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7/a/2016. 

 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

 

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

vizsgáló és Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága 2016. július 20-án tartott NYÍLT 

üléséről 

Helye:       Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyisége, Díszterem 

Jelen vannak: 

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

 

Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal részéről: 

  dr. Dóka Zsolt    aljegyző 

Aba Lehel    főépítész 

Kosztek Gabriella   pályázati koordinátor 

Máté Szilvia    bizottsági referens 

 

Meghívottak: 
  Nagy-Lászka Stella    VSZ NZrt. gazdasági vezető  

  dr. Huszár Adrienn   VSZ NZrt. jogász 

  S. Vasi Ildikó tervező   PRO-TERRA Kft. ügyvezető 

Fülüp Zsolt    képviselő 

 

 

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. Elmondja, hogy a bizottság két másik tagja jelezte, 

hogy nem áll módjukban részt venni a rendkívüli ülésen. 

 

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

 

Javasolja, hogy a „ Szentendre Város Településszerkezeti Terve partnerségi egyeztetésre 

bocsátandó véleményezési anyagáról” készült előterjesztéssel zárják a napirendi pontok 

tárgyalását, mivel véleménye szerint ehhez kapcsolódik majd a legtöbb kérdés, egyébként 

pedig tartsák be a meghívóban meghatározott sorrendet. 
 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének Jogi, Vagyonnyilatkozat-vizsgáló 
és Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága egybehangzó (3) igen szavazattal a napirendet és a 
napirendi pontok tárgyalási sorrendjére tett elnöki javaslatot elfogadja. 
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Napirend: 

  Cím Típusa Előterjesztő Előkészítő 

1. 

A Városi Szolgáltató 

Nonprofit Zrt. és az 

Aquapalace Kft. között 

megkötött energia 

szolgáltatási szerződés 

módosításáról 

A Mötv. 46. § (2) 

bekezdése c) pontja 

alapján zárt ülés 

rendelhető el! 

Előterjesztés 

Verseghi-Nagy  

Miklós 

polgármester 

dr. Reinhoffer 

Katalin 

2. 

A Szentendrei Sportcélú 

Ingatlanfejlesztő és 

Üzemeltető Kft. „v.a.” 

tevékenységet lezáró 

beszámolójáról 

A Mötv.46.§ (2) 

bekezdése c) pontja 

alapján zárt ülés 

rendelhető el! 

Előterjesztés 

Verseghi-Nagy  

Miklós 

polgármester 

Drégely Miklós 

3. 

Szentendrei Kulturális 

Központ Nonprofit Kft. 

üzletrész vásárlásáról 

A Mötv.46.§ (2) 

bekezdése c) pontja 

alapján zárt ülés 

rendelhető el! 

Előterjesztés 

Sólyomné Gyürk 

Dorottya 

kulturális 

alpolgármester 

dr. Mérész 

Katalin 

4. 

A Közterület-felügyelet 

által használandó 

gépjármű beszerzésről 

Előterjesztés 
Verseghi-Nagy 

Miklóspolgármester 
dr. Klúcsó Anita 

5. 

1+1 program 

maradványösszegének 

felhasználásáról 

Előterjesztés 

dr. Török Balázs 

városfejlesztési 

alpolgármester 

Kosztek 

Gabriella 

6. 

Szentendre Város 

vállalkozásfejlesztési 

programjáról 

Előterjesztés 

dr. Török Balázs 

városfejlesztési 

alpolgármester 

Kosztek 

Gabriella 
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7. 

Országgyűlési Egyéni 

Választókerületi 

Választási Bizottság 

tagjainak és póttagjainak 

megválasztásáról 

Az Mötv. 46.§ (2) 

bekezdés b) pontja 

alapján zárt ülést tart! 

Előterjesztés 
dr. Gerendás Gábor 

jegyző 
Bartha Enikő 

8. 

