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-képviselői kérdés- 

 

Tisztelt Polgármester Úr, 

 

Az uszoda törvénytelen működésével kapcsolatban a FIDESZ frakció számtalan esetben 

kifejezte aggodalmát a város vezetés felé, de ezeket az észrevételeinket mindig csak 

rosszindulatú megjegyzéseknek titulálták, lekezelő stílusban kommentálták a felvetett 

problémákat hivatkozva arra, hogy az ügyvezető munkája példaértékű. 

 

Kérem az alábbi kérdések megválaszolását: 

 

1. A V8 az uszoda gépészei 2023 január 15-én, egy levelet juttattak el a polgármesterhez, 

melyben súlyos törvénysértésre hívták fel a figyelmet a kivizsgálás helyett négy nap 

múlva Szentendre Hivatalos Oldala a bejegyzése szerint:  

„A V8 Uszoda és Szabadidőközpont uszodagépészeket keres.” 

Mit válaszolt a beérkezett levélre? 

Milyen intézkedést tett a város polgármestere? 

2. Kerti Attila a V8 felügyelőbizottság elnöke és a polgármester tanácsadója is egyben. 

Nem tartja összeférhetetlennek a két pozíciót? 

3. Az ügyvezető a rendkívüli jogrendben a covid alatt elbocsájtott kollégákat, ami miatt 

az uszodát 2 millió Ft-ra megbírságoltak. 

Kivizsgáltatta az ügyet? 

4. Kérem számoljon be a polgármester arról, hogy 2022-ben mennyi jutalmat ítélt 

meg a V8 igazgatójának, mert dr. Juhász László nem tett eleget az adatszolgáltatás 

szerinti válaszadási kötelezettségének. 

5. Teljesítette a V8 ügyvezetője, az ÁSZ felügylelete által indított vizsgálatot? 

6. Az uszoda vezetője úgy bocsájtott el munkatársat, hogy arra hivatkozott miszerint a 

munkakör megszűnt, ez minden bizonnyal nem felelt meg a valóságnak, mert néhány 

hónap múlva ismét meghirdette ugyanezt az állást, emiatt a munkatárs feljelentette az 

ügyvezetőt, aki ellen jelenleg munkaügyi bíróságon per folyik. 

Tud a feljelentésről? 

7. Mit gondol arról, hogy az uszoda felé benyújtott hivatalos közérdekű 

adatszolgáltatás során az ügyvezető hiányosan számolt be és ezzel a nagy összegű 

szerződéseket titkolt el. 
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8. Tudott arról, hogy az ügyvezető a személyi jellegű kiadások csökkentése érdekében 

a munkaköröket kiszervezi? 

9. Mit gondol arról, hogy egy korábbi adatszolgáltatás szerinti költségkiadásokra 

kapott táblázat alapján, a kiadások 46 millió Ft-tal nőttek, a felsorolt összegek nem 

kummuláltak, annak ellenére, hogy ezzel védekezett az ügyvezető. 

 

Tisztelettel, 

Laárné Szaniszló Éva 


