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Szám: 48/2005. 
 

JEGYZ�KÖNYV 
 

Készült  Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
2005. december 13-án  (kedden ) 09.08 órai kezdettel tartott   ülésér�l 

 
 
Jelen vannak: Miakich Gábor polgármester, Radványi G. Levente alpolgármester, 

Benkovits György, dr. Bindorffer Györgyi, dr. Dietz Ferenc, dr. 
Dragon Pál, Eszes Sándor,  Fülöp Zsolt, Hankó László,  Horváth 
Gy�z�, dr. Kiss László, Lakatos Pálné,  Magyar Judit, dr. Pázmány 
Annamária, Simonyi György, Szeg� Eta,  Zakar Ágnes és Zsigmondi 
Éva   képvisel�k  

 
Távol vannak: Wachsler Tamás képvisel� 
 
Hivatalból jelen van 
az ülésen: dr. Molnár Ildikó jegyz� és  Szabó Géza aljegyz� 
 
Tanácskozási joggal 
jelen van az ülésen: Alföldiné Petényi Zsuzsanna f�építész, Bíró Nóra személyügyi 

referens, Fekete  János irodavezet�, Gy�riné Franyó Éva bels� ellen�r, 
dr. L�rincz Andrea,  Marosi Imréné, Puhl Márta,  Sz�cs Imréné 
irodavezet�k   

 
Tanácskozási joggal meghívottak: 
 
2. napirendi ponthoz: dr. Homor Zsuzsanna tiszti f�orvos 
 
 
3. napirendi ponthoz: Tóth Sándor  VOLÁNBUSZ Közlekedési Rt.  
 
5-6-7-8. napirendi 
pontokhoz: Schmidt János a Szentendre Szakorvosi Rendel�intézet mb. 

intézményvezet�je   
 
 
6. napirendi ponthoz: dr. Paluska Zsuzsanna fogorvos 
 
 
7. napirendi ponthoz: dr. Süt� Csaba a Szentendre Szakorvosi Rendel�intézet 

Közalkalmazotti Tanácsának  elnöke 
 Demeter Lászlóné  EDDSZ titkár  
  
12-13-14. napirendi 
pontokhoz:   Horváth Gusztáv a VSz. Rt. cégvezet�je  
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15. napirendi ponthoz:   Madari Istvánné Szentendre, Gyöngyvirág utca 22. szám alatti 

lakos 
Bársony Antal    Szentendre, Gyöngyvirág utca 20. szám alatti 
lakos 
 

18. napirendi ponthoz: Soóky-Tóth Gábor ECORYS  Magyarország Kft. részér�l 
 Farkas László F�MTERV részér�l 
 
21. napirendi ponthoz: Szántosi Judit  Óvoda vezet� 
 
 
 
 
Miakich Gábor polgármester: az ülést megnyitja, megállapítja, hogy a jelenlév� képvisel�k 
száma  18 f�,  a Képvisel�-testület határozatképes.  
A  mai testületi ülésen 2  sürg�sségi indítvány  megtárgyalására tesz javaslatot.  Ezek a 
következ�k:  
"Sürg�sségi indítvány az Önkormányzat tulajdonában lév� Kovács László u. 37. szám alatti 
ingatlan értékesítésér�l",   valamint 
"Sürg�sségi indítvány a Szentendre, Bogdányi u. 9. szám alatti  önkormányzati  tulajdonú 
bérlakás egyik helyiségének üzletté történ�  kialakításáról". 
Javasolja az  "El�terjesztés Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testületének a 
temet�kr�l és a temetkezésr�l szóló 67/2003. (XII.18.) Önk. sz. rendelet módosításáról" szóló 
10-es napirendi pont visszavonását, mert az illetékes bizottságok nem tudták megtárgyalni az 
anyag kései beérkezése miatt,  továbbá  a  31-es  számmal jelzett "El�terjesztés a SZEBETON 
Rt-vel történ� 19 hrsz-ú önkormányzati ingatlant érint� területcserér�l az árvízvédelmi töltés 
és a kerékpárút megépíthet�sége érdekében" cím� napirendi pontot, mert nem érkezett meg  
végleges a vázrajz,  végül pedig levételre javasolja  a 35-ös napirendi pontot is,  melynek 
címe: El�terjesztés a Barcsay Jen� Alapítványhoz történ� csatlakozásról" mert az alapítókkal 
további egyeztetés szükséges.  
Ügyrendi javaslata, hogy a napirendi pontok  közül els�ként  tárgyalja a testület  a "lakosság 
egészségügyi állapotáról szóló ÁNTSZ  tájékoztató"-t.   
A VSz. Rt.-t érint� napirendi pontokat javasolja egymás után tárgyalni,   így a meghívóban  
eredetileg 9-ként  szerepl� "El�terjesztés köztisztasággal kapcsolatos helyi közszolgáltatási 
szerz�dés módosításáról" cím�  anyag megtárgyalása után következzen  a meghívóban  26-
ossal jelzett  "Tájékoztató a Városi Szolgáltató Rt-nek a liberalizált gázpiacról történ� földgáz 
beszerzésér�l" és a 27-es "El�terjesztés f�t�m� területén elhelyezend� uszoda és 
szabadid�központ szabályozási tervér�l, Püspökmajor lakótelep Fehérvíz utca – Kálvária út – 
Hamvas Béla u. -1245/41 hrsz-ú út által határolt terület szabályozási terv tervezési 
programjának módosításáról" cím� napirendi pont.  
Mivel a VOLÁN Rt. képvisel�je már jelen van, az ÁNTSZ beszámoló  után javasolja 
tárgyalni a "Szentendre város közigazgatási határán belüli helyi autóbusz közlekedés 
legmagasabb díjtételeinek megállapításáról szóló, többször módosított 23/2003. (V. 19.) Önk. 
sz. rendelet módosításáról" szóló el�terjesztést.   
A Belvárosi Koncepció II. fordulójáról szóló el�terjesztéshez hozzávet�legesen 18 órakor 
érkeznek a  meghívott vendégek, így annak tárgyalását  javasolja akkorra id�zíteni.    
Az eredetileg  45-ösként számozott napirendi pont: "Fellebbezés elbírálása Bársony Antal, 
Szentendre, Gyöngyvirág u. 20. szám alatti lakos méhtartási ügyében". A napirendi pont 
megtárgyalásánál mindkét fél szeretne jelen lenni, így azt délután 4 órára javasolja  id�zíteni.  
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El�reláthatóan 13 óra körül tart a Képvisel�-testület ebédszünetet.  
 
Zakar Ágnes képvisel�: javasolja levenni napirendr�l a 17. "El�terjesztés az Irsai 
Mentálhigiéniás Ápolási Központ nappali ellátásáról", és a 18. "El�terjesztés Szentendre 
Város Gondozási Központ Támogató Szolgálatának létrehozásáról"  napirendi pontokat, 
valamint javasolja a parkolással kapcsolatos  el�terjesztés tárgyalását  a Városi Szolgáltató 
Rt.-vel kapcsolatos blokkban  11.00 óra utánra tenni. Indoka, hogy a beruházási tanácsnok 
munkahelyi elfoglaltsága miatt akkorra tud ideérni.   

dr. Kiss László képvisel�: a 17. és 18 napirendi pont levételét  indokolja: a következ� év 
március 31-ig szól az vérvényes szerz�dés,  véleménye szerint felesleges most bolygatni az 
ügyet. Továbbá mindét  esetnek költségvetési vonzata van, és alapinformációk hiányoznak az 
el�terjesztésb�l.  
 
Zakar Ágnes képvisel�:  a 38. pontban szerepl� "El�terjesztés az önkormányzat 
tulajdonában lév�, Szentendre, Bogdányi út 34. és 34/A. szám alatti 2197 és 2198 hrsz-ú 
ingatlanok értékesítésre történ� kijelölésér�l" cím� el�terjesztésben javasolt ingatlaneladást 
nem támogatja,  azt a belvárosi koncepció elfogadásáig nem javasolja  napirendre venni.   
A sürg�sségi  indítványok közül a "Bogdányi utca  9. szám  alatti  önkormányzati  tulajdonú 
bérlakás egyik helyiségének üzletté történ�  kialakításáról" szóló el�terjesztés  levételét 
javasolja.   
 
Szeg� Eta  képvisel�:  nem ért egyet a 17. és a 18. napirendi pontok  levételével.   
 
Zsigmondi Éva képvisel�:  kéri, hogy   amennyiben a szóban forgó  napirendi pontok 
levételére sor kerül,  abban az esetben  Kiss  Doktor Úr vállalja a felel�sséget. 
 
dr. Kiss László képvisel�: felel�sséget  arra  tud vállalni, hogy segít a  februári  testületi 
ülésre készül� anyag el�készítésében, lehet�ség szerint minden felmerül� kérdésre választ ad.  
 
Miakich Gábor polgármester:  támogatja a sorrendre   vonatkozóan  elhangzott ügyrendi 
javaslatokat, de a fentebb említett 17. és 18. pontok napirendr�l való  levételét nem támogatja.  
Szavazásra bocsátja  az  "El�terjesztés az Irsai Mentálhigiéniás Ápolási Központ nappali 
ellátásáról" cím�, eredetileg  17. sz.  napirendi pont levételét.  
 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 946   Száma: 2005.12.13/0/0/ 
Ideje: 2005. dec. 13 09:22 
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elutasítva 
Egyszer� szavazás 
 
Tárgya:  
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 8 44.44 42.11 
Nem 9 50.00 47.37 
Tartózkodik 1 5.56 5.26 
Szavazott 18 100.00 94.74 
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Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.26 
Összesen 19   100.00 
Megjegyzés: 
dr. Bindorffer Györgyi Igen - 
dr. Dietz Ferenc Igen - 
dr. Dragon Pál Igen - 
Fülöp Zsolt Igen - 
Horváth Gy�z� Igen - 
dr. Kiss László Igen - 
Lakatos Pálné Igen - 
Zakar Ágnes Igen - 
Benkovits György Nem - 
Eszes Sándor Nem - 
Hankó László Nem - 
Magyar Judit Nem - 
Miakich Gábor polgármester Nem - 
Radványi G. Levente alpolgármester Nem - 
Simonyi György Nem - 
Szeg� Eta Nem - 
Zsigmondi Éva Nem - 
dr. Pázmány Annamária Tart. - 
Wachsler Tamás Távol - 
 
     
Miakich Gábor polgármester: a Képvisel�-testület 8 igen, 9 nem  szavazattal  és 1 
tartózkodással  nem támogatta a 17. napirendi pont  levételére vonatkozó javaslatot.  
Szavazásra bocsátja  az  "El�terjesztés Szentendre Város Gondozási Központ Támogató 
Szolgálatának létrehozásáról"  cím� 18. napirendi pont levételére vonatkozó javaslatot.   Jelzi, 
hogy az  "igen" szavazat a levételt jelenti.  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 947   Száma: 2005.12.13/0/0/ 
Ideje: 2005.dec..13 09:22 
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elutasítva 
Egyszer� szavazás 
 
Tárgya:  
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 9 50.00 47.37 
Nem 9 50.00 47.37 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 94.74 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.26 
Összesen 19   100.00 
Megjegyzés: 
dr. Bindorffer Györgyi Igen - 
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dr. Dietz Ferenc Igen - 
dr. Dragon Pál Igen - 
Fülöp Zsolt Igen - 
Horváth Gy�z� Igen - 
dr. Kiss László Igen - 
Lakatos Pálné Igen - 
dr. Pázmány Annamária Igen - 
Zakar Ágnes Igen - 
Benkovits György Nem - 
Eszes Sándor Nem - 
Hankó László Nem - 
Magyar Judit Nem - 
Miakich Gábor polgármester Nem - 
Radványi G. Levente alpolgármester Nem - 
Simonyi György Nem - 
Szeg� Eta Nem - 
Zsigmondi Éva Nem - 
Wachsler Tamás Távol - 
 
Miakich Gábor polgármester: a Képvisel�-testület 9 igen és  9 nem  szavazattal  nem 
támogatta a napirendi pont  levételére vonatkozó javaslatot.  
Szavazásra bocsátja  Zakar Ágnes sürg�sségi indítvány levételre vonatkozó javaslatát, 
melynek címe: 
"El�terjesztés a Bogdányi utca  9. szám  alatti bérlakás önkormányzati  tulajdonú bérlakás 
egyik helyiségének üzletté történ�  kialakításáról".  A város anyagi érdekeire való tekintettel 
nem javasolja a javaslat  elfogadását.  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 948   Száma: 2005.12.13/0/0/ 
Ideje: 2005.dec..13 09:23 
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elutasítva 
Egyszer� szavazás 
 
Tárgya:  
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 6 33.33 31.58 
Nem 9 50.00 47.37 
Tartózkodik 3 16.67 15.79 
Szavazott 18 100.00 94.74 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.26 
Összesen 19   100.00 
Megjegyzés: 
 
dr. Dietz Ferenc Igen - 
Fülöp Zsolt Igen - 
Horváth Gy�z� Igen - 
dr. Kiss László Igen - 
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dr. Pázmány Annamária Igen - 
Zakar Ágnes Igen - 
Benkovits György Nem - 
Eszes Sándor Nem - 
Hankó László Nem - 
Magyar Judit Nem - 
Miakich Gábor polgármester Nem - 
Radványi G. Levente alpolgármester Nem - 
Simonyi György Nem - 
Szeg� Eta Nem - 
Zsigmondi Éva Nem - 
dr. Bindorffer Györgyi Tart. - 
dr. Dragon Pál Tart. - 
Lakatos Pálné Tart. - 
Wachsler Tamás Távol - 
 
Miakich Gábor polgármester: a Képvisel�-testület 6 igen, 9 nem  szavazattal   és 3 
tartózkodással  nem fogadta el a javaslatot.  
  
Elnézést kér, mert a sürg�sségi indítvány esetében nem a  napirendr�l való levételr�l 
szükséges szavazni, hanem annak napirendre vételér�l kell dönteni.  Így a szavazást meg kell 
ismételni, melyet a következ� szavazás után javasol megtenni.  
Következ� szavazásra bocsátja a  38. számú "El�terjesztés az önkormányzat tulajdonában 
lév�, Szentendre, Bogdányi út 34. és 34/A. szám alatti 2197 és 2198 hrsz-ú ingatlanok 
értékesítésre történ� kijelölésér�l" cím�  el�terjesztés napirendi pontról való levételére  
vonatkozó javaslatot.   
 

Szavazás eredménye 
 

#: 949   Száma: 2005.12.13/0/0/ 
Ideje: 2005. dec. 13 09:25 
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszer� szavazás 
 
Tárgya:  
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 10 55.56 52.63 
Nem 6 33.33 31.58 
Tartózkodik 2 11.11 10.53 
Szavazott 18 100.00 94.74 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.26 
Összesen 19   100.00 
Megjegyzés: 
 
dr. Bindorffer Györgyi Igen - 
dr. Dietz Ferenc Igen - 
dr. Dragon Pál Igen - 
Fülöp Zsolt Igen - 
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Horváth Gy�z� Igen - 
dr. Kiss László Igen - 
dr. Pázmány Annamária Igen - 
Simonyi György Igen - 
Zakar Ágnes Igen - 
Zsigmondi Éva Igen - 
Benkovits György Nem - 
Eszes Sándor Nem - 
Hankó László Nem - 
Magyar Judit Nem - 
Miakich Gábor polgármester Nem - 
Radványi G. Levente alpolgármester Nem - 
Lakatos Pálné Tart. - 
Szeg� Eta Tart. - 
Wachsler Tamás Távol - 
 
Miakich Gábor polgármester: a Képvisel�-testület 10 igen, 6 nem  szavazattal    és 2 
tartózkodással  a 38. sz. napirendi pont levételére vonatkozó  javaslatot elfogadta.  
Következik a  két sürg�sségi indítványok napirendre vételének szavazása.  
Els�ként az Önkormányzat tulajdonában lév� Kovács László u. 37. szám alatti ingatlan 
értékesítésér�l szóló sürg�sségi indítvány  napirendre vételét bocsátja szavazásra.  
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 950   Száma: 2005.12.13/0/0/ 
Ideje: 2005.dec..13 09:26 
Típusa: Nyílt 
Rendelet; Elfogadva 
Min�sített szavazás 
 
Tárgya:  
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 13 81.25 68.42 
Nem 3 18.75 15.79 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 16 100.00 84.21 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 3   15.79 
Összesen 19   100.00 
Megjegyzés: 
 
Benkovits György Igen - 
dr. Bindorffer Györgyi Igen - 
dr. Dragon Pál Igen - 
Eszes Sándor Igen - 
Hankó László Igen - 
Lakatos Pálné Igen - 
Magyar Judit Igen - 
Miakich Gábor polgármester Igen - 
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Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 
Simonyi György Igen - 
Szeg� Eta Igen - 
Zakar Ágnes Igen - 
Zsigmondi Éva Igen - 
dr. Dietz Ferenc Nem - 
Fülöp Zsolt Nem - 
Horváth Gy�z� Nem - 
dr. Kiss László Távol - 
dr. Pázmány Annamária Távol - 
Wachsler Tamás Távol - 
 
Miakich Gábor polgármester: a Képvisel�-testület   13 igen  és 3 nem szavazattal  a  
sürg�sségi indítványt napirendre vette.   
A fent említett "Sürg�sségi indítvány a Szentendre, Bogdányi u. 9. szám alatti  önkormányzati  
tulajdonú bérlakás egyik helyiségének üzletté történ�  kialakításáról" cím� pont napirendre 
vételét bocsátja ismételt szavazásra. A  sürg�sségi indítvány napirendre vételét Zakar Ágnes 
képvisel� nem támogatta.   
 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 951   Száma: 2005.12.13/0/0/ 
Ideje: 2005.dec..13 09:26 
Típusa: Nyílt 
Rendelet; Elfogadva 
Min�sített szavazás 
 
Tárgya:  
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 10 58.82 52.63 
Nem 4 23.53 21.05 
Tartózkodik 3 17.65 15.79 
Szavazott 17 100.00 89.47 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   10.53 
Összesen 19   100.00 
Megjegyzés:, 
 
Benkovits György Igen - 
Eszes Sándor Igen - 
Hankó László Igen - 
Horváth Gy�z� Igen - 
Magyar Judit Igen - 
Miakich Gábor polgármester Igen - 
Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 
Simonyi György Igen - 
Szeg� Eta Igen - 
Zsigmondi Éva Igen - 
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Fülöp Zsolt Nem - 
Lakatos Pálné Nem - 
dr. Pázmány Annamária Nem - 
Zakar Ágnes Nem - 
dr. Bindorffer Györgyi Tart. - 
dr. Dietz Ferenc Tart. - 
dr. Dragon Pál Tart. - 
dr. Kiss László Távol - 
Wachsler Tamás Távol - 
 
Miakich Gábor polgármester: a Képvisel�-testület   10 igen, 4 nem szavazattal és 3 
tartózkodással   a  sürg�sségi indítványt napirendre vette.   
Szavazásra bocsátja  a napirend egészét.      
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 952   Száma: 2005.12.13/0/0/ 
Ideje: 2005.dec..13 09:27 
Típusa: Nyílt 
Rendelet; Elfogadva 
Min�sített szavazás 
Tárgya:  
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 94.74 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 94.74 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.26 
Összesen 19   100.00 
Megjegyzés: 
 
Benkovits György Igen - 
dr. Bindorffer Györgyi Igen - 
dr. Dietz Ferenc Igen - 
dr. Dragon Pál Igen - 
Eszes Sándor Igen - 
Fülöp Zsolt Igen - 
Hankó László Igen - 
Horváth Gy�z� Igen - 
dr. Kiss László Igen - 
Lakatos Pálné Igen - 
Magyar Judit Igen - 
Miakich Gábor polgármester Igen - 
dr. Pázmány Annamária Igen - 
Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 
Simonyi György Igen - 
Szeg� Eta Igen - 
Zakar Ágnes Igen - 
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Zsigmondi Éva Igen - 
Wachsler Tamás Távol - 

 
 
Miakich Gábor polgármester: a Képvisel�-testület  18 igen szavazattal  a következ� 
napirendet fogadta el:  
 

N A P I R E N D :  
 

 T á r g y :  
 

E l � a d ó :  

 Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekr�l Miakich Gábor 
Polgármester 

 
 Jelentés a lejárt határidej� önkormányzati határozatok 

végrehajtásáról 
 

Miakich Gábor 
polgármester 

 Beszámoló átruházott hatáskörben tett intézkedésekr�l 
 

Miakich Gábor 
Polgármester 

 
1. Sürg�sségi indítvány a Szentendre, Bogdányi u. 9. szám 

alatti  önkormányzati  tulajdonú bérlakás egyik 
helyiségének üzletté történ�  kialakításáról 

 

Miakich Gábor 
Polgármester 

2. 
 
 

Tájékoztató a lakosság egészségügyi állapotáról 
 

Dr. Homor Zsuzsanna 
Városi tisztiorvos 

3. El�terjesztés Szentendre város közigazgatási határán 
belüli helyi autóbusz közlekedés legmagasabb 
díjtételeinek megállapításáról szóló, többször módosított 
23/2003. (V. 19.) Önk. sz. rendelet módosításáról 
 

Miakich Gábor 
polgármester 

4. 
 

Sürg�sségi indítvány az Önkormányzat tulajdonában 
lév� Kovács László u. 37. szám alatti ingatlan 
értékesítésér�l 

 

Miakich Gábor 
polgármester 

5. Tájékoztató a Szentendre Város Egészségügyi 
Intézményei által kötött közrem�köd�i szerz�désekr�l 

Miakich Gábor 
Polgármester 

 
 

6.  El�terjesztés Szentendre Város területén a fogorvosi 
alapellátást biztosító fogorvosoknak a Szentendre, 
Dunakorzó 18. sz. épületben való elhelyezésér�l 
Az Ötv. 12. § (4) bek. b) pontja alapján zárt ülés 
rendelhet� el! 
 

Miakich Gábor 
polgármester 

7. El�terjesztés a szentendrei labor körül kialakult helyzet 
kivizsgálásáról  
 

Miakich Gábor 
polgármester 
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8. El�terjesztés Szentendre Város Egészségügyi Intézmény 
intézményvezet�i pályázat kiírásáról 
 

Miakich Gábor 
polgármester 

9. El�terjesztés az önkormányzat 2005. évi költségvetésér�l 
szóló, többször módosított 5/2005. (II. 25.) Önk. sz. 
rendelet módosításáról 
 

Miakich Gábor 
polgármester 

10. El�terjesztés a 2006. évi átmeneti finanszírozásról és 
költségvetési gazdálkodásról szóló rendelet 
megalkotásáról 
 

Miakich Gábor 
polgármester 

 

11. El�terjesztés Szentendre Város Önkormányzatának  
Szervezeti és M�ködési Szabályzatáról szóló, többször 
módosított 6/2003. ((II. 24.) Önk. sz. rendelet 
módosításáról 
 

Miakich Gábor 
polgármester 

12. El�terjesztés a távh�szolgáltatás legmagasabb hatósági 
díjairól szóló, többször módosított 36/2003. (VI. 18.) 
Önk. sz. rendelet módosítására. 
 

Miakich Gábor 
polgármester 

13. El�terjesztés Szentendre Város Önkormányzat 
Képvisel�-testületének a települési szilárd hulladékkal 
kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról 
szóló 8/2004. (III.01.) Önk. sz. rendelet és a 
hulladékszerz�dés módosításáról 
 

Miakich Gábor 
polgármester 

 

14.  
 

El�terjesztés köztisztasággal kapcsolatos helyi 
közszolgáltatási szerz�dés módosításáról 
 
 
 

Miakich Gábor 
polgármester 

15. 
 

Fellebbezés elbírálása Bársony Antal, Szentendre, 
Gyöngyvirág u. 20. szám alatti lakos méhtartási ügyében 
Az Ötv. 12. § (4) bek. a) pontja alapján zárt ülés! 
 

Miakich Gábor 
polgármester 

16.  
 