Szentendre Város 

Településszerkezeti Terve 

partnerségi egyeztetésre 

bocsátandó véleményezési 

anyagáról 

Előterjesztés 

Verseghi-Nagy  

Miklós 

polgármester 

Aba Lehel 

 
 
 

1. Előterjesztés a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. és az Aquapalace Kft.  

között megkötött energia szolgáltatási szerződés módosításáról 

 
Kubatovics Áron bizottsági elnök: Nem konkrét jogszabályváltozás történt. Röviden 

ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Megkérdezi, hogy nem lehetett-e ezt előre látni. Mi 

és mikortól írja elő ezt a költségnövekedést?  
 

Huszár Adrienn VSZ NZrt. jogász: Nem konkrét jogszabályváltozás történt, amely 

időponthoz köthető, hanem a fennálló helyzet változott meg. Már nem hideg és meleg 

energiát szolgáltatnak, csak egy költségelem maradt meg. Ezt a díjat a hatósági árhoz kötnék.  

 

Kubatovics Áron bizottsági elnök: Ha jól érti, hogy úgy döntött az Aquapalace Kft. és a 

VSZ NZrt., hogy a hatósági árat veszik figyelembe a díjszabásnál. Emiatt a döntés miatt 

magasabb a díj. Tehát a költségvetés tervezésekor ezzel a változással még senki nem 

számolhatott. Megkérdezi, hogy mi alapján kerül számításra a hatósági ár. 

 

Nagy-Lászka Stella VSZ NZrt. gazdasági vezető: Üzleti tervhez képest ez valóban 

többletköltséget jelent az alapdíj és a rendelkezésre állási díj, mert eddig ez nem került 

számlázásra az Aquapalace Kft. felé. Ezen felül az energia adó éves szinten 800 eFt. A 

hatósági ár csökkentést jelent az eddigi szerződéshez viszonyítva. A hatósági ár 

légköbméterben számítandó. 

 

Magyar Judit bizottsági tag: Elfogadja, amennyiben az Aquaplace Kft. ügyvezetője is 

elfogadta a szerződésben foglaltakat. 

 

dr. Huszár Adrienn VSZ NZrt. jogász: Egyeztették Drégely Miklós ügyvezetővel a 

szerződésben foglaltakat, amelyet elfogadott. A Képviselő-testület döntésére az ismertetett 

többletköltségek miatt van szükség. 

 

Kubatovics Áron bizottsági elnök: Fülöp Zsolt képviselő szeretne hozzászólni a témához, 

ezért javasolja, hogy ehhez járuljon hozzá a Bizottság. Felkéri a Bizottság tagjait, hogy 

szavazzanak arról, hogy szót kaphasson a bizottsági ülésen. 
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Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének Jogi, Vagyonnyilatkozat-vizsgáló és 

Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága egybehangzó (3) igen szavazattal a Bizottság Fülöp Zsolt 

hozzászólását elfogadja. 

 

 

Fülöp Zsolt képviselő: Álláspontja szerint ezzel a döntéssel partvonalra teszi az 

önkormányzat az Aquapalace Kft. által alig másfél éve kidolgozott megtakarítási csomagot. A 

többletköltség havi egy millió forint, amelyhez hozzáadódik még a 800 eFt-os energia adó. 

A fejlesztési javaslatok esetében jó lenne, ha valaki teljességében átgondolná a viszonyokat, 

az önkormányzati cégek egymáshoz való viszonyát, hogy ne legyen szükség arra, hogy 

kidobják a programjaikat. Jó lenne, ha a tervezett megtakarítások tényleges megtakarítássá 

válhatnak, ha a megtérülő beruházások valóban megtérülnének. A többletköltséget ki fogja 

fizetni? Az önkormányzat. Miből fogják kifizetni? Természetesen a helyi adóból, tehát 

mindezt 26.000 szentendrei fogja megfizetni. Itt tartanak véleménye szerint. 

