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8/a/2016. 

 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

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

vizsgáló és Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága 2016. szeptember 7-én 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. Vass Péter  bizottsági tag 

 

Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal részéről: 

Verseghi-Nagy Miklós  polgármester 

  dr. Gerendás Gábor   jegyző 

Kéri Mihály    gazdasági vezető 

  Novák Andrea    Közgazdasági Iroda vezetője 

  dr. Ligetfalvi Kinga   Közigazgatási és Adó Iroda vezetője 

  Márton Andrea   Vagyongazdálkodási Iroda vezetője 

  dr. Weszner Judit   Városfejlesztési Iroda vezetője 

Alföldiné Petényi Zsuzsanna  vagyongazdálkodási ügyintéző 

dr. Nádudvari Gyöngyi   jogtanácsos  

dr. Klúcsó Anita   jogtanácsos 

Kosztek Gabriella    pályázati koordinátor 

Szöllősy-Meggyes Ildikó  pályázati referens 

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 

  Stattner Judit        VSZ NZrt. Parkolási Divízió vezető 

  Adamovszky-Répánszky Júlia    VSZ NZrt. Fűtőmű és Energetikai Divízió  

            vezető 

Drégely Miklós        Aquapalace  Kft. ügyvezető 

 

 

Kubatovics Áron bizottsági elnök: Köszönti az őszi első bizottsági ülésen megjelenteket, 

megállapítja, hogy a Jogi, Vagyonnyilatkozat-vizsgáló és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság (a 

továbbiakban röviden: Bizottság) létszáma sajnos hiányos, azonban határozatképes, mivel 

jelen van 3 fő bizottsági tag.  

Bejelenti, hogy dr. Vass Péter bizottsági tag lesz az elnök mellett a jegyzőkönyv aláírója.  
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Egy előterjesztés-kiegészítés készült a Ferenczy Múzeumi Centrum alapító okiratának 

módosításához kapcsolódóan, kéri, hogy ezt tekintsék át a bizottsági tagok. Javasolja, hogy a 

kezdjék a napirend tárgyalását a Közigazgatási és Adó Iroda napirendi pontjaival, folytassák a 

Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. (a továbbiakban röviden: VSZ NZrt.), az Aquapalace Kft., 

valamint a Közgazdasági Iroda, hozzá kapcsolva a Ferenczy Múzeumi Centrumot érintő 

napirendeket, a Vagyongazdálkodási Iroda és a Városfejlesztési Iroda által előkészített, illetve 

a még fennmaradó napirendi pontokkal. 

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

Ellenőrző Bizottsága egybehangzó (3) igen szavazattal a napirendet és a sorrendiségre tett  

javaslatot elfogadja.  
 

Napirend: 

1. 

A Képviselő-testület által a 

Polgármesterre – szociális és 

gyermekvédelmi igazgatás  

területén – átruházott hatáskörben 

tett intézkedésekről a 2016. május 

06 – 2016. augusztus 05. közötti 

időszakban 

Beszámoló 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

 

Horváth Aurélia 

2. 

A BURSA HUNGARICA 

Ösztöndíjpályázat 2017. évi 

fordulójáról 

Előterjesztés 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

Horváth Aurélia 

3. 

Az adóbevételek és adóhátralékok 

2016. II. negyedévi alakulásáról 

(bizottsági) 

Tájékoztató 
dr. Gerendás 

Gábor jegyző 

dr. Ligetfalvi 

Kinga 

4. 

A parkolás bevételeinek és 

helyzetének alakulásáról 2016. I. 

félévében (bizottsági) 

Tájékoztató 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

Stattner Judit 

5. 

A Hulladékgazdálkodási és Köz-

tisztasági Divízió szilárd hulladék 

kezeléséről és a köztisztaság 

helyzetéről 2016. I. félévben 

(bizottsági) 

Tájékoztató 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

Pálinkás Attila 

6. 

A Duna-Vértes Köze Regionális 

Hulladékgazdálkodási 

Önkormányzati Társulás által 

Szentendrén létesítendő regionális 

hulladékátrakó és hulladékudvar 

helyzetéről 

Tájékoztató 

dr. Török Balázs 

városfejlesztési 

alpolgármester 

Kosztek 

Gabriella 
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7. 

Szentendre Város tulajdonában álló 

gazdasági társaságok féléves 

tevékenységéről és az üzleti tervük 

megvalósulásáról (bizottsági) 

Tájékoztató 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

Nagy-Lászka 

Stella 

8. Likviditási és pénzügyi kimutatás Kimutatás 

Novák Andrea 

Közgazdasági 

Iroda vezető 

Nagy-Lászka 

Stella 

Novák Andrea 

9. 

A Városi Szolgáltató Nonprofit 

Zrt. 2015. évre szóló számviteli 

törvény szerinti beszámolójának 

eredményét magyarázó tételekről 

Tájékoztató 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

Mandula 

Gergely 

10. 

A Városi Szolgáltató Nonprofit 

Zrt. távhőszolgáltatási közfeladat 

ellátása auditálásának 

eredményéről 

Tájékoztató 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

Mandula 

Gergely 

11. 

Az Állami Számvevőszék Elnöke 

által tett elnöki figyelemfelhívással 

kapcsolatos intézkedések 

Tájékoztató 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

dr. Huszár 

Adrienn 

12. 
Az Aquapalace Kft. részére 50.000 

e Ft támogatás biztosításáról 
Előterjesztés 

Kéri Mihály 

gazdasági vezető 
Kéri Mihály 

13. 

Az önkormányzat 2016. évi 

költségvetéséről szóló 4/2016. 

(II.5.) számú önkormányzati 

rendelet I. félévi végrehajtásáról 

Előterjesztés 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

 

Novák Andrea 

Tamás Attiláné 

14. 

A Város 2016. évi költségvetéséről 

szóló 4/2016. (II. 15.) 

önkormányzati rendelet 

módosításáról 

Előterjesztés 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

 

Novák Andrea 

Tamás Attiláné 

15. 

A Ferenczy Múzeumi Centrum 

részére 25.000 e Ft irányító szervi 

támogatás biztosításáról 

Előterjesztés 
Kéri Mihály 

gazdasági vezető 
Magyar Erzsébet 

16. 

A Ferenczy Múzeumi Centrum 

tartozásai rendezésére rendkívüli 

önkormányzati támogatás 

igényléséről 

Előterjesztés 
Kéri Mihály 

gazdasági vezető 
Magyar Erzsébet 

17. 
A Ferenczy Múzeumi Centrum 

alapító okiratának módosításáról 
Előterjesztés 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

dr. Klúcsó Anita 
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18. 

A Ferenczy Múzeum 2016. június 

01. – 2016. augusztus 31. közötti 

főbb költségvetési vonatkozású 

történéseiről (bizottsági) 

Tájékoztató 
Kéri Mihály 

gazdasági vezető 
Gulyás Gábor 

19. 

 

A Fény Mix Bt. bérlői tartozásból 

eredő egyezségi ajánlatáról 

Az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) 

pontja alapján zárt ülés rendelhető 

el! 

Előterjesztés 
Kéri Mihály 

gazdasági vezető 

Bánhidi-Kovács 

Anikó 

20. 

 

Bérlői tartozásból eredő 

részletfizetési kérelemről – Német 

Vince és Német Nikoletta 

Az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) 

pontja alapján zárt ülés 

rendelhető el! 

Előterjesztés 
Kéri Mihály 

gazdasági vezető 
Herczeg Mária 

21. 

 

Az Oktán Kft. területhasználati 

szerződéséről 

Az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) 

pontja alapján zárt ülés 

rendelhető el! 

Előterjesztés 
Kéri Mihály 

gazdasági vezető 
Bonczó Emese 

22. 

 

A Dunakanyar Sport és Szabadidő 

Kft. bérleti szerződésének 

módosításáról  

Az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) 

pontja alapján zárt ülés 

rendelhető el! 

Előterjesztés 
Kéri Mihály 

gazdasági vezető 
Bonczó Emese 

23. 

 

A Szentendre, belterület 2730/9 

hrsz.-ú, (régi Kocsigyár területén 

található) kivett beépítetlen terület 

megjelölésű ingatlan tulajdoni 

hányadának 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 

24. 

 

A Panoráma - Pálma utcák 

területhasználatának rendezéséről 

Az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) 

pontja alapján zárt ülés 

rendelhető el! 

Előterjesztés 
Kéri Mihály 

gazdasági vezető 

Alföldiné 

Petényi 

Zsuzsanna 

25. 

 

A Képviselő-testület által a 

Polgármesterre átruházott 

hatáskörben tett intézkedésekről 

benyújtott pályázatok tárgyában  

Beszámoló 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

Szöllősy-

Meggyes Ildikó, 

Kosztek 

Gabriella 
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26. 