Tájékoztató a Városi Szolgáltató Rt-nek a liberalizált 
gázpiacról történ� földgáz beszerzésér�l 
 

Miakich Gábor 
polgármester 

17. 
 

El�terjesztés f�t�m� területén elhelyezend� uszoda és 
szabadid�központ szabályozási tervér�l, Püspökmajor 
lakótelep Fehérvíz utca – Kálvária út – Hamvas Béla u. -
1245/41 hrsz-ú út által határolt terület szabályozási terv 
tervezési programjának módosításáról 
 
 

Miakich Gábor 
Polgármester 

 

18.  El�terjesztés Belvárosi Koncepcióról II. forduló 
 

Miakich Gábor 
Polgármester 

 
19. 
a) 

Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
a belváros forgalmi rendjér�l, a fizet� parkolók 

Miakich Gábor 
polgármester 
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rendjér�l, és a parkolási díjakról szóló, többször 
módosított 44/2001. (X.15.) Önk. sz. rendelet 
módosításáról 
 

19. 
b) 

El�terjesztés Szentendre Város Önkormányzat 
Képvisel�-testületének a belváros forgalmi rendjér�l, a 
fizet� parkolók rendjér�l, és a parkolási díjakról szóló 
…/2005. (…) Önk. sz. rendelet megalkotásáról 
I. forduló 
 

dr. Kiss László 
képvisel� 

20. El�terjesztés ART mozi szerz�désér�l  
 

Miakich Gábor 
Polgármester 

 
21. 
 

El�terjesztés a 2004/05. tanévben végzett fenntartói 
mérésekr�l, ellen�rzésekr�l  
 

Miakich Gábor 
polgármester 

22. El�terjesztés az új köztemet� létesítésével kapcsolatos 
teend�kr�l 
 

Miakich Gábor 
polgármester 

23. El�terjesztés az Önkormányzat 2006. évi ellen�rzési 
tervér�l 
 

dr. Molnár Ildikó 
jegyz� 

 
24. El�terjesztés az Ellen�rzési Szabályzat hatályon kívül 

helyezésér�l 
 

Miakich Gábor 
polgármester 

25. El�terjesztés a BOLA 95 Épít�ipari Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft. követelésének faktorálásáról 
 

Miakich Gábor 
polgármester 

 
26. El�terjesztés a Duna korzói árvízvédelmi töltés 

felülvizsgálatának szükségességér�l szóló  
126/2005. ( IV. 12. ) Kt. számú határozat módosításáról 
 

Miakich Gábor 
polgármester 

 

27. 
 
 

El�terjesztés az Irsai Mentálhigiéniás Ápolási Központ 
nappali ellátásáról 

 

Miakich Gábor 
polgármester 

 

28. El�terjesztés Szentendre Város Gondozási Központ 
Támogató Szolgálatának létrehozásáról 

 

Miakich Gábor 
polgármester 

 

29. El�terjesztés a Római Katolikus Karitasz Szolgálat által 
szervezett karácsonyi segélyezés támogatásáról 

Miakich Gábor 
polgármester 

 
30. El�terjesztés Szentendre Város Óvodai Intézmény 

intézményvezet�i pályázat kiírásáról 
Miakich Gábor 
polgármester 

 
31. El�terjesztés Szentendre Város Önkormányzatának 

tulajdonában lév� 3330 és 3331 hrsz-ú ingatlanokon új 5 
csoportos óvodaépület kialakítása, tervezése tárgyában 
kiírt egyszer� tervpályázati eljárásban a Bíráló Bizottság 
munkájáról, valamint a tervpályázat eredményér�l 

Miakich Gábor 
polgármester 
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32. El�terjesztés Szentendre Város Önkormányzatának 

tulajdonában lév� 1247 és 1245/41 hrsz-ú ingatlanok 
területén Családsegít� és Gyermekjóléti Szolgálat 
épületének kialakítása, tervezése tárgyában kiírt 
egyszer� tervpályázati eljárásban a Bíráló Bizottság 
munkájáról, valamint a tervpályázat eredményér�l 
 
 

Miakich Gábor 
polgármester 

33. El�terjesztés a HÉV állomás - Dózsa Gy. út és a 379/1 
hrsz-ú terület által határolt, a hatályos szabályozási terv 
szerint Gksz-1 övezetbe tartozó tömbre vonatkozó 
szabályozási terv módosítása tárgyában kiírt egyszer� 
közbeszerzési eljárásban az eljárást lezáró döntés 
meghozataláról 
 

Miakich Gábor 
polgármester 

34. Tájékoztató Szentendre - Szigetmonostor közötti hídról 
 

Miakich Gábor 
polgármester 

 
35. Tájékoztató a képvisel�i karbantartási keretr�l 

 
 

Miakich Gábor 
polgármester 

36. Tájékoztató a Barcsay Jen� Általános Iskola beruházási 
munkálatairól 
 
 

Miakich Gábor 
polgármester 

 

37. El�terjesztés az önkormányzati utak új burkolatainak 
megépítéséhez 2006. évi állami támogatások elnyerésére 
kiírásra kerül� pályázatokon való indulásról 
 

Miakich Gábor 
polgármester 

38. El�terjesztés a Szentendre Hamvas Béla  u.  2 szám alatti 
„Lakótelepi klub és könyvtár” helyiségében OTP 
bankjegykiadó automata elhelyezésének jóváhagyásáról 
 
 

Miakich Gábor 
polgármester 

 

39. Beszámoló a hivatali ügyintézésr�l, a törvényesség 
helyzetér�l, az ügyfélfogadás tapasztalatairól, az 
ügyfélfogadással kapcsolatos új célkit�zésekr�l 
 
 

dr. Molnár Ildikó 
jegyz� 

40. A Képvisel�-testület mellett m�köd� bizottságok és 
munkacsoportok beszámolója a 2005. évben végzett 
munkájáról 
 
 

Bizottságok Elnökei 

41. El�terjesztés a Bartex Rt. részére feny�fa árusításhoz 
hozzájárulásról 
 
 
 

Miakich Gábor 
polgármester 
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42. El�terjesztés Szentendre Város Önkormányzat 
forgalomképtelen törzsvagyonáról való rendelkezésr�l 
Az Ötv. 12. § (4) bek. b) pontja alapján zárt ülés 
rendelhet� el! 
 

Miakich Gábor 
polgármester 

 

43. El�terjesztés Szabó Erzsébet rendszeres szociális 
segélyének megszüntetésér�l és a jogosulatlanul felvett 
támogatásának visszafizetésér�l 
Az Ötv. 12. § (4) bek. a) pontja alapján zárt ülés! 
 

Miakich Gábor 
polgármester 

44. El�terjesztés az önkormányzat tulajdonú szociális 
bérlakások bérl�inek kijelölésér�l 
Az Ötv. 12. § (4) bek. a) pontja alapján zárt ülés! 
 

Miakich Gábor 
polgármester 

 

45. Interpellációk, kérdések 
 

 

46. Egyebek  

 
 

 
Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekr�l   
 
Miakich Gábor polgármester:  két szóbeli bejelentést kíván tenni.  Az els�, hogy a város 
északi részén, az úgynevezett "tankodrom" területen mintegy 20 hektárnyi területen 
filmgyárat kíván kialakítani  (Sass Tamás rendez�.)    Az eredeti tervek környezetbarát 
beruházást tartalmaznak.   
 
A jegyz�könyv következ�, idéz�jelben szerepl�  része szó szerint íródott: 
 
Miakich Gábor polgármester: "a másik dolog, amit  be szeretnék jelenteni, hogy december 
31-ével  az Alpolgármester Úrnak át fogom adni a lemondásomat.  Azért kell ilyen furcsán 
mondanom, mert a törvényt átnézve  a törvény nem ad lehet�séget arra, hogy akár egy nappal 
el�tte  is tegyem  ezt meg, mert úgy szól a törvény, hogy az átadással válik hatályossá. Nem 
tehetem meg, hogy mondjuk 30-i dátummal átadom. Elég furcsa, de szó szerint így van 
értelmezve.  Hogy mért jutottam idáig?  Én…  azt talán sokan tudják,  a városban ismernek, 
hogy régóta politizáltam. Mondjuk egészen odáig, hogy  mondjuk Palival az "Erdélyi 
tüntetés" szervez�i között lehettem,  vagy a "Vízlépcs�"  tüntetésen, vagy  én voltam az az 
ember, aki Grósz Károly pártelnöknek  pártfegyelmit javasolt  ebben a pártbizottságban  még 
akkoriban, aztán  utána  körülbelül  10 évig készültem, hogy a város Polgármestere legyek.  
Ez az életem  volt,  vagy december 31 után az életem  volt, vagy lesz-volt. Nagyon… úgy 
gondolom szerettem csinálni, és ismerem is ezt a várost. Az elmúlt ciklusban úgy gondolom,  
és nem akarok itt hosszabb értékelést adni, azt  gondolom, hogy a  város nagyon sok 
szerkezeti változáson esett át.  Ebben a ciklusban szinte egyen sem.  Miközben az el�z� 
ciklusban  beruházás szinte  nem volt,  ebben a ciklusban tele vagyunk  beruházásokkal. Amit 
el lehetett érni, azt úgy gondolom, elértem. Ebben a ciklusban viszont  nagyon sok kérdésben 
alul maradtam a testület többségével szemben. Nem akarok itt most hosszabban mondani,  de 
mondjuk a szemétdíj, adókérdés,  ha talán visszaemlékszik mindenki  majd remélem elszámol 
vele, amikor egy hatvan milliós pályázaton nem indultunk, nem tudom miért?  Az összes   
Pest Megyei város indult. Itt nem szavaztuk meg, mármint a többség nem szavazta meg. 
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Aztán én ugye valamikor  még az el�z� ciklus végén  próbáltam egy Városi Szolgáltató Rt. 
átalakítást, aminek most négy év óta fogjuk  befejezni a vizsgálatát.  
Már az els�, ebben a ciklus  els� évében  sokkal több összeget javasoltam tervezésre, a 
másodikban is megtettem, a harmadikban is megtettem,  mindegyik évben sokkal kevesebb 
maradt tervezésre,  persze képvisel�i keret lett. Ezeket azért mondom el, mert nincs ilyen 
bennem, hogy  utolsó csepp,  meg pohártelítés, meg egyebek, hanem folyamatok vannak. 
Emberi és politikai. De azt, hogy a végs� döntést meghoztam   olyan két hónapos ilyen 
magamban lev� vita után, az jórészt ezeknek az ügyeknek köszönhet�.  És természetesen én 
sajnálom azt is, hogy az úttal mi lett. Mert amit én itt 3 bankkal kidolgoztam,  és nyugodtan 
mondhatom,  hogy én dolgoztam ki, mert  több tucat magyar város ez a konstrukció alapján 
építi  az útjait. Itt szemben mellettünk Pomáz is, akinek egy f�re es� adósság állománya  
háromszorosa, mint Szentendrének. Vagy Esztergom, akinek ötször akkora  az  adósság 
állománya, egy f�re vetítve. Úgy gondolom, hogy nem lehetett ebben a ciklusban úgy haladni, 
ahogy én gondoltam. Én valamikor hét évvel ezel�tt leírtam egy pár gondolatot err�l a 
városról, és akkor,  és ezzel a két gondolatot  azért szeretném itt is elmondani. Hát talán arra 
már sokan nem emlékeznek, de ezt  ma is így tartom.  
Az elején azt írtam, hogy   a város  nem a puszta együttélés kedvéért  alapíttatott, hanem az 
emberi… emberhez  méltó élet céljából. Az utolsó mondata pedig ez volt: a szükséges bizalmi 
légkör kialakítása azonban nem csak a Polgármester  feladata és felel�ssége, hanem 
valamennyi szentendrei képvisel�é.    
Én ezt hét éve írtam. Sokszor sokan mondtak  már nekem olyanokat, hogy ezt én találtam ki, 
meg egyebek,  felhívom a figyelmet több dolgozatomra az elmúlt 20 évb�l. Szóval úgy 
döntöttem a végén, hogy visszatérek a szakmámba.  Ezen is sokat hezitáltam, hogy mit 
kezdjek, úgyhogy január 2-tól én egy másik munkahelyen fogok dolgozni. Úgy gondolom, 
hogy kreatív ember voltam - vagyok.  A  kreativitásomat nem élhettem ki, legalábbis  ebben a 
négy évben nem, vagy három évben nem nagyon.   És az emberi dolgaimat sem.  Én szinte 
már csak a városnak éltem. Engem fölhívtak  hajnalban, reggel, este, hétvégén, de én ezt  
természetesnek tekintettem. Most talán egy kicsit - hogy mondjam - magamnak is élek majd.  
Biztos furcsa lesz, mert ez egy hosszú id�szak volt. És azt is elárulom, hogy, hogy én még 
egy ciklust terveztem  valamikor magamnak,  úgy gondoltam, hogy 3 ciklus kell ahhoz, hogy  
a város  más pályára álljon. Le  fogom  írni majd azt, amit a városról gondolok, egyetlen egy  
dolgot  szeretnék most is kiemelni. Azok a városok, akik ebben és a következ�, - mármint a 
következ� évben,  az ebben már a következ� évet értem, -  és az azutáni évben nem fognak 
minden lehetséges forrást  a tervezésre fordítani, azok a  következ� hét  évben sehol nem 
lesznek. És azok a városok, akik a lehetséges szabad forrásaikat nem fogják felszabadítani, és 
minden más dolgot félretenni,  amit lehet nem vállalkozói alapon fognak megoldani, 
beruházást is értem alatta , és ezzel is felszabadítani saját forrásokat,  … hét éves periódus 
önrészeire, azok szintén le fognak maradni. Én ma  úgy látom,  ebben a város késésben van, 
és ez is hozzájárult ahhoz, hogy ezt most itt elmondjam. Biztos még sok mindent     
mondhatnék, de ennyit mindenképp a két ülés közötti beszámolóban el szerettem volna 
mondani, mert  ugye az a címe, hogy a két… tájékoztató a két ülés közt... legfontosabb 
eseményekr�l. Hát az egyik esemény, hogy én a két ülés közt eldöntöttem ezt a kérdést.   
Ennyit szerettem volna elmondani. És hát ezentúl nem kell ilyen  sokaknak megszólítani az 
utcán,  hogy most hogy is lesz ez, és hogy ki mit tanácsol nekem, mert az  utolsó mondjuk 
három héten  már csak az volt, hogy a városban sétáltam, öt percenként  beszélgettem 
valakivel err�l. Köszönöm, hogy meghallgatott a testület."   
 
dr. Dietz Ferenc képvisel�: köszöni Polgármester Úr �szinte szavait, és tiszteletben tartja a 
döntését.  
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A két ülés közt történt eseményekkel kapcsolatban tesz fel kérdést: november 16-án  került 
sor a kistérségi társulási ülésére, melyen szerepelt  a  munkaszervezet vezet�i pályázatra 
jelentkez�k meghallgatása,  és döntés született.  Kérdezi Polgármester Úrtól, hogy kik 
pályáztak,  és ki lett a nyertes? 
November  25-én a Belvárosi Koncepció Igazgató Tanácsának ülésére került sor, melyen 
ketten vettek részt a Testületb�l.  Err�l kér rövid tájékoztatót.  
Továbbá azt követ�en 28-án  szakmai egyeztetést tartott a Csók és Tsa Ügyvédi Irodával, a 
szakmai kollégium vezet�jével a közbeszerzési dönt�bizottság el�tt képviselt álláspontról.  
Err�l a  témáról, valamint a 30-i Megyeházán tartott  kistérségi fórumon elhangzottakról  
kíván hallani. 
 
Miakich Gábor polgármester: röviden válaszol a feltett kérdésekre. A kistérségi  
munkaszervezet vezet�i pályázatára  4-en  jelentkeztek, volt köztük közgazdász, jegyz�, 
m�szaki  szakember.  A kistérség önálló munkaszervezettel rendelkezik, melynek élére 
Lalátka Lajost választották.     
A  belvárosi koncepcióval kapcsolatban  jelzi, mindösszesen ketten vettek részt a Képvisel�-
testületb�l, ezt sajnálattal vették tudomásul.  
A közbeszerzésre vonatkozó kérdésre válaszolja, hogy a téma aktualitását a  kistérségi 
társulás által  nyert 540 M Ft-os  informatikai  fejlesztés adta,  mely mind a 13 településen 
megvalósul. Az eredményhirdetést  követ�en a második helyezett pályázó  panaszt tett a 
Közbeszerzési  Tanácsnál, de a tárgyalás után  visszavonta a beadványát..   
 
Radványi G. Levente alpolgármester: kistérségi egyeztet� fórumon két f� csoport 
tárgyalására került sor, a régebben kiírt pályázatok, valamint  a regionális pályázatok 
témában, ahol  a konkrét beérkezési    határid� február  28-a.   
 
Magyar Judit  képvisel�: Polgármester Úr döntését elfogadják, eddigi 7 éves munkáját 
köszöni  baloldali képvisel�-társai nevében.  
A 29-én  a Dunakanyar Fejlesztési Tanács közbeszerzési tanácsa ülésezett Szentendrén, az ott 
elhangzottakról  kér  b�vebb tájékoztatást.  
 
Miakich Gábor polgármester:   a Dunakanyar Fejlesztési Tanács Közbeszerzési Tanácsa a 
PEA által megnyert  forrásokból és  kisebb mérték� kistérségi hozzájárulásokból   
úgynevezett Dunakanyar Program készül,  mely több elemb�l áll. Ennek különböz� elemeit 
pályáztatta meg a  Dunakanyar Fejlesztési Tanács. Mivel � a Közbeszerzési Bizottság  elnöke,  
ezért volt az ülés Szentendrén. A pályázat elbírálása megtörtént, kiválasztották  a  nyertes 
pályázókat.  
 
Benkovits György  képvisel�:  a bejelentéssel kapcsolatban kíván néhány mondatot szólni: 
úgy véli, ha egy város Polgármestere  bejelenti, hogy a  ciklus vége el�tt  lemond, az nem 
csak  személyes, nem csak  testületi és politikai ügy,  hanem  egy közösség  dolga is. 
Sajnálattal vette tudomásul, hogy olyan formában tette meg a bejelentést, amely szervezeti 
keret nem teszi lehet�vé a  képvisel� reagálást.  Mégis azt gondolja, érdemes szót emelni a 
témával kapcsolatban. Miakich Gábor polgármesterként hosszú ideig  teljesítette a feladatát.  
Polgármesternek lenni és a pozícióról lemondani nem könny� döntés.  Több, mint tisztség, 
mert a közösség, a  város rettent�  er�s kötelékkel  f�zi össze az illet�t   a közügyekkel. 
Köszönettel tartoznak Miakich Gábornak, aki nagy türelemmel, kitartással, szakmai tudással   
irányította  a várost.  Egyetért a Polgármester azon  nyilatkozatával,  hogy olyan döntések 
között vannak és egyben olyan döntések el�tt állnak,   melyekkel  a XXI. századi Szentendre  
arculatát most  alakítja ki a testület.   Azon egyszer� emberek  nevében is köszöni  munkáját, 
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akik  felé mindig nyitott volt, meghallgatta �ket és próbálta megoldani a problémájukat.  
Amennyiben az Egyebek cím�  napirendi pont keretében lehet�ség nyílik még hozzászólásra, 
ott  még   vissza kíván  térni a témára.   
 
Horváth Gy�z�  képvisel�: személy szerint  szeretné megköszönni Polgármester Úr 
munkáját,  kiemelve azt  az id�szakot is, amikor még nem mint képvisel�, hanem  a 
Püspökmajor ltp. Baráti Körének  sportvezet�je, minden esetben  kapott t�le segítséget.   
A két ülés közötti eseményekr�l szóló tájékoztatóra  visszatérve:  november 22-én  közmunka 
program pályázat sikeressége után a szerz�dés aláírására került sor a BM Duna Palotában, 
amelyen  Alpolgármester  Úr és  Jegyz� Asszony vett részt. Kérdése: a pályázat milyen  
munkákat érint, és kik vesznek részt benne?  
A Kistérségi Társulási ülésen az informatikai projekten kívül másról is  volt-e  szó?    
 
dr. Molnár Ildikó jegyz�: egy éves id�tartamra  átlagosan 11 f�t érint�en  kapott a város 
település tisztasági feladatok ellátására  közmunka-foglalkoztatás  keretében  lehet�séget,  
ehhez központi támogatást. Olyan személyeknek ajánlják fel, akiknek  eddig is  a közmunka 
programokat: a munkanélküli ellátásból kiesetteknek, itteni szociális támogatottaknak, akik a  
felajánlott  lehet�séget elfogadják. Sajnos az eddigi tapasztalatok alapján jellemz�bb a negatív 
hozzáállás.    
 
Miakich Gábor polgármester:  Horváth Gy�z� képvisel� kérdésére válaszol: a  Kistérségi 
Társulási ülésen az informatikai projekten kívül a tavaszi turisztikai téma vet�dött még fel.  
 
Simonyi György képvisel�:  az SZDSZ részér�l megköszöni Polgármester Úr  munkáját. A   
napirendi ponthoz kapcsolódó észrevétele: a novemberi  ülésen dr. Bindorffer Györgyi  
képvisel� asszony képvisel�höz nem  méltó, min�síthetetlen módon viselkedett, közbe 
kiabált,   az éppen szóló képvisel�be fojtotta a szót. Kérdezi, ez ügyben történt-e   valamilyen 
figyelmeztet�  lépés?  
 
Miakich Gábor polgármester: még az ülésen  felhívta  Képvisel�  Asszony figyelmét a 
széksértés tényére. 
 
Zakar Ágnes képvisel�:  neki,  mint az ellenzéki csoport vezet�jének kellene a jobboldal 
nevében  sok sikert kívánnia Polgármester Úrnak és  úgymond "örülni" a lemondásának,  ám 
mégis  úgy gondolja, más oldalról közelíti a tényt. Miakich Gábor polgármester  ezzel a 
döntésével egy nem kívánt  választásba hajszolja bele a várost.  Véleménye szerint az 
elmondott indok nem állja  meg a helyét.  Az a rengeteg egyeztetés, amin részt vettek,  
amiknek következtében  egyetértés  és döntés született, nem azt támasztja alá.  Úgy érzi, ezzel 
a döntésével most nem a város az els�.  
 
Miakich Gábor polgármester:  köszöni az elhangzottakat, de a választásba hajszolással nem 
ért egyet. Az a feleken múlik, hogy hogyan zajlik, békés, kiegyensúlyozott versenyt is 
jelenthet. 
 
dr. Pázmány Annamária képvisel�:   a  lemondás valódi indokait rejtve  érzi. A választással 
kapcsolatban azt kéri a Polgármestert�l, hogy   talán felül kéne bírálni a  döntést, hisz a 
választás jelent�s anyagi kiadást fog jelenteni a városnak. Rövid id�szakra szól,  �sszel   
megismétl�dik.  
 
dr. Bindorffer Györgyi képvisel�:  kérdezi, hogy Lalátka Lajos ugyanaz a személy-e, aki itt 
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a testület el�tt tolmácsolt az Orosz Egyetem ügye során?  
 
Miakich Gábor polgármester:  igen, megegyezik a személye, � tolmácsolt az egyetem 
ügyében.  
 
dr. Bindorffer Györgyi képvisel�:   kérdezi, hogyan szavazott Polgármester Úr?  
 
Miakich Gábor polgármester:  titkos szavazás történt, nem kívánja közzétenni.   Kérdezze 
meg Képvisel� Asszony a jobboldali képvisel�ket, hogyan nyilatkoztak err�l és mit  mondtak 
neki  a szavazás 2. fordulója el�tt.    
 
dr. Bindorffer Györgyi képvisel�:   tudomásul veszi a választ, nem kíván  többet kérdezni. 
A jobboldal majd  reflektál, ha úgy kívánja.  
A másik téma: nem érzi tiszteletlennek a  novemberi ülésen történt viselkedését, illetve azokét 
érzi annak,  akik  felkészületlenül jönnek  el az ülésre, nem olvassák el a kapott anyagot   és 
butaságokat beszélnek.   Sajnálja, hogy megsértette  képvisel�-társát.  
   