 

Kubatovics Áron bizottsági elnök: El tudja fogadni az előterjesztésben foglaltakat, de a 

lényeg az, amit Fülöp Zsolt elmondott. 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: 

 

172/2016. (VII.20.) JVPEB sz. határozat 

 

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

Ellenőrző Bizottsága megtárgyalta A Jogi, Vagyonnyilatkozat-vizsgáló és Pénzügyi 

Ellenőrző Bizottság 172/2016. (VII.20.) JVPEB sz. határozata: A Bizottság megtárgyalta 

a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. és az Aquapalace Kft. között megkötött energia 

szolgáltatási szerződés módosításáról készült előterjesztést, azt a Képviselő-testületnek 

megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. 

 

 

2. Előterjesztés a Szentendrei Sportcélú Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető 

Kft. „v.a.” tevékenységet lezáró beszámolójáról 

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

látja, hogy már megkezdték az épület lebontását, azonban erről nem tettek említést az 

előterjesztésben. Megkérdezi, hogy mikor kellett volna a lezáró beszámolót elfogadni. Mi az 

oka, hogy erről nem tárgyaltak időben? Mivel jár a mulasztás? Lesz-e valami 

következménye? Az East-Audit Zrt. leírja véleményében a hiányosságokat. Megkérdezi, hogy 

2014-ben milyen hiányosságok voltak és ez kiknek a felelősségi körébe tartozott? Mit tesz 

most az önkormányzat? 

 

Nagy-Lászka Stella VSZ NZrt. gazdasági vezető: Szeptember 29-i fordulónappal készült a 

beszámoló, ami féléves késést jelent. A késés összetett okokból ered. Az egyik ilyen ok, hogy 

ügyvezető váltás történt. A könyvelést is másra bízták. Maradi Gyula könyvelő végül egy 

hónapon keresztül egyeztetett a Nemzeti Adó és Vámhivatallal, mire végül elfogadták a 

beszámolót, ehhez már csak a Képviselő-testület jóváhagyására van szükség. 
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Nem volt leltárral alátámasztva a VSZ NZrt. keretén belüli könyvelés. Időközben megtörtént 

a megfelelő pontosítás, korrigálás, elkészültek a hiányzó szabályzatok és a leltár. 

 

Kubatovics Áron bizottsági elnök: Megkérdezi, hogy személy szerint ki felelős a 

hiányosságokért. Meglehet-e őket nevezni? Mit tett a felügyelő bizottság? Azt érti, hogy 

készítettek egy új leltárt, de emellett nem fordulhat elő, hogy időközben tárgyi vagyon elemek 

tűntek el? 

 

Nagy-Lászka Stella VSZ NZrt. gazdasági vezető: Drégely Miklós ügyvezető tudna 

válaszolni ezekre a kérdésekre. Véleménye szerint a szállító-vevő analitikai eltérés, illetve az 

egyenlegközlők hiánya fordulhat elő. Személy szerint nem gondol más problémára. 

 

Kubatovics Áron bizottsági elnök: Meg szeretné kérdezni ezzel kapcsolatban az ügyvezetőt 

a Képviselő-testületi ülésen. Megkérdezi dr. Dóka Zsoltot, hogy az önkormányzat tervez-e 

jogi lépéseket? 

 

dr. Dóka Zsolt aljegyző: Már elhangzott, hogy megtörtént az egyeztetés a Nemzeti Adó és 

Vámhivatallal, akik elfogadták a beszámolót. Ebből fakadóan nem számít bírságra. A 

Cégbírósági eljárás keretében előfordulhat még további költség. 

 

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: 

 

173/2016. (VII.20.) JVPEB sz. határozat 

 

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

Ellenőrző Bizottsága megtárgyalta a Szentendrei Sportcélú Ingatlanfejlesztő és 

Üzemeltető Kft. „v.a.” tevékenységet lezáró beszámolójáról készült előterjesztést, azt a 

Képviselő-testületnek megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. 

 

 

3. Előterjesztés Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. üzletrész 

vásárlásáról 

 
Kubatovics Áron bizottsági elnök: Röviden ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. 

Ismeretei szerint az önkormányzat nem szerezhet többségi tulajdont a TDM Kft.-ben, 

márpedig, az előterjesztés alapján teljes mértékben önkormányzati tulajdonban álló cég 

szerezne tulajdonjogot. Megkérdezi, hogy lehetséges-e ez a megoldás, elfogadható-e jogilag? 