A „Jedlik Ányos Terv” elektromos 

töltőállomás alprogram pályázati 

felhívásról  

Előterjesztés 

dr. Török Balázs 

városfejlesztési 

alpolgármester 

Kosztek 

Gabriella 

27. 

VEKOP-4.1.1-15 kódszámú 

„Aktív turisztikai hálózatok 

infrastruktúrájának fejlesztése”, 

"EuroVelo6 Pest megyei 

hálózatának fejlesztése” című 

pályázaton együttműködő 

partnerként történő indulásról 

Előterjesztés 

dr. Török Balázs 

városfejlesztési 

alpolgármester 

Kosztek 

Gabriella 

28. 
A Füzesparki lakótelep 

fejlesztéséről 
Előterjesztés 

dr. Török Balázs 

Zakar Ágnes 

Szöllősy-

Meggyes Ildikó 

29. Benyújtott pályázatok tárgyában Előterjesztés 
Verseghi-Nagy 

Miklós 

Szöllősy-

Meggyes Ildikó 

30. 

 

Szentendre Város Önkormányzat 

Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló …/2016. (…) 

önkormányzati rendelet 

elfogadásáról 

Előterjesztés 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

Bartha Enikő 

31. 

 

Szentendre Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének a városi 

kitüntető díjak alapításáról és 

adományozásának rendjéről szóló 

10/2008. (II.20.) Önk. sz. 

rendeletének módosításáról 

Előterjesztés 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

Budai Mónika 

32. 

 

Szentendre Város 

Önkormányzatának a Települési 

Önkormányzatok Országos 

Szövetségében fennálló tagságának 

megszüntetéséről 

Előterjesztés 
Verseghi-Nagy 

Miklós 
Budai Mónika 

33. 

 

A Gondozási Központ Szentendre 

intézményvezetői pályázat 

kiírásáról 

Előterjesztés 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

Remele Antónia 

34. 

 

A kötelező lakossági tájékoztatás 

rendeletben történő 

meghatározásáról 

Előterjesztés 

Fülöp Zsolt, 

Fekete János, 

Kubatovics Áron 

Fülöp Zsolt, 

Fekete János, 

Kubatovics Áron 

35. 

Pest Megyei Kitüntető díjak 

adományozásának javaslattételéről 

Az Mötv. 46. § (2) bekezdés a) 

pontja alapján zárt ülés! 

Előterjesztés 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

Lantos Anna 

37. Egyebek  
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1. Beszámoló a Képviselő-testület által a Polgármesterre – szociális és 

gyermekvédelmi igazgatás területén – átruházott hatáskörben tett 

intézkedésekről a 2016. május 06 – 2016. augusztus 05. közötti 

időszakban 
 

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 3 igen 

szavazattal a következő határozatot hozza: 

 

180/2016. (IX.7.) JVPEB sz. határozat 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének Jogi, Vagyonnyilatkozat-

vizsgáló és Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága megtárgyalta a Képviselő-testület által a 

Polgármesterre – szociális és gyermekvédelmi igazgatás területén – átruházott 

hatáskörben tett intézkedésekről a 2016. május 06 – 2016. augusztus 05. közötti 

időszakban készült beszámolót, azt a Képviselő-testületnek megtárgyalásra és 

elfogadásra javasolja. 

 

 

2. Előterjesztés a BURSA HUNGARICA Ösztöndíjpályázat 2017. évi 

fordulójáról 
 

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: 

 

181/2016. (IX.7.) JVPEB sz. határozat 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének Jogi, Vagyonnyilatkozat-

vizsgáló és Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága megtárgyalta a BURSA HUNGARICA 

Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójáról készült előterjesztést, azt a Képviselő-

testületnek megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. 

 

 

3. Tájékoztató az adóbevételek és adóhátralékok 2016. II. negyedévi 

alakulásáról (bizottsági) 

 
Kubatovics Áron bizottsági elnök: Röviden ismerteti a tájékoztatóban foglaltakat. 

Összességében 7%-kal növekedett az adóbevétel mértéke az első félévben. Kérdés, 

hozzászólás hiányában megállapítja, hogy a Bizottság a tájékoztatót köszönettel tudomásul 

vette. 
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4. Tájékoztató a parkolás bevételeinek és helyzetének alakulásáról 2016. I. 

félévében (bizottsági)  

 
Kubatovics Áron bizottsági elnök: Röviden ismerteti a tájékoztatóban foglaltakat.  

 

Magyar Judit bizottsági tag: Megkérdezi, hogy a Parkolási Divízió veszteséges üzemág-e, 

erről egy másik előterjesztésben olvasott. 

  

Kubatovics Áron bizottsági elnök: A Parkolási Divízió bevétele az önkormányzathoz folyik 

be. Ez a divízió foglalkozik Szentendrén a parkolás szervezésével. Megkérdezi, hogy miből 

lesz bevételük, ha az eredményük az önkormányzati bevétel oldalon képződik. 

 

Stattner Judit Parkolási Divízió vezető: A Parkolási Divízió szervezi a parkolást és ez az 

eredmény az, ami az ő közreműködésükkel a városnak hoz hasznot. Ezt mutatták ki a 

táblázatokban. 

 

Mandula Gergely VSZ NZrt. vezérigazgató: A 2015. évben valóban keletkezett veszteség a 

Parkolási Divíziónál, mivel a veszteséggel üzemeltetett köztéri toalettek ennek a divíziónak az 

üzemeltetésébe tartoztak. Jelenleg kizárólag a parkolási tevékenység szervezését végzik, 

illetve az ehhez tartozó bevételeket és kiadásokat tartják nyilván a Parkolási Divízió 

tevékenységi körében. Ez a tétel a VSZ NZrt. eredményét nem javítja, hanem önkormányzati 

bevételként jelenik meg. 

 

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

hogy a Bizottság a tájékoztatót köszönettel tudomásul vette. 

 

 

5. Tájékoztató a Hulladékgazdálkodási és Köztisztasági Divízió szilárd 

hulladék kezeléséről és a köztisztaság helyzetéről 2016. I. félévben 

(bizottsági) 

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

hogy rendre kap visszajelzést arról, hogy szentendrei lakosok nem ismerik a háztól történő 

lomtalanítás lehetőségét. Véleménye szerint szükséges, hogy a VSZ NZrt. ezt a szolgáltatását 

intenzívebben hirdesse, ezt jelezni fogja a kommunikációért felelős Szentendrei Kulturális 

Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban röviden: Kulturális Kft.) 

vezetőjének. Néhány visszajelzést arról is kapott, hogy az általános, évi egyszer történő 

lomtalanítás előnyösebb volt, azonban személy szerint az új rendszert találja korszerűbbnek.  
 

Magyar Judit bizottsági tag: Megkérdezi, hogy a háztól történő lomtalanításra várakozók 

sora csökkenthető-e. Lehet-e a jelenlegi a kapacitáson javítani? Ismeretei szerint hónapokat 

kell várni a konténer kiszállítására.  
 

Mandula Gergely VSZ NZrt. vezérigazgató: Egész évben lehetőség van arra, hogy a VSZ 

NZrt. szolgáltatásait igénybe vevők a kvóta erejéig a hulladékudvarba beszállíthassák 

lomhulladékaikat. Érdekesnek tartja, hogy az egyik oldalról arról szól a lakossági panasz, 

hogy milyen sokáig kell várni a szolgáltatás igénybevételének lehetőségére, másfelől, hogy 

még nem szerzett tudomást a háztól történő hulladékszállításról. Alapvetően minden 

lehetséges kommunikációs eszközön tájékoztatást adtak az új rendszerről.  
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A szolgáltatás a lakosság döntő többsége körében népszerű, és élnek ezzel a lehetőséggel. A 

várólista a VSZ NZrt. kapacitásához igazodik. Reméli, hogy igény arányosan ezen a téren a 

későbbiekben lesz mód a kapacitás bővítésére. Ezt egyelőre a hulladékgazdálkodás helyzete 

nem teszi lehetővé. A várakozó listán most novemberi időpontokat tudnak adni. Szakmai 

álláspontja, hogy az új rendszer megfelelőbben szolgálja a lakosság igényeit. Az éves tavaszi 

lomtalanításhoz viszonyítva a háztól történő lomtalanítás sokkal hatékonyabb, rugalmasabb 

rendszer, ami kevésbé terheli a környezetet. 

 

Kubatovics Áron bizottsági elnök: Ismeretei szerint 2016. szeptember 1-jétől Pomázon élő 

szolgáltatást igénybe vevők is beszállíthatnak a hulladékudvarba. Megkérdezi, hogy 

területileg számon tartják-e a beszállított hulladék mennyiségét és fajtáját. 

 

Mandula Gergely VSZ NZrt. vezérigazgató: Lakcímkártyával igazolják magukat a 

szolgáltatásra jogosultak. A beszállított hulladék származási helye nyomon követhető. A 

beszállított tételeket folyamatosan nyilván tartják mennyiség és származási hely alapján 

elkülönítve. Ezt kifejezetten szigorúan kezelik, mivel előfizetőnként figyelemmel kísérik az 

éves kvóta felhasználást. 
 