Zsigmondi Éva képvisel�:  Polgármester Úr bejelentését sajnálattal vette tudomásul. Úgy 
érzi, az elmúlt két ciklust szívb�l vezette,  és mindenkiért tette.  A Gyökerek Baráti Társaság 
nevében  köszöni az eddigi munkáját, és reméli, hogy  a negatív érzést ellensúlyozza  a 
szentendrei  lakosok  szeretete.  Az elmúlt ciklusban nem volt ennyi politikai ellentét, jobban 
lehetett dolgozni. 
 
Hankó László képvisel�: néhány hozzászólást   nem érez helyénvalónak, mert helytelen az 
okok  valódiságát firtatni.  Megérti a Polgármester döntését.  
 
Zakar Ágnes képvisel�:  a M�vésztelepi Tervpályázat díjazott és megvett alkotásait állították 
ki a M�hely Galériában.  A pályázatba  az Önkormányzat is  besegített  támogatóként. 
Sajnálatosnak érzi a  pályázat sikertelenségét. 
Az egyeztetésekkel kapcsolatban kívánja megjegyezni, hogy  a képvisel�k többségének  civil 
állása is van, ezért nem   tudnak minden rendezvényen  jelen lenni.    
November 28-án  az Ipartestület tagjaival  a székházukban találkozott  Polgármester Úr. 
Kérdezi ezzel kapcsolatban, hogy a jelzett telephely  az  el�zetesen  igényként megjelölt hely?   
Az uszoda ügyében tartott  fórumon  nem tudott jelen lenni, err�l szeretne néhány szót 
hallani.  
 
Miakich Gábor polgármester:  a  M�hely  Galériában   kiállított tervekkel  kapcsolatos 
véleménnyel egyetért,  jelzi, a F�építész  jelen volt. A zs�riben részt vett Szuromi Imre,  aki 
megfelel�en képviselte a város érdekeit. A kiállítás  rövidsége  valóban kedvez�tlen.  
Az   Ipartestület   a maguk által választott helyen kívánja megoldani a helyproblémát. Err�l 
nem tud többet mondani, az ügy folyamatosan zajlik. Az együttm�ködést felajánlotta nekik.  
Az  uszoda ügyében tartott  fórum   nagyon kevesen voltak, a többi érdekl�d�  az érintettekb�l 
került ki,    nem mondható sikeresnek.   
 
Fülöp Zsolt képvisel�: szintén a lemondással kapcsolatban  kíván néhány gondolatot 
elmondani: tiszteli Polgármester Úrban azt a  kompromisszum készséget, melyet olyankor 
tanúsított, amikor  egyet nem értés esetén  lehet�séget adott másnak, más elképzelés 
megvalósításához.  
Értetlenül  áll az el�tt, hogy vele egyoldalon ül� képvisel�k  ebben a helyzetben az 
értetlenségüknek adnak hangot, ahelyett  hogy kihasználva a lehet�séget élnének azzal. Plusz 
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egy évet nyerhetnek ezzel a városnak. Lehet�séget érez az adott helyzetben, amit a 
Polgármester Úr adott meg nekik.  
 
dr. Kiss László képvisel�:  az embert a cselekedetei alapján ítélik meg.  Polgármester  Úr 
elmondta indokait, amib�l azt lehet levonni, hogy h� volt önmagához.  Ehhez a bátorsághoz 
gratulál.  
 
Miakich Gábor polgármester: köszöni szépen. Nem kíván már hozzászólni, de azt még  
hozzáf�zné az elhangzottakhoz, hogy a választás kapcsán felmerült költségre hivatkozva 
valóban megállapítható,   kiadást jelent a hivatalnak.  De azt is jelzi, az adott lehet�séggel 
éljen jól, aki tud vele élni.   
Az elvégzett munkát  pedig nem lehet egyértelm�en lemérni.   
 
dr. Dragon Pál képvisel�: amennyire tehette, igyekezett Miakich Gábor polgármester 
városért végzett munkáját  támogatni.   Úgy véli, a lemondással nem ért véget a közös munka. 
A továbbiakhoz is sok sikert kíván.   

 

Jelentés a lejárt határidej� önkormányzati határozatok végrehajtásáról 
El�adó: Miakich Gábor polgármester 
 
 
Miakich Gábor polgármester: kérdés, hozzászólás nem lévén a határozati javaslatot 
szavazásra bocsátja .  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 953   Száma: 2005.12.13/2/0/ 
Ideje: 2005.dec..13 10:13 
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszer� szavazás 
 
Tárgya:  
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 94.74 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 94.74 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.26 
Összesen 19   100.00 
Megjegyzés: 
 
Benkovits György Igen - 
dr. Bindorffer Györgyi Igen - 
dr. Dietz Ferenc Igen - 
dr. Dragon Pál Igen - 
Eszes Sándor Igen - 
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Fülöp Zsolt Igen - 
Hankó László Igen - 
Horváth Gy�z� Igen - 
dr. Kiss László Igen - 
Lakatos Pálné Igen - 
Magyar Judit Igen - 
Miakich Gábor polgármester Igen - 
dr. Pázmány Annamária Igen - 
Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 
Simonyi György Igen - 
Szeg� Eta Igen - 
Zakar Ágnes Igen - 
Zsigmondi Éva Igen - 
Wachsler Tamás Távol - 
 
Miakich Gábor polgármester: a Képvisel�-testület  18 igen szavazattal  a következ� 
határozatot hozza: 
     

Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
430/2005. (XII.13.) Kt. sz. határozata: 

 
Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testülete megtárgyalta a lejárt határidej� 
önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló jelentést, és  
1. 37/2005. (II. 22.) Kt. sz. határozat, 

127/2005. (IV. 26.) Kt. sz. határozat, 
145/2005. (IV. 26.) Kt. sz. határozat, 
157/2005. (V. 10.) Kt. sz. határozat, 
206/2005. (V. 18.) Kt. sz. határozat, 
314/2005. (IX. 13.) Kt. sz. határozat, 
320/2005. (IX. 13.) Kt. sz. határozat, 
365/2005. (X. 11.) Kt. sz. határozat, 
366/2005. (X. 11.) Kt. sz. határozat, 
414/2005. (XI. 15.) Kt. sz. határozat, 
420/2005. (XI. 15.) Kt. sz. határozat, 
426/2005. (XI. 15.) Kt. sz. határozat végrehajtására adott jelentést elfogadja, 

2. és az alábbi határozatok határidejét meghosszabbítja úgy, hogy a 
62/2005. (III. 8.) Kt. sz. határozat, 
63/2005. (III. 8.) Kt. sz. határozat, 
64/2005. (III. 8.) Kt. sz. határozat, 
65/2005. (III. 8.) Kt. sz. határozat, 
66/2005. (III. 8.) Kt. sz. határozatok határidejét folyamatos, beszámolásra a Képvisel�-
testület januári ülése, 
118/2005. (IV 12.) Kt. sz. határozat határidejét a Képvisel�-testület 2006. februári ülése, 
126/2005. (IV. 12.) Kt. sz. határozat határidejét az árajánlat megkérésére 2005. december 
31., 
256/2005. (VI. 28.) Kt. sz. határozat határidejét 2006. január 31.,  
298/2005. (VIII. 25.) Kt. sz. határozat határidejét folyamatos, beszámolásra a Képvisel�-
testület februári ülése, 
312/2005. (IX. 13.) Kt. sz. határozat határidejét 2006. január 31., 
336/2005. (IX. 13.) Kt. sz. határozat határidejét folyamatos, beszámolásra a Képvisel�-
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testület márciusi ülése, 
337/2005. (IX. 13.) Kt. sz. határozat határidejét folyamatos, beszámolásra a Képvisel�-
testület 2006. februári ülése, 
342/2005. (IX. 13.) Kt. sz. határozat határidejét folyamatos, beszámolásra a Képvisel�-
testület februári ülésére módosítja. 

Utasítja a Jegyz�t, hogy a határozatok végrehajtását kísérje figyelemmel, valamint a 
Polgármestert, hogy a tett intézkedésekr�l számoljon be. 
 
 
 
Beszámoló a Képvisel�-testület által a Polgármesterre – népjóléti igazgatás területén – 
átruházott hatáskörben tett intézkedésekr�l a 2005. 10. 03. - 2005. 11. 03. közötti 
id�szakban 
El�adó: Miakich Gábor polgármester 

 

Miakich Gábor polgármester: kérdés, hozzászólás nem lévén a határozati javaslatot 
szavazásra bocsátja .  

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 954   Száma: 2005.12.13/3/0/ 
Ideje: 2005.dec..13 10:14 
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszer� szavazás 
Tárgya:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 94.74 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 94.74 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.26 
Összesen 19   100.00 
Megjegyzés: 
Benkovits György Igen - 
dr. Bindorffer Györgyi Igen - 
dr. Dietz Ferenc Igen - 
dr. Dragon Pál Igen - 
Eszes Sándor Igen - 
Fülöp Zsolt Igen - 
Hankó László Igen - 
Horváth Gy�z� Igen - 
dr. Kiss László Igen - 
Lakatos Pálné Igen - 
Magyar Judit Igen - 
Miakich Gábor polgármester Igen - 
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dr. Pázmány Annamária Igen - 
Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 
Simonyi György Igen - 
Szeg� Eta Igen - 
Zakar Ágnes Igen - 
Zsigmondi Éva Igen - 
Wachsler Tamás Távol - 
 
Miakich Gábor polgármester: a Képvisel�-testület  18 igen szavazattal  a következ� 
határozatot hozza: 

Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
431/2005. (XII.13.) Kt. sz. határozata: 

 
Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testülete a Szentendre Város Önkormányzatának 
Szervezeti és M�ködési Szabályzatáról szóló, többször módosított 6/2003. (II. 24.) Önk. sz. 
rendelet 18. § (6) bekezdése értelmében a Képvisel�-testület által a Polgármesterre – népjóléti 
igazgatási területén – átruházott hatáskörben tett intézkedésekr�l a 2005. 10. 03. - 2005. 11. 
03. közötti id�szakban szóló beszámolót elfogadja. 
Felel�s:  Polgármester 
Határid�:  azonnal 
    
       
Beszámoló a Képvisel�-testület a Képvisel�-testület által a vagyonnal való rendelkezés 
szabályairól a  Pénzügyi és Ellen�rzési Bizottság ülésére átruházott hatáskörben tett 
intézkedésekr�l a 2005. november 9. - 2005. november 29. közötti id�szakban 
El�adó: Miakich Gábor polgármester 

 
Miakich Gábor polgármester: kérdés, hozzászólás nem lévén a határozati javaslatot 
szavazásra bocsátja.  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 955   Száma: 2005.12.13/4/0/ 
Ideje: 2005.dec..13 10:14 
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszer� szavazás 
 
Tárgya:  
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 94.74 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 94.74 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.26 
Összesen 19   100.00 
Megjegyzés: 
Benkovits György Igen - 
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dr. Bindorffer Györgyi Igen - 
dr. Dietz Ferenc Igen - 
dr. Dragon Pál Igen - 
Eszes Sándor Igen - 
Fülöp Zsolt Igen - 
Hankó László Igen - 
Horváth Gy�z� Igen - 
dr. Kiss László Igen - 
Lakatos Pálné Igen - 
Magyar Judit Igen - 
Miakich Gábor polgármester Igen - 
dr. Pázmány Annamária Igen - 
Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 
Simonyi György Igen - 
Szeg� Eta Igen - 
Zakar Ágnes Igen - 
Zsigmondi Éva Igen - 
Wachsler Tamás Távol - 
 
Miakich Gábor polgármester: a Képvisel�-testület  18 igen szavazattal  a következ� 
határozatot hozza: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
432/2005. (XII.13.) Kt. sz. határozata: 

 
Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testülete a Szentendre Város Önkormányzat 
Szervezeti és M�ködési Szabályzatáról szóló 6/2003. (II.24.) Önk. sz. rendelet 18. § (6) 
bekezdése értelmében, a 2005. november 9. – 2005. november 29. közötti id�szakban az 
önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való rendelkezés szabályairól szóló többször 
módosított 34/2003. (VI. 18.) Önk. számú rendelet 17. § (1) bekezdés a/ pontjában foglaltak 
értelmében a Képvisel�-testület által a vagyonnal való rendelkezés szabályairól a Pénzügyi és 
Ellen�rzési Bizottság ülésére átruházott hatáskörben tett intézkedésekr�l szóló beszámolót – 
elfogadja. 

Felel�s:     Pénzügyi és Ellen�rzési Bizottság Elnöke 
Határid�:  azonnal 
 
     
 
 
Beszámoló a Képvisel�-testület által a Szociális és Egészségügyi Bizottságra átruházott 
hatáskörben tett intézkedésekr�l a 2005.09.15. – 2005.11.15. közötti id�szakban 
El�adó: Miakich Gábor polgármester 

 
Miakich Gábor polgármester: kérdés, hozzászólás nem lévén a határozati javaslatot 
szavazásra bocsátja .  
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Szavazás eredménye 
 

#: 956   Száma: 2005.12.13/5/0/ 
Ideje: 2005.dec..13 10:15 
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszer� szavazás 
Tárgya: , 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 94.74 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 94.74 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.26 
Összesen 19   100.00 
Megjegyzés: 
Benkovits György Igen - 
dr. Bindorffer Györgyi Igen - 
dr. Dietz Ferenc Igen - 
dr. Dragon Pál Igen - 
Eszes Sándor Igen - 
Fülöp Zsolt Igen - 
Hankó László Igen - 
Horváth Gy�z� Igen - 
dr. Kiss László Igen - 
Lakatos Pálné Igen - 
Magyar Judit Igen - 
Miakich Gábor polgármester Igen - 
dr. Pázmány Annamária Igen - 
Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 
Simonyi György Igen - 
Szeg� Eta Igen - 
Zakar Ágnes Igen - 
Zsigmondi Éva Igen - 
Wachsler Tamás Távol - 
 
Miakich Gábor polgármester: a Képvisel�-testület  18 igen szavazattal  a következ� 
határozatot hozza: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
433/2005. (XII.13.) Kt. sz. határozata: 

 
 
Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testülete a Szentendre Város Önkormányzat 
Szervezeti és M�ködési Szabályzatáról szóló 6/2003. (II.24.) Önk. sz. rendelet 18. § (6) 
bekezdése értelmében, a 2005. szeptember  15. – 2005. november 15. közötti id�szakban 
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önkormányzati bérlakásra kötött lakásbérleti szerz�dések meghosszabbításához   a Szociális 
és Egészségügyi Bizottságra átruházott hatáskörben tett intézkedésér�l szóló beszámolót 
elfogadja. 
 
Felel�s:    Polgármester 
Határid�: azonnal 
 
 
Beszámoló a Képvisel�-testület által a Városgazdálkodási és Környezetvédelmi 
Bizottságra átruházott hatáskörben tett intézkedésekr�l a 2005. XI. 08. – 2005 XI. 28. 
közötti id�szakban 
El�adó: Miakich Gábor polgármester 
 
Miakich Gábor polgármester: kérdés, hozzászólás nem lévén a határozati javaslatot 
szavazásra bocsátja .  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 957   Száma: 2005.12.13/6/0/ 
Ideje: 2005.dec..13 10:15 
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszer� szavazás 
 
Tárgya:  
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 94.74 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 94.74 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.26 
Összesen 19   100.00 
Megjegyzés: 
Benkovits György Igen - 
dr. Bindorffer Györgyi Igen - 
dr. Dietz Ferenc Igen - 
dr. Dragon Pál Igen - 
Eszes Sándor Igen - 
Fülöp Zsolt Igen - 
Hankó László Igen - 
Horváth Gy�z� Igen - 
dr. Kiss László Igen - 
Lakatos Pálné Igen - 
Magyar Judit Igen - 
Miakich Gábor polgármester Igen - 
dr. Pázmány Annamária Igen - 
Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 
Simonyi György Igen - 
Szeg� Eta Igen - 
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Zakar Ágnes Igen - 
Zsigmondi Éva Igen - 
Wachsler Tamás Távol - 
 
 
Miakich Gábor polgármester: a Képvisel�-testület  18 igen szavazattal  a következ� 
határozatot hozza: 

Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
434/2005. (XII.13.) Kt. sz. határozata: 

 
 
Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testülete a Szentendre Város Önkormányzat 
Szervezeti és M�ködési Szabályzatáról szóló 6/2003. (II.24.) Önk. sz. rendelet 18. § (6) 
bekezdése értelmében, a 2005. XI. 08. – 2005 XI. 28. közötti id�szakban a Képvisel�-testület 
által a Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottságra átruházott hatáskörben tett 
intézkedésr�l szóló beszámolót elfogadja. 
 
Felel�s:  Polgármester 
Határid�:  azonnal 
 
    
Miakich Gábor polgármester:  ügyrendi javaslata szerint  "az Önkormányzat tulajdonában 
lév� Kovács László u. 37. szám alatti ingatlan értékesítésér�l" szóló sürg�sségi indítványt 
hozzávet�legesen 11 órakor tárgyalják, mert akkor érkeznek  meg a meghívott  ajánlattev�k. 
Szavazásra bocsátja  az ügyrendi javaslatot.  
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 958   Száma: 2005.12.13/1/0/ 
Ideje: 2005.dec..13 10:17 
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszer� szavazás 
 
Tárgya:  
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 94.74 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 94.74 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.26 
Összesen 19   100.00 
Megjegyzés: 
Benkovits György Igen - 
dr. Bindorffer Györgyi Igen - 
dr. Dietz Ferenc Igen - 
dr. Dragon Pál Igen - 
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Eszes Sándor Igen - 
Fülöp Zsolt Igen - 
Hankó László Igen - 
Horváth Gy�z� Igen - 
dr. Kiss László Igen - 
Lakatos Pálné Igen - 
Magyar Judit Igen - 
Miakich Gábor polgármester Igen - 
dr. Pázmány Annamária Igen - 
Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 
Simonyi György Igen - 
Szeg� Eta Igen - 
Zakar Ágnes Igen - 
Zsigmondi Éva Igen - 
Wachsler Tamás Távol - 
 
Miakich Gábor polgármester: a Képvisel�-testület  az ügyrendi javaslatot 18 igen 
szavazattal  elfogadta.    

 

1.    Sürg�sségi indítvány a Szentendre, Bogdányi u. 9. szám alatti  önkormányzati  
tulajdonú bérlakás egyik helyiségének üzletté történ�  kialakításáról 
El�adó: Miakich Gábor polgármester 

     
 
Zakar Ágnes képvisel�:  kéri  a  Polgármestert, hogy  magyarázza el  részletesebben az 
el�terjesztést.  
 
Miakich Gábor polgármester: a rend�rségi tulajdont annyiban érinti, hogy az ingatlan  
Dunakorzó  felöli részén  van  a rend�rségnek  tulajdonrésze,  ez  3 bérlakást jelent.   Pert 
indítottak a tulajdonbavételt illet�en, és a peren kívüli megegyezés a cél. A Bogdányi utcai 
oldalon található egyik szobából,  - amely nem perelt rész, - szeretnének  üzletet kialakítani. 
Az Önkormányzatnak azért éri meg az átalakítás engedélyezése, mert  az üzlet bérleti díja 
magasabb, mint a  lakás lakbéré, valamint az átalakítást is  elvégzi a kérvényez�.    Els� 
menetben 10 évre kérte a  bérleti szerz�dést, de azt korrigálták 5 évre, mert a felújítás összege 
annyit tesz ki és ez alapján így egyeztek meg.   
 
Lakatos Pálné képvisel� távozik az ülésteremb�l, a jelenlév�  képvisel�k 
száma:  17 f�.  
 
dr. Bindorffer Györgyi képvisel�: a 3000 Ft/hó/m2  díj  havonta   kb. 150 E Ft.  Ennyit fizet 
be az Önkormányzatnak havonta?  Kikötik a szerz�désben, hogy a bérl� nem adhatja ki 
másnak az általa bérelt helyiséget?  
 
Miakich Gábor polgármester: igen, minden szerz�désben szerepel a kitétel, csak 
engedéllyel adható ki.  
 

Szavazás eredménye 
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#: 959   Száma: 2005.12.13/1/0/ 
Ideje: 2005.dec..13 10:21 
Típusa: Nyílt 
Rendelet; Elfogadva 
Min�sített szavazás 
 
Tárgya:  
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 13 76.47 68.42 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 4 23.53 21.05 
Szavazott 17 100.00 89.47 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   10.53 
Összesen 19   100.00 
Megjegyzés: 
 
Benkovits György Igen - 
dr. Dietz Ferenc Igen - 
dr. Dragon Pál Igen - 
Eszes Sándor Igen - 
Fülöp Zsolt Igen - 
Hankó László Igen - 
Horváth Gy�z� Igen - 
Magyar Judit Igen - 
Miakich Gábor polgármester Igen - 
Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 
Simonyi György Igen - 
Szeg� Eta Igen - 
Zsigmondi Éva Igen - 
dr. Bindorffer Györgyi Tart. - 
dr. Kiss László Tart. - 
dr. Pázmány Annamária Tart. - 
Zakar Ágnes Tart. - 
Lakatos Pálné Távol - 
Wachsler Tamás Távol - 
 
Miakich Gábor polgármester: a Képvisel�-testület  13 igen szavazattal  és  4 tartózkodással   
a következ� határozatot hozza:     

 
 

Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
435/2005. (XII.13.) Kt. sz. határozata: 

�

Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való rendelkezés szabályairól szóló, többször  
módosított 34/2003. (VI.18.) Önk. számú rendelet 15. § (5) bekezdésben biztosított 
hatáskörében eljárva Szentendre Város Önkormányzat  Képvisel�-testülete  
a tulajdonában álló Szentendre, Bogdányi u. 9. szám alatt  lév� bérlakás 14 m2 nagyságú 
helyiségének üzletté történ� átmin�sítéséhez hozzájárul. 
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Az átmin�sítéshez szükséges hatósági engedélyek beszerzése a bérl� feladata, valamint a 
kialakítást saját költségén bérbeszámítás nélkül köteles elvégezni 
A Képvisel�-testület  felkéri a Polgármestert, hogy a joger�s hatósági engedélyek megadása 
után a jelenlegi bérl�vel a bérleti szerz�dést 5 éves id�tartamra kösse meg, a helyiség bérleti 
díját 3.000 Ft/hó/m2-ben határozza meg, úgy hogy annak összege a mindenkori éves 
inflációval megemelten. 
A Képvisel�-testület a helyiség pályázatásától a többször módosított 34/2003. (VI.18.) Önk. 
sz. rendelet 24. § (2) bek. alapján  eltekint. 
 
Felel�s:     Polgármester 
Határid�: folyamatos  
 
 
Lakatos Pálné képvisel� visszatér az ülésterembe. A jelenlév� képvisel�k 
száma: 18 f�.     
 
 
2. Tájékoztató a lakosság egészségügyi állapotáról 
 El�adó:  dr. Homor Zsuzsanna  városi tisztiorvos 
  
 
dr. Homor Zsuzsanna városi tisztiorvos: rövid  szóbeli tájékoztatatóban  ismerteti az 
írásbeli  tájékoztató anyagát.  
 
Magyar Judit képvisel�: az ajak és szájüregi rákok okát vizsgálják-e?  A prevencióról 
szeretne hallani, hogy milyen megel�z� metódusok tud bevezetni az ÁNTSZ?  
 
dr. Homor Zsuzsanna városi tisztiorvos: a rákbetegség kiváltó okára nagyon nehéz 
válaszolni, mert azok a tényez�k, amelyek más megyéhez képest Pest megyében magasabbak, 
városi szinten  alacsonyabbak. Ilyen  tényez�k: az alkohol, a dohányzás, a  táplálkozási 
életmódok. A dohányzás következtében kialakult légúti rendszer daganatai  nem magasabbak 
az országos átlagnál. A 64 éven aluli korcsoportot vizsgálták.  
Prevenció - nehéz helyzetben vannak, egészségnevelés már régen nincsen, a  létszámleépítés 
miatti  gondok is akadályt jelentenek. Ugyanakkor valamennyi kollega  a napi munkája 
mellett rendszeresen végzi a tevékenységet.  Az Egészséges Város Alapítvánnyal és civil 
szervezetekkel évente többször sz�rést szerveznek.  
 
