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9/a/2016. 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

 
Készült:  Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testület Városfejlesztési 

Bizottsága 2016. augusztus 29-én tartott NYÍLT rendkívüli üléséről 

Helye:       Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyisége 

Jelen vannak: 

Városfejlesztési Bizottság részéről: 
Kun Csaba bizottsági elnök 
Holló István bizottsági tag 
Horváth Győző bizottsági tag 
Szegedi István bizottsági tag 
Vadkerti István  bizottsági tag 

 

Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal részéről: 

dr. Gerendás Gábor   jegyző 

Máté Szilvia    bizottsági referens 
 

Meghívottak: 

  Mandula Gergely             VSZ NZrt. vezérigazgató 

  Nagy-Lászka Stella                           VSZ NZrt. gazdasági vezető 

 

 

Kun Csaba bizottsági elnök: Köszönti a bizottsági ülésen megjelenteket, megállapítja, hogy 

a Városfejlesztési Bizottság (a továbbiakban röviden: Bizottság) határozatképes, jelen van 5 

fő.  

Bejelenti, hogy Zakar Ágnes bizottsági tag lesz az elnök mellett a jegyzőkönyv aláírója, aki 

előre jelezte, hogy pár perces késéssel tud megérkezni az ülésre. 

Javasolja, hogy fogadják el a napirendet, amelyen két napirendi pont szerepel. Felkéri a 

Bizottság tagjait, hogy erről szavazzanak. 

  
Szentendre Város Képviselő-testületének Városfejlesztési Bizottsága egybehangzó (5) igen 
szavazattal a napirendet elfogadja.  

Napirend: 

  Cím Típusa Előterjesztő Előkészítő 

1. 

A Városi Szolgáltató Nonprofit 

Zrt. kölcsönszerződésének 

meghosszabbításáról 

Az Mötv. 46. § (2) bekezdése c) 

pontja alapján zárt ülés 

rendelhető el! 

Előterjesztés 

Verseghi-Nagy  

Miklós 

polgármester 

Nagy-Lászka Stella 

2. 

Szentendre Város Egészségügyi 

Intézményeinek ingatlan 

használati szerződéséről 

Az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) 

pontja alapján zárt ülés 

rendelhető el! 

Előterjesztés 

Verseghi-Nagy  

Miklós 

polgármester 

dr. Mérész Katalin 
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1. Előterjesztés a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. kölcsönszerződésének 

meghosszabbításáról 

 
Kun Csaba bizottsági elnök: Köszönti a Városi Szolgáltató NZrt. képviseletében 

megjelenteket, akiket felkér, hogy röviden foglalják össze az előterjesztés tartalmát.  
 

Mandula Gergely VSZ NZrt. vezérigazgató: Röviden ismerteti az előterjesztés tartalmát. 

Az előterjesztés alapján a korábbi szerződés meghosszabbításra kerül egy hónappal.  

 

Kun Csaba bizottsági elnök: Megkérdezi, hogy változnak-e a jövőben a hitelszerződés 

feltételei. 

 

Mandula Gergely VSZ NZrt. vezérigazgató: Reméli, hogy a jövőben kedvezőbb 

feltételekkel jön létre ez a szerződés. Az új konstrukcióról még nem kaptak írásbeli ajánlatot. 

 

Kun Csaba bizottsági elnök: További kérdés, hozzászólás hiányában indítványozza, hogy 

megtárgyalásra és elfogadásra javasolják a Képviselő-testületnek az előterjesztésben 

foglaltakat. Felkéri a Bizottság tagjait, hogy erről szavazzanak. 

 

A Városfejlesztési Bizottság egybehangzó 5 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 

 

191/2016. (VIII.29.) VB sz. határozat 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének Városfejlesztési Bizottsága 

megtárgyalta a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. kölcsönszerződésének 

meghosszabbításáról készült előterjesztést, azt a Képviselő-testületnek megtárgyalásra 

és elfogadásra javasolja. 