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

hogy a Bizottság a tájékoztatót köszönettel tudomásul vette. 

 

 

6. Tájékoztató a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási 

Önkormányzati Társulás által Szentendrén létesítendő regionális 

hulladékátrakó és hulladékudvar helyzetéről 
 

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

mik a kilátások a hulladékátrakó üzemeltetésével kapcsolatban.  

 

Dr. Vass Péter bizottsági tag: Általános észrevétele, hogy a napirendi pontok vezetői 

összefoglalója nem az érdemi részt tartalmazza, hanem ebben csak jogalapot tüntetik fel, amit 

elegendő lenne, ha a részletes kifejtés tartalmazna. Fontosnak tartja, hogy a vezetői 

összefoglaló valóban a lényegét emelje ki. Kéri, hogy erre fordítsanak nagyobb gondot az 

előkészítők. 

 

Kubatovics Áron bizottsági elnök: Befogadja ezt a javaslatot és kéri, hogy a napirendi 

pontok előkészítői fordítsanak erre figyelmet. 

 

Mandula Gergely VSZ NZrt. vezérigazgató: Egyenlőre nincs konkrét időpont kitűzve a 

hulladékátrakó üzemeltetésével kapcsolatban. A döntés pontos dátum meghatározása nélkül, 

szeptember közepére várható. A hulladékátrakót a konzorcium jövő hét hétfőn veszi át, és 

szerdán fognak egyeztetni a részletekről. Megítélése szerint jó eséllyel adott árajánlatot a VSZ 

NZrt. az üzemeltetésre. A tárgyalások során a VSZ NZrt. rendelkezik a szükséges 

engedélyekkel, eddig ellátta a közszolgáltatást, a próbaüzem lebonyolítását is a VSZ NZrt. 

végezte el.  

 

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

hogy a Bizottság a tájékoztatót köszönettel tudomásul vette. 
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7. Tájékoztató Szentendre Város tulajdonában álló gazdasági társaságok 

féléves tevékenységéről és az üzleti tervük megvalósulásáról (bizottsági) 

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

hogy elkészült ez a tájékozató. Ez az, ami egy tökéletes pillanatképet ad az önkormányzati 

tulajdonban álló cégekről. Úgy látja, hogy ez a gördülő tervezés egyfajta megjelenési formája. 

Fontosnak tartja, hogy 2016-ban, a Bizottság kérésének megfelelően már követhető az 

önkormányzati tulajdonban álló cégek féléves tevékenysége és az üzleti tervük 

megvalósulása, és most már tájékoztató formában elkészült el. Kéri, hogy ezt a formát tartsák 

meg, hogy láthassák évközben negyedévről-negyedévre, majd évről évre - már összehasonlító 

adatottal - az üzleti tervek megvalósulását. Véleménye szerint az anyag megfelelő, jól 

áttekinthető. Megkérdezi, hogy a Bizottság tagjainak, van-e kérdése, hozzászólása a 

tájékoztatóban foglaltakhoz. További kérdés, hozzászólás hiányában megállapítja, hogy a 

Bizottság a tájékoztatót köszönettel tudomásul vette. 

 

 

8. Likviditási és pénzügyi kimutatás (bizottsági) 

 
Kubatovics Áron bizottsági elnök: Megkérdezi, hogy milyen előrelépést történt a 

hulladékszállítás ügyében, hol tartanak a tárgyalások a Nemzeti Hulladékgazdálkodási 

Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (a továbbiakban 

röviden: NHKV Zrt.), kaptak-e tőlük újabb előleget az elvégzett, de kiszámlázatlan 

szolgáltatásért. Mikor kezdik meg a számlázást? Mikor kezdik meg a számlázást a lakosság 

részére, és milyen feltételekkel? Reméli, hogy a számlás elmaradásából adódó terheket 

enyhítik a lakosság számára, és nem egy összegben várják a szolgáltatási díj megfizetését. 

 

Mandula Gergely VSZ NZrt. vezérigazgató: A VSZ NZrt. is többek között ezekre a 

kérdésekre szeretne választ kapni az NHKV Zrt.-től. várja a választ. Várják a 2016. III. 

negyedévi előleget megkapták az NHKV Zrt-től, A negyedévre még további 28 millió forint 

várható. Folynak a tárgyalások. Elképzelhető, hogy a VSZ NZrt. bérszámlázási feladatot tud 

vállalni. Ehhez kapcsolódóan informatikai problémák merültek fel, amelyek megoldódtak. Az 

egyeztetések eredményéről várhatóan hamarosan tájékoztatni tudják a Képviselő-testületet. 

 

Nagy-Lászka Stella VSZ NZrt. gazdasági vezető: Ismeretei szerint az elvégzett, de a 

lakosság felé ki nem számlázott szolgáltatásról egy alkalommal több számlát kapnak az 

igénybe vevők, egymástól eltérő fizetési határidővel, ezáltal nem egy összegben, hanem 

elosztva fizethetik meg a hulladékszállítás díját. 

 

Kubatovics Áron bizottsági elnök: Megkérdezi, hogy az NHKV előlegek mellett milyen a 

cég likviditási helyzete. Ha jól érti, akkor még fennáll egy negyedéves fizetési elmaradás. 

Meg tudja őrizni a VSZ NZrt. a pénzügyi stabilitását? 

 

Mandula Gergely VSZ NZrt. vezérigazgató: Mindent megtesznek a cég stabilitásának 

megőrzése érdekében. Lehetőségeik szerint kezelik a kialakult helyzetet. 

 

Magyar Judit bizottsági tag: Megkérdezi, hogy miért nem kaptak likviditási és pénzügyi 

kimutatást a VSZ Nzrt.-től. Mire lenne szüksége a cégnek, hogy a stabilitás biztos alapokon 

álljon? 
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Mandula Gergely VSZ NZrt. vezérigazgató: A jövő hónapra felügyelő bizottsági ülést 

hívtak össze, ahol szeretnék a helyzetüket együtt áttekinteni, megvitatni. Ezt követően 

szeretnék bemutatni a likviditási helyzetüket. 

 

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

Bizottság köszönettel tudomásul vette a likviditási és pénzügyi kimutatásban foglaltakat. 

 

 

9. Tájékoztató a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. 2015. évre szóló 

számviteli törvény szerinti beszámolójának eredményét magyarázó 

tételekről 
 

Kubatovics Áron bizottsági elnök: Röviden ismerteti a tájékoztatóban foglaltakat.  
 

Magyar Judit bizottsági tag: A rengeteg rossz könyvelési tétel, még nagy értékű is,  

megkérdőjelezi a könyvelő szakmai munkáját. Megkérdezi, hogy megtörtént-e a felelősségre 

vonás? Örül annak, hogy ilyen már a jelenlegi szakmai vezetés mellett nem fordulhat elő. 

 

dr. Vass Péter bizottsági tag: A VSZ NZrt. felügyelő bizottság tagjaként ő is erre tett 

javaslatot. Fontos a felelősség kérdésének vizsgálata. 

 

Kubatovics Áron bizottsági elnök: Megkérdezi, hogy milyen módon vizsgálták ebben az 

esetben a felelősség kérdését. Van-e értelme felelőst keresni? 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: A személyi felelősség megállapítása és 

konzekvenciák levonása fontos, ami megtörtént. További lépésre nincs lehetőség, mivel nem 

történt bűncselekmény. A személyi intézkedések már megtörténtek. 

 

Mandula Gergely VSZ NZrt. vezérigazgató: A könyvelési hibák korrigálása megtörtént. 

 

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

hogy a Bizottság a tájékoztatót köszönettel tudomásul vette. 

 

 

10. Tájékoztató a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. távhőszolgáltatási 

közfeladat ellátása auditálásának eredményéről 

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

hozzászólás hiányában megállapítja, hogy a Bizottság a tájékoztatót köszönettel tudomásul 

vette.  

 
 

11. Tájékoztató az Állami Számvevőszék Elnöke által tett elnöki 

figyelemfelhívással kapcsolatos intézkedések 
 

Kubatovics Áron bizottsági elnök: Ismerteti a tájékoztatóban foglaltakat.  

 

 



 

11 

 

 

Megjegyzi, hogy Szegedi Istvánnak a Társaság az Élhető Szentendréért Egyesület (a 

továbbiakban röviden: TESZ) tagjának véleménye szerint hosszútávon nem feltétlenül jó 

megoldás a távfűtésről való leállás.  

 

Mandula Gergely VSZ NZrt. vezérigazgató: A távfűtés általában tekintve korszerű 

technikai megoldás, de a technológiák nagyon gyorsan tudnak fejlődni. Nyitottak ebben a 

kérdésben. 

 

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

hogy a Bizottság a tájékoztatót köszönettel tudomásul vette. 