Fülöp Zsolt képvisel�: felhívja a Képvisel�-testület  figyelmét a fiatalokról szóló adatokra.  
A  költségvetés tervezésénél áldozni kell az Óvodai-iskolai szabadid�s tevékenységre. A 
gyermekek megérnek ennyi áldozatot.  Itt említi meg a Labor üzemeltetésével  kapcsolatos   
el�terjesztést, melyet komolyan kell venni.  Többek szerint a  váltás  lenne  megoldás.  
 
Szeg� Eta  képvisel�:  a  Szociális és Egészségügyi Bizottság ülésén kérdezte F�orvos 
Asszonytól, de azért, hogy az ittlev�k is hallják a választ, ismét felteszi. Az eml�rák 
gyakorisága 33%-kal magasabb, mint máshol. Nem lehetne a sz�rést itt helyben megoldani?  
 
dr. Pázmány Annamária képvisel�: válaszol  a feltett kérdésre: a Rókus kórházzal történt 
megállapodás keretében  jelenleg  a kontingensük terhére néhány  óraszámot  átadnak 
Szentendrének,   és itt helyben történik mammográfiás vizsgálat. A lakosság felé jelzi, ez  
még nem sz�rés jelleggel m�ködik, egyel�re panasz esetén vehet� igénybe.   
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A kapott  anyaggal kapcsolatban  megállapítható, hogy hosszú ideje a legjobb, amit kapott a 
Képvisel�-testület. 
 
Benkovits György képvisel�:  általános hibaként jelenik meg a tájékoztatóban,  hogy  mivel 
a szervezet megyei adatokból épül fel, Szentendrére vonatkoztatva  a statisztikai adatok nem 
az itteni helyzetet tükrözik. Olyan információk jelennek meg, amelyek nem mindig  fedik a 
valóságot. A tájékozódást akkor  segítené  el�, ha helyi adatokkal dolgoznának.  Pl. tudva 
lev�, hogy Vácon  van lehet�ség eml�rák sz�résre.  Az elmúlt id�szakban ezen a téren  történt 
változásokat kellene elemezni.   
 
dr. Kiss László képvisel�:  a keringésszervi megbetegedéseket tekintve a megyében az 
országos átlag alatt vannak. Mindez kezelés és odafigyelés kérdése.  A szakellátás  megoldása 
javít a helyzeten.  Az id�ben felderített betegség gyógyítása   fontos feladat.  
 
dr. Pázmány Annamária  képvisel�:  a  mammográfiai sz�rés szükségessége  fontos, de  az 
OEP  nem tud újabb állomást létesíteni.  Jöv�re több téren is kapnak támogatást, több ellátást 
is be tudnak indítani.  Szentendrét nem tudják  külön kezelni a környez� településekt�l, mert 
el�fordul  olyan,  hogy itt helyben  dolgozik az illet�, de  környékbeli községben lakik és 
orvoshoz is ide jön  vissza, Szentendrén veszi igénybe az orvosi ellátást.  
 
Benkovits György képvisel�:  arra  szeretne választ kapni, hogy  a jobb  eredmény valóban a 
szakmai  munkának tudható be?  Fontos feladat a kistérségben a megfelel� szakorvosi ellátás, 
de  els�sorban a szentendreiekért kell felel�sséget vállalni.      
 
Horváth Gy�z� képvisel�:  kapcsolódik Fülöp Zsolt képvisel� társa hozzászólásához, 
valóban többet kell fordítani a megel�zésre, és  f�leg a fiatalok  körében a megel�zésre 
helyezni a hangsúlyt.  
 
Benkovits György képvisel� távozik az ülésteremb�l, a jelenlév�  képvisel�k 
száma:  17 f�.  
 
dr. Homor Zsuzsanna városi tisztiorvos:  jelen pillanatban az iskolákban is folyik a  
megel�zést segít� programok  ismertetése.  
Az állapotmutatók még  "gyerekcip�ben" járnak. Az is  nagy vívmány, hogy ekkora  anyaggal 
rendelkezik a város. 186 települése van a megyének és egyetlen  kollegan� végzi az adatok 
feldolgozását.  Az adatok részben a háziorvosi  adatszolgáltatásból  adódnak, illetve  a 
járóbeteg rendelés értékeléséb�l.    
Röviden ennyit tud hozzáf�zni az el�terjesztéshez.  Jelzi, hogy a labor helyzetér�l szóló 
el�terjesztés tárgyalásánál is  jelen kíván lenni.   
 
Miakich Gábor polgármester: megköszöni a tájékoztatót a városi tisztiorvosnak.  
   
dr. Pázmány Annamária képvisel�: ügyrendi  javaslata, hogy a  Szentendre Szakorvosi 
Rendel�intézettel kapcsolatos  témákat a  VOLÁN  díjtételeinek megállapításáról szóló 
napirendi pont után tárgyalják. 
 
Miakich Gábor polgármester:    szavazásra bocsátja  az ügyrendi javaslatot.   
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Szavazás eredménye 

 
#: 960   Száma: 2005.12.13/2/0/ 
Ideje: 2005.dec..13 10:50 
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszer� szavazás 
 
Tárgya:  
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 89.47 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 89.47 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   10.53 
Összesen 19   100.00 
Megjegyzés: 
 
dr. Bindorffer Györgyi Igen - 
dr. Dietz Ferenc Igen - 
dr. Dragon Pál Igen - 
Eszes Sándor Igen - 
Fülöp Zsolt Igen - 
Hankó László Igen - 
Horváth Gy�z� Igen - 
dr. Kiss László Igen - 
Lakatos Pálné Igen - 
Magyar Judit Igen - 
Miakich Gábor polgármester Igen - 
dr. Pázmány Annamária Igen - 
Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 
Simonyi György Igen - 
Szeg� Eta Igen - 
Zakar Ágnes Igen - 
Zsigmondi Éva Igen - 
Benkovits György Távol - 
Wachsler Tamás Távol - 
 
Miakich Gábor polgármester: a Képvisel�-testület  az ügyrendi javaslatot 17 igen 
szavazattal  elfogadta.  
 
 
3. El�terjesztés Szentendre város közigazgatási határán belüli helyi autóbusz 

közlekedés legmagasabb díjtételeinek megállapításáról szóló, többször módosított 
23/2003. (V. 19.) Önk. sz. rendelet módosításáról 

 
 
Miakich Gábor polgármester: Tóth Sándor, a VOLÁNBUSZ  Rt. Területi  Igazgatóságának  
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menedzsere  szóbeli kiegészítést tesz az el�terjesztéshez.   
 
Tóth Sándor VOLÁNBUSZ  Rt.  cégvezet�je: két változatot dolgoztak ki,  melyek az  
el�terjesztés mellékleteként csatolva lettek.  Az I. változatban az utasokat  terheli a 10% 
körüli tarifaemelés,  amihez kapcsolódik, hogy   önkormányzati hozzájárulással számoltak. A 
II. változatban, az eredmény elszámolásában nem számoltak önkormányzati hozzájárulással, 
csak az utasokra hárítaná a veszteség kompenzálását. Véleménye szerint valahol a két változat 
között kell megoldást találni.   
Jelzi,  hogy az ÁFA mértéke tévesen  került  be az el�terjesztésbe és a rendelet-tervezetbe 
25%-kal, helyesen  15%.  Javasolja, hogy a rendeletben szerepeljen még, hogy  a   2005. 
évben megváltott  és lejárt  jegyeket kezelési költség  nélkül  1 éves id�tartamon belül 
visszaváltják. Hangsúlyozza, hogy nem  utazási jogosultságot jelent a jegy.  
Az utóbbi két évben lehet�ség adódott  pályázatok beadására,  a  2004-es  évben nyertek 4.3  
millió Ft-ot, amihez szeretnének hozzájutni. A 2005. évben nem történt pályáztatás, de bíznak  
benne, hogy  jöv�re lesznek  pályázati lehet�ségek, amelyeken szeretnének  részt venni.  
 
dr. Dietz Ferenc képvisel�: Igazgató Úr beszélt a pályázati lehet�ségekr�l,  mely a Jogi-, 
Igazgatási és Ügyrendi Bizottság ülésén is  elhangzott.  A pályázatok esetében viszont  fontos 
kérdés az öner�, többek között el kell dönteni, hogy melyik pályázatot támogassa az 
Önkormányzat.  Elhangzott viszont az is, hogy az öner� esetlegesen felhasználható lenne  a 
kés�bbiekben utak  javítására,  és egyéb feladatok  elvégzésére,  azt követ�en pedig  csak a 
pályázati összeg kerülne átadásra a VOLÁNBUSZ Rt.-nek. Ebben az esetben az öner�vel 
segítenék a  munkájukat  azzal, hogy az utakat állítják helyre.   
 
Eszes Sándor képvisel�: a Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság is 
megtárgyalta az el�terjesztést és a rendelet-tervezet I-es változatát támogatta, de 
önkormányzati támogatás nélkül.  
 
Magyar Judit képvisel�: a Költségvetési és Vagyon Bizottság szintén megtárgyalta az 
el�terjesztést, és egyik változatot sem támogatta.    
 
dr. Dragon Pál képvisel�:  a Pénzügyi és Ellen�rz� Bizottság   a  a rendelet-tervezet II-es 
változatát támogatta, miszerint az Önkormányzat  sz�kös költségvetési kereteib�l ne 
támogassa a jegyárakat.  A bizottság arra is választ vár, hogy  a 2004-ben elnyert pályázati 
pénz  mire került felhasználásra?  

 
Simonyi György képvisel�:  a számok nem súlyozott átlagok, csak számtanilag  lett 
átlagolva.  Az árbevételt  a súlyozott átlag tudná igazán kimutatni.  
A Költségvetési és Vagyon Bizottság azért nem támogatta egyik változatot sem, mert igen 
komoly áremelkedést jelent, ezért valami plusz ellenszolgáltatást várnának. Kérdezi, hogy 
2005-ben mennyi volt az önkormányzati  támogatás? Megállapítható, hogy messze az infláció  
feletti az igény. A szemétdíjat vagy a gázszolgáltatás  díjának  30%-os emelését  sem fogadná 
el senki.   
 
Zakar Ágnes képvisel�: ügyrendi javaslata, hogy a döntés el�tt tartsanak  két perces 
szünetet.  
A Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottságnál nehezítette a helyzetet, hogy a 
VOLÁNBUSZ  képvisel�je nem volt ott a bizottsági ülésen, mert  nem is lett meghívva. Az 
el�terjesztést  elemezve megállapítható, hogy a második változat igen magas  áremelést 
javasol. Gyakorlati tény, Határozat valaki egy héten belül átlagosan  háromszor utazik  
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busszal,  a már így  is drága  menetjegy  komoly költséget jelent.  Azt sem szabad figyelmen 
kívül hagyni, hogy mely réteg közlekedik autóbusszal. A céget valamib�l fenn kell tartani,  a 
kérdés adott, mely módon? Az els� változat  támogatása Ft-ba mennyit jelent?  
 
Horváth Gy�z� képvisel�: a szolgáltatás színvonalát bírálja. Elvárható, hogy legalább a 
h�vösebb id�szakban hamarabb álljon be a busz az indulási  helyre, mert az emberek nagyon 
fáznak. Egy kis odafigyelést kíván mindez.   
 
Tóth Sándor VOLÁNBUSZ  Rt.  cégvezet�je: a támogatásnál kéri azt az alaphelyzetet 
figyelembe venni, hogy a  helyi közlekedés ellátása önkormányzati feladat. A  
személyszállítást a VOLÁNBUSZ, mint  vállalkozó végzi. A cég szeretné a veszteséget 
csökkenteni, amit eddig  is magára vállalta, és a jöv�ben meg kívánja osztani az 
Önkormányzattal.  
Ahogy dr. Dietz Ferenc képvisel� is említette,  van arra mód, hogy a megoldást közösen 
keressék,  amire  a pályázatok   lehet�ség  is adnak.  
Javasolja a  díjak közötti összegszer�séget is  nézni, mert például a menetjegy és a bérlet 
közötti arány  igen kedvez� az utóbbi javára.  
Vannak olyan járatok, amelyek  hatalmas veszteséggel járnak, ilyen a Dömörkapui járat, ahol 
pl. nagy a távolság, utas alig van,  bevételt nem jelent.  Ezzel szemben természetesen van 
olyan útvonal is, amely ezt kompenzálja.  
Az indulás el�tti 10 perces beállást akkor lehet betartani, ha az autóbusz innen indul, mert  az 
esetek többségében ugyanolyan megálló az állomás is, mint a többi. Abban az esetben, amikor 
Váci révb�l, Püspökmajor ltp-r�l indul, akkor természetesen erre nincs lehet�ség.  
Új autóbuszok  vásárlására kevés lehet�ségük van. Megoldást jelent az a  döntés, miszerint 2-
3 éves autóbuszokat vásárolnak nyugatról, melyek m�szaki állapota megfelel�. 
Mennyiségileg így többet tudnak vásárolni ugyanazért a pénzért, hisz   40-70 millió Ft közt 
van egy  járm� ára, és az alkatrészek  ára  is  magas, például egy visszapillantó tükör 90.000 
Ft-ba kerül.  Nagyon magas költséggel tudnak dolgozni, lehetne még sorolni, de  nem  kíván 
hosszabban beszélni.  Ugyanakkor kéri a testületet, hogy a jöv�ben  tárgyaljanak a helyi 
közlekedés ügyér�l és vizsgálják meg alaposabban a lehet�ségeket.    
 
Miakich Gábor polgármester: egyetért az elhangzottakkal, de megjegyzi, olyan esetben, 
amikor az  Önkormányzat  kötelezett a feladat ellátásában,  joggal elvárhatná,  hogy  a 
Felügyel� Bizottságban képviselve legyen. Példaként említi, hogy a magántulajdonú 
Papírgyárban mindösszesen 8% tulajdonrésszel rendelkeztek, a 3 tagú Felügyel� Bizottságban 
mégis   volt az Önkormányzat részér�l 1 tag.   
A súlyozott átlagszámításra még nem kaptak választ.  
 
Szeg� Eta képvisel�  távozik az ülésteremb�l, a jelenlév� képvisel�k száma:  
16 f�.  
 
Tóth Sándor VOLÁNBUSZ  Rt.  cégvezet�je: természetesen súlyozott átlaggal lett 
számolva  az áremelkedés mértéke. Az I. táblázatnál kb. 11%-os  a bevétel-növekedés.  (A db 
számmal beszorozva, összeadva és  utána osztva jött ki az index.)  A sokszorosításnál  
történhetett esetleg hiba, vagy  valahol azt megel�z�en  került bele elírás? Az eredeti 
anyagban pl. 15% ÁFA  lett írva,  míg az el�terjesztésben  25% jelent meg.  
 
Miakich Gábor polgármester: az került a testület elé, amit megkaptak.  Menetközben 
Virágh János jelzi, hogy az átlagokat a hivatal számolta ki,  és  adatok híján nem súlyozottan. 
Ez esetben Simonyi György képvisel� felvetését  jogosnak érzi.    
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Benkovits György képvisel�: az összefüggéseket vizsgálta a napirendi pont  és a belvárosi 
koncepció kapcsán.  Egyetért azzal, hogy a városon belüli közlekedés mikéntjét is át kellene 
gondolni.  A felel�sség a városra terjed ki,  a szolgáltatás pedig kistérséget érint.  Különbséget 
kell tenni a Skanzenba men� és a  dömörkapui járat közt, mert nem ugyanolyan 
súlyozottsággal kell értékelni  a két utat. Számára sokkal fontosabb, hogy az a mintegy 10 
dömörkapui lakos hazajusson.  A  Skanzeni járat nem a városi tömegközlekedést oldja meg! 
Ilyen és hasonló kérdéseket is figyelembe kell venni.     
 
dr. Bindorffer Györgyi képvisel�:  konkrétumokat szeretne hallani: van-e  utasszámlálás? 
Amikor kevesebb az utas, miért nem lehet kisbuszt beállítani?  Van olyan Pismányba men� 
járat, amin alig van utas.  
Miért nem foglakoznak a sávos menetjegyekkel?  Belterületen olcsóbb lenne, míg kifelé a 
külterületen  egyre többe kerülne a menetjegy.   
Azzal  a felvetéssel egyetért, hogy az Önkormányzat képviseltesse magát a Felügyel� 
Bizottságban.    
  
Benkovits György   és  dr. Dragon Pál képvisel�k  távoznak az 
ülésteremb�l, a jelenlév� képvisel�k száma:  14 f�.  
 
Magyar Judit képvisel�:  ha jól számolja, már harmadszor van el�ttük a tarifa díjtétellel 
foglalkozó  kérdés. Segítséget jelenten. ha már novemberben megkaphatnák és lenne rá id�, 
hogy alaposan átgondolva hozzanak döntést. A variációkat  átnézve  a  22%-os emelést nem 
engedhetik meg,  így a II. változat  nem t�nik elfogadhatónak.   A 11%-os,  vagy az � 
olvasatukban  13%-os áremelést pedig úgy tartja támogathatónak, ha az Önkormányzat 
költségvetését nem terheli 5 millió Ft-tal.     
Kérdezi, hogy a  4.5 millió Ft-os pályázati összeg mib�l  adódik?  Amennyiben pályázni tud a 
VOLÁN, azt teheti-e az Önkormányzattal együtt?   Terheli-e abban az esetben önrész az 
Önkormányzatot?    
 
Puhl Márta irodavezet�:  2004. évben   4.038.000  Ft állt rendelkezésükre központosított 
állami  támogatásként,  ami elszámolási kötelezettséget jelent az Önkormányzat számára,  de 
nem tudták felhasználni, mert nem született   megállapodás a Volánbusz RT. és az 
Önkormányzat közt.  A pénzeszközt nem tudták felhasználni, így vissza kellett utalni az 
állami költségvetésbe.    
2005. évben  12.353.000  Ft  normatív állami támogatás  állt rendelkezésükre,  ez beépült a 
költségvetésbe. Ugyan nem direkt módon kapta meg a cég, de  áttételesen ennyi kiadást el 
tudnak számolni a  közlekedés támogatására. Egyebek közt gondol a  közvilágításra, a  
köztisztaságra, stb.  
 
Miakich Gábor polgármester:  a költségvetési törvényben 2004. évben pályázni kellett,  de 
normatív alapon mindenki megkapta  az összeget, a következ� évben  ebb�l  közösségi 
közlekedési  normatíva lett. Ugyanolyan, mint az oktatási normatíva.  
 
Tóth Sándor VOLÁNBUSZ  Rt.  cégvezet�je: nem tudnak külön pályázni, csak  az 
Önkormányzat jogosult arra,  nekik a pályázathoz  alapadatokat kell szolgáltatni.  
A támogatást külön kell bontani, mert van a normatíva szerinti, amit minden település 
megkap  és  van   a   pályázati lehet�ség, melyre csak azok  a települések pályázhatnak, ahol 
helyi közlekedés van és a  vállalkozóval szerz�dést kötött az Önkormányzat. Ilyen Szentendre 
is. A 4-5 M Ft-ot azért említette, mert hozzávet�legesen az átlag ennyire jött ki.  Nem érti, 
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hogy a 2004. évi pályázat hol siklott el, mert azon a pénzen megvásárolhatták volna a 
jegykiadó automatát.  
Az írásos anyag benyújtásának határidejével kapcsolatban annyit tud válaszolni, november  
elején még sok információnak híján vannak, nehéz lenne pontos adatokat adni.   
dr. Bindorffer Györgyi  kérdésére válaszol:  2-3 évente végeznek utasszámlálást.    
Pismányi járatot  azért kell az alacsony  utasszám és kihasználatlanság ellenére is  tartani, 
mert igény van rá, s�t egy kés�bbi id�pontban  is  kellett indítani egy járatot, mert   több 
állandó lakos is kérte az esti hazamenetel miatt.  
A kisbusz  alkalmazása azért nem kifizet�d�, mert amikor nagy a zsúfoltság,  kevés lenne, azt  
viszont nem tudják megtenni, hogy csúcsid�ben nagy buszt indítsanak,  kevés utas esetén 
pedig kis kapacitásút.  A fenntartása ugyanannyiba kerül, s�t a meglév� autóbuszokon felül 
kellene azokat megvásárolni. Érdemes  megjegyezni, hogy egy "csuklósbusz"  közlekedtetése  
gazdaságosabb, mint két "szóló" buszé. Továbbá míg  a  pl.  a Visegrád felé induló járaton 
Szentendre területén még zsúfolt a busz, addig  Leányfalu és Tahi környékén már alig van 
utas.   Menetközben pedig nem lehet  járm�vet cserélni.  
A sávos  menetjegy  problémát jelent. Nehéz az  ellen�rzése, hogy arra a távolságra venné-e a 
menetjegyet az illet�, ameddig valójában utazik.    
Benkovits György  képvisel� kérdésre válaszolva - Szentendre közigazgatási határán belüli 
utazás a város   felel�ssége, nem lehet  megosztani. A lakosság utazását figyelembe véve 
indítják a körjáratot.   
 
Miakich Gábor polgármester:   a  napirendi pont tárgyalása kezdetén Zakar Ágnes 
képvisel�t�l   elhangzott az ügyrendi javaslat, hogy szavazás el�tt tartsanak szünetet.  
Szavazásra bocsátja  a javaslatot.  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 961   Száma: 2005.12.13/3/0/ 
Ideje: 2005.dec..13 11:33 
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszer� szavazás 
 
Tárgya:  
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 14 100.00 73.68 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 14 100.00 73.68 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 5   26.32 
Összesen 19   100.00 
Megjegyzés: 
 
dr. Bindorffer Györgyi Igen - 
dr. Dietz Ferenc Igen - 
Eszes Sándor Igen - 
Fülöp Zsolt Igen - 
Hankó László Igen - 
Horváth Gy�z� Igen - 
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dr. Kiss László Igen - 
Lakatos Pálné Igen - 
Magyar Judit Igen - 
Miakich Gábor polgármester Igen - 
dr. Pázmány Annamária Igen - 
Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 
Simonyi György Igen - 
Zakar Ágnes Igen - 
Benkovits György Távol - 
dr. Dragon Pál Távol - 
Szeg� Eta Távol - 
Wachsler Tamás Távol - 
Zsigmondi Éva Távol - 
     
Miakich Gábor polgármester:   a Képvisel�-testület  14 igen szavazattal   az ügyrendi 
javaslatot elfogadta.  
  
A Képvisel�-testület 11.33 órától szünet tart.  
 
Miakich Gábor polgármester:   a szünet  után 11.43  órakor  megnyitja a testületi ülést, 
megállapítja, hogy a Képvisel�-testület 16 f�vel határozatképes.  Kéri a  gépeket  ismét  
bekapcsolni.  
 
Szavazásra bocsátja  az  I.  változatot.  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 962   Száma: 2005.12.13/3/0/ 
Ideje: 2005. dec. 13 11:44 
Típusa: Nyílt 
Rendelet; Elfogadva 
Min�sített szavazás 
 
Tárgya:  
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 93.75 78.95 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 1 6.25 5.26 
Szavazott 16 100.00 84.21 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 3   15.79 
Összesen 19   100.00 
Megjegyzés: 
 
Benkovits György Igen - 
dr. Bindorffer Györgyi Igen - 
dr. Dietz Ferenc Igen - 
Eszes Sándor Igen - 
Fülöp Zsolt Igen - 
Hankó László Igen - 
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Horváth Gy�z� Igen - 
dr. Kiss László Igen - 
Magyar Judit Igen - 
Miakich Gábor polgármester Igen - 
dr. Pázmány Annamária Igen - 
Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 
Szeg� Eta Igen - 
Zakar Ágnes Igen - 
Zsigmondi Éva Igen - 
Lakatos Pálné Tart. - 
dr. Dragon Pál Távol - 
Simonyi György Távol - 
Wachsler Tamás Távol - 
 
Miakich Gábor polgármester:   a Képvisel�-testület  15 igen szavazattal  és 1 tartózkodással   
az  I. számú  változatot fogadta el.   
 