 

dr. Dóka Zsolt aljegyző: Sajnálatos módon nem volt eredményes az üzletrész értékesítése. 

Egyeztettek erről, de jelen pillanatban ez az egyetlen kivitelezhető megoldás, azonban 

szándékukban áll, hogy ennél kedvezőbb megoldás találjanak, ahol nem önkormányzati 

tulajdonban álló cég vásárolja meg az üzletrészt. 

 

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 2 igen és 1 tartózkodás 

szavazattal a következő határozatot hozza: 

 

174/2016. (VII.20.) JVPEB sz. határozat 

 

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

Ellenőrző Bizottsága megtárgyalta Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. 

üzletrész vásárlásáról készült előterjesztést. A Bizottság az előterjesztésben foglaltakat 

nem támogatja. 

 

 

4. Előterjesztés a Közterület-felügyelet által használandó gépjármű 

beszerzésről 

 
Kubatovics Áron bizottsági elnök: Röviden ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. 

Megkérdezi, hogy jelen esetben a gépjárműbeszerzésnél ki határozza meg, hogy melyik 

gépjárműtípus alkalmas a feladat ellátására. Szeretné megérteni ennek a folyamatát. 
 

dr. Dóka Zsolt aljegyző: A közterület-felügyelet tapasztalatai és igényei határozták meg a 

beszerzés során szóba jövő gépjárműtípusokat. A hegyvidéki területek bejárásához 

szükségesnek ítélték a 4 kerék meghajtást, ezért ilyen járművet kerestek jó műszaki 

paraméterekkel, lehetőleg kedvező árfekvésben. Ebben a körben az előterjesztésben szereplő 

két típus tűnt a legmegfelelőbbnek, ezért kértek erre árajánlatot. A Lada Niva típust még 

vizsgálták, de a gépjármű típust a műszaki paraméterei ismeretében elvetették a lehetőségek 

közül. 

 

Kubatovics Áron bizottsági elnök: Megköszöni a magyarázatot. 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: 

 

175/2016. (VII.20.) JVPEB sz. határozat 

 

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

Ellenőrző Bizottsága megtárgyalta a Közterület-felügyelet által használandó gépjármű 

beszerzésről készült előterjesztést, azt a Képviselő-testületnek megtárgyalásra és 

elfogadásra javasolja. 

 

 

5. Előterjesztés 1+1 program maradványösszegének felhasználásáról 

 
Kubatovics Áron bizottsági elnök: Röviden ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. 

Megkérdezi, hogy van-e arról információ, hogy miért nem került felhasználásra a teljes 

keretösszeg. Miért nem jelentkezett több utcaközösség? Megjegyzi, hogy örömére szolgál, 

hogy az általuk is szorgalmazott nyilvánosság megvalósult és kapcsolódó szerződések 

követhetők a város honlapján. 
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Kosztek Gabriella pályázati koordinátor: Az 1+1 programra meghatározott keretösszeg 

nem került teljes mértékben felhasználásra, mivel a jelentkezők nem tudtak mindig teljes 

anyagot beadni vagy időközben módosultak az elképzeléseik.  

 

Magyar Judit bizottsági tag: Véleménye szerint a pályázati kiírásokat hosszabb határidővel 

kellene éves szinten meghirdetni. A megmaradt összegről véleménye szerint nem szükséges 

újból döntenie a Képviselő-testületnek, hiszen az éves költségvetés megszavazásakor 

jóváhagyják az erre a célra szánt keretet. 

 

dr. Dóka Zsolt aljegyző: Megköszöni a felvetést. Érti a szándékot. A kiírásokban szabott 

ésszerű határidőre szükség van, így kezelhetők a pályázatok, de éves szinten nincs akadálya 

egy általános jellegű felhatalmazásnak. 

 

Kubatovics Áron bizottsági elnök: Korábban attól tartott, hogy túl sok igény fog felmerülni. 