 

 

12.  Előterjesztés az Aquapalace Kft. részére 50.000 e Ft támogatás 

biztosításáról 
 

Kubatovics Áron bizottsági elnök: Röviden összefoglalja az előterjesztés tartalmát.  

 

Magyar Judit bizottsági tag: Megkérdezi, hogy a forrást az iskolák felújítási soráról 

biztosítják. Eddig erre voltak büszkék, hogy erre a célra az önkormányzat 48 millió forintot 

szán. Ez számára a Fürj utcai csatorna és vízelvezetés ügyéhez hasonlít, amelyet évek óta 

beterveznek a költségvetésbe, de talán csak a jövő évben kerül sor a megvalósítására. Nem 

szeretné, ha erről a sorról vennének el. Az iskolák állapota indokolja a felújításokat. Jó lenne, 

ha a hulladékszállítási törvény nem rendítené meg a cég helyzetét, akkor ilyen kényszerű 

lépésre nem kerülhetne sor. 
 

Kubatovics Áron bizottsági elnök: Dacára annak, hogy az iskolák fenntartása is teljes 

mértékben elkerül az önkormányzattól 2017. január 1-jétől a polgármester úr fontos 

kérdésnek tartotta, hogy az iskolák felújítását továbbra is támogassa az önkormányzat. Ezzel 

az állásponttal teljesen egyetértett. Megkérdezi, hogy mekkora elvonást terveznek ezen a 

soron. 
 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: A tartalékképzés azért indokolt, mert a 

hulladékgazdálkodás központosítása miatt pillanatnyilag a hulladékgazdálkodás a 

költségvetésben tervezethez viszonyítva veszteségessé válik. Problémát okoz, hogy a 

veszteség mértéke nem ismert, mivel a díjszámítás nem áll rendelkezésre. Nincs adatuk arról, 

hogy pontosan mennyi fedezetre van még szükség, és nem ismerik az NHKV Zrt.-től várható 

összeget mértékét sem. 

Mindent megtesznek annak érdekében, hogy a veszteség minél kisebb mértéket érjen el. 

2017-től az iskolák működtetését át fogja venni a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ. 

Emellett az önkormányzatoknak adóerejük figyelembe vétele mellett kell szolidaritást 

vállalniuk. Jelenleg az önkormányzat nem érte el a meghatározott adóerő limitet. A 

költségvetési egyensúly érdekében most azokat a beruházásokat tudják leállítani, amelyek 

nélkülözhetők. Hangsúlyozza, hogy az iskolák felújítása nagyon fontos, ugyanakkor jelenleg 

nem kötelezettek a támogatásra a költségvetésből. Szeretné elmondani, hogy pályázati úton a 

48 millió forintnál jelentősen nagyobb összeget pályáztak meg hasonló célra, az Izbégi 

Általános Iskola és a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium hőszigetelésére, 

illetve a nyílászárók cseréjére.  
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Azon dolgozik az önkormányzat, hogy ezen a jelentős pályázati forráson keresztül 

megvalósulhasson a város terve, ha más módon is, de egy nagyobb felújítási összeg állhat 

rendelkezésre. Minden iskolára azonos figyelmet kívánnak fordítani. Szóbeli információt 

kapott még csak arról, hogy a Petzelt József Szakközépiskola és Szakiskola is várhatóan 

jelentős támogatást kap az iskola felújítására. Igyekeznek a forrásokat megszerezni az iskolák 

számára. Nem lát más lehetőséget jelenleg a tartalékképzésre, mint az előterjesztésben 

felsorolt helyet. Szükséges a veszteségek kompenzálása. 

 

dr. Vass Péter bizottsági tag: Megkérdezi, hogy más költségvetési sorról nincs mód a 

kompenzálásra. Megkérdezi, hogy az Aquapalace Kft. kintlévőségeinek kezelését tervezték-e 

előre. 

 

Nagy-Lászka Stella VSZ NZrt. gazdasági vezető: A szállítói tartozásból eredő kintlévőség 

kitermelésére nincs mód. Az Aquapalace Kft. támogatására azért van szükség, hogy ki tudja 

egyenlíteni a VSZ NZrt. felé fennálló tartozásait, ezzel egyúttal a VSZ NZrt. vevő 

kintlévősége 50 millió forinttal csökken. 

 

Magyar Judit bizottsági tag:  Hiányolja a VSZ NZrt. likvid helyzetének bemutatását, mert 

ennek ismeretében tisztábban látták volna a helyzetet. Nem elég részletes az előterjesztés, 

nem látható, pontosan mennyit kívánnak elvonni a megjelölt sorokról. Véleménye szerint, 

amíg nem kerülnek el az iskolák, addig foglalkozni kéne a felújításukkal.   

 

Kubatovics Áron bizottsági elnök: A polgármester úr által elmondottak meggyőzték őt. 

Nem lát más lehetőséget a helyzet pénzügytechnikai kezelésére. Amennyiben sikeresek 

lesznek a pályázatok, akkor nagyon fontos a kommunikációban kiemelni, hogy a város 

továbbra is folyamatosan hangsúlyt fektet az iskolák felújítására, karbantartására, ha nem is a 

tervezett költségvetési keret terhére. Véleménye szerint érdemes lenne a kisrégiós 

településekkel egyeztetni, erre a célra rajtuk keresztül is további forrást keresni, hiszen 

rengetegen járnak innen a szentendrei iskolákba. 

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

elfogadásra javasolja az előterjesztésben foglaltakat. 

 

Ellenőrző Bizottság 2 igen és 1 nem szavazattal a következő határozatot hozza: 

 

182/2016. (IX.7.) JVPEB sz. határozat 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének Jogi, Vagyonnyilatkozat-

vizsgáló és Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága megtárgyalta az Aquapalace Kft. részére 

50.000 e Ft támogatás biztosításáról készült előterjesztést. A Bizottság az 

előterjesztésben foglaltakat nem támogatja. 

 

 

13.  Előterjesztés az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. 

(II.5.) számú önkormányzati rendelet I. félévi végrehajtásáról 
 

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

az előterjesztés tartalmát. Felteszi a Ferenczy Múzeumi Centrumra vonatkozó kimutatásokhoz 

kapcsolódó kérdéseit.  
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Kéri Mihály gazdasági vezető: Összefoglalja az előterjesztés tartalmát. Ismerteti és 

értelmezi a múzeum pénzügyi adataira I. félévre vonatkozó kimutatást.  

A Ferenczy Múzeumi Centrumot 61%-on áll az előirányzat felhasználásában félévkor. A 

kismúzeumokkal kapcsolatos költségek az első negyedévig kerültek betervezésre, tehát ez 

már eredményezett egy negyedéves kiesést. Erre kapott a múzeum korábban 21 millió forint 

céltartalékot. Jól követhető az intézmény túlfinanszírozása. A Belügyminisztérium felé 

kívánnak benyújtani egy rendkívüli támogatási igényt, a múzeumnak korábban adott jelentős 

támogatás kompenzálására. 

 

Magyar Judit bizottsági tag: Megkérdezi, hogy a működési bevételek 29%-os teljesülése 

mit foglal magában. Komoly fenntartásai vannak az előterjesztés tartalmával kapcsolatban. 

Nem történt meg a kismúzeumok átadása, innentől kezdve ez a hivatkozási alap, holott 

elméletileg az állami támogatás mértéke nem változott. A létszámleépítés nem teljesült a 

tervek szerint. Már az idei évre 25 millió forint tartalékot képzett az önkormányzat a 

múzeumok miatt, miközben a múlt évben 300 millió forinttal támogatta, és máris újabb 25 

millió forintos támogatásról van szó. Ennek ellenére hiányt tudnak csak kimutatni. 

Megkérdezi, hogy hol vannak a múzeum bevételei, az elnyert pályázati források. Egy 26.000 

lakossal rendelkező városnak nem áll módjában egy megyei múzeum finanszírozása, ennek a 

mértéke aránytalan. Most kaptak tájékoztatást a VSZ NZrt. pénzügyi helyzetéről, bár a 

likviditási kimutatásukat sajnos nem állt módjában megismerni. Szereti a kulturális 

eseményeket, de egyelőre ezt megelőző kérdés, hogy a hulladékszállítást megfelelő módon 

tudják elvégezni, és a téli útüzemeltetésre is rendelkezésre álljon a szükséges keret. 

Fontossági sorrendet kell felállítani. Jó lenne, ha nem az Art Capital kulturális rendezvénybe 

rokkanna bele a város. Véleménye szerint a múzeumi gazdálkodás szakértelme 

megkérdőjelezhető. Nem tudja, hogy miért nem élnek a lobbizás lehetőségével. 

 

Kubatovics Áron bizottsági elnök: A múzeum megkapta az azonos mértékű támogatást, de 

vidéki kismúzeumok fenntartásával már a tervezéskor szándékosan nem számolt. Megkérdezi, 

hogy december végéig várhatóan keletkezhet-e újból hiány. 