 

A szerződés tervezete a testületi jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

Zakar Ágnes bizottsági tag megérkezik a tárgyaló terembe. A Bizottság jelenlévő tagjainak 

létszáma: 6 fő. 

 

 

2. Előterjesztés Szentendre Város Egészségügyi Intézményeinek ingatlan 

használati szerződéséről 
 

Kun Csaba bizottsági elnök: Röviden ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Megkérdezi, 

hogy miért nem a Városi Szolgáltató NZrt. köt szerződést a Városi Egészségügyi 

Intézményekkel az ingatlanhasználati szerződésről. Jelzi, hogy a Szentendre Város 

Egészségügyi Intézményeinek által használt területrészeket bemutató melléklet nem került 

megküldésre, kéri ennek pótlását. 

 

Holló István bizottsági tag: Megkérdezi, hogy értékesítésre került-e a korábban 

Mentálhigiénés Központként működő ingatlan. 

 

Szegedi István bizottsági tag: Megkérdezi, hogy a Mentálhigiénés Központ szolgáltatásait 

igénybe vevőket értesítették-e a helyszínváltozásról. Nem merült-e fel probléma a 

megközelíthetőséggel? 
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Kun Csaba bizottsági elnök: Köszönti a jegyzőt, akit felkért, hogy válaszoljon az 

előterjesztés kapcsán felmerült kérdésekre. Megismétli a bizottsági tagok által feltett 

kérdéseket. 

dr. Gerendás Gábor jegyző: A Képviselő-testület döntött a Mentálhigiénés Központ 

áthelyezéséről, amelynek költsége az éves költségvetésben tervezésre került. A bérbeadásra 

kerülő ingatlan a Városi Szolgáltató NZrt. tulajdonába tartozik, amelyet az önkormányzat 

vesz bérbe átmeneti időszakra, az erre a célra biztosított költségkeret igénybevételével. Az 

önkormányzat ingyenesen adja használatba Szentendre Város Egészségügyi Intézményeinek a 

bérleményt, mivel ezt szakorvosi közfeladat ellátásához használja, mivel a feladat ellátására 

az önkormányzat kötelezett. A rezsi költséget a használó fizeti meg. Átgondolandó a 

konstrukció, ez egyelőre egy átmeneti megoldás. A Mentálhigiénés Központ üzemeltetési 

konstrukciójáról a jövő évi költségvetés tervezése során szükséges döntést hozni. 

A korábban Mentálhigiénés Központként működő ingatlan értékesítésre került, már kifizették 

a vételárat, éppen ezért volt szükség az azonnali megoldás keresésére. 

Egyeztettek a megközelíthetőségről a Szentendre Város Egészségügyi Intézményeinek 

igazgatónőjével. Véleménye szerint az új központ helyszíne megfelelő, a Római temető 

utcában van kialakított járda, így a HÉV végállomástól könnyen elérhető.  

Figyelemmel fogják kísérni az új Mentálhigiénés Központ működését és a tapasztalatokra 

építve fogják kidolgozni a végleges megoldást. 
 

Kun Csaba bizottsági elnök: További kérdés, hozzászólás hiányában a Képviselő-

testületnek megtárgyalásra és elfogadásra javasolja az előterjesztésben foglaltakat. Kéri, hogy 

erről szavazzon a Bizottság. 

 
A Városfejlesztési Bizottság 5 igen és 1 tartózkodás szavazattal a következő határozatot 

hozza: 

192/2016. (VIII.29.) VB sz. határozat 

 
Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének Városfejlesztési Bizottsága 

megtárgyalta a Szentendre Város Egészségügyi Intézményeinek ingatlan használati 

szerződéséről készült előterjesztést, azt a Képviselő-testületnek megtárgyalásra és 

elfogadásra javasolja. 

 

 

Több napirendi pont nem lévén az elnök az ülést 16.30 órakor bezárja. 

 

 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 
   Kun Csaba               Zakar Ágnes 

bizottsági elnök            bizottsági tag 