Már látható, hogy nincs olyan nagymértékű érdeklődés. A gördülékenység miatt lenne 

értelme az általános felhatalmazásnak. 

Indítványozza, hogy a Bizottság javasolja az adminisztráció csökkentése érdekében, hogy a 

jövőben a támogatási programok éves kerete teljes mértékben felhasználható legyen azonos 

célra, újabb kiírás keretében, a Képviselő-testület döntése nélkül. 

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

elfogadásra javasolja az előterjesztésben foglaltakat, a módosító indítványban foglaltakkal 

együtt. 

 

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

szavazattal a következő határozatot hozza: 

 

176/2016. (VII.20.) JVPEB sz. határozat 

 

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

Ellenőrző Bizottsága megtárgyalta az 1+1 program maradványösszegének 

felhasználásáról készült előterjesztést, azt a Képviselő-testületnek megtárgyalásra és 

elfogadásra javasolja.  

A Bizottság javasolja az adminisztráció csökkentése érdekében, hogy a jövőben a 

támogatási programok éves kerete teljes mértékben felhasználható legyen azonos célra, 

újabb kiírás keretében, a Képviselő-testület döntése nélkül. 

 

 

6. Előterjesztés Szentendre Város vállalkozásfejlesztési programjáról 

 
Kubatovics Áron bizottsági elnök: Röviden ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. 

Megkérdezi, hogy program elindítását követően 2015-ben mennyi vállalkozás jött a városba. 

A program miatt mekkora bevételtől esett el a város és milyen eredményeket értek el, illetve 

történt-e urbanisztikai, településképi vizsgálat, hogy milyen hosszú távú hatása lesz ennek a 

városra? Hány ilyen telek van? Hány vállalkozóval számolnak? Támogathatónak tartja az 

előterjesztésben foglaltakat, de úgy érzi, hogy nincsen kellő módon alátámasztva. 
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Magyar Judit bizottsági tag: Megkérdezi, hogy a Helyi Építési Szabályzat kellő 

szabályozási keretet ad-e ehhez a fejlesztéshez. 

 

dr. Dóka Zsolt aljegyző: A Helyi Építési Szabályzat komoly pontos határokat szab és itt 

ipari területekről van szó. Utána fog nézni a kérdések alapján az információknak, és erről a 

későbbiekben tájékoztatást adnak, legkorábban a Képviselő-testület ülésén, amennyiben ez 

lehetséges. 

 

Kosztek Gabriella pályázati koordinátor: Az előterjesztéshez nem készült további 

kimutatás, illetve számítás. 

 

Magyar Judit bizottsági tag: Javasolja, hogy megtárgyalásra javasolják az előterjesztésben 

foglaltakat. 

 

Kubatovics Áron bizottsági elnök: Befogadja Magyar Judit javaslatát. További kérdés, 

hozzászólás hiányában indítványozza, hogy a Bizottság csak megtárgyalásra javasolja az 

előterjesztésben foglaltakat. 

 

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

szavazattal a következő határozatot hozza: 

 

177/2016. (VII.20.) JVPEB sz. határozat 

 

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

Ellenőrző Bizottsága megtárgyalta Szentendre Város vállalkozásfejlesztési programjáról 

készült előterjesztést, azt a Képviselő-testületnek megtárgyalásra javasolja. 
 

 

7. Előterjesztés az Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási 

Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról 
 

Az Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján zárt ülés, amelyről külön jegyzőkönyv készül. 

 

 

8. Szentendre Város Településszerkezeti Terve partnerségi egyeztetésre 

bocsátandó véleményezési anyagáról 

 
Kubatovics Áron bizottsági elnök: Röviden ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. 

Köszönti a meghívott vendégeiket és külön megköszöni S.Vasi Ildikó tervezőnek, hogy részt 

vesz az ülésen. 