 

Magyar Judit bizottsági tag: Nehezményezi, hogy a havi pénzügyi elszámolásra kötelezett 

múzeum nem vesz részt a bizottsági üléseken, de még csak nem is képviselteti magát a 

szakembereivel. Kizárólag a hivatal dolgozói ülnek itt a téma tárgyalásakor, pedig a Bizottság 

a véleményét jobbító szándékkal jelzi. Javasolja, hogy kérjék fel őket a bizottsági üléseken 

való részvételre. 

 

Kubatovics Áron bizottsági elnök: A múzeum igazgatója jelenleg külföldön van, ezért nem 

tudott részt venni a bizottsági ülésen.  

 

Kéri Mihály gazdasági vezető: A finanszírozás 60-40%-ban az állam és az önkormányzat 

biztosítja a Ferenczy Múzeumi Centrum számára. A 40%-os finanszírozás azt jelent, hogy 

saját bevételeiből finanszírozza a működése egy részét a múzeum. A bevétel egyik forrása a 

jegyár-bevétel, a másik jelentősebb forrása a régészeti bevétel. A városnak törvényben előírt 

kötelező feladata a múzeum fenntartása.  

A város és az állam által biztosított támogatás a gyűjteményfenntartáshoz sem teljes 

mértékben elegendő, mivel az csak a munkabér és a közműköltségekre elégséges. Egyéb 

bevételekből tudják biztosítani a szakmai színvonalat. 
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A múzeum jegyár bevételi oldala kifejezetten pozitív az első félévben. A Shiota kiállításnak 

több, mint 10.000 látogatója volt, néhány hónappal a kiállítás megnyitója után, ami az 1.500 

Ft-os jegyárral számolva jelentős bevétel. A tervezett régészeti bevételek az első félévben 

nem valósultak meg, nem keletkezett bevétel. Ez nem jelenti azt, hogy ebből a II. félévben 

sem lesz bevétel. Viszonylag jelentős régészeti munkára számítanak. Amennyiben a tervek 

teljesülnek, akkor a költségvetés tartható. Leszámítva az önkormányzat által finanszírozott 21 

millió forint céltartalék, és a most a Bizottság elé kerülő 25 millió forintos támogatási 

kérelmet, tartható lesz a múzeum költségvetése. Ennek feltétele, hogy a régészeti bevételek 

megvalósuljanak. 

A kismúzeumok fenntartása nem csupán a bér és közüzemi díjak megfizetéséből áll, hanem 

ennél sokkal többől. Az első évben a létszámleépítésből nem megtakarítás, hanem 

többletköltség adódik, éppen ezért pályáznak ennek állami biztosítására, 8-10 millió forint 

értékben, illetve rendkívüli támogatást igényeltek a Belügyminisztériumtól a múlt évben 

nyújtott többlettámogatásra (230 millió forint), a múlt évről elmaradt kifizetetlen számlákra 

(40 millió forint), illetve az első féléves többletfinanszírozásra. Az ilyen típusú intézmények 

finanszírozás elsősorban az állam feladata lenne. Amennyiben a rendkívüli támogatás 

befolyik, azzal konszolidálják a múzeum helyzetét.  

 

dr. Vass Péter bizottsági tag: A Bizottság az elmúlt két év pénzügyi tervezési és ellenőrzési 

tevékenysége alapján mindenképpen indokoltnak tartja, hogy a város költségvetésének 

tervezése során annak tulajdonában, vagy résztulajdonában álló cégek, valamint az egyes 

intézményei a saját működésük pénzügyi tervezése során fordítsanak kiemelt figyelmet a 

tevékenységük finanszírozhatóságának (cashflow hiányok tervezése és finanszírozhatósága) 

tervezésére. 

A fenti tulajdonosi szerkezetű cégek és önkormányzati intézmények mutassák be írásban az 

érintett bizottságoknak és a képviselő testületnek: 

• a cashflow várható éves fluktuációját annak legjelentősebb szélsőértékeit és kialakulási 

időpontjait,  

• a hiányok menedzseléséhez rendelkezésére álló pénzügyi eszközeiket, azok nagyságát az 

átlagos cash-flow hiány és a maximális várható érték tekintetében, valamint 

• a fenntartóval/tulajdonossal (Önkormányzat) tett egyeztetési lépéseket és azok eredményeit 

amennyiben a várható cash-flow hiány fedezésére a saját pénzügyi eszközök elégtelennek 

bizonyulnának (vagy nincsenek) az adott intézmény vagy cég esetében. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: Egyetért dr. Vass Péter felvetésével. A cash-flow 

helyzetet kezelni szükséges. Megköszöni a gazdasági vezető részletes indokolását. 

Kiegészítésként csak annyit szeretne hozzátenni, hogy a pályázati bevétel mindig konkrét, 

például ingatlan-felújítási cél vagy program megvalósítására használható fel. A működtetést 

nem lehetséges pályázati forrásból finanszírozni. Ezzel szemben a régészeti tevékenységből 

eredő bevétel már működtetési célra is fordítható. Lobbiznak azért, hogy több ilyen munkát 

kaphasson a múzeum. Ennek érdekében a régészeti akkreditációt megyei szintről szeretnék 

országos szintre kiterjeszteni. A Ferenczi Múzeumi Centrumnál a régészeti tevékenység 

bevétele a lehetséges gazdasági kitörési pont. Az Art Capital rendezvénysorozat és a kátyúzás 

összevetéséhez annyit kíván hozzáfűzni, hogy törvényi kötelezettsége az önkormányzatnak a 

múzeum fenntartása, természetesen ennek a színvonala már rugalmasabban kezelhető. 

Szentendre az egyetlen nem megyei város, amelyik megyei szintű múzeumot tart fent, ez 

valóban megterheli a költségvetést. Azért lobbiznak most, hogy a régészeti bevételekből az 

többletfinanszírozás kompenzálható legyen. Tájékoztatást fognak erről adni, ha 

konkretizálódnak a lehetőségek. 
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Kubatovics Áron bizottsági elnök: További kérdés, hozzászólás hiányában indítványozza, 

hogy a Bizottság megtárgyalásra és elfogadásra javasolja az előterjesztésben foglaltakat. 

Felkéri a Bizottság tagjait, hogy szavazzanak. 

 

A Jogi, Vagyonnyilatkozat-vizsgáló és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 1 igen és 2 tartózkodás 

szavazattal a következő határozatot hozza: 

 

183/2016. (IX.7.) JVPEB sz. határozat 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének Jogi, Vagyonnyilatkozat-

vizsgáló és Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága megtárgyalta az önkormányzat 2016. évi 

költségvetéséről szóló 4/2016. (II.5.) számú önkormányzati rendelet I. félévi 

végrehajtásáról készült előterjesztést. A Bizottság az előterjesztésben foglaltakat nem 

támogatja. 

 

Kubatovics Áron bizottsági elnök: Indítványozza, hogy az alábbi kiegészítő javaslatról 

szavazzon a Bizottság: 

A Bizottság az elmúlt két év pénzügyi tervezési és ellenőrzési tevékenysége alapján 

mindenképpen indokoltnak tartja, és ezért javasolja, hogy a város költségvetésének tervezése 

során annak tulajdonában, vagy résztulajdonában álló cégek, valamint az egyes intézményei a 

saját működésük pénzügyi tervezése során fordítsanak kiemelt figyelmet a tevékenységük 

finanszírozhatóságának (cashflow hiányok tervezése és finanszírozhatósága) tervezésére. 

A fenti tulajdonosi szerkezetű cégek és önkormányzati intézmények mutassák be írásban az 

érintett bizottságoknak és a képviselő testületnek: 

• a cashflow várható éves fluktuációját annak legjelentősebb szélsőértékeit és 

kialakulási időpontjait,  

• a hiányok menedzseléséhez rendelkezésére álló pénzügyi eszközeiket, azok nagyságát 

az átlagos cash-flow hiány és a maximális várható érték tekintetében, valamint 

• a fenntartóval/tulajdonossal (Önkormányzat) tett egyeztetési lépéseket és azok 

eredményeit amennyiben a várható cash-flow hiány fedezésére a saját pénzügyi eszközök 

elégtelennek bizonyulnának (vagy nincsenek) az adott intézmény vagy cég esetében. 

 

 

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

szavazattal az alábbi kiegészítő javaslatot teszi: 
 

A Bizottság az elmúlt két év pénzügyi tervezési és ellenőrzési tevékenysége alapján 

mindenképpen indokoltnak tartja, és ezért javasolja, hogy a város költségvetésének 

tervezése során annak tulajdonában, vagy résztulajdonában álló cégek, valamint az 

egyes intézményei a saját működésük pénzügyi tervezése során fordítsanak kiemelt 

figyelmet a tevékenységük finanszírozhatóságának (cashflow hiányok tervezése és 

finanszírozhatósága) tervezésére. 