Simonyi György képvisel� megérkezik az ülésterembe, a jelenlév� 
képvisel�k száma:    17 f�.  
 
Miakich Gábor polgármester:  szavazásra bocsátja  a rendelet  módosítását.  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 963   Száma: 2005.12.13/3/0/ 
Ideje: 2005.dec..13 11:45 
Típusa: Nyílt 
Rendelet; Elfogadva 
Min�sített szavazás 
Tárgya:  
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 88.24 78.95 
Nem 1 5.88 5.26 
Tartózkodik 1 5.88 5.26 
Szavazott 17 100.00 89.47 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   10.53 
Összesen 19   100.00 
Megjegyzés: 
 
Benkovits György Igen - 
dr. Bindorffer Györgyi Igen - 
dr. Dietz Ferenc Igen - 
Eszes Sándor Igen - 
Fülöp Zsolt Igen - 
Hankó László Igen - 
Horváth Gy�z� Igen - 
dr. Kiss László Igen - 
Magyar Judit Igen - 
Miakich Gábor polgármester Igen - 
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dr. Pázmány Annamária Igen - 
Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 
Szeg� Eta Igen - 
Zakar Ágnes Igen - 
Zsigmondi Éva Igen - 
Simonyi György Nem - 
Lakatos Pálné Tart. - 
dr. Dragon Pál Távol - 
Wachsler Tamás Távol - 
     
Miakich Gábor polgármester:   a Képvisel�-testület  14 igen, 1 nem  szavazattal  és 1 
tartózkodással    a rendelet-módosítást  elfogadta.  

Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
46/2005. (XII.15.) Önk. sz. rendelete 

 
Szentendre város közigazgatási határán belüli helyi autóbusz közlekedés legmagasabb 
díjtételeinek megállapításáról szóló 23/2003. (V. 19.) Önk. sz. rendelet módosításáról 

 
Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, 
többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint az árak 
megállapításáról szóló, többször módosított 1990. évi LXXXVII. törvény 7. § (1) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Szentendre város közigazgatási határán belüli 
helyi autóbusz közlekedés legmagasabb díjtételeinek megállapításáról szóló 23/2003. (V. 
19.) Önk. sz. rendeletét (továbbiakban R.) az alábbiak szerint módosítja: 
  

1. § 
 

 
 A R. 1. sz. mellékletének  1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép :  
   

Menetjegy el�vételben 130, Ft.- 
Menetjegy buszvezet�nél 190, Ft.- 
Egyvonalas havi bérlet 2300, Ft.- 
Egyvonalas félhavi bérlet 1400, Ft.- 
Összvonalas havi bérlet 3100, Ft.- 
Összvonalas félhavi bérlet 1800, Ft.- 
Összvonalas tanuló és nyugdíjas bérlet 1300, Ft.- 
  

      

     A fenti vonaljegy és bérletárak  15% ÁFÁ-t tartalmaznak. 

 
2. § 

 
(1)  Jelen rendelet 2006. január 1-jén lép hatályba. 
(2)  A rendelet kihirdetésér�l a  Jegyz� gondoskodik. 
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dr. Dragon Pál képvisel� megérkezik az ülésterembe, a jelenlév� képvisel�k 
száma: 18 f�.  
 
Miakich Gábor polgármester: köszöni szépen az együttm�ködést. Továbbiakban a  
sürg�sségi indítvány tárgyalása következik.  Az  Ötv. 12.§  (4) bekezdés b) pontja  alapján 
zárt ülés rendelhet� el. Szavazásra bocsátja  a javaslatot.   
 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 964   Száma: 2005.12.13/3/0/ 
Ideje: 2005.dec..13 11:46 
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszer� szavazás 
 
Tárgya:  
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 94.74 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 94.74 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.26 
Összesen 19   100.00 
Megjegyzés: 
Benkovits György Igen - 
dr. Bindorffer Györgyi Igen - 
dr. Dietz Ferenc Igen - 
dr. Dragon Pál Igen - 
Eszes Sándor Igen - 
Fülöp Zsolt Igen - 
Hankó László Igen - 
Horváth Gy�z� Igen - 
dr. Kiss László Igen - 
Lakatos Pálné Igen - 
Magyar Judit Igen - 
Miakich Gábor polgármester Igen - 
dr. Pázmány Annamária Igen - 
Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 
Simonyi György Igen - 
Szeg� Eta Igen - 
Zakar Ágnes Igen - 
Zsigmondi Éva Igen - 
Wachsler Tamás Távol - 
     
Miakich Gábor polgármester: a Képvisel�-testület   18 igen szavazattal  elfogadta  a zárt 
ülést.  
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A  Képvisel�-testület a 4. napirendi pontként elfogadott sürg�sségi 
indítványt  zárt ülésen tárgyalja, melyr�l külön jegyz�könyv készül.  
 
 
 
5.  Tájékoztató a Szentendre Város Egészségügyi Intézményei által kötött 

közrem�köd�i szerz�désekr�l 
 El�adó: Miakich Gábor polgármester   

 
 
Schmidt János Szentendre Szakorvosi Rendel�intézet intézményvezet�:  megtartja szóbeli 
beszámolóját a témával kapcsolatban. 
 
dr. Dietz Ferenc, dr. Pázmány Annamária, Fülöp Zsolt és Magyar Judit képvisel�k kérdést 
tesznek fel a tájékoztatóval kapcsolatban, melyre Schmidt János intézményvezet� válaszol.  
 
Miakich Gábor polgármester:  megköszöni az intézményvezet�nek a   tájékoztatását.  A 
napirendi pontot lezárja, tájékoztató lévén   az el�terjesztés szavazást nem igényel.   
 
 
 
6. El�terjesztés Szentendre Város területén a fogorvosi alapellátást biztosító 

fogorvosoknak a Szentendre, Dunakorzó 18. sz. épületben való elhelyezésér�l 
El�adó: Miakich Gábor polgármester 

 
dr. Pázmány Annamária képvisel�: évek óta húzódó ügyre  talán így megoldása születik, az 
el�terjesztést mindenképpen támogatja a Szociális és Egészségügyi Bizottság. A beruházás a 
fogorvosok saját költségére  történik.  A  városnak szüksége van az alapellátásra, továbbá 
kötelessége annak  megfelel� hátteret  biztosítani. 
 
dr. Dietz Ferenc képvisel�: a megfogalmazással kapcsolatban van észrevétele - AGY iskola 
tornateremként használt helyiségében bérleti díj mentes  49 évre szóló szerz�dés alapján 
lássák el. A bérleti szerz�dés alapvet� feltétele a bérleti díj. Ellenkez� esetben használati 
szerz�dés jön létre, mely más kategória.  
 
Simonyi György képvisel�: természetesen meg kell oldani a rendel� problémáját. Kérdés az,  
hogy feltétlenül a belvárosban kell-e ezt megoldani? Többször került már szóba, hogy a 
belvárosból ki kellene helyezni az intézményeket. Nem lehetne decentralizáltan elhelyezni  
más helyen? Továbbá miért  49 évre kell megkötni a szerz�dést? 10 éves id�horizontot 
elképzelhet�bbnek tart.  Nem érzelmi, hanem  ésszer�ségi döntés alapján kell elhelyezni a 
rendel�t.  
 
dr. Kiss László képvisel�: a fogorvosi ellátás alapellátási feladat. Az összes rendel� a 
belvárosban van, nem lenne jó  megoldás azok közül egy bizonyos alapellátást kihelyezni 
máshova. Valóban nem bérleti szerz�dés, hanem használati szerz�dés megjelölés  volna a 
helyes. A fenntartást  és az átalakítást szintén a fogorvosok végzik,  az ÁNTSZ által kért 
feltételeknek megfelel�en átalakítják. Az Önkormányzatot nem terheli semmiféle fizetési 
kötelezettség, egyáltalán nem kerül  a város rosszabb helyzetbe. Úgy érzi, hogy a  financiális 
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pénzügyi szemlélet megint fontosabb, mint a betegek.  
 
Lakatos Pálné képvisel�: kérdése, hogy a rezsiköltséget ki fizeti?  
 
Miakich Gábor polgármester: az üzemeltet� fizeti a felmerül� rezsi költségeket.  
 
dr. Dietz Ferenc képvisel�: mivel a szerz�dés nincs az el�terjesztés mögött, így azt nem 
tudták véleményezni. Ingyenes használati szerz�dést javasolna, de maximum  10 évre. Régóta 
igény van arra, hogy fogorvosi ügyelet legyen Szentendrén.  
 
Benkovits György képvisel�:  másképp  vélekedik, az elhelyezést megfelel�nek tartja, éppen 
a Simonyi György képvisel�  által elmondottak miatt. A belvárosi koncepció kapcsán olyan  
szempontot is figyelembe lehet venni, hogy a parkolás kérdése is megoldott legyen.   
 
dr. Pázmány Annamária képvisel�:  örömmel hallgatta Benkovits György  hozzászólását. 
Volt id�szak, amikor az ÁNTSZ engedély megsz�nt, átmenetei megoldáskén  most kapták 
vissza az engedélyt, de  bármikor megsz�ntethetik, mert a m�ködés nem felel meg a  
minimumfeltételeknek. Nem kockáztathatnak, hogy nem lesz fogászati ellátás.  
 
Zsigmondi Éva képvisel�:  az utóbbi id�ben többször beszéltek a fogorvosi rendelés 
elhelyezésér�l.  Az id�  gyorsan telik és megoldás nem született még.  Ne húzzák  tovább az 
id�t,  találjanak rá megoldást.  
 
Zakar Ágnes képvisel�:  felhívja a figyelmet, az  ellátás önkormányzati feladat. Csatlakozik 
Zsigmondi Éva képvisel� által elmondottakhoz. Nem kérdés, hogy támogatni kell. Az említett 
AGY iskola által  használt tornaterem jelenleg  használaton kívül van, nyilvánvalóan azért 
esett arra a választás.  
 
Simonyi György képvisel�: sajnos a költségvetés kell meghatározza a lehet�ségeiket, 
adakozásaikat. Kérdése, hogy a fogorvosi rendel�ben folyik-e magánrendelés? Az 
Önkormányzat  kezességet vállal ezekre a magánpraxisokra. Saját maga is a 10 évre szóló 
szerz�dést  támogatja,  49 évre ne kötelezzék el magukat.  
 
dr. Kiss László képvisel�: Simonyi György képvisel�nek válaszol: semmiféle támogatást 
nem kapnak,   alapellátáshoz biztosítanak helyiséget. Minden orvoscsoport az Országos 
Egészségügyi Pénztárral (továbbiakban OEP) kötött vállalkozási szerz�dést,  az  OEP által 
kötött szerz�dés alapján m�köd� vállalkozás.  
 
Miakich Gábor polgármester: a vitában  többféle javaslat is elhangzott,  ami egyértelm�, 
hogy  készítenek egy módosított el�terjesztést! 
 
dr. Homor Zsuzsanna tiszti f�orvos: az  1997. évi egészségügyi törvény  az Önkormányzat  
feladatai közé sorolja többek között a fogorvosi ellátást is. Az Önkormányzatnak kell ezt 
biztosítania. A háziorvosoknál hasonló módon jártak el, és tudomása szerint �k határozatlan 
id�re kapták használatba a helyiségeket.  
A háziorvosok is valamennyien privatizáltak már, de ett�l függetlenül alaprendelést végeznek. 
A fogorvosi rendelés  nem magánrendelés lenne. Kivételesen hat hónapra kaptak a rendelések 
m�ködési engedélyt, amit  már meghosszabbítottak, viszont azt tudni kell, hogy  a jogszabály 
alapján csak egyszer lehet hosszabbítani.  Tehát a  következ� alkalommal már nem kapnak 
hosszabbítást. 
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dr. Paluska Zsuzsanna  fogorvos: Simonyi György képvisel�nek válaszolja:  ha kihelyeznék 
a fogászatot a lakótelepre vagy Pismányba, nagyon rossz megoldás lenne. Kapcsolatban 
vannak a szájsebészettel és több egészségügyi  intézménnyel.  
A fogászaton nem magánrendelés folyik, azt részletezi. A  18 év alattiak és a 60 év felettiek 
nem fizetnek az ellátásért, kivételt a pótlás jelent, annak  50%-át  a TB fizeti, a többit a beteg.  
A 18-60 év közötti  páciensek csak a pótlásért fizetnek, arra nem jár támogatás,  a többi  
beavatkozás ingyenes. Megjegyzi, a körülmények elfogadhatatlanok.  
Felmerült az összeg tekintetében,  hogy  addig nem tudtak tervezni,  ameddig nem tudnak 
biztosat. A család anyagi biztonságát pedig egyikük sem fogja kockáztatni. Hiszen  azt 
egyikükt�l sem lehet megkövetelni, hogy a  saját ingatlanuk terhére  vegyék fel a  mintegy 10 
millió Ft-os kölcsönt.   A Jogi-, Igazgatási és Ügyrendi Bizottság   kérdéseként merült fel, 
hogy  mennyi id�re kössenek szerz�dést.   
  
Miakich Gábor polgármester:    hosszú ideje húzódik az ügy. Amikor el�ször került szóba a 
hely kijelölése, akkor  a szóban forgó "volt tornaterem" minden  szempontból  megfelelt.  
Mind a terület nagyságát  illet�en, mind a mozgáskorlátozottak közlekedése szempontjából, 
de  a parkolás is megoldott a területen, stb.   
Id�közben dr. Dietz Ferenc képvisel� és Jegyz� Asszony  egyeztettek, kialakult egy 
módosított határozati javaslat. Jegyz� Asszony  felolvassa a módosítást, melynek f�bb 
tartalmi elemei:  el�zetes hozzájárulást adnak,  viszont  évet nem határoznak meg, de 
mindenképpen  hosszabb  távot jelent.   Jelent�s átalakításra lesz szükség, el lehet kezdeni a 
terveztetést. A fogorvosoknak  addig is biztonságot nyújt, és amint  kézhez veszik a 
kormányhatározatot, annak függvényében tovább lehet lépni és a következ� döntést is el� 
tudják terjeszteni.  
 
dr. Molnár Ildikó jegyz�: a határozati javaslat  2. pontjában: "… korábban az AGY isk. 
által tornateremként használt  helyiségeiben hosszú távú ingyenes  használati  szerz�dés 
alapján lássák el;" 
új 5. pont:  "konkrét id�tartam megállapításáról a  Képvisel�-testület a vagyonátadást 
biztosító kormánydöntést  követ�en a fogorvosok által el�készíttetett rendel�kialakításra 
vonatkozó  engedélyezésre alkalmas építészeti tervek birtokában dönt; "  
új  6. pont: "jelen határozat területcserével érintett része a Magyar Szocialista Párt  Pest 
Megyei Területi Szövetsége hozzájáruló nyilatkozatát követ�en válik hatályossá." 
 
dr. Pázmány Annamária képvisel�: mi akadálya van annak,  hogy határozatlan idej� legyen 
a használatba adás?  
 
Miakich Gábor polgármester:  dr. Pázmány Annamária képvisel� javaslata, hogy a 
szerz�dés határozatlan idej� legyen.  Elfogadható, de szavazni szükséges a kérdésr�l.  
Jegyz� Asszony jelzi, hogy  jelent�s beruházás lévén  megfontolandóbb a hosszú távú  
szerz�dést megfogalmazni, amibe benne  van a    határozatlan idej�  szerz�dés fogalma is.  
Kölcsönös  biztosítékokat tudnak egymásnak adni.  
Szavazásra bocsátja  a  határozati javaslatot az elhangzott módosítást figyelembe véve.   
 

Szavazás eredménye 
 

#: 966   Száma: 2005.12.13/6/0/ 
Ideje: 2005.dec..13 12:52 
Típusa: Nyílt 
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Rendelet; Elfogadva 
Min�sített szavazás 
 
Tárgya:  
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 94.44 89.48 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 1 5.56 5.26 
Szavazott 18 100.00 94.74 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.26 
Összesen 19   100.00 
Megjegyzés: 
 
Benkovits György Igen - 
dr. Bindorffer Györgyi Igen - 
dr. Dietz Ferenc Igen - 
dr. Dragon Pál Igen - 
Eszes Sándor Igen - 
Fülöp Zsolt Igen - 
Hankó László Igen - 
Horváth Gy�z� Igen - 
dr. Kiss László Igen - 
Lakatos Pálné Igen - 
Magyar Judit Igen - 
Miakich Gábor polgármester Igen - 
dr. Pázmány Annamária Igen - 
Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 
Wachsler Tamás Igen - 
Zakar Ágnes Igen - 
Zsigmondi Éva Igen - 
Simonyi György Tart. - 
Szeg� Eta Távol - 
 
Miakich Gábor polgármester:  a Képvisel�-testület 17 igen szavazattal  és 1 tartózkodással  
a következ� határozatot hozza:    
 
 

Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
437/2005. (XII.13.) Kt. sz. határozata: 

 
Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testülete elvi hozzájárulását adja ahhoz, hogy  
1. a Szentendre, Dunakorzó 18. sz. alatti épület az Önkormányzat költségén társasházzá 

legyen alakítva; 
2. a fogorvosi alapellátást dr. Balogh Imre (Balogh Dent Bt.), dr. Kóczah Judit (Bodor Bt.), 

dr. Paluska Zsuzsanna (Dr. Paluska Zsuzsanna Fogászati Bt.) és dr. Szentgyörgyi 
Zsuzsanna (Dr. Szentgyörgyi – Dr. Mészáros Bt.) fogorvosok a Szentendre, Dunakorzó 
18. sz. alatti épület földszinti, korábban az „AGY” iskola által tornateremként használt 
helyiségeiben  hosszú távú ingyenes használati  szerz�dés alapján lássák el; 

3. a fogorvosok a helyiségeket fogorvosi rendel�vé hitelb�l átalakítsák; 



 44 

4. a 3. pont szerinti hitelre az Önkormányzat a 2. pontban megjelölt fogorvosok 
praxisjogának fedezetével kezességet vállaljon; 

5.  a konkrét id�tartam megállapításáról a  Képvisel�-testület a vagyonátadást biztosító 
kormánydöntést  követ�en a fogorvosok által el�készíttetett rendel�kialakításra 
vonatkozó  engedélyezésre alkalmas építészeti tervek birtokában dönt;   

6.  jelen határozat területcserével érintett része a Magyar Szocialista Párt  Pest Megyei 
Területi Szövetsége  hozzájáruló nyilatkozatát követ�en válik hatályossá.  

 
 Felel�s:  Polgármester  

Határid�: azonnal 
 
 
7. El�terjesztés szentendrei  labor körül kialakult helyzet kivizsgálásáról  

El�adó: Magyar Judit képvisel�  

 
Magyar Judit képvisel�: az orvosok  és a közvélemény is  elégedetlen a labor munkájával, 
mivel azonban közel 10 hónapig m�ködött, valami módon szükséges megoldani a  helyzetet.    
Kifogásként merült fel a labort üzemeltet� Kft. részér�l, hogy az Intézet  nem  fizet nekik az 
elvégzett  laboreredményekért. Véleménye szerint ahhoz, hogy a helyzetet meg  tudják oldani, 
olyan  küls� segítségre van szükség,  amelyet mindkét fél elfogad. Kéri a Képvisel�-testületet,  
támogassák a el�terjesztést. Mivel több bizottságban  is  magasnak találták és kifogásolták a 
határozati javaslatban szerepl� összeget, azt  módosítja: maximum 1 millió Ft értékben.  
Véleménye szerint lehet alacsonyabb is, de valami kiadást mindenképp  jelenteni fog a 
döntés.  
  
dr. Dietz Ferenc képvisel�: a kivizsgálás tényét jó ötletnek tartja, de az összegszer�séggel 
gondja van.  Véleménye szerint a Költségvetési és Vagyon Bizottság és a Szociális és 
Egészségügyi Bizottság  tagjaiból kellene  felállítani egy vizsgáló bizottságot. Az alapvet� 
hibák ismertek számukra, nem szükséges minden részletre kiterjed�en megtenni a vizsgálatot.   
 
dr. Dragon Pál képvisel�: a Pénzügyi és Ellen�rz� Bizottság  megtárgyalta és   egyhangúlag 
támogatta Magyar Judit javaslatát.  
 
Fülöp Zsolt képvisel�: nem tartja célszer�nek, hogy 1 millió Ft-ért küls� szakért�vel  
vizsgálják az UNILABOR m�ködést. Véleménye szerint az eddigi eredmények alátámasztják 
a  hibás m�ködést.  Módosító  javaslata szerint csak a szerz�dés-aláírást kellene vizsgálni 
és azt is  jogi szempontból.  Az el�terjesztést nem  lenne szabad így ebben a formában 
támogatni.  
Módosító  javaslata, hogy csak a jogi részét  vizsgálja a szerz�dés megkötésének  és azt 
sem 1 millió Ft értékben, hanem jutalmazás nélkül. Úgy véli a  Jogi-, Igazgatási és 
Ügyrendi Bizottság  alkalmas erre a feladatra.  
 
Zsigmondi Éva képvisel�: amit nem tudnak bizonyítani, azt nem szabad elrontottnak 
nyilvánítani.   
Amennyiben a  Szociális és Egészségügyi Bizottság  vizsgálná az ügyet, abban az esetben � 
nem szeretne részt venni a vizsgálatban.  
 
Benkovits György  képvisel�:  ha jól vette ki az elhangzottakból, szakmai problémáról van 
szó, amin viszont  sokat segíthet egy jól megfogalmazott szerz�dés. Önmagában nem oldja 
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meg a problémát, de javíthat a helyzeten. Nagyon éles a piac, mindenhol vannak 
érdekeltségek,  a kapacitások nincsenek kihasználva. A vizsgálatról  azt gondolja, hogy 
szakmai kérdésekben szakmai   választ kell adni, melyet célirányos vizsgálat adhat.   
 
dr. Pázmány Annamária  képvisel�: elég sok konkrét eset dokumentációját f�zték le a labor 
munkájával kapcsolatban, melyek megtalálhatók. Úgy gondolja,  ha ennyi orvos egyöntet�en  
vállalja a  véleményét, akkor  hitelvesztés, bizalomvesztés áll fenn. A forgalomcsökkenés  is 
egyértelm�en jelzi, hogy a betegek körében is vesztett a  hiteléb�l a labor.  Meg kell vizsgálni 
a szerz�dés felbontásának lehet�ségét, és az új közbeszerzési pályázatot  szükséges kiírni.   
 
Radványi G. Levente  alpolgármester:  személy szerint kifogásolta a Szentendre és Vidéke  
újságban megjelent cikket.   Etikátlannak tartja  a betegek  vizsgálat el�tti megkérdezését.  
Nem tartja szerencsésnek a megoldást,  hogy  a megszólaltatott beteg, akinek véleménye az 
újságban névvel jelenik meg, a megkérdezés után megy be a vizsgálatra.     
Egyetért Benkovits György  képvisel�vel, és a vizsgálatot valóban szakmai téren szükséges 
lefolytatni.  
 