 

Magyar Judit bizottsági tag: Az előterjesztés kapcsán nagyon fontosnak tartja általában a 

tájékoztatást, de különösen az érintett területen élő lakosság tájékoztatását, lehetőleg 

városrészenként. Ha érdemi partneri egyeztetést akar biztosítani az önkormányzat, akkor 

formailag érdemes lenne területekre bontani a véleményezési anyag tartalmát. Ennek a 

megfogalmazása olyan mértékben szakmai, hogy nehezen értelmezhető, ezért fontos lenne a 

változások kiemelése és értelmezés, illetve közérthetővé tétel. A legcélszerűbb az lenne, ha 

városrészenként lakossági fórumokat tartanának.  
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Megkérdezi, hogy a Lupa-tó melletti részt kiveszik-e a rekreációs területből. Véleménye 

szerint nem biztos, hogy ez célszerű megoldás. Az izbégi laktanyával kapcsolatban ugyanez 

az álláspontja. Véleménye szerint a temető projektet nem szabad teljes egészében elvetni, erre 

hosszú távon szükséges lehet a városnak, még ha a temetkezési szokások át is alakultak. Itt 

soha nem volt erdő, nem érti, hogy miért jelölték így a területet. A Kőhegy területén az 

erdőnek megjelölt területeket részletesen szükséges átvizsgálni, hogy ne lehetetlenítsék el az 

agrárgazdálkodást. Nem látja, hogy a Pannónia telep HÉV megállónál hol terveznek helyet 

biztosítani a parkolók számára? Milyen módon lehet azt ott kialakítani? Miért a Postás 

strandra kerül a BKK kikötő? Mi ennek a célja? Miért nem belvárosi kikötővel terveznek? A 

Postás strandhoz egy kajak vagy turisztikai kikötő jobb ötlet lenne. Célravezető lenne, ha a 

szennyvíztisztító nagyobb felületet fedne le, illetve szeretné, ha nem a környező települések 

miatt kellene fejleszteni.  

Az anyagban ismertetett 22 lakosi véleményből nagyon kevés került befogadásra. Hiányolja a 

tényleges partnerséget az eljárásban. 

 

Kubatovics Áron bizottsági elnök: Szeretne még kérdéseket feltenni, de elsőként csak 

csatlakozna Magyar Judit felvetéseihez. A szakmai anyagot át kellene dolgozni közérthető, 

kivonatos formába, amelyben kiemelő listába szedik a változásokat, így a lakosok jobban 

tudják értelmezni, véleményezni a véleményezési anyagot. 

 

Aba Lehel főépítész: Törvényben meghatározott tartalom szerint készült az anyag, amelyben 

egészen konkrétak a formai követelmények. Szakértőket kértek fel éppen ennek érdekében, 

hogy segítsék az értelmezést. Álláspontja szerint az egyszerűsített megfogalmazás nem 

megfelelő megoldás. A lakossági fórum lehet a bevált módszer, ahol a főépítész hivatott 

választ adni az aktuális kérdésekről. 

 

S. Vasi Ildikó tervező: Örül a kérdéseknek, mert ez visszajelzés számára. Valóban szakmai 

és kötelező taralmi követelmények alapján a törvényi előírásnak megfelelő ez a 

véleményezési anyag, amely az új szabályozás miatt még a szakembereknek is nehezen 

értelmezhető, mivel más módszer alapján készült, a korábbiról eltérő a szerkezete és tartalma. 

Nagyon nehéz ezt köznyelvűvé tenni, hiszen a korábbi tervvel sincsenek tisztában a lakosok, 

az az oka annak, hogy nincs mód elkülöníteni a változásokat, ezeket a Változások nevű térkép 

szemlélteti. Továbbá vannak összvárosi elemek, amelyek egyáltalán nem bonthatók területi 

egységekre. Lehet ezen gondolkodni, de ilyenre nincs példa. Civil társaságokkal célszerű 

lenne ezt egyeztetni, szakember bevonásával.  

A Lupa tó és 11-es főút közti keskeny sáv kerül ki a rekreációs besorolásból az itt haladó 

nagy nyomású gázvezeték miatt. Így a védősávban építkezni nem lehet, még közjóléti erdőt 

sem lehet telepíteni. Az utat meghagyják jelenlegi állapotában. Útépítés esetén a gázvezeték 

védelméről gondoskodni szükséges. Az itt jelölt véderdőnek épp az út forgalmától való 

védelem lenne a célja.  