A fenti tulajdonosi szerkezetű cégek és önkormányzati intézmények mutassák be 

írásban az érintett bizottságoknak és a képviselő testületnek: 

 a cashflow várható éves fluktuációját annak legjelentősebb szélsőértékeit és 

kialakulási időpontjait,  

 a hiányok menedzseléséhez rendelkezésére álló pénzügyi eszközeiket, azok 

nagyságát az átlagos cash-flow hiány és a maximális várható érték tekintetében, 

valamint 
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 a fenntartóval/tulajdonossal (Önkormányzat) tett egyeztetési lépéseket és azok 

eredményeit amennyiben a várható cash-flow hiány fedezésére a saját pénzügyi 

eszközök elégtelennek bizonyulnának (vagy nincsenek) az adott intézmény vagy 

cég esetében. 

 

 

14.  Előterjesztés a Város 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II. 15.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Kubatovics Áron bizottsági elnök: Röviden összefoglalja az előterjesztés tartalmát.  

 

Magyar Judit bizottsági elnök: Megkérdezi, hogy Fürj, Pipiske, Galamb utcai csapadékvíz 

elvezetés miért nem az idén valósul meg, miközben az ehhez szükséges forrást már két éve 

betervezik. Megkérdezi, hogy a Posta előtti park felújításának mik a költségösszetevői. Erről 

a jövő hónapra szeretne részletes kimutatást kérni. 

 

Kéri Mihály gazdasági vezető: A Pipiske utcai csapadékvíz elvezetéshez szolgalmi jog 

bejegyzésnél a lakók hozzájárulása hiányzik. 
 

dr. Klúcsó Anita jogász: Röviden ismerteti a tervezett beruházás jogi jellegű akadályait, 

aminek a hiányában nincs mód a kivitelezés megvalósításának. A szolgalmi jog alapítását 

kérték az illetékes hatóságtól, azonban ehhez még ügygondnok kijelölése szükséges, mivel az 

egyik tulajdonospár időközben elhunyt, illetve a másik tulajdonos egy jogutódlás nélkül 

megszűnt cég. Mindkét eset jogi rendezése szükséges ahhoz, hogy a tervezett építkezést 

megkezdjék. 
 

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: 

 

184/2016. (IX.7.) JVPEB sz. határozat 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének Jogi, Vagyonnyilatkozat-

vizsgáló és Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága megtárgyalta a Város 2016. évi 

költségvetéséről szóló 4/2016. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról készült 

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

 

 

15.  Előterjesztés a Ferenczy Múzeumi Centrum részére 25.000 e Ft irányító 

szervi támogatás biztosításáról 
 

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 1 igen. 1 nem és 1 

tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozza: 

 

185/2016. (IX.7.) JVPEB sz. határozat 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének Jogi, Vagyonnyilatkozat-

vizsgáló és Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága megtárgyalta a Ferenczy Múzeumi Centrum 

részére 25.000 e Ft irányító szervi támogatás biztosításáról készült előterjesztést. A 

Bizottság az előterjesztésben foglaltakat nem támogatja. 

 

 

16.  Előterjesztés a Ferenczy Múzeumi Centrum tartozásai rendezésére 

rendkívüli önkormányzati támogatás igényléséről 
 

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

eséllyel kaphatja meg a kért támogatást a Ferenczy Múzeumi Centrum. Az Art Capital 

rendezvénysorozat finanszírozása ismert az önkormányzat előtt? 

 

Kéri Mihály gazdasági vezető: Ez a pályázat valójában egy önkormányzati 

többlettámogatási igény, ahol saját hibájukon kívül kerülnek nehezebb helyzetbe az 

önkormányzatok, feladatuk teljesítése során. A támogatás nem a város lakosságának 

méretéhez, hanem a problémához igazodik.  

 

Novák Andrea Közgazdasági Iroda vezetője: Korábban is volt példa arra, hogy kaptak 

ilyen pályázati támogatást. Ebben az esetben is a teljes igényelt összeget megkapták. 

 

Kéri Mihály gazdasági vezető: Az Art Capial rendezvénysorozat fedezete államháztartási 

körből érkező támogatás lesz, amire már szóbeli ígéretet kaptak, azonban a szerződések 

megkötésére még nem került sor. Ennek a nagyságrendje megközelítőleg 70-80 millió forint 

közötti összeg, amely kifejezetten a rendezvény megvalósítására kerül átutalásra. 

 

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 tarózkodás 

szavazattal a következő határozatot hozza: 

 

186/2016. (IX.7.) JVPEB sz. határozat 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének Jogi, Vagyonnyilatkozat-

vizsgáló és Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága megtárgyalta a Ferenczy Múzeumi Centrum 

tartozásai rendezésére rendkívüli önkormányzati támogatás igényléséről készült 

előterjesztést. A Bizottság az előterjesztésben foglaltakat nem támogatja. 

 

 

Kubatovics Áron bizottsági elnök: Napirend módosításra tesz javaslatot. A jegyzővel most 

tudják egyeztetni a szervezeti és működési szabályzat módosítását, ezért javasolja, hogy 

vegyék előre „Szentendre Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

…/2016. (…) önkormányzati rendelet elfogadásáról” készült előterjesztést. 
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A Jogi, Vagyonnyilatkozat-vizsgáló és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság egybehangzó 3 igen 

szavazattal a napirendi módosítására tett elnöki javaslatot elfogadja. 
 

 

17.  Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Szervezeti és Működési 

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

Kubatovics Áron bizottsági elnök: Röviden összefoglalja az előterjesztés tartalmát. 

Megkérdezi, hogy nincs-e lehetőség arra, hogy a postázás ne péntek este, hanem helyette a 

csütörtöki napon valósuljon meg. Álláspontja szerint nem jó, hogy a polgármester utólagos 

indokolással előterjesztést vehet le a Képviselő-testület napirendjéről.  

 

Magyar Judit bizottsági tag: Számos módosító javaslatot szeretne tenni az előterjesztéshez. 

Kevés a postázástól a bizottsági ülésig rendelkezésre álló felkészülési idő. Legalább 10 nappal 

korábban kellene megküldeni a napirendet. A kérdés felvetésre szánt idő is módosult, de ez is 

szoros összefüggésben van a kiküldött napirenddel, mert lehet, hogy ennek kapcsán merül fel 

benne kérdés, és a jelen körülmények között erre ilyen formán kevés az idő. A 

hozzászólásoknál javasolja, hogy 3 alkalommal 5 perc legyen. Kevés a 2 alkalom 5 percben. 

Fontos lenne, hogy legyen alkalom a viszontválaszra is. Javasolja, hogy az interpelláció és a 

kérdés megválaszolására az ülés elején kerüljön sor. 

Az interpellációra és a kérdésre szeretné, ha 3, más esetben 15 napon belül választ 

kaphatnának. Javasolja, hogy az ideiglenes bizottságban a képviselők ne kapjanak külön 

tiszteletdíjat.  

Véleménye szerint a szervezeti és működési szabályzatban a bizottságok működésénél 

hangsúlyozni szükséges a nyilvánosság tényét. Véleménye szerint egy kisvárosnak nincs 

szüksége három alpolgármestere. Különösen a városfejlesztési és az általános alpolgármester 

feladatait nem tudja megkülönböztetni. 

 

dr. Gerendás Gábor jegyző: Minden felvetett módosítás javaslat tekintetében a Képviselő-

testület jogosult a döntésre. A törvény arra hatalmazza fel és egyben kötelezi a Képviselő-

testületet, hogy általánosságban szabályozza a testület működését. A kérdésfelvetésre adott 1 

nap nagyon kevés a megalapozott válaszadásra, főként, ha a kérdés bonyolult. Alap hozzáállás 

az önkormányzat részéről, hogy minél hamarabb adjanak választ. A 30 nap a maximum. 

Sajnálatos módon az a tapasztalat, hogy a postázás péntek délutánra tolódik, mert a napirendi 

pontok folyamatosan változnak. Amennyiben korábban postáznának, az a sürgősségi 

indítványok számának növekedésével járna. 

A polgármester utólagos indokolással történő napirendi pont levételének lehetősége nem a 

módosítás tárgya. Ez a pont korábbi, bár nem volt ilyen egyértelmű. Ismeretei szerint nagyon 

ritkán él ezzel a jogával a polgármester. Emlékezete szerint ebben az önkormányzati 

ciklusban egyszer került erre sor. Ez tipikusan a szervezeti és működési szabályzatban 

rögzítendő kérdés. 

 

Kubatovics Áron bizottsági elnök: Javasolja, hogy inkább megtárgyalásra javasolják az 

előterjesztésben foglaltakat a Képviselő-testületnek. 

 

Magyar Judit bizottsági tag: A Képviselő-testületi ülésig pontosan ki fogja dolgozni a 

módosító javaslatát, amelyet minden képviselőhöz el fog juttatni. Bár szerette volna, ha 

pontonként szavaznak a módosító javaslatáról, de a pontosság érdekében elfogadja az elnök 

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

Bizottság megtárgyalásra javasolja az előterjesztésben foglaltakat. 
 

