról 

készült előterjesztést, azt a Képviselő-testületnek megtárgyalásra és elfogadásra 

javasolja. 

 
 

18. Előterjesztés az élelmezési nyersanyag közbeszerzésről 

 
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 Ellenőrző Bizottság egybehangzó 4 igen 

szavazattal a következő határozatot hozza: 

 

112/2016. (V.11) JVPEB sz. határozat 

 

Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi, Vagyonnyilatkozat-

vizsgáló és Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága megtárgyalta az élelmezési nyersanyag 

közbeszerzésről készült előterjesztést, azt a Képviselő-testületnek megtárgyalásra és 

elfogadásra javasolja. 

 
 

19. Előterjesztés a földgáz közbeszerzésről 
 

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 Ellenőrző Bizottság egybehangzó 4 igen 

szavazattal a következő határozatot hozza: 
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113/2016. (V.11) JVPEB sz. határozat 

 

Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi, Vagyonnyilatkozat-

vizsgáló és Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága megtárgyalta a földgáz közbeszerzésről 

készült előterjesztést, azt a Képviselő-testületnek megtárgyalásra és elfogadásra 

javasolja. 

 

 
20. Előterjesztés Party kukák telepítéséről a Duna korzón 

 
Kubatovics Áron bizottsági elnök: Röviden összefoglalja az előterjesztés tartalmát.  

 

Magyar Judit bizottsági tag: Nem hisz abban, hogy a Duna korzón éjszaka, felfokozott 

állapotban szórakozó fiatalok rábírhatók a megfelelő környezettudatos viselkedésre, illetve 

megnyerhetők ehhez a programhoz. Az étterem tulajdonosok társadalmi munkáját nem tartja 

tökéletes megoldásnak. Véleménye szerint a naponkénti intenzívebb takarítás, 

hulladékgyűjtés jelenthet megoldást a problémára. Meg kéne nevelni az ifjúságot, de ez nem 

gondolja, hogy ez a javaslat erre a célravezető módszer lenne. A környezettudatos nevelés az 

iskola, a család feladata. 

 

Kubatovics Áron bizottsági elnök: Egyetért a több hulladékgyűjtő kihelyezésének 

gondolatával, azonban tény, hogy már péntek este tele vannak a Duna korzó kandelábereire 

kihelyezett kosarak. A VSZ NZrt. hétvégén is végzi a takarítási munkát. Nem ezzel van a 

gond, hanem az ifjúság jelenlegi szemléletével. Jó lenne, ha menő lenne nem eldobni az 

üveget. Ez egy ideiglenes megoldás. Egy lépés előre, amibe bevonnák a középiskolásokat a 

kuka dekorálással. Az étterem tulajdonosok sokszor szembesülnek a problémával és 

támogatják ezt a programot. Egyetért azzal, hogy ez nem kizárólag önkormányzati feladat. El 

kellene indítani ezt a folyamatot, mert nagyon rossz állapot alakult ki, ami kezelésre szorul, 

amelynek ez a program egy apró eleme lehetne. Sokkal több padra, civil és ifjúsági házra 

lenne szükség, akár mobil kamera rendszert is ki lehetne alakítani. 

 

dr. Vass Péter bizottsági tag: A Duna korzón kialakult állapotokra véleménye szerint a 

nevelési elbeszélgetések után megoldás lenne a rendőrség bevonása. Figyelmeztetés után 

bírságolni kellene a kárt okozókat. 

 

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 Ellenőrző Bizottság 2 igen, 2 tartózkodás 

szavazattal a következő határozatot hozza: 

 

114/2016. (V.11) JVPEB sz. határozat 

 

Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi, Vagyonnyilatkozat-

vizsgáló és Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága megtárgyalta a Party kukák telepítéséről a 

Duna korzón című előterjesztést. A Bizottság az előterjesztésben foglaltakat nem 

támogatja. 
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21. Tájékoztató a Hulladékgazdálkodási és Köztisztasági Divízió szilárd 

hulladék kezeléséről és a köztisztaság helyzetéről 2016. I. negyedévében 

(bizottsági) 

 
Kubatovics Áron bizottsági elnök: Ismerteti a tájékoztatóban foglaltakat. Megkérdezi, hogy 

a háztól történő lomtalanításnál most hogy áll a várólista. 