Magyar Judit képvisel�:  reagálni kíván a  képvisel�-társai által felvetett hozzászólásokra.   
- maximálisan egyetért Alpolgármester Úr és Benkovits György  képvisel� által 
elmondottakkal. Szakmai, ugyanakkor gazdasági  kérdés is egyben.  Az OEP finanszírozás 
speciálisan  különbözik minden más finanszírozástól. Feltétlen azt szeretné, hogy olyan 
szakember segítse �ket ebben a  vizsgálatban, aki  ért ehhez a gazdálkodáshoz.  
- arra sem vállalkozna, hogy  szakmai szempontból  megállapítsa, hogy melyik  lelet jó, és 
melyik hibás.  Arra a tényre viszont felhívja a figyelmet, hogy minden egyes  leletért fizetnek.  
Még akkor is, ha a tételt az  OEP finanszírozza.   A   normatívát  átvett pénzeszközként 
továbbítják a Szentendre Szakorvosi Rendel�intézet felé, akinek viszont a labor felé kell 
fizetnie.  
-  Fülöp Zsolt képvisel� hozzászólását nagyon laikusnak tartja. A terület  annyira speciális, 
hogy abba nem lehet mélyen beleavatkozni.  Az Önkormányzat jogászai valószín�leg tudnak 
segíteni a tisztánlátásban,  de a szakmai részbe nem lehet beavatkozni.   
-  hasznos  lett volna, ha a  Szentendre Szakorvosi Rendel�intézet  és a labor vezetése közt 
megoldódott volna a probléma. Meghívást kapott a Szociális és Egészségügyi Bizottság  
elnökét�l arra  a tárgyalásra, amelyen  részt vett  Polgármester Úr és   az irodavezet�k is.  
Elszabadultak az indulatok, és az derült ki, hogy a két vezetés nem tudja megoldani a  köztük 
felmerült problémát.   Az ülésen is elhangzott a javaslat, hogy egy küls�s cég bevonása 
jelentené az ügy megoldását. Jelzi,  az összegre vonatkozva várja a módosító javaslatokat. 
Megjegyzi, hogy az összeg  átvitt értelemben  terhelné az Önkormányzatot, mert azt  levonják 
a Szentendre Szakorvosi Rendel�intézetnek nyújtott támogatás összegéb�l.    
   
Szeg� Eta  képvisel�:  hiányolja, hogy  a labor részér�l nem jelent meg  senki, aki  
elmondaná a problémát.  Személy szerint jelzi,  hogy, laikusnak érzi magát a témában,  holott 
� is  a Szociális és Egészségügyi Bizottság tagja.  A Szentendre Szakorvosi 
Rendel�intézetnek van  igazgatója, orvos igazgatója, gazdasági igazgatója, miért nem tudják  
levonni a megfelel� következtetést és megoldani a problémát?   
 
Fülöp Zsolt képvisel�:  Magyar Judit  válaszára  reagálva: valóban  laikus és nem is kíván 
szakmai állást foglalni az ügyben.  Mint képvisel�,  arra  viszont van jogosítványa, hogy  
vizsgálja a szerz�dés-kötés módját, jogosságát, szakszer�ségét stb. Ezért javasolta azt, hogy a 
vizsgálatot csak eddig a részig folytassák le. A háziorvosok kiállították a laborról szóló 
véleményt, nem tartja szükségesnek e rész további részletezését. Véleménye szerint 
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változtatni kell, de nem ért egyet  1 millió Ft-os  küls� cég  bevonásával. Vállalja  a döntése 
súlyát.  
 
Miakich Gábor polgármester: emlékezteti képvisel�-társait az el�terjesztés  témájára, 
valamint  a tárgyalás folyamán csak a vizsgálat megrendelésére vonatkozó javaslatokat kéri 
elmondani. Nem azt jelenti, hogy a vizsgálatot 1 millió Ft-ért  rendeljék meg, hanem hogy 
maximum ekkora keret-összegig lehet tervezni.  A vizsgálatot  pedig a közbeszerzési eljárás 
után  rendelnék meg.  
" egyetértek Magyar Judit felvetésével, úgy persze, hogy az  1.  pont második bekezdés 
nem csak a laborra vonatkozna, hogy a finanszírozás pontozási rendszert vizsgálnák, 
hanem az egész SZEI-ben. És akkor is biztos vagyok benne, hogy beleférne ebbe a keret-
összegbe a vizsgálat.  Mert a következ� napirendi indoklásnál szeretettem volna 
elmondani, de  ebbe a hozzászólásba mondom el - azért teszem a következ� javaslatot 
már most -  mert ami itt elhangzott valamikor, azok egyike sem teljesült.  Sem a 
támogatás összegére, sem a bevétel növekedésére, sem a költségekre vonatkozóan.  Ezért 
én úgy gondolom, valamikor mindenképp  át kellene néznünk. Ma ez az  intézményünk, 
amelyhez ugye célzott támogatást kapunk  amit át kell adnunk  az OEP-t�l, jelent�s 
összeggel hozzájárul a m�ködéshez  a város. Ott is  inkább tolódik el a m�ködés felé a 
kiadás és nem a mi  terveink szerint, hogy a m�szerekre költenénk  esetleg azt a z 50 
millió Ft-ot."  
 
dr. Pázmány Annamária képvisel�: az adatok év eleje óta folyamatosan gy�ltek, rengeteg 
jelzést dolgoztak fel. Ennyi id� kellett ahhoz, hogy  levonják a következtetést és döntésre 
vigyék  az ügyet. A kifogásokat  minden alkalommal  írásban közölték a laborral, akik azt  
megcáfolták.  Ugyanakkor a  város közjegyz�je  által írt cikk is igazolt komoly tévedéseket.  
Mindezek ellenére sem tudtak d�l�re jutni.   Véleménye szerint ki kell írni a közbeszerzést, 
mert a lakosságot nem lehet  labor nélkül hagyni.  A Magyar Judit által javasoltakat pedig kéri 
bels� ellen�r és a jogészok  által megvizsgálni.  
 
dr. Dietz Ferenc képvisel�:  ügyrendi javaslata, hogy   zárják le a vitát. 
 
Miakich Gábor polgármester:  szavazásra bocsátja  a javaslatot.  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 967   Száma: 2005.12.13/7/0/ 
Ideje: 2005.dec..13 13:17 
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszer� szavazás 
 
Tárgya:  
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 11 61.11 57.90 
Nem 3 16.67 15.79 
Tartózkodik 4 22.22 21.05 
Szavazott 18 100.00 94.74 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.26 
Összesen 19   100.00 
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Megjegyzés: 
 
dr. Bindorffer Györgyi Igen - 
dr. Dietz Ferenc Igen - 
dr. Dragon Pál Igen - 
Fülöp Zsolt Igen - 
Horváth Gy�z� Igen - 
dr. Kiss László Igen - 
Lakatos Pálné Igen - 
dr. Pázmány Annamária Igen - 
Szeg� Eta Igen - 
Wachsler Tamás Igen - 
Zakar Ágnes Igen - 
Hankó László Nem - 
Magyar Judit Nem - 
Radványi G. Levente alpolgármester Nem - 
Benkovits György Tart. - 
Eszes Sándor Tart. - 
Miakich Gábor polgármester Tart. - 
Zsigmondi Éva Tart. - 
Simonyi György Távol - 
    
Miakich Gábor polgármester: a Képvisel�-testület az ügyrendi javaslatot elfogadta.   
 
Zakar Ágnes képvisel�: ügyrendi javaslat  szerint  3 perc szünetet kér.    
 
Miakich Gábor polgármester: szavazásra bocsátja  a javaslatot.  
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 968   Száma: 2005.12.13/7/0/ 
Ideje: 2005.dec..13 13:18 
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszer� szavazás 
 
Tárgya:  
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 94.44 89.48 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 1 5.56 5.26 
Szavazott 18 100.00 94.74 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.26 
Összesen 19   100.00 
Megjegyzés: 
Benkovits György Igen - 
dr. Bindorffer Györgyi Igen - 
dr. Dietz Ferenc Igen - 
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dr. Dragon Pál Igen - 
Eszes Sándor Igen - 
Fülöp Zsolt Igen - 
Hankó László Igen - 
Horváth Gy�z� Igen - 
dr. Kiss László Igen - 
Lakatos Pálné Igen - 
Miakich Gábor polgármester Igen - 
dr. Pázmány Annamária Igen - 
Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 
Szeg� Eta Igen - 
Wachsler Tamás Igen - 
Zakar Ágnes Igen - 
Zsigmondi Éva Igen - 
Magyar Judit Tart. - 
Simonyi György Távol - 
 
Miakich Gábor polgármester: a Képvisel�-testület az ügyrendi javaslatot elfogadta.   
 
A Képvisel�-testület 13.18 órától szünetet tart.  
 
Miakich Gábor polgármester:  a Képvisel�-testület ülését 13.39 órakor  megnyitja,    
megállapítja, hogy a testület 19 f�vel határozat képes.  
 
Zakar Ágnes képvisel�:  módosító  indítványa szerint  az  els�  pont els� bekezdése a 
következ�képp hangzik:  
"Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testülete felkéri az ÁNTSZ megyei 
szakfelügyel� orvosát, hogy az Unilabor  Kft.  m�ködésének szakmai vizsgálatát végezze 
el. (leletkiadás, értékelés) 
Az els� bekezdés   második  pontja: "az Önkormányzat. bels� ellen�rét  felkéri az  
Unilabor  Kft.  Szentendre Szakorvosi Rendel�intézet általi finanszírozásának 
vizsgálatára." A többi marad hasonló.    
A második pont kiegészül: " 2005. december  31-ig hibás teljesítés  miatt az 
Önkormányzat felmondja az Unilaborral kötött szerz�dést. Felkéri a Közbeszerzési 
Munkacsoportot... "  
 
Fülöp Zsolt képvisel�  távozik az ülésteremb�l, a jelenlév� képvisel�k 
száma:  18 f�.  
 
Miakich Gábor polgármester: kéri képvisel�-társait, fontolják meg a döntést.  Magyar Judit 
képvisel� el�terjeszt�ként dönt a javaslat befogadásáról.  
Jelzi Magyar Juditnak, hogy fenntartja imént tett módosító javaslatát, mely a kib�vített 
vizsgálatra vonatkozott.  Indokolja ezt az elmúlt id�szakban tapasztalt problémák tömkelege. 
Nem csak a laborral volt gond,  valamint a  pénzügyi gondok  alakulásából az is kiderül, hogy 
a korábban vállaltak  sem teljesültek.  
 
Magyar Judit képvisel�:  el�terjeszt�ként Polgármester Úr indítványát befogadja, Zakar 
Ágnes képvisel� módosító indítványát viszont   nem fogadja el.  
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Miakich Gábor polgármester: kérdezi Fülöp Zsolt képvisel�t�l, hogy fenntartja-e módosító 
indítványát? Mivel Képvisel� Úr nem tartozik benn az ülésteremben, ezért úgy véli, fenntartja  
módosító indítványát.  Fülöp Zsolt képvisel� azt javasolta, a három bizottság folytasson 
együttes vizsgálatot.  
 
Fülöp Zsolt képvisel�  visszatér az ülésterembe, a jelenlév� képvisel�k 
száma: 19 f�.   
 
dr. Pázmány Annamária képvisel�:  a módosító indítvány a következ�képp hangzik:  a 
testület  felkéri az intézmény vezet�t, hogy a szerz�dést  december  31-ével hibás 
teljesítés miatt mondja fel.  
 
Fülöp Zsolt képvisel�: módosító javaslata: a  vizsgálat csak a szerz�déskötés 
jogszer�ségére vonatkozzon! 
 
Miakich Gábor polgármester:  ebben az esetben azt csak a  Jogi-, Igazgatási és Ügyrendi 
Bizottság  vizsgálná.  
Fülöp Zsolt képvisel� módosította a módosító indítványát.  
Amennyiben a testület elfogadná dr. Pázmány Annamária  vagy Zakar Ágnes  módosító 
javaslatát,  akkor ahhoz képest is javasol módosítást. "…miközben a labor ellátás 
folyamatosságát biztosítani kell."  Els�ként Fülöp Zsolt képvisel� módosító indítványáról 
szükséges szavazni, azt követ�en dr. Pázmány Annamária képvisel�  módosítását, mert � 
Zakar Ágnes képvisel�höz képest  tett kisebb módosítást,    végül Zakar Ágnes javaslatáról 
szükséges szavazni, végül pedig az eredeti javaslatról. Ez lesz a szavazás menete.    
Szavazásra bocsátja  Fülöp Zsolt képvisel� módosító indítványát, melyben a szerz�dés 
jogszer�ségének vizsgálatát kérte.  A feladatra a Jogi-, Igazgatási és Ügyrendi Bizottságot 
nevezte meg.   
 

Szavazás eredménye 
 

#: 969   Száma: 2005.12.13/7/0/ 
Ideje: 2005.dec..13 13:48 
Típusa: Nyílt 
Rendelet; Elfogadva 
Min�sített szavazás 
 
Tárgya:  
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 12 63.16 63.16 
Nem 4 21.05 21.05 
Tartózkodik 3 15.79 15.79 
Szavazott 19 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 19   100.00 
Megjegyzés: 
dr. Bindorffer Györgyi Igen - 
dr. Dietz Ferenc Igen - 
dr. Dragon Pál Igen - 
Fülöp Zsolt Igen - 



 50 

Horváth Gy�z� Igen - 
dr. Kiss László Igen - 
Lakatos Pálné Igen - 
dr. Pázmány Annamária Igen - 
Szeg� Eta Igen - 
Wachsler Tamás Igen - 
Zakar Ágnes Igen - 
Zsigmondi Éva Igen - 
Eszes Sándor Nem - 
Magyar Judit Nem - 
Miakich Gábor polgármester Nem - 
Radványi G. Levente alpolgármester Nem - 
Benkovits György Tart. - 
Hankó László Tart. - 
Simonyi György Tart. - 
 
Miakich Gábor polgármester: a Képvisel�-testület  12 igen, 4 nem  szavazattal  és 3 
tartózkodással  a javaslatot elfogadta.  
Jelzi, hogy ez  a döntés nem zárja ki a többi módosító javaslatot. 
dr. Pázmány Annamária módosító indítványában   jelezte, hogy az intézmény vezet�t  kérjék 
fel, hogy  a  szerz�dést mondja fel december 31-ével.  
Megjegyzi a közbeszólásokra, nem � tette a javaslatot,  egyetért az észrevételekkel,  de nem 
tud mást tenni, mint szavaztatni. Módosító javaslatok közül több is elhangzott, ezekre 
vonatkozva jelzi, hogy nem támogatja azokat.   
Szavazásra bocsátja  dr. Pázmány Annamária módosító indítványát.  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 970   Száma: 2005.12.13/7/0/ 
Ideje: 2005.dec..13 13:50 
Típusa: Nyílt 
Rendelet; Elutasítva 
Min�sített szavazás 
Tárgya:  
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 8 42.10 42.10 
Nem 5 26.32 26.32 
Tartózkodik 6 31.58 31.58 
Szavazott 19 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 19   100.00 
Megjegyzés: 
dr. Bindorffer Györgyi Igen - 
dr. Dragon Pál Igen - 
Fülöp Zsolt Igen - 
Horváth Gy�z� Igen - 
dr. Kiss László Igen - 
dr. Pázmány Annamária Igen - 
Wachsler Tamás Igen - 
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Zakar Ágnes Igen - 
Eszes Sándor Nem - 
Magyar Judit Nem - 
Miakich Gábor polgármester Nem - 
Radványi G. Levente alpolgármester Nem - 
Zsigmondi Éva Nem - 
Benkovits György Tart. - 
dr. Dietz Ferenc Tart. - 
Hankó László Tart. - 
Lakatos Pálné Tart. - 
Simonyi György Tart. - 
Szeg� Eta Tart. - 
 
Miakich Gábor polgármester: a Képvisel�-testület  dr. Pázmány Annamária  módosító     
javaslatát 8 igen, 5 nem  szavazat  és 6 tartózkodás mellett    nem fogadta el.  
Szavazásra bocsátja  Zakar Ágnes  módosító javaslatát, mely az ÁNTSZ megyei vizsgálatát 
kéri,   valamint az Önkormányzat bels� ellen�rét a  pénzügyi ellen�rzésre  és új 2. pontban a  
szerz�dés december  31-vel  való felmondást.  Ezt a javaslatot sem  támogatja.  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 971   Száma: 2005.12.13/7/0/ 
Ideje: 2005.dec..13 13:50 
Típusa: Nyílt 
Rendelet; Elutasítva 
Min�sített szavazás 
 
Tárgya:  
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 8 42.10 42.10 
Nem 6 31.58 31.58 
Tartózkodik 5 26.32 26.32 
Szavazott 19 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 19   100.00 
Megjegyzés: 
dr. Bindorffer Györgyi Igen - 
dr. Dragon Pál Igen - 
Fülöp Zsolt Igen - 
Horváth Gy�z� Igen - 
dr. Kiss László Igen - 
dr. Pázmány Annamária Igen - 
Wachsler Tamás Igen - 
Zakar Ágnes Igen - 
Eszes Sándor Nem - 
Magyar Judit Nem - 
Miakich Gábor polgármester Nem - 
Radványi G. Levente alpolgármester Nem - 
Szeg� Eta Nem - 
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Zsigmondi Éva Nem - 
Benkovits György Tart. - 
dr. Dietz Ferenc Tart. - 
Hankó László Tart. - 
Lakatos Pálné Tart. - 
Simonyi György Tart. - 
 
Miakich Gábor polgármester:  a Képvisel�-testület Zakar Ágnes módosító  javaslatát  8 
igen, 6 nem szavazat,  és 5 tartózkodás mellett nem fogadta el.  
Magyar Judit  eredeti javaslata következik,  ami nem mond ellent a vizsgálatnak. A 
Jogi-, Igazgatási és Ügyrendi Bizottság  megvizsgálhatja a szerz�dés a jogi részét, míg a 
szélesebb kör� vizsgálat  az �általa tett módosítás befogadásával és Magyar Judit eredeti 
javaslatával  valós képet  kaphat a város. Szavazásra bocsátja  a javaslatot.  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 972   Száma: 2005.12.13/7/0/ 
Ideje: 2005.dec..13 13:51 
Típusa: Nyílt 
Rendelet; Elutasítva 
Min�sített szavazás 
 
Tárgya:  
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 7 36.84 36.84 
Nem 1 5.26 5.26 
Tartózkodik 11 57.90 57.90 
Szavazott 19 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 19   100.00 
Megjegyzés: 
 
Benkovits György Igen - 
Eszes Sándor Igen - 
Hankó László Igen - 
Magyar Judit Igen - 
Miakich Gábor polgármester Igen - 
Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 
Zsigmondi Éva Igen - 
Fülöp Zsolt Nem - 
dr. Bindorffer Györgyi Tart. - 
dr. Dietz Ferenc Tart. - 
dr. Dragon Pál Tart. - 
Horváth Gy�z� Tart. - 
dr. Kiss László Tart. - 
Lakatos Pálné Tart. - 
dr. Pázmány Annamária Tart. - 
Simonyi György Tart. - 
Szeg� Eta Tart. - 
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Wachsler Tamás Tart. - 
Zakar Ágnes Tart. - 
  
Miakich Gábor polgármester: a Képvisel�-testület  7 igen, 1 nem  szavazattal   és 11 
tartózkodással  a javaslatot nem fogadta el.  
A Jogi-, Igazgatási és Ügyrendi Bizottság  vizsgálatára vonatkozó  módosításhoz tartozik még 
a határid� meghatározása.  
Felel�s: Jogi-, Igazgatási és Ügyrendi Bizottság  elnöke,  
Határid�: 2006. jan. 24. 
Szavazásra bocsátja  a javaslatot.  
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 973   Száma: 2005.12.13/7/0/ 
Ideje: 2005.dec..13 13:52 
Típusa: Nyílt 
Rendelet; Elfogadva 
Min�sített szavazás 
 
Tárgya:  
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 94.74 94.74 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 1 5.26 5.26 
Szavazott 19 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 19   100.00 
Megjegyzés: 
 
Benkovits György Igen - 
dr. Bindorffer Györgyi Igen - 
dr. Dietz Ferenc Igen - 
dr. Dragon Pál Igen - 
Fülöp Zsolt Igen - 
Hankó László Igen - 
Horváth Gy�z� Igen - 
dr. Kiss László Igen - 
Lakatos Pálné Igen - 
Magyar Judit Igen - 
Miakich Gábor polgármester Igen - 
dr. Pázmány Annamária Igen - 
Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 
Simonyi György Igen - 
Szeg� Eta Igen - 
Wachsler Tamás Igen - 
Zakar Ágnes Igen - 
Zsigmondi Éva Igen - 
Eszes Sándor Tart. - 
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Miakich Gábor polgármester:  a Képvisel�-testület  18 igen szavazattal  és 1 tartózkodással  
a  következ� határozatot hozza:  

Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
438/2005. (XII.13.) Kt. sz. határozata: 

 
Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testülete felkéri a Jogi- Igazgatási és Ügyrendi 
Bizottságot, hogy vizsgálja ki a Szentendre Város Egészségügyi Intézményei és a szentendrei 
laborvizsgálatokat végz� Unilabor Kft. (1025 Budapest, Verecke lépcs� 13.) között 
Budapesten, 2005. május 13-án létrejött szerz�dés megkötésének jogszer�ségét.  
 
Felel�s:  Jogi- Igazgatási és Ügyrendi Bizottság  
Határid�: 2006. január 24. 

 
 

 
8.    El�terjesztés Szentendre Város Egészségügyi Intézménye intézményvezet�i 

pályázatának kiírásáról 
El�adó: Miakich Gábor polgármester 

 
 
Miakich Gábor polgármester: kérdés, hozzászólás nem lévén a határozati javaslatot 
szavazásra bocsátja. 
   

Szavazás eredménye 
 

#: 974   Száma: 2005.12.13/8/0/ 
Ideje: 2005.dec..13 13:53 
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszer� szavazás 
Tárgya:  
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 14 77.78 73.69 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 4 22.22 21.05 
Szavazott 18 100.00 94.74 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.26 
Összesen 19   100.00 
Megjegyzés: 
Benkovits György Igen - 
Eszes Sándor Igen - 
Hankó László Igen - 
Horváth Gy�z� Igen - 
Lakatos Pálné Igen - 
Magyar Judit Igen - 
Miakich Gábor polgármester Igen - 
dr. Pázmány Annamária Igen - 
Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 
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Simonyi György Igen - 
Szeg� Eta Igen - 
Wachsler Tamás Igen - 
Zakar Ágnes Igen - 
Zsigmondi Éva Igen - 
dr. Bindorffer Györgyi Tart. - 
dr. Dietz Ferenc Tart. - 
dr. Dragon Pál Tart. - 
dr. Kiss László Tart. - 
Fülöp Zsolt Távol - 
 
Miakich Gábor polgármester: a Képvisel�-testület 14 igen szavazattal  és 4 tartózkodással  
a következ� határozatot hozza:  
 
 

Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
439/2005. (XII.13.) Kt. sz. határozata: 

�

Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 
1. elfogadja Szentendre Város Egészségügyi Intézménye intézményvezet�i pályázat 

kiírásának szövegét amely a határozat mellékletét képezi. 
2. utasítja a Polgármestert, hogy a pályázati felhívás Egészségügyi Közlönyben történ� 

megjelenésér�l intézkedjen. 
3. a pályázati eljárás lefolytatásához el�készít�  bizottságot hoz létre, melynek tagjai: 

- a Polgármester; 
- a Szociális és Egészségügyi Bizottság Elnöke; 
- a Pest Megyei Orvosi Kamara egy tagja; 
- a közalkalmazotti tanács egy tagja. 

 
Felel�s: Polgármester 
Határid�: folyamatos 
 
 
 

   1. számú Melléklet 
 

Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testülete pályázatot ír ki az alábbi 
intézményvezet�i álláshely betöltésére: 
Meghirdetett munkahely:  
Szentendre Város Egészségügyi Intézményei intézményvezet�  
2000 Szentendre, Kanonok u. 1. 
 
Betöltend� munkakör (beosztás), ellátandó feladatok: 
Szentendre Város Egészségügyi Intézményei elnevezés� önkormányzati költségvetési szerv 
vezetése. Az intézményvezet� felel�s a költségvetési szerv feladatainak ellátásáért, az 
intézmény használatában, tulajdonában lév� vagyonelemek meg�rzéséért, jogszabályban 
el�írtak szerinti kezeléséért. Az intézmény vezet�je a beosztott közalkalmazottak felett 
munkáltatói jogkört gyakorol. 
Képesítési és egyéb feltételek: 
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– orvostudományi egyetemi szint� iskolai végzettség és egészségügyi (szak)menedzseri (vagy 
egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési szakon szerzett) képesítés 
– legalább 5 éves vezet�i gyakorlat 
 
Pályázathoz csatolni kell: 
– iskolai végzettséget igazoló okmányok másolatát 
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt 
– az intézmény vezetésére vonatkozó vezet�i és szakmai helyzetelemzésre épül�, fejlesztési 
elképzeléseket tartalmazó vezetési programot 
 
A magasabb vezet�i megbízás id�tartama: 
2006. május 1. – 2011. április 30. 
Pályázat beadási határideje: 
2006. március 10. 
Pályázat elbírálásának határideje: 
A pályázatokról Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testülete dönt a 2006. áprilisi 
rendes ülésén. A pályázatokat az erre a célra létrehozott el�készít� Bizottság véleményezi. 
Az állás betöltésének id�pontja: 
2006. október 1. 
 