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

következő határozatot hozza: 

 

187/2016. (IX.7.) JVPEB sz. határozat 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének Jogi, Vagyonnyilatkozat-

vizsgáló és Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága megtárgyalta Szentendre Város 

Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló …/2016. (…) 

önkormányzati rendelet elfogadásáról készült előterjesztést, azt a Képviselő-testületnek 

megtárgyalásra javasolja. 

 
 

18.  Előterjesztés a Ferenczy Múzeumi Centrum alapító okiratának 

módosításáról 
 

Kubatovics Áron bizottsági elnök: Röviden összefoglalja az előterjesztés és az előterjesztés-

kiegészítés tartalmát. Megkérdezi, hogy a kismúzeumok átadását megelőzően hogyan lehet az 

alapító okiratot módosítani. 

 

dr. Klúcsó Anita jogász: A felmondás már megtörtént és az alapító okirat hatályba lépése 

2017. január 1-je. 

 

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: 

 

188/2016. (IX.7.) JVPEB sz. határozat 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének Jogi, Vagyonnyilatkozat-

vizsgáló és Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága megtárgyalta a Ferenczy Múzeumi Centrum 

alapító okiratának módosításáról készült előterjesztést, és annak kiegészítését, azt a 

Képviselő-testületnek megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. 

 

 

19.  Tájékoztató a Ferenczy Múzeumi 2016. június 01. – 2016. augusztus 31. 

közötti főbb költségvetési vonatkozású történéseiről (bizottsági) 

 
Kubatovics Áron bizottsági elnök: Ismerteti a tájékoztatóban foglaltakat.  

 

Magyar Judit bizottsági tag: Olyan információt kapott, hogy a Ferenczy Múzeumi Centrum 

két tehergépjárművet értékesített. Megkérdezi, hogy a havi kimutatásban ez szerepel a 

bevételi oldalon. Valós ez a hír? 

 



 

20 

 

Kubatovics Áron bizottsági elnök: Jelzi, hogy közérdekű adatigényléssel élt, többek között 

a Ferenczy Múzeumi Centrum felé, ebben az ügyben. 13 napon belül erre a kérdésre választ 

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

köszönettel tudomásul vette. 
 

 

20.  Előterjesztés a Fény Mix Bt. bérlői tartozásból eredő egyezségi 

ajánlatáról 
 

Kubatovics Áron bizottsági elnök: Röviden összefoglalja az előterjesztés tartalmát. 

Ismerteti a Városfejlesztési Bizottság napirendi ponthoz kapcsolódó javaslatát, amelyben 

indítványozzák, hogy a Vagyongazdálkodási Iroda tegyen javaslatot a bérlői tartozás teljes 

összegű behajtásának érdekében a bérlő részére, az 1 millió forint egy összegű befizetése 

mellett az 500 ezer forint hátralék részletekben történő megfizetésének lehetőségével, 

eltekintve a kamat megfizetésétől. Az önkormányzat magára vállalhatná a végrehajtó díjának 

megfizetését, ilyen módon feloldásra kerülne a tartozás vitatott része. Javasolja, hogy ezzel a 

módosítással szavazzon a Bizottság is erről a napirendről. 

 

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

szavazattal a következő határozatot hozza: 

 

189/2016. (IX.7.) JVPEB sz. határozat 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének Jogi, Vagyonnyilatkozat-

vizsgáló és Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága megtárgyalta a Fény Mix Bt. bérlői 

tartozásból eredő egyezségi ajánlatáról készült előterjesztést, azt a Képviselő-testületnek 

megtárgyalásra és elfogadásra javasolja, azzal a kiegészítéssel, hogy a Bizottság 

javasolja, hogy először a Vagyongazdálkodási Iroda tegyen javaslatot a bérlői tartozás 

teljes összegű behajtásának érdekében a bérlő részére, az 1 millió forint egy összegű 

befizetése mellett az 500 ezer forint hátralék részletekben történő megfizetésének 

lehetőségével, eltekintve a kamat megfizetésétől. Az önkormányzat magára vállalhatná a 

végrehajtó díjának megfizetését, ilyen módon feloldásra kerülne a tartozás vitatott része. 
 

 

21.  Előterjesztés bérlői tartozásból eredő részletfizetési kérelemről – Német 

Vince és Német Nikoletta 
 

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: 

 

190/2016. (IX.7.) JVPEB sz. határozat 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének Jogi, Vagyonnyilatkozat-

vizsgáló és Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága megtárgyalta bérlői tartozásból eredő 

részletfizetési kérelemről – Német Vince és Német Nikoletta készült előterjesztést, azt a 

Képviselő-testületnek megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. 



 

21 

 

22.  Előterjesztés az Oktán Kft. területhasználati szerződéséről 
 

Kubatovics Áron bizottsági elnök: Röviden összefoglalja az előterjesztés tartalmát. 

Javasolja, hogy emeljenek bérleti díjat, ha erre még nem került sor. 

 

Márton Andrea Vagyongazdálkodási Iroda vezetője: Az előterjesztés valóban nem említi, 

de hosszú távú bérleti szerződéseknél mindig az infláció mértékével való emelést kikötik a 

szerződésben. Jelenleg nincs infláció. 5 évre hosszabbítanák meg a bérleti szerződést, de egy 

olyan kikötéssel, hogy a csomópont kialakításának megkezdésével a szerződést azonnali 

felmondással megszüntethetik.  

 

dr. Vass Péter bizottsági tag: Megkérdezi, hogy az infláció mértékének követésével 

kapcsolatban van-e kidolgozott irányelv. 

 

Márton Andrea Vagyongazdálkodási Iroda vezetője: Nem készült erre konkrét irányelv, 

de minden szerződés tartalmazza, hogy évente lehetőség van az indexálásra, amint a Központi 

Statisztikai Hivatal közzéteszi az előző évi fogyasztási árindexet. A bérleti díjat az előző évi 

árindex alapján emelhetik minden év márciusában. 

 

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: 

 

191/2016. (IX.7.) JVPEB sz. határozat 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének Jogi, Vagyonnyilatkozat-

vizsgáló és Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága megtárgyalta az Oktán Kft. területhasználati 

szerződéséről készült előterjesztést, azt a Képviselő-testületnek megtárgyalásra és 

elfogadásra javasolja. 

 

 

23.  Előterjesztés a Dunakanyar Sport és Szabadidő Kft. bérleti 

szerződésének módosításáról  
 

Kubatovics Áron bizottsági elnök: Röviden összefoglalja az előterjesztés tartalmát. A hétfői 

bizottsági ülés alapján milyen döntés született. Megkérdezi, hogy elkészült-e a tájékoztató. 

 

Márton Andrea Vagyongazdálkodási Iroda vezetője: Elkészítették a táblázatot, amelyben 

bemutatják a bérlő vállalásait éves viszonylatban. Megjegyzi, hogy a bérlő személye és a 

feladat változott időközben. A táblázat összességében bemutatja, hogy a módosított vállalás 

teljesült. 

 

Alföldiné-Petényi Zsuzsanna vagyongazdálkodási előadó: Az egyik vitatott pont a mobil 

színpad kialakítása volt, amely szerepelt az eredeti vállalásban, és amelyet 2014-ben 

beszereztek, és építési engedélyt is kaptak rá, azonban épp a 2016. évi közösségi tervezés 

folytán vetették el a kihelyezésének a tervét. Ez az egyetlen olyan elem, amely nem teljesült, 

de nem a bérlő hibájából. 
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Kubatovics Áron bizottsági elnök: Megkérdezi, hogy a Vagyongazdálkodási Iroda a 

módosítások mellett folyamatosan követte, hogy az első terv összegszerűsége ne sérüljön. 

Nem biztos abban, hogy itt valóban érvényesült az egyenlő esély elve. 

 

Magyar Judit bizottsági tag: 2011-ben kapott a Képviselő-testület egy vonzó pályázati 

anyagot, amelyet utána többször módosították, amelyet a Képviselő-testület többsége - a 

Fiatal Demokraták Szövetségéből - újból és újból megszavazott. Eredeti tervek szerint a 

Postás strandnak egészen másként kellene kinéznie. Egy többfunkciós sportpályát kellett 

volna kialakítani. Ez sosem készült el, helyette teniszpályát alakítottak ki. Itt a folyamattal 

volt a gond, az eredeti vállalás nem teljesült, a számára kedvező módosításokat utólag 

legalizáltatta a Képviselő-testülettel. 

 

Alföldiné-Petényi Zsuzsanna vagyongazdálkodási ügyintéző: Ferencné Kovács Hajnalka 

irodavezető ellenőrizte az értékegyezést. Megemlíti, hogy a pályázat benyújtója visszalépett, 

ezáltal a második pályázóból lett bérlő. Az árvízveszélyes terület miatt egyetlen kivitelező 

sem volt hajlandó garanciát vállalni. 