 

Pálinkás Attila VSZ NZrt. Hulladékgazdálkodási és Köztisztasági Divízió vezetője: A 

lomelszállítási várólistán pillanatnyilat a legkorábbi időpont júliusra kérhető. 

 

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

Bizottság a tájékoztatót tudomásul vette. 

 

 

22. Tájékoztató a parkolás bevételeinek és helyzetérnek alakulásáról 2016. 

I. negyedévi alakulásáról (bizottsági) 

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

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

 

 

23. Likviditási és pénzügyi kimutatással (bizottsági) 
 

Kubatovics Áron bizottsági elnök: Röviden ismerteti a kimutatásban foglaltakat. 

Megkérdezi, hogy milyen kapcsolat áll fenn az önkormányzat és a VSZ NZrt. között a 

likviditás hiány kezelésével kapcsolatban. Ha ténylegesen konkrét probléma merül fel, akkor 

azonnal információt kap erről az önkormányzat, és azonnal keresni kezdik a megoldást? 

 

Mandula Gergely VSZ NZrt. vezérigazgató: A VSZ NZrt. és az önkormányzat gazdasági 

vezetői között heti rendszeres egyeztetés van. Az önkormányzat likviditási lehetőségeiről nem 

tud nyilatkozni. A konkrét probléma azonnali jelzése lehetséges. A felügyelő bizottságnak is 

ez külön kérése volt, hogy helyezzenek erre hangsúlyt, ne lehessen fennakadás az információ 

áramlásban és szükség esetén azonnal kérjenek segítséget. 

 

Nagy-Lászka Stella VSZ NZrt. gazdasági vezető: Április elsejétől működik a 

hulladékgazdálkodás az eddig megszokott renddel, de nem tudják, hogy az új rendszerben 

ennek mennyi lesz a fedezete és mikor utalják át. Ha augusztusig nem kapnának ténylegesen 

sem előleget, sem támogatást, akkor akár 100 millió forintot is elérheti a kieső árbevétel 

mértéke. Mindent megtesznek annak érdekében, hogy ezt a helyzetet elkerüljék. 

Folyamatosan próbálnak tárgyalni előleg folyósításáról a Nemzeti Hulladékgazdálkodási 

Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.-vel. 

 

Kubatovics Áron bizottsági elnök: Megkérdezi, hogy milyen módon fog rendeződni a 

fűtőmű sorsa. Ennek rendeződése mennyiben fog segíteni a VSZ NZrt. helyzetén? 

 

Mandula Gergely VSZ NZrt. vezérigazgató: Június 30-áig az önkormányzat 

megrendelésére a Főtáv Zrt. végez egy auditot. Ennek keretében adatszolgáltatást nyújtott a 

VSZ NZrt. első körben. Várhatóan merülnek még fel újabb kérdések. Sajnos a távlati 

tervekről, konkrét dátumokról egyelőre nem kapott információt. 
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Kubatovics Áron bizottsági elnök: Kérdés, hozzászólás hiányában megállapítja, hogy a 

Bizottság a likviditási és pénzügyi kimutatásban foglaltakat tudomásul vette. 

 

 

24. Előterjesztés Szentendrére készülő településrendezési eszközökkel 

kapcsolatos Telepítési Tanulmánytervek és településrendezési 

szerződések elfogadásáról (Vasúti villasor, Vadon Háza, Rózsa utca) 

 
Kubatovics Áron bizottsági elnök: Röviden összefoglalja az előterjesztés tartalmát. 

Elmondja, hogy az ezzel kapcsolatos egyeztetéseken minden alkalommal részt vett. 