 
Díjazás: 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a törvény 
végrehajtásáról szóló 233/2000. (XII.23.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete szerint a magasabb 
vezet�i megbízással járó illetmény 
Pályázatot az alábbi szöveget feltüntetve az alábbi címre kell megküldeni: 
"SZEI intézményvezet�i pályázat" 
Miakich Gábor Szentendre Város  Polgármestere 
2000 Szentendre Városház tér 1-3. 
 
Pályázattal kapcsolatos felvilágosítás:  
Miakich Gábor polgármester T.: 06-26 503-347 
dr. Kirchhof Attila 
jogi, egészségügyi és min�ségügyi referens 
T.: 06-26-503-371 
 
 
Miakich Gábor polgármester: a testületi ülés elején elfogadottnak  megfelel�en 15.00 óráig 
következik az ebédszünet. Az ülést 13.55 órakor  a Képvisel�-testület ülését   bezárja. 
 
 
 
A Képvisel�-testület 13.55 órától ebédszünetet tart.  
 
 
 
Miakich Gábor polgármester: a Képvisel�-testület ülését  15.26 órakor megnyitja, 
megállapítja, hogy a testület 17 f�vel határozat képes. 
Következik a meghívóban eredetileg 1. számmal jelzett  el�terjesztés. 
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9.  El�terjesztés az önkormányzat 2005. évi költségvetésér�l szóló, többször 

módosított 5/2005. (II. 25.) Önk. sz. rendelet módosításáról  
 El�adó: Miakich Gábor polgármester   

Miakich Gábor polgármester:  kérdés, hozzászólás nem lévén a rendelet-módosítást  
szavazásra bocsátja. 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 975   Száma: 2005.12.13/1/0/ 
Ideje: 2005.dec..13 15:28 
Típusa: Nyílt 
Rendelet; Elfogadva 
Min�sített szavazás 
 
Tárgya:  
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 88.24 78.94 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 2 11.76 10.53 
Szavazott 17 100.00 89.47 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   10.53 
Összesen 19   100.00 
Megjegyzés: 
 
Benkovits György Igen - 
dr. Bindorffer Györgyi Igen - 
dr. Dietz Ferenc Igen - 
Eszes Sándor Igen - 
Fülöp Zsolt Igen - 
Hankó László Igen - 
Horváth Gy�z� Igen - 
dr. Kiss László Igen - 
Lakatos Pálné Igen - 
Miakich Gábor polgármester Igen - 
dr. Pázmány Annamária Igen - 
Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 
Wachsler Tamás Igen - 
Zakar Ágnes Igen - 
Zsigmondi Éva Igen - 
dr. Dragon Pál Tart. - 
Simonyi György Tart. - 
Magyar Judit Távol - 
Szeg� Eta Távol - 
   
Miakich Gábor polgármester:  a Képvisel�-testület   15 igen szavazattal  és 2 tartózkodással  
a következ� rendelet-módosítást fogadta el:  
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Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
47/2005. (XII.16.) Önk. sz. rendelete 

 
az Önkormányzat 2005. évi költségvetésér�l szóló 5/2005. (II.25.) Önk. sz. rendelet módosításáról 

 
Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, 
többször módosított 1990. évi törvény 16.§ (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló, 
többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65.§ (1) bekezdésében, a Magyar 
Köztársaság 2005. évi költségvetésér�l szóló 2004. évi CXXXV. törvényben 
meghatározottaknak megfelel�en Szentendre Város Önkormányzata 2005. évi 
költségvetésér�l szóló 5/2005. (II.25.) Önk. sz. rendeletének (továbbiakban: R.)  
módosítására az alábbi rendeletet alkotja: 
 

1. § 
 
(1) Szentendre város 2005. évi költségvetésének 

 
  bevételi f�összege 5 592 604 E Ft-ról 5 650 855 EFt f�összegre  
  kiadási f�összege    5 592 604 E Ft-ról  5 650 855 EFt f�összegre változik 
 

(2) A R.1. számú melléklet – A m�ködési és felhalmozási célú bevételi  és   kiadási 
el�irányzatok bemutatása mérlegszer�en – helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete 
lép. 

 
2. § 

 
(1) A R. 2. számú melléklet – Költségvetési el�irányzatok önállóan és részben önállóan 

gazdálkodó költségvetési szervenként, kiemelt el�irányzatonként, létszámkeret –  
helyébe jelen rendelet  2. számú melléklete lép. 

(2) A R. 3. számú melléklet – Felújítások – helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete 
lép. 

(3) A R. 4. számú melléklet – Beruházások – helyébe jelen rendelet 4. számú melléklete 
lép. 

(4) A R. 5. számú melléklet – A Polgármesteri Hivatal költségvetése feladatonként – 
helyébe jelen rendelet 5. számú melléklete lép. 

(5) A R. 5/A. szám melléklet – Ellátottak pénzbeli ellátása – helyébe jelen rendelet 5/A. 
számú melléklete lép. 

(6) A R. 5/B.  számú  melléklet – Támogatás,  pénzeszköz  átadás – helyébe jelen  
rendelet    5/B. számú melléklete lép. 

(7) A R. 5/C. szám melléklet – Kisebbségi Önkormányzatok – helyébe jelen rendelet 
5/C. számú melléklete lép. 

 
3.§ 

 
(1)  E rendelet a kihirdetés napjával lép hatályba 
(2)    A rendelet kihirdetésér�l a Jegyz� gondoskodik. 
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Szeg� Eta  képvisel� megérkezik az ülésterembe, a jelenlév� képvisel�k 
száma: 18 f�.  
  
 
10. El�terjesztés a 2006. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési 

gazdálkodásról szóló rendelet megalkotásáról 
 El�adó: Miakich Gábor polgármester   

 
 
Miakich Gábor polgármester: felhívja a figyelmet a rendelet módosításához kiosztott 
kiegészítésre, mely  lemondásának  következtében vált szükségessé.  
Kérdés, hozzászólás nem lévén a rendelet-módosítást szavazásra bocsátja  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 976   Száma: 2005.12.13/2/0/ 
Ideje: 2005.dec..13 15:30 
Típusa: Nyílt 
Rendelet; Elfogadva 
Min�sített szavazás 
 
Tárgya:  
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 83.33 78.95 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 3 16.67 15.79 
Szavazott 18 100.00 94.74 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.26 
Összesen 19   100.00 
Megjegyzés: 
 
Benkovits György Igen - 
dr. Dietz Ferenc Igen - 
dr. Dragon Pál Igen - 
Eszes Sándor Igen - 
Fülöp Zsolt Igen - 
Hankó László Igen - 
Horváth Gy�z� Igen - 
dr. Kiss László Igen - 
Lakatos Pálné Igen - 
Miakich Gábor polgármester Igen - 
Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 
Szeg� Eta Igen - 
Wachsler Tamás Igen - 
Zakar Ágnes Igen - 
Zsigmondi Éva Igen - 
dr. Bindorffer Györgyi Tart. - 
dr. Pázmány Annamária Tart. - 



 60 

Simonyi György Tart. - 
Magyar Judit Távol - 
 
     
Miakich Gábor polgármester:  a Képvisel�-testület   15 igen szavazattal  és 3 tartózkodással  
a következ� rendelet-módosítást fogadta el:  
 
 

Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
48/2005. (XII.16.) Önk. sz. rendelete 

 

az Önkormányzat 2006. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásáról  
 
Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testülete a 2006. évi költségvetési rendelet 
megalkotásáig – a költségvetési gazdálkodás folyamatosságának biztosítása, a pénzügyi 
gondok elkerülése érdekében – a finanszírozás és a költségvetési gazdálkodás átmeneti 
szabályait a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) 
bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint az államháztartásról szóló, többször módosított 
1992. évi XXXVIII. törvény 76. § (1)-(2) bekezdései alapján az alábbiak szerint határozza 
meg: 
 

I. 
 

Átmeneti finanszírozási és gazdálkodási szabályok 
 

1. § 
 
A Képvisel�-testület felhatalmazást ad a polgármesternek az önkormányzat bevételeinek 
folyamatos beszedésére és a kiadásoknak a 2-8. §-okban meghatározott feltételekkel történ� 
teljesítésére a Polgármesteri Hivatal útján. 
 

2. § 
 
(1)  Az önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények, valamint a Polgármesteri 

Hivatal(továbbiakban: hivatal) igazgatási és egyéb feladatok m�ködési kiadásainak 
havi teljesítéséhez a 2005. évi tartós kötelezettségekkel módosított m�ködési célú 
költségvetési támogatások 1/12-ed részének megfelel� összegben utalható támogatás, 
illetve teljesíthet� kifizetés. 

 
(2)  El�rehozott költségvetési támogatást kell biztosítani 2006. január hónapban az 

önkormányzati finanszírozású intézmények közalkalmazottainak, és a hivatal  
köztisztvisel�inek 2005. évre járó 13. havi illetménye kifizetéséhez. 

 
(3)  A 2006. évi költségvetésr�l szóló önkormányzati rendelet meghozataláig általános 

bérfejlesztésre kötelezettséget vállalni nem lehet, kivétel a közalkalmazottak és 
köztisztvisel�k el�menetelével kapcsolatos átsorolásokkal együtt járó többletbérek 
id�arányos része. 
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(4)  A 2006. évre áthúzódó beruházási, felújítási feladatokra költségvetési támogatás csak 
a 2005. évi jóváhagyott el�irányzat-maradványok erejéig polgármesteri engedéllyel 
utalható. 

 
(5)  A Képvisel�-testület az id�közi polgármesteri választás kiadásaira 3.500 EFt-ot 

biztosít, melyb�l 1.450 EFt személyi kiadások, 464 EFt munkaadót terhel� járulékok, 
1.586 EFt a dologi kiadások fedezetét biztosítja. 
A fenti el�irányzat beépül a 2006. évi költségvetésbe. A pénzeszközök feletti 
kötelezettségvállalásra a jegyz�, a kötelezettségvállalás ellenjegyzésére a 
Közigazgatási Iroda vezet�je jogosult. 

 
 

3. § 
 
A hivatal a szociális segélyezésre jogosult ellátottak körében bármely jogcím alatti segélyeket 
kifizetheti a pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátásról szóló 25/2003. 
(V.19.) Önk. sz. rendeletben foglaltak betartása mellett.   
 

4. § 
 
A hivatal zavartalan m�ködéséhez feltétlenül szükséges dologi kiadások teljesíthet�ek. A 
kommunális és városgazdálkodási feladatokhoz kapcsolódóan kifizethet�: a 2005. évre 
jóváhagyott feladatok el�irányzat-maradványa erejéig az elvégzett út- és parkfenntartási, 
felújítási és egyéb városgazdálkodási munkák ellenértéke. 
 

5. § 
 
Nem önkormányzati intézmények, alapítványok, egyéb szervezetek részére kizárólag a 2005. 
december 31-ig megkötött megállapodások, képvisel�-testületi kötelezettségvállalások 
alapján teljesíthet� utalás. 
 

6. § 
 
Az OTP-t�l felvett hosszú lejáratú hitelek, illetve a folyószámlahitel esedékes törlesztései és 
kamatai kifizethet�ek. 
 

7. § 
 
(1)  A jóváhagyott, folyamatban lév� önkormányzati felhalmozási (beruházási) 

feladatokhoz és felhalmozási célú pénzeszközök átadásához kapcsolódóan 
kifizethet�ek: 

 
a) a 2005. évi el�irányzat-maradványok erejéig a ténylegesen elvégzett munkák 
ellenértéke, 
b) a 2005. december 31-ig megkötött szerz�dések 2005. évi üteme szerint elvégzett 
munkák ellenértéke, 
c) joger�s határozatok szerinti kötelezettségek. 
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(2)  A jóváhagyott, folyamatban lév� felhalmozási feladatoknál szerz�désmódosítás nem 
irányulhat a 2005. december 31-ig megkötött szerz�dések 2006. évi ütemének a 
növelésére. 

 
(3)  Az önkormányzati, folyamatban lév� felhalmozási célú kiadások polgármesteri 

engedéllyel utalhatók. 
 
(4)  Új, induló fejlesztési feladatokra és pénzeszközök átadására kötelezettség nem 

vállalható, kifizetés nem teljesíthet�, kivétel a jóváhagyott céltámogatási feladatoknál 
a feltételek szerinti saját forrásrész együttes összegének erejéig. 

 
 
 

II. 
 

Vegyes és  záró rendelkezések 
 

8. § 
 
(1) E rendelet 2006. január 1-jén lép hatályba, kihirdetésér�l a jegyz� gondoskodik. 
 
 
(2) Rendelkezései közül az 1-7. §-ok, a 2. § (4) bekezdése, a 4. §, illetve a 7. § (1) 

bekezdés a) pontja kivételével az önkormányzat 2006. évi költségvetésér�l szóló 
rendelet hatályba lépéséig, de legfeljebb a Magyar Köztársaság 2006. évi 
költségvetésér�l szóló törvény kihirdetését követ�en két hónapig, míg a 2. § (4) 
bekezdésében, a 4. § és a 7. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltak az önkormányzat 
2005. évi pénzmaradványának elszámolásáig hatályosak. 

 
 
A költségvetési rendelethez tartozó mellékletek a rendelet-módosítás cím� xls. filében 
találhatók.  
 
 
 
11. El�terjesztés  Szentendre Város Önkormányzatának Szervezeti és M�ködési 

Szabályzatáról szóló, többször módosított 6/2003. (II.24.) Önk. sz. rendelet 
módosításáról  

 El�adó: Miakich Gábor polgármester   
 
 
 
Miakich Gábor polgármester: a rendelet  2.§ (3) bekezdésében  szerepl�  bels� ellen�rzési 
vezet�re vonatkozó   miatt vált szükségessé az SZMSZ módosítása. Kérdés, hozzászólás nem 
lévén a rendelet módosítását szavazásra bocsátja.  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 977   Száma: 2005.12.13/3/0/ 
Ideje: 2005.dec..13 15:30 
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Típusa: Nyílt 
Rendelet; Elfogadva 
Min�sített szavazás 
 
Tárgya:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 94.74 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 94.74 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.26 
Összesen 19   100.00 
Megjegyzés: 
 
Benkovits György Igen - 
dr. Bindorffer Györgyi Igen - 
dr. Dietz Ferenc Igen - 
dr. Dragon Pál Igen - 
Eszes Sándor Igen - 
Fülöp Zsolt Igen - 
Hankó László Igen - 
Horváth Gy�z� Igen - 
dr. Kiss László Igen - 
Lakatos Pálné Igen - 
Miakich Gábor polgármester Igen - 
dr. Pázmány Annamária Igen - 
Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 
Simonyi György Igen - 
Szeg� Eta Igen - 
Wachsler Tamás Igen - 
Zakar Ágnes Igen - 
Zsigmondi Éva Igen - 
Magyar Judit Távol - 
 
Miakich Gábor polgármester:  a Képvisel�-testület 18 igen szavazattal  a következ�  
rendelet-módosítást fogadta el:   
 
 

Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
49/2005. (XII.16.) Önk. számú rendelete 

 
Szentendre Város Önkormányzatának Szervezeti és M�ködési Szabályzatáról szóló, 

többször módosított 6/2003. (II.24.) Önk. sz. rendeletének módosításáról 
 
Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, 
többször módosított 1990. évi LXV tv. 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 
Szentendre Város Önkormányzatának Szervezeti és M�ködési Szabályzatáról szóló, többször 
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módosított 6/2003.(II.24.) Önk. sz. rendeletének (a továbbiakban R.) módosításáról az alábbi 
rendeletet alkotja. 
 
 

1. § 
 

(1) A R. 51. § kiegészül egy új (4) bekezdéssel: 
„A jegyz� köteles olyan pénzügyi, irányítási és ellen�rzési rendszert m�ködtetni, mely 
biztosítja a helyi önkormányzat rendelkezésére álló források szabályszer�, szabályozott, 
gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását.” (Ötv. 92. § (4) bek.) 
 
(2) A R. 51. § kiegészül egy új (5) bekezdéssel: 
„A jegyz� köteles gondoskodni a bels� ellen�rzés m�ködtetésér�l a pénzügyminiszter által 
közzétett módszertani útmutatók és a nemzetközi bels� ellen�rzési standardok 
figyelembevételével. A helyi önkormányzat bels� ellen�rzése keretében gondoskodni kell a 
felügyelt költségvetési szervek ellen�rzésér�l is.” (Ötv. 92. § (5) bek.) 
 

2. § 
 
(1) A R.7. számú mellékletének –a Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítése, irányítási és 
koordinációs rendszere – helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép. 
 
(2) A R. kiegészül egy új 7./a számú melléklettel –a Polgármesteri Hivatal Bels� Ellen�rzési 
Rendszere és módszerei táblázattal – mely a jelen rendelet 2. számú melléklete. 
 
(3) A R. 57.§ (4) bekezdésében a bels� ellen�rzési vezet�  irányítása a polgármester közvetlen 
irányítása alól átkerül a jegyz� irányítása alá. 
 

3. § 
 

(1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 
(2) A rendelet kihirdetésér�l a Jegyz� gondoskodik. 
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12. El�terjesztés a távh�szolgáltatás legmagasabb hatósági díjairól szóló, többször 

módosított 36/2003. (VI.18.) Önk. sz. rendelet módosításáról 
 
Eszes Sándor képvisel�: a Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta a 
távh�szolgáltatás legmagasabb hatósági díjairól szóló, többször módosított 36/2003. (VI. 18.) 
Önk. sz. rendelet módosításáról szóló el�terjesztést, azt a következ� kiegészítéssel 
megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képvisel�-testületnek: 
„3% + 1,5% -os emelést javasol, úgy, hogy a 1,5% -ot célzottan az épületen kívüli 
szerelvények (tolózár) cseréjére fordítsa a VSZ Rt.” 
 
Horváth Gusztáv a VSZ. Rt. cégvezet�je:   egy hónapja volt cs�törés Horváth Gy�z� 
képvisel� körzetében, a Hamvas B. utca végében. A  probléma az volt, hogy  nem tudták      
kizárni az érintett épületet és ennek következtében 500 lakásban nem volt f�tés 1 napig.  A 
lakók érdekében is szükséges a  miel�bbi megoldás, hogy elkezdhessék a felújítást. A lakáson 
belüli korszer�sítés jó ütemben halad, de épületen kívülire most  kevesebb összeg jut. Abban 
Az "A" épületben  jól mérhet� a  fogyasztás,  ami  mintegy 20%-kal csökkent.  
   
Miakich Gábor polgármester: a távh�szolgáltatási alapdíj változtatását  a távh�szolgáltató 
Városi Szolgáltató Rt. kezdeményezte. A kezdeményezés szerint 6%-kal emelkednének az 
alapdíjak 2006. január 1-i hatállyal. Ezzel szemben � maga az inflációs mértékhez igazodó 
3%-os emelést  javasol. Egy korábbi testületi döntés értelmében a f�t�m� fejlesztésére 
szakaszos  kivitelezést javasoltak. Kérdezi Cégvezet� Úrtól, hogy a már kicserélt 
h�cserél�knek milyen megtakarítási hozama van?   
 
Horváth Gusztáv a VSZ. Rt. cégvezet�je:   jelent�s megtakarítást értek el  a gáz-, de f�leg  
a villamosenergia fogyasztásban,  melyr�l pontos  jelentést adnak az Energia Központ Kht. 
felé. Amennyiben igazolják, hogy a  megtakarításból  fedezik a  részleteket,  abban az esetben 
nem kell visszafizetniük a pályázati összeget.     A lakásonkénti mérés pontos kimutatást 
adhat.  
 
Hankó László képvisel�: kérdése, hogy ha  30 M Ft mínusz keletkezett  a távf�tésen, mennyi 
lesz végül is a valós veszteség? 
 
Horváth Gusztáv a VSZ. Rt. cégvezet�je:   véleménye szerint nem fog lényegesen változni.  
Hosszú ideig nem volt szabályozva, hogy hogyan könyvelik el a közös költség. Rossz 
tételeket  könyveltek be az alapdíj költségei közé, valamint  a beruházásoknál is volt tévedés. 
A '93-as mérleg  kidolgozásakor kötelezték �ket arra, hogy  dolgozzák ki pontosan a 
könyvelést.  Ezt követ�en a Felügyel� Bizottsággal egyeztetve  az árbevétel alapján  
arányosan osztják szét  az általános költségeket.    A hulladékgazdálkodáson fölös  nyereség 
volt, amit átkönyveltek máshova. Jelen kimutatás szerint  30 M Ft a mínusz, aminek jelent�s 
része a távf�tést terheli.   
 
Eszes Sándor képvisel�:  ha a távf�tésb�l van 30  Ft-s hiány, akkor valami nem jól m�ködik.  
Többször került már szóba, hogy a Városi Szolgáltató Rt. m�ködését meg kell vizsgálni.  Ha 
valóban ekkora  a veszteség, akkor  sürg�sen felül kell vizsgálni, hogy min szükséges 
változtatni.   
 
Zsigmondi Éva képvisel�:   valóban  hibás könyvelés  történt ? Abban az id�ben is volt 
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Felügyel� Bizottság. Hogy lehet az, hogy senkinek nem t�nt fel?   
 
Miakich Gábor polgármester: az el�terjesztés elkészítése el�tt megkérték a Gazdasági és 
Közlekedési Minisztérium véleményét az ügyben,  amire  meg is  érkezett a válasz.  Csatolva 
megtalálható  az el�terjesztés mellékleteként.  
 
Horváth Gusztáv a VSZ. Rt. cégvezet�je: a Zsigmondi Éva képvisel� által felvetettekre 
összességében nem tud válaszolni,  csak arra az id�szakra,  amikor � volt a Felügyel� 
Bizottság  tagja, ill.  elnöke 1995-t�l egy ideig, akkor   figyelemmel kísérte a pénzügyeket.  A 
30 M Ft hiány még az azt megel�z� id�ben keletkezett.  
Az általános infláció 5.3 % volt, ehhez képest  5 % csökkentést szavazott meg a testület, ami 
egyb�l 10%  hiányt keletkeztetett. Apránként felhalmozódott  a hiány.    
Szentendre országosan a középrégióban helyezkedik el, a hasonló településekkel 
összehasonlítva  átlagosan ez   számítható ki.  
 
Miakich Gábor polgármester:  más véleménye van, összehasonlítva más, hasonló 
településekkel nem egyezik az eredmény.    
 
Fülöp Zsolt képvisel�:  egy hasonló  méret� f�t�m� más településen, önállóan gazdálkodva 
nem veszteséges?  
 
Horváth Gusztáv a VSZ. Rt. cégvezet�je: véleménye szerint  az információ téves.  Neki 
rendelkezésére áll a  szakmai szövetség által adott  teljes anyag, aki igényli, megtekintheti.   
 
Miakich Gábor polgármester: a testület számára kérte, de nem kapta meg.  
 
Horváth Gy�z� képvisel�: úgy véli, hogy  ahogyan a VSZ Rt. végrehajtotta a 
f�téskorszer�sítést a lakótelepen,  úgy a  f�tésszabályozást is meg tudná csinálni épületenként. 
 
Miakich Gábor polgármester: további hozzászólás nem lévén a vitát lezárja.   
A Költségvetési és Vagyon Bizottság  módosító javaslata szerint  3+1,5% legyen az alapdíj 
emelkedés. Ez 339 Ft összevont díjat jelent,  az el�terjesztésben szerepl� összeget kéri 
javítani.   
Jegyz� Asszony jelzi, hogy a Pénzügyi és Ellen�rz� Bizottság  6% emelést javasolt, így  
els�ként arról kell szavazni.  
Szavazásra bocsátja  a módosító indítványt.    
 