 

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

hogy a Bizottság megtárgyalásra javasolja az előterjesztésben foglaltakat a Képviselő-testület 

részére. Holnapi napon átnézik a kiegészítés, és ez alapján fog döntést hozni a Képviselő-

testület. 

 

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

szavazattal a következő határozatot hozza: 

 

192/2016. (IX.7.) JVPEB sz. határozat 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének Jogi, Vagyonnyilatkozat-

vizsgáló és Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága megtárgyalta a Dunakanyar Sport és 

Szabadidő Kft. bérleti szerződésének módosításáról készült előterjesztést, azt a 

Képviselő-testületnek megtárgyalásra javasolja.  

 

 

 

24.  Előterjesztés a Szentendre, belterület 2730/9 hrsz.-ú, (régi Kocsigyár 

területén található) kivett beépítetlen terület megjelölésű ingatlan 

tulajdoni hányadának 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: 

 

 



 

23 

 

 

193/2016. (IX.7.) JVPEB sz. határozat 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének Jogi, Vagyonnyilatkozat-

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

hrsz.-ú, (régi Kocsigyár területén található) kivett beépítetlen terület megjelölésű 

ingatlan tulajdoni hányadának értékesítésére vonatkozó elővásárlási joggal történő 

rendelkezésről készült előterjesztést, azt a Képviselő-testületnek megtárgyalásra és 

elfogadásra javasolja. 

 

 

 

25.  Előterjesztés a Panoráma - Pálma utcák területhasználatának 

rendezéséről 
 

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: 

 

194/2016. (IX.7.) JVPEB sz. határozat 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének Jogi, Vagyonnyilatkozat-

vizsgáló és Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága megtárgyalta a Panoráma - Pálma utcák 

területhasználatának rendezéséről készült előterjesztést, azt a Képviselő-testületnek 

megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. 

 

 

 

26.  Beszámoló a Képviselő-testület által a Polgármesterre átruházott 

hatáskörben tett intézkedésekről benyújtott pályázatok tárgyában  
 

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 egybehangzó 3 igen 

szavazattal a következő határozatot hozza: 

 

195/2016. (IX.7.) JVPEB sz. határozat 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének Jogi, Vagyonnyilatkozat-

vizsgáló és Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága megtárgyalta a Képviselő-testület által a 

Polgármesterre átruházott hatáskörben tett intézkedésekről benyújtott pályázatok 

tárgyában készült beszámolót, azt a Képviselő-testületnek megtárgyalásra és elfogadásra 

javasolja. 
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27.  Előterjesztés a „Jedlik Ányos Terv” elektromos töltőállomás alprogram 

pályázati felhívásról"  
 

Zakar Ágnes levezető 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: 

 

196/2016. (IX.7.) JVPEB sz. határozat 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének Jogi, Vagyonnyilatkozat-

vizsgáló és Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága megtárgyalta a „Jedlik Ányos Terv” 

elektromos töltőállomás alprogram pályázati felhívásról" készült előterjesztést, azt a 

Képviselő-testületnek megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. 

 

 

 

28.  VEKOP-4.1.1-15 kódszámú „Aktív turisztikai hálózatok 

infrastruktúrájának fejlesztése”, "EuroVelo6 Pest megyei hálózatának 

fejlesztése” című pályázaton együttműködő partnerként történő 

indulásról 
 

Kubatovics Áron bizottsági elnök: Röviden összefoglalja az előterjesztés tartalmát.  

 

Magyar Judit bizottsági elnök: Megkérdezi, hogy mekkora a várható fenntartási összeg. 

 

Kosztek Gabriella pályázati koordinátor: Ez az esetleges festés árból, illetve a rongálásból 

eredő pótlásból tevődik össze. 

 

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: 

 

197/2016. (IX.7.) JVPEB sz. határozat 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének Jogi, Vagyonnyilatkozat-

vizsgáló és Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága megtárgyalta a VEKOP-4.1.1-15 kódszámú 

„Aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának fejlesztése”, "EuroVelo6 Pest megyei 

hálózatának fejlesztése” című pályázaton együttműködő partnerként történő indulásról 

készült előterjesztést, azt a Képviselő-testületnek megtárgyalásra és elfogadásra 

javasolja. 
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29.  Előterjesztés a Füzesparki lakótelep fejlesztéséről 
 

Kubatovics Áron bizottsági elnök: Röviden összefoglalja az előterjesztés tartalmát. 

Támogatja az előterjesztésben foglaltakat. 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: 

 

198/2016. (IX.7.) JVPEB sz. határozat 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének Jogi, Vagyonnyilatkozat-

vizsgáló és Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága megtárgyalta a Füzesparki lakótelep 

fejlesztéséről készült előterjesztést, azt a Képviselő-testületnek megtárgyalásra és 

elfogadásra javasolja. 

 

 
 

30. Előterjesztés benyújtott pályázatok tárgyában 
 

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: 

 

199/2016. (IX.7.) JVPEB sz. határozat 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének Jogi, Vagyonnyilatkozat-

vizsgáló és Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága megtárgyalta a benyújtott pályázatok 

tárgyában készült előterjesztést, azt a Képviselő-testületnek megtárgyalásra és 

elfogadásra javasolja. 

 

 

 

31.  Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 

városi kitüntető díjak alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 

10/2008. (II.20.) Önk. sz. rendeletének módosításáról 
 

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

hozzászólás hiányában indítványozza, hogy a Bizottság megtárgyalásra javasolja az 

előterjesztésben foglaltakat. 

 

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

szavazattal a következő határozatot hozza: 
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200/2016. (IX.7.) JVPEB sz. határozat 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének Jogi, Vagyonnyilatkozat-

vizsgáló és Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága megtárgyalta Szentendre Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének a városi kitüntető díjak alapításáról és 

adományozásának rendjéről szóló 10/2008. (II.20.) Önk. sz. rendeletének módosításáról 

készült előterjesztést, azt a Képviselő-testületnek megtárgyalásra javasolja. 

 

 

32. Előterjesztés a Gondozási Központ Szentendre intézményvezetői 

pályázat kiírásáról 
 

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

hozzászólás hiányában indítványozza, hogy a Bizottság megtárgyalásra javasolja az 

előterjesztésben foglaltakat. 

 

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

szavazattal a következő határozatot hozza: 

 

201/2016. (IX.7.) JVPEB sz. határozat 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének Jogi, Vagyonnyilatkozat-

vizsgáló és Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága megtárgyalta a Gondozási Központ 

Szentendre intézményvezetői pályázat kiírásáról készült előterjesztést, azt a Képviselő-

testületnek megtárgyalásra javasolja. 

 

 

33.  Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatának a Települési 

Önkormányzatok Országos Szövetségében fennálló tagságának 

megszüntetéséről 
 

Kubatovics Áron bizottsági elnök: Röviden összefoglalja az előterjesztés tartalmát. 

Költségmegtakarítás indokolja az előterjesztésben foglaltakat. Véleménye szerint ez rossz 

döntés. A Képviselő-testületi ülésen érvelni fog a kilépés ellen. Kérdés, hozzászólás 

hiányában indítványozza, hogy a Bizottság megtárgyalásra és elfogadásra javasolja az 

előterjesztésben foglaltakat. 

 

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

a következő határozatot hozza: 

 

202/2016. (IX.7.) JVPEB sz. határozat 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének Jogi, Vagyonnyilatkozat-

vizsgáló és Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága megtárgyalta Szentendre Város 

Önkormányzatának a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségében fennálló 

tagságának megszüntetéséről készült előterjesztést. A Bizottság az előterjesztésben 

foglaltakat nem támogatja. 
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34.  Előterjesztés a kötelező lakossági tájékoztatás rendeletben történő 

meghatározásáról 

 
Kubatovics Áron bizottsági elnök: Röviden ismerteti az előterjesztésben foglaltakat.  

 

Magyar Judit bizottsági tag: Álláspontja szerint kommunikáció hiánya komoly gondot 

jelent az önkormányzatnál.  

 

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: 

 

203/2016. (IX.7.) JVPEB sz. határozat 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének Jogi, Vagyonnyilatkozat-

vizsgáló és Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága megtárgyalta a kötelező lakossági tájékoztatás 

rendeletben történő meghatározásáról készült előterjesztést, azt a Képviselő-testületnek 

megtárgyalásra javasolja.  

 

 

35.  Előterjesztés a Város Kitüntető díjak adományozásának 

javaslattételéről 
 

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

 

 

36.  Előterjesztés a Pest Megyei Kitüntető díjak adományozásának 

javaslattételéről 
 

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

 

 

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

 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 

   Kubatovics Áron          dr. Vass Péter 
     bizottsági elnök           bizottsági tag 