 

Magyar Judit bizottsági tag: Ismeretei szerint 30% a Vasúti villasor menti területen a 

beépíthetőség, ezért túlzott mértékűnek tartja ezen a területen 64 lakás felépítését. Korábban 

olyan határozatra emlékszik, bár nem pontosan, hogy a lakóparkok elszaporodásának 

meggátolása érdekében hoztak határozatot, amelyben korlátozták az egy telekre építhető 

lakások számát. 

 

Aba Lehel főépítész: Röviden összefoglalja a lényegi elemeket. Három telepítési tanulmány 

tervről van szó, amelyet már a Városfejlesztési Bizottság ülésein készítettek elő, amelyre 

minden képviselőt és szakértőt meghívtak.  

A Vasúti villasor menti tulajdonosi körrel jó úton halad a megegyezés, azonban az ehhez 

kapcsolódó szerződés meg nem áll olyan szinten, hogy be lehetett volna terjeszteni 

elfogadásra. A terület jelenlegi besorolása kertvárosi lakóövezet. Véleménye szerint a 

kertvárosi övezettel kapcsolatos telkenkénti lakásszámokra emlékszik Magyar Judit. 

Pillanatnyilat az épületszám a nagyobb dilemma. 

Ez a terület kisvárosi lakóövezetté lesz minősítve a beruházó kérésére, cserébe az átadott 

területért. Ezt tartalmazza most az új övezeti tervezet, amelyen 35% a beépíthetőség, 

legfeljebb 4 lakás kialakításával. Élhető, használható telekstruktúra kialakítására törekedtek. 

Ez a terület jellegénél fogva elviseli az ilyen fajta intenzitás növekedést. 

 

Magyar Judit bizottsági tag: Megkérdezi, hogy a 80 gépjármű kapacitású parkolót kialakítja 

a beruházó. 

 

Aba Lehel főépítész: Az önkormányzat területet kap. Véleménye szerint a város ezúton 

értéknövekményeket szerez, amelyen a város önállóan esetleg a BKK Zrt.-vel együtt 

működve tud P+R parkolót kialakítani. A kapott területen lehetőség nyílik iroda, intézményi 

funkció fejlesztésére, amely a lakossági szolgáltatásoknak helyszínt biztosíthat, de a 

Képviselő-testület az telkek értékesítéséről is dönthet. 

 

Kubatovics Áron bizottsági elnök: Elmondja, hogy az előzetes megbeszélésen a fő cél a 

parkoló kialakítása volt, akár több szinten. 

Szentendrén a lakófunkció növekedésére van lehetőség, tehát a lakosság száma továbbra is 

növekedni fog, azonban a számukra szükséges intézményrendszer hiányos.  

Nem tartja jó iránynak, hogy minél több lakó funkciójú ingatlan épüljön be az évek során, 

hanem a lakosság megfelelő színvonalú kiszolgálására kellene törekedni, és fékezni kellene a 

lakóterületi fejlesztéseket. 

 

Magyar Judit bizottsági tag: Megkérdezi, hogy vizsgálták-e a forgalomtechnikai fejlesztést 

a területen. 
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Aba Lehel főépítész: Részletesen megvizsgálták, felmérték a lehetőségeket, és a 

forgalomtechnikai szakember megállapítása szerint a Vasúti villasor közlekedésében megvan 

a megfelelő tartalék. Elképzeléseik szerint a tehergépjármű forgalmat korlátoznák a Vasúti 

villasor egyes szakaszain. Álláspontja szerint egy organikus lakóterületi fejlesztést nem 

szabad teljesen mértékben korlátozni.  

 

Kubatovics Áron bizottsági elnök: Véleménye szerint ezen a területen fölösleges tovább 

blokkolni a beruházásokat. További kérdés, hozzászólás hiányában indítványozza, hogy a 

Bizottság megtárgyalásra és elfogadásra javasolja az előterjesztésben foglaltakat. 