A laktanya továbbra is különleges rekreációs terület maradt. 

A temető körül a 30 méter véderdő álláspontja szerint célszerű. Korábban ez előírás volt, 

amely időközben megszűnt, de fontosnak tartaná, ráadásul még a terület látványképét is 

szebbé teszi és védelmi funkciót is teljesít. A tervezett temető olyan nagyméretű, hogy ez az 

erdősáv jelentős kiesést nem okoz. Meglévő erdősávokat voltak kénytelenek „beáldozni” a 

vízgazdálkodási területek bejelölésekor, azonban előírás, hogy a település területén belül az 

erdőterület nem csökkenhet, tehát meg kell találni azokat a helyeket, ahol a 40 hektárnyi erdő 

veszteség pótolható. 
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A Kőhegy nagy része jellemzően Natura 2000 védelem alatt álló terület. Az előírások szerint, 

ha változást tapasztalnak, akkor hatástanulmány kérhető, amely az önkormányzatot terheli.  

Ezen a területen nem tettek változtatási javaslatot a meglévő tervi állapothoz Ha az 

önkormányzat el tudja érni a környezetvédelmi szervnél, akkor 2. mezőgazdasági területbe 

lehetséges az átsorolás. 

A Pannónia telep HÉV állomás jelentőségét fokozhatja, ha itt egy sportterület kerül kiépítésre, 

amely parkolóhely igénnyel jár. Felmerült az árok lefedéssel történő parkoló kiépítés. Ez a 

kérdés újra átgondolható. 

A Postás strandra tervezett hajó kikötő az intermodális kötődés miatt került erre a helyre. A 

közösségi közlekedés eszközváltáshoz szükséges. 

A szennyvíztisztító nagyobb területen működik, mint a tényleges telken. Szükség van egy 

kapacitást fokozó beavatkozásra, azonban ezt egy technológiai váltással együtt szükséges 

megvalósítani.  

A lakossági igények jellemzően lakóterületi bevonásra vonatkoztak, erre azonban nincs 

lehetőség. Minden esetben, ha lehetőség nyílt rá, a szabályok betartása mellett, elfogadták a 

lakosok kéréseit.  

 

Aba Lehel főépítész: Az itt megjelenített kérések a hivatalosan bejelentkezett partnerektől 

érkeztek. Azonban, ezen kívül még több mint 100 igény érkezett. Ezeket nagyobb arányban 

tudták befogadni. Rengeteg partneri vélemény volt, amelynek teret tudtak adni. 

 

Kubatovics Áron bizottsági elnök: További kérdései lennének még, amelyeket már nem tud 

feltenni, mivel a bizottság egyik tagja már az ülés elején jelezte, hogy korlátozott ideig tud a 

mai rendkívüli ülésen részt venni, távozásával pedig a Bizottság létszáma olyan mértékben 

csökken, hogy a határozatképessége ezzel megszűnik. Erre figyelemmel a Bizottságnak 

megtárgyalásra javasolja az előterjesztésben foglaltakat, a konkrét kérdéseit pedig egyeztetni 

fogja a főépítésszel és a tervezővel a későbbiekben. Felkéri a Bizottság tagjait, hogy 

szavazzanak az előterjesztés megtárgyalásra javasolásáról. 

 

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

szavazattal a következő határozatot hozza: 

 

179/2016. (VII.20.) JVPEB sz. határozat 

 

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

Ellenőrző Bizottsága megtárgyalta Szentendre Város Településszerkezeti Terve 

partnerségi egyeztetésre bocsátandó véleményezési anyagáról készült előterjesztést, azt a 

Képviselő-testületnek megtárgyalásra javasolja.  
 

Több napirendi pont nem lévén az elnök az ülést 17.30 órakor bezárja. 

 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

   Kubatovics Áron           Magyar Judit 
     bizottsági elnök           bizottsági tag 