 

A Jogi, Vagyonnyilatkozat-vizsgáló és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 3 igen, 1 tartózkodás 

szavazattal a következő határozatot hozza: 
 

115/2016. (V.11) JVPEB sz. határozat 

 

Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi, Vagyonnyilatkozat-

vizsgáló és Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága megtárgyalta a Szentendrére készülő 

településrendezési eszközökkel kapcsolatos Telepítési Tanulmánytervek és 

településrendezési szerződések elfogadásáról (Vasúti villasor, Vadon Háza, Rózsa utca) 

készült előterjesztést, azt a Képviselő-testületnek megtárgyalásra és elfogadásra 

javasolja. 

 

 

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

engedélyezése tárgyában – átruházott hatáskörben tett intézkedésekről 
 

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

hozzászólás hiányában indítványozza, hogy a Bizottság megtárgyalásra és elfogadásra 

javasolja a beszámolóban foglaltakat. 

 

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

szavazattal a következő határozatot hozza: 

 

116/2016. (V.11) JVPEB sz. határozat 

 
Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi, Vagyonnyilatkozat-

vizsgáló és Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága megtárgyalta a Képviselő-testület által a 

Polgármesterre – névhasználat engedélyezése tárgyában – átruházott hatáskörben tett 

intézkedésekről készült beszámolót, azt a Képviselő-testületnek megtárgyalásra és 

elfogadásra javasolja. 

 
 

26. Előterjesztés Kulturális és Turisztikai Bizottság új tagjának 

megválasztásáról 
 

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

hozzászólás hiányában indítványozza, hogy a Bizottság megtárgyalásra és elfogadásra 

javasolja az előterjesztésben foglaltakat. 
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A Jogi, Vagyonnyilatkozat-vizsgáló és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság egybehangzó 4 igen 

szavazattal a következő határozatot hozza: 

 

117/2016. (V.11) JVPEB sz. határozat 

 
Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi, Vagyonnyilatkozat-

vizsgáló és Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága megtárgyalta a Kulturális és Turisztikai 

Bizottság új tagjának megválasztásáról készült előterjesztést, azt a Képviselő-testületnek 

megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. 

 

 
27. Beszámoló a belső ellenőrzés 2015. évi tapasztalatairól 

 
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 Ellenőrző Bizottság 4 igen és 1 tartózkodás 

szavazattal a következő határozatot hozza: 

 

118/2016. (V.11) JVPEB sz. határozat 

 

Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi, Vagyonnyilatkozat-

vizsgáló és Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága megtárgyalta a belső ellenőrzés 2015. évi 

tapasztalatairól készült beszámolót, azt a Képviselő-testületnek megtárgyalásra és 

elfogadásra javasolja. 

 
 

28. Előterjesztés a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. alapító 

okiratának 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 Ellenőrző Bizottság egybehangzó 4 igen 

szavazattal a következő határozatot hozza: 

 

119/2016. (V.11) JVPEB sz. határozat 

 
Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi, Vagyonnyilatkozat-

vizsgáló és Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága megtárgyalta a Szentendrei Kulturális 

Központ Nonprofit Kft. alapító okiratának módosításáról készült előterjesztést, azt a 

Képviselő-testületnek megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. 
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29. Előterjesztés Szentendre Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának 

felülvizsgálatáról 

 
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 Ellenőrző Bizottság egybehangzó 5 igen 

szavazattal a következő határozatot hozza: 

 

120/2016. (V.11) JVPEB sz. határozat 

 

Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi, Vagyonnyilatkozat-

vizsgáló és Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága megtárgyalta a Szentendre Város Helyi 

Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatáról készült előterjesztést, azt a Képviselő-

testületnek megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. 

 

 
 

30. Előterjesztés a Cházár András EGYMI, Kollégium és Gyermekotthon, 

Bárczi Gusztáv Tagintézmény alapfeladatának bővítésének, illetve a 

Váci Szakképzési Centrum Petzelt József Szakközépiskola és Szakiskola 

tagintézmény-vezetői pályázatának véleményezéséről 

 
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 Ellenőrző Bizottság egybehangzó 4 igen 

szavazattal a következő határozatot hozza: 

 
121/2016. (V.11) JVPEB sz. határozat 

 
Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi, Vagyonnyilatkozat-

vizsgáló és Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága megtárgyalta a Cházár András EGYMI, 

Kollégium és Gyermekotthon, Bárczi Gusztáv Tagintézmény alapfeladatának 

bővítésének, illetve a Váci Szakképzési Centrum Petzelt József Szakközépiskola és 

Szakiskola tagintézmény-vezetői pályázatának véleményezéséről készült előterjesztést, 

azt a Képviselő-testületnek megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. 
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31. Előterjesztés Szentendre Város Pedagógiai díj adományozásáról 

 
Az Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján zárt ülés, amelyről külön jegyzőkönyv készül. 

 
 

 

32. Előterjesztés a Szentendre, Vasvári Pál utca – Czotter Aladár utca és 

Kékesi utca közötti szakasz – házszámozásáról (bizottsági) 
 

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

fogadja el a házszámozásra vonatkozó határozati javaslatot. 

 

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

szavazattal a következő határozatot hozza: 

 

123/2016. (V.11) JVPEB sz. határozat 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének Jogi, Vagyonnyilatkozat-

vizsgáló és Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága a közterület-, utca-, és városrésznevek 

megállapításáról, valamint a házszámozás rendjéről szóló 24/2010. (VII.23.) 

önkormányzati rendelet 22. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Vasvári 

Pál utca menti ingatlanok házszámainak átszámozását a határozat mellékletét képező 

táblázat szerint határozza meg. 
 

Felelős: Jegyző 

Határidő: azonnal  

A végrehajtásáért közvetlenül felelős: Építéshatósági Iroda 
 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

 

33. Tájékoztató a Ferenczy Múzeumi Centrum 2016. évi költségvetésének 

részletes bemutatásáról (bizottsági) 
 

Kubatovics Áron bizottsági elnök: Röviden összefoglalja a tájékoztató tartalmát.  

 

Magyar Judit bizottsági tag: Szeretné megtudni, hogy a gépjárműadó miért kerül 5 millió 

forintba. Javasolja, hogy a június ülés elején folytassák a napirendi pont tárgyalását, amelyen 

részt vesz a Ferenczy Múzeum Centrum képviselője, aki a költségvetéssel kapcsolatos 

kérdésekre választ tud adni. 

 

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

Bizottság döntsön úgy, hogy a Ferenczy Múzeum Centrum tájékoztatójának tárgyalását 

elnapolják egy hónappal, annak érdekében, hogy azt az előkészítésében résztvevőkkel együtt 

tárgyalhassák meg. Felkéri a Bizottság tagjait, hogy erről a döntésükről hozzanak határozatot. 
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A Jogi, Vagyonnyilatkozat-vizsgáló és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság egybehangzó 4 igen 

szavazattal a következő határozatot hozza: 

 

124/2016. (V.11) JVPEB sz. határozat 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének Jogi, Vagyonnyilatkozat-

vizsgáló és Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága megtárgyalta a Ferenczy Múzeumi Centrum 

2016. évi költségvetésének részletes bemutatásáról készült tájékoztatót. 

A Bizottság úgy dönt, hogy a Ferenczy Múzeum Centrum tájékoztatójának tárgyalását 

elnapolják egy hónappal, annak érdekében, hogy azt az előkészítésében résztvevőkkel 

együtt tárgyalhassák meg. 
 
 

Felelős: Szentendre Város Kulturális alpolgármester 

Határidő: 2016. május 27. 

A végrehajtásáért közvetlenül felelős: Ferenczy Múzeum Centrum igazgató 
 

 

34. Tájékoztató a Ferenczy Múzeum 2016. március 1. – 31. közötti főbb 

költségvetési vonatkozású történéseiről (bizottsági) 
 

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

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

 
 

Több napirendi pont nem lévén az elnök az ülést 18.30 órakor bezárja. 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

   Kubatovics Áron         Tolonics Gyula 
     bizottsági elnök           bizottsági tag 