Szavazás eredménye 
 

#: 978   Száma: 2005.12.13/4/0/ 
Ideje: 2005.dec..13 15:48 
Típusa: Nyílt 
Rendelet; Elutasítva 
Min�sített szavazás 
 
Tárgya:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 2 11.11 10.53 
Nem 7 38.89 36.84 
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Tartózkodik 9 50.00 47.37 
Szavazott 18 100.00 94.74 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.26 
Összesen 19   100.00 
Megjegyzés: 
 
dr. Bindorffer Györgyi Igen - 
Lakatos Pálné Igen - 
Fülöp Zsolt Nem - 
dr. Kiss László Nem - 
Magyar Judit Nem - 
Miakich Gábor polgármester Nem - 
Radványi G. Levente alpolgármester Nem - 
Szeg� Eta Nem - 
Zsigmondi Éva Nem - 
Benkovits György Tart. - 
dr. Dietz Ferenc Tart. - 
Eszes Sándor Tart. - 
Hankó László Tart. - 
Horváth Gy�z� Tart. - 
dr. Pázmány Annamária Tart. - 
Simonyi György Tart. - 
Wachsler Tamás Tart. - 
Zakar Ágnes Tart. - 
dr. Dragon Pál Távol - 
 
Miakich Gábor polgármester: a Pénzügyi és Ellen�rz� Bizottság  6%-os módosító 
indítványát nem fogadta el a testület.   
Szavazásra bocsátja  a Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság módosító javaslatát 
a  3+1,5%-os emelésr�l,  jelezve, hogy a 1,5%-os emelésb�l származó bevételr�l külön 
kimutatást  szükséges  készíteni  és azt öt darab tolózár (épületen kívüli szerelvények)  
cseréjére  kell fordítani. 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 979   Száma: 2005.12.13/4/0/ 
Ideje: 2005.dec..13 15:49 
Típusa: Nyílt 
Rendelet; Elfogadva 
Min�sített szavazás 
 
Tárgya:  
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 14 77.78 73.69 
Nem 4 22.22 21.05 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 94.74 
Nem szavazott 0   0.00 
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Távol 1   5.26 
Összesen 19   100.00 
Megjegyzés: 
 
Benkovits György Igen - 
dr. Dietz Ferenc Igen - 
Eszes Sándor Igen - 
Fülöp Zsolt Igen - 
Hankó László Igen - 
Horváth Gy�z� Igen - 
dr. Kiss László Igen - 
Lakatos Pálné Igen - 
dr. Pázmány Annamária Igen - 
Simonyi György Igen - 
Szeg� Eta Igen - 
Wachsler Tamás Igen - 
Zakar Ágnes Igen - 
Zsigmondi Éva Igen - 
dr. Bindorffer Györgyi Nem - 
Magyar Judit Nem - 
Miakich Gábor polgármester Nem - 
Radványi G. Levente alpolgármester Nem - 
dr. Dragon Pál Távol - 
 
Miakich Gábor polgármester: a Képvisel�-testület a Városgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Bizottság javaslatát elfogadta.       
Szavazásra bocsátja  a rendelet  módosítását.   
 

Szavazás eredménye 
 

#: 980   Száma: 2005.12.13/4/0/ 
Ideje: 2005.dec..13 15:49 
Típusa: Nyílt 
Rendelet; Elfogadva 
Min�sített szavazás 
 
Tárgya:  
 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 89.48 89.48 
Nem 1 5.26 5.26 
Tartózkodik 1 5.26 5.26 
Szavazott 19 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 19   100.00 
Megjegyzés: 
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Benkovits György Igen - 
dr. Dietz Ferenc Igen - 
dr. Dragon Pál Igen - 
Eszes Sándor Igen - 
Fülöp Zsolt Igen - 
Hankó László Igen - 
Horváth Gy�z� Igen - 
dr. Kiss László Igen - 
Lakatos Pálné Igen - 
Magyar Judit Igen - 
dr. Pázmány Annamária Igen - 
Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 
Simonyi György Igen - 
Szeg� Eta Igen - 
Wachsler Tamás Igen - 
Zakar Ágnes Igen - 
Zsigmondi Éva Igen - 
Miakich Gábor polgármester Nem - 
dr. Bindorffer Györgyi Tart. - 
 
Miakich Gábor polgármester: a  Képvisel�-testület a rendelet-módosítást elfogadta.  
 
 

Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
50/2005. (XII.16.) Önk. sz. rendelete 

a távh�szolgáltatás legmagasabb hatósági díjairól szóló,  
többször módosított 36/2003. (VI.18.) Önk. sz. rendelet módosításáról 

 
 
Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testülete az árak megállapításáról szóló, többször 
módosított 1990. évi LXXXVII. törvény 7. § (1) bekezdés felhatalmazása alapján, a 
távh�szolgáltatásról szóló 1998. évi XVIII. tv-ben és a végrehajtásáról szóló 1/1999. (I.1.) 
Korm. rendeletben, valamint Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testületének a 
távh�szolgáltatásról és a távh�szolgáltatási díjak alkalmazásáról szóló 35/2003. (VI.18.) Önk. 
sz. rendeletében foglaltak figyelembevételével a távh�szolgáltatás legmagasabb hatósági 
díjairól szóló, többször módosított 36/2003. (VI.18.) Önk. sz. rendeletet (továbbiakban: R) az 
alábbiak szerint módosítja. 
 

1. § 

 

A R. 2. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„A legmagasabb hatósági díjak 
2. § 

 
A távh�szolgáltatásról és távh�szolgáltatási díjak alkalmazásáról szóló 35/2003. (VI.18.) 
Önk. sz. rendeletben foglaltakra figyelemmel meghatározott legmagasabb lakossági 
(háztartási célú) távh�szolgáltatási díjak a következ�k: 



 70 

ALAPDÍJAK:                
   f�tésre:        268,-  Ft/lm³/év    
   melegvízre:      71,-  Ft/lm³/év    
   összevont:   339,-  Ft/lm³/év    
H�DÍJAK: 

f�tési:           1.298,-  Ft/Gj     
melegvíz:   311,-  Ft/vízm³     

részfizetés: 

f�tési:   353,-  Ft/lm³/év   
melegvíz:   311,-  Ft/vízm³        

A díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.” 

2. § 
 
(1)  Ez a rendelet 2006. január 1. napján lép hatályba.  
(2) A rendelet kihirdetésér�l a Jegyz� gondoskodik.   
 
 
Miakich Gábor polgármester: szavazásra bocsátja  a határozati javaslatot, figyelembe véve 
a fentebb elfogadott 1,5%-os emelkedésb�l  származó bevételre vonatkozó  kiegészítéssel. 
Határid�: 2006. szeptember 15.  
Felel�s:  Városi Szolgáltató Rt. Igazgatóság  elnöke  
  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 981   Száma: 2005.12.13/4/0/ 
Ideje: 2005.dec..13 15:50 
Típusa: Nyílt 
Rendelet; Elfogadva 
Min�sített szavazás 
 
Tárgya:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 94.44 89.48 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 1 5.56 5.26 
Szavazott 18 100.00 94.74 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.26 
Összesen 19   100.00 
Megjegyzés: 
 
Benkovits György Igen - 
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dr. Dietz Ferenc Igen - 
dr. Dragon Pál Igen - 
Eszes Sándor Igen - 
Fülöp Zsolt Igen - 
Hankó László Igen - 
Horváth Gy�z� Igen - 
dr. Kiss László Igen - 
Lakatos Pálné Igen - 
Miakich Gábor polgármester Igen - 
dr. Pázmány Annamária Igen - 
Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 
Simonyi György Igen - 
Szeg� Eta Igen - 
Wachsler Tamás Igen - 
Zakar Ágnes Igen - 
Zsigmondi Éva Igen - 
dr. Bindorffer Györgyi Tart. - 
Magyar Judit Távol - 
 
Miakich Gábor polgármester: a Képvisel�-testület a következ� határozatot hozza:    
     
 

Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
440/2005. (XII.13.) Kt. sz. határozata: 

�

 
Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testületének döntése alapján  a  VSz. Rt.  vállalja,  
hogy a távh�szolgáltatás alapdíjának 3+1,5%-os emelése után a 1,5%-os emelésb�l származó 
bevételr�l külön kimutatást készít és azt öt darab tolózár (épületen kívüli szerelvények)  
cseréjére fordítja. 
 
Felel�s:      Városi Szolgáltató Rt. Igazgatóság elnöke  
Határid�:  2006. szeptember 15. 
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13. El�terjesztés Szentendre Város Önkormányzat és a VSZ Rt. között létrejött  2009. 
12. 31-ig érvényes, a háztartási szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési 
közszolgáltatás ellátására irányuló közszolgáltatási szerz�dés módosításáról 
valamint a  települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi 
közszolgáltatásról szóló, többször módosított 8/2004. (III.1.) Önk. sz. rendelet 
módosításáról 
El�adó: Miakich Gábor polgármester 

 
Zakar Ágnes képvisel�: az 5. sz. mellékletben szerepel, hogy 2006. évre vonatkozva   
havonta 5 M  Ft  bruttó átalányt fizet a Városi Szolgáltató Rt. részére az Önkormányzat a 
közterületre kirakott hulladék elszállításáért. Kérdezi, hogy ez az összeg az éves  60 M  Ft 
támogatáson felül pluszként kerül kifizetésre?  
 
Miakich Gábor polgármester:  a szóban forgó  5 M Ft -os összeg az évi  megállapított 60 M 
Ft elosztva 12 hónapra.  
 
Zakar Ágnes képvisel�: ebben az esetben félreértette a  két összeg közötti összefüggést.   
 
Simonyi György képvisel�: kérdezi, hogy a beazonosítatlan háztartási hulladékok  
eredetének felderítésében milyen intézkedés történik?  Van-e "szemétkommandó" a városban?  
  
dr. Bindorffer Györgyi képvisel�: a 60 M Ft-ból kell a "szemétkommandót"  fenntartani? 
Rengeteg illegális szemétlerakó  van a városban és nincs takarítva sehol.  Nem érti, akkor hol 
látszik az elszállítás eredménye?  Mire fizet az Önkormányzat  60 M Ft-ot?  
 
Horváth Gusztáv a Városi Szolgáltató Rt. cégvezet�je:  az említett 60 M Ft-ot a szokásos 
hulladéklerakó helyeken (családi házaknál, lakótelepeken) elhelyezett hulladék elszállítására 
adja a város. Az illegális hulladéklerakókról (határból, küls� területr�l) történ� elszállítás 
külön megrendelésre történik.  Annak összege nem éri el az évi 1 M Ft-ot.  
Jelzi, hogy számos kimutatást küldött az el�terjesztés elkészítéséhez, ami után megkérdezi az 
el�terjesztés készít�jét, hogy milyen kalkuláció alapján számította ki a 2006-os  évre a   60 M 
Ft átalánydíjat a tavalyi 80  M  Ft-hoz képest, miközben a  2002-es évhez képest 25%-kal  
csökkentett árakon dolgoznak és 300 tonna szelektív hulladékot szállítanak el. Az 
üzemanyag-fogyasztást  is  csökkentették, valamint kevesebb  létszámmal dolgoznak az 
utóbbi években. Összehasonlításként elmondja, hogy a cég átvételekor  Pomázon  1.48 Ft volt  
1 liter laza hulladék kezelési díja, addig Szentendrén 1.84 Ft volt. Két év alatt  csökkent le ez 
a különbség  5%-ra.  
 
Miakich Gábor polgármester: emlékezteti Cégvezet� Urat, hogy amikor vizsgálattal kívánta 
kideríteni a két város  szemétszállítási díja közti  különbséget, akkor  Horváth Gusztáv nem 
támogatta, és nem engedte végigvinni a vizsgálatot.  A pomázi  díjban ugyanakkor  
lomtalanítás is   szerepel.  
 
Horváth Gusztáv a Városi Szolgáltató Rt. cégvezet�je: nyomatékosan jelzi, hogy 
Szentendre nem finanszírozza a Pomázi  szállítást.  2002 óta csak hosszabbítás történt a 
szerz�désben,  de  azóta is a Városi Szolgáltató Rt. végzi a szállítást.   
 
dr. Dietz Ferenc képvisel�: néhány információval egészíti ki az eddig elhangzottakat: 
személyesen is tárgyalt Medveczky  Imre  igazgatóval, és érdekl�dött a tényleges adatokról. A 
szelektív hulladékgy�jtés alkalmával hatalmas mennyiség� PET palack és rostos üdít�s doboz 
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gy�lik össze. Az utóbbit nem lehet elhelyezni Magyarországon, tömörítés után 
Németországba viszik ki,  mert  az még akkor is olcsóbb, ha jelent�s összeget kell fizetni az 
átvitelért. A szelektív hulladék-gy�jtés  rengeteg költséget jelent, amit véleménye szerint 
ismerni kell.     
Bicskére a hulladék elszállítása  tömörítés után történik, ez azt jelenti, hogy  3-4  kukásautó 
tartalmát egy konténerbe tömörítik.   
  
Magyar Judit képvisel�: egyetért azzal, hogy  Pomázhoz hasonló áron kellene megoldani  
Szentendre  hulladékszállítását is.  Feltehet� továbbá, hogy  Szentendre lakosságának és 
vállalkozói szférájának  nem minden tagja kötött szerz�dést a céggel.  Ebb�l is lehetne 
többletbevételt szerezni. A be nem fizetett díjakat pedig  akár adó módjára is be lehetne 
hajtani.  
A parkolásra is kitér néhány mondat erejéig, mert összefonódik a  két téma.  Amikor a 
parkolás esetében  felmerült a javaslat, hogy amennyiben a következ� évben a Városi 
Szolgáltató Rt. venné át a parkolók üzemeltetést, akkor az egyik indok  a  80 M Ft-os 
támogatás csökkentésének lehet�sége volt.     
 
dr. Bindorffer Györgyi képvisel�:  a cégnek adott összeg támogatásnak min�sül, vagy  
szolgáltatás ellenértékének?   
 
Horváth Gusztáv a Városi Szolgáltató Rt. cégvezet�je:  a Pomázon történ� hulladék-
szállítással  kapcsolatban véleménye, hogy   a jöv�ben azt lehet emelni, és ez szándékában is 
áll. A  szerz�déskötésekkel kapcsolatban jelzi, hogy az állandó lakosoknak kiküldték a  
számlát,   akik közül  összesen mintegy fél %  az, aki  nem fizet, s�t a kommunális adót fizet�  
7500 alanyt tartalmazó listájához képest  �k 8300 f� állandó lakosnak küldenek számlát. Más 
adatbázisból dolgoznak,  akik közül kb. 40-50  a problémás.  
A parkolással kapcsolatban:  tájékozódott  Gy�rben, ahol ebb�l a feladatból 220 M Ft folyik 
be,  ebb�l a  tényleges  eredmény  150 M Ft. Ez az összeg  a feladatot ellátó cégnél marad, aki  
ennek terhére végez  városi munkákat.  30-40 M Ft ÁFÁ-t tudnak megspórolni. Így függ 
össze a parkolás és a hulladékszállítás.  
 
Miakich Gábor polgármester:  úgy véli a versenyeztetés    a megfelel�. A támogatás  60 M 
Ft-os összege  abból következik, hogy a kezdet kezdetén évi 20 M Ft-os csökkenésben 
egyeztek meg.  
 
Fülöp Zsolt képvisel�: mi történik, ha  egyik javaslat sem  kap többséget?  
 
Miakich Gábor polgármester:  amennyiben egyetlen módosító indítvány sem kap többséget, 
abban az esetben marad a régi díj.  
 
Fülöp Zsolt képvisel�:  a  szavazás el�tt szünetet kér.  
 
dr. Bindorffer Györgyi képvisel�:  ismételten kérdezi, hogy amennyiben nem támogatásként 
kapja a Városi Szolgáltató Rt.  a 60 M Ft-ot,  akkor  mit kap ezért az összegért a város?  
 
Miakich Gábor polgármester: szemétszállítást, mégpedig minden olyan hulladék 
elszállítását, aminek  nincs konkrét  szerz�déses gazdája.   
 
dr. Bindorffer Györgyi képvisel�: Eszes Sándor  tájékoztatása szerint az illegális 
szemétlerakókról való elszállítás is benne van a  60 M Ft-os összegben.  Az el�bb épp ennek 
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az ellenkez�je hangzott el, kéri tisztázni a  félreértéseket.  
 
Miakich Gábor polgármester:  a 60 M Ft-ban a belterületen kirakott, nem azonosítható, 
nem szerz�dött  hulladék  elszállítása szerepel, a külterületre lerakott sittel kevert szemét 
elszállítása ebben az összegben nincs benne.   
 
Lakatos Pálné képvisel�: javasolja az 5. számú mellékletben szerepl� támogatás összegének  
módosítását  70 M Ft-ra.  A  80 M Ft-ot soknak találja, a 60 M Ft-ot viszont túl kevésnek.  
 
Horváth Gy�z� képvisel�: a  közelmúltban  lezajlott  egy megbeszélés  a témában,  melyen 
Medveczky  Imre is részt vett és ott hangzott el az a javaslat, hogy azokra a helyekre, ahová 
rendszeresen  kerül  ki  illegális szemét, tegyenek ki figyelmeztet� tiltó táblát. Például a  
Püspökmajor lakótelepen a lakásfelújítások során  konténerek  mellé rendszeresen  kiteszik a 
feleslegessé vált lomot.  Többször szóvá tette a  problémát,  ideje lenne valami megoldást 
találni. A Polgár�rség és a Közterület Felügyelet  többszöri jár�rözést igért, annak 
megvalósulása is hasznos lenen.   
 
Miakich Gábor polgármester:  ha jól értette Képvisel� Úr hozzászólását, abban arra utal, 
hogy a hulladéktároló edények mellé kíván tiltó táblát kihelyezni? Ebben az esetben   nem ért 
egyet a javaslattal, hisz azt minden lakos tudja, hogy  szeméttárolók mellé nem szabad kitenni 
az egyéb  szemetet, ellenben  a táblák kihelyezése még egy olyan költséget jelentene a 
városnak, aminek    nincs eredménye.  
 
Magyar Judit képvisel�: módosító indítványt tesz:  nem ért egyet Lakatos Pálné képvisel� 
asszony javaslatával, mert a 60 M Ft a  maximált összeg, ezzel szemben �   0%-os emelést 
szeretne érvényesíteni a jöv� évi árakban.  A havonta történ� átalánydíjas  kifizetés helyett  
viszont  érdemes lenne a  reálisan mért, tényleges  teljesítés arányában  kifizetni az érte járó 
díjat.   
 
Miakich Gábor polgármester: megjegyzi, a támogatás nem egységes összegként került 
kifizetésre, havonta változó volt. 
 
Wachsler Tamás képvisel�: olyan megoldást javasol, ahol  a megállapított díjat nem el�re, 
hanem  utólag adják. Mérést javasol, közvélemény kutatást,  ellen�rizze valamelyik bizottság, 
és azt követ�en szülessen döntés a kifizetés jogosságáról.   
 
dr. Dietz Ferenc képvisel�:  ügyrendi javaslata szerint a döntés el�tt rövid szünetet kér.  
 
Miakich Gábor polgármester: egyetért, a  döntést megel�z�en kívánja szavazásra bocsátani 
az ügyrendi javaslatot, mert jelen pillanatban sok hozzászólásra jelentkez� van még.  
 
Horváth Gusztáv a Városi Szolgáltató Rt. cégvezet�je:  van mért mennyiség, az elszállított 
hulladék mennyiségéb�l és a fajlagos költségb�l jön ki ez a 80 M Ft-os  összeg. Feladatuk, 
hogy minden belterületi és köztéri hulladékot elszállítsanak. Wachsler Tamás  képvisel�  
felvetett javaslatára  annyit tud  válaszolni,  hogy nekik  törekedniük kell arra, hogy minél 
több szerz�déses félt tartsanak meg. Úgy véli, amennyiben a lakosság felé publikálják a  
kirakott és be nem azonosítható hulladék elszállítására  vonatkozó részleteket, azzal azt érik 
el, hogy a lakosság  esetleg kisebb kukára  fog szerz�dést  kötni,  az azon felüli részt  pedig 
kiteszi a kuka mellé, mondván, hogy  azt is el kell szállítania a  Városi Szolgáltató Rt.-nek.  
Kommandóra nincs jogosítványuk, azt nem tudják felvállalni.  
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Miakich Gábor polgármester:  ezt a választ nem tudja elfogadni, mert � maga is látja, hogy  
a kirakott szemét sokszor hetekig  van kinn.  A város ma szemetesebb, mint eddig bármikor.  
Konkrét helyeket tud felsorolni, ugyanakkor a cégnek nem megrendelésre kellene 
elszállítania, hanem  önként akkor, amikor ott halad el a kocsi.  
 
dr. Dragon Pál képvisel�: dr. Dietz Ferenc képvisel�höz hasonlóan � is bejárta a 
f�mérnökkel a panaszos helyeket. Tapasztalta, hogy valóban  kevesebb szemétmennyiségre 
szerz�dnek a lakók, mint amennyit el kívánnak szállítani.  A Polgármester által 
elmondottakkal  is egyetért.  Felmerült, hogy az elvitt mennyiség  és a fizetett   összeg arányát 
meg kéne vizsgálni.   A  Polgár�rség és a Közterület  Felügyel�k segítéségét  szükségesnek 
tartja.  Jelzi, hogy az ellen�rzés során  bizonyított  illegális  szemétlerakás büntethet�.  
 
Lakatos Pálné képvisel�:  rengeteg szemét termel�dik,  a lakók tehetnek arról, hogy így néz 
ki a város. Továbbra is fenntartja azt a már elmondott  véleményét, hogy a Szentendre és 
Vidéke  lapban közzé kell tenni a rendeleteket.  A lakókban tudatosítani  kellene, hogy milyen 
feladataik vannak.  
Wachsler Tamás  javaslatát  ad-hoc bizottság létrehozásáról támogatja, és javasolja �t a 
bizottság elnökének.   
 
Wachsler Tamás képvisel�: nem javasolt ad-hoc bizottságot,  van erre alkalmas létez� 
bizottság.  
A szemétszállítás finanszírozási rendszerének tárgyalásakor  nagy viták hangzottak el, és 
bizalmi alapon szavaztak arról, hogy a rendszer m�ködni fog, elt�nnek a szeméthegyek,  
megoldódik a probléma.  
A lakosság felé közzétett  felhívással  nem arra kívánja felhívni a figyelmet, hogy  a szemetet 
ne szállíttassa el, hanem arra, hogy aki törvénysért�en  a büntet�jogi következményekkel 
dacolva mégis kiteszi a szemetet,  attól az a szemét ne maradjon ott. Azt is el kell szállítani, 
azt kell elérni, hogy ne legyenek szeméthegyek a városban.  A megállapított pénzt csak akkor 
kapja meg a VSz.Rt., ha elt�nik a szemét.    Ezt tudja ellen�rizni a  Városgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Bizottság.   
 
Fülöp Zsolt képvisel�:  Pomázzal kapcsolatban Cégvezet� Úr mondta, hogy ott  bizonyos 
áldozatokat vállal a cég.  Azt  szeretné, ha Szentendrén  is vállalna  áldozatot. A  70 millió Ft-
os  támogatást akkor tudja elfogadni,  ha évi  négy lomtalanítást és két  zöldlomtalanítást is 
tartalmazna.  Abban az esetben   biztosítva lenne, negyedévenként egyszer   a lomtalanítás, és  
rendezett formában meg lehetne szabadulni a felesleges háztartási lomoktól is.  
  
Horváth Gusztáv Városi Szolgáltató Rt. cégvezet�je: a lomtalanításért a város fizet, 
természetesen az külön költség. A  többszöri lomtalaníts esetleg megoldható.  Pomáz pl. úgy 
hirdeti meg a pályázatát, hogy a lakossági díjba belekalkulálja a lomtalanítás költségét. A 
többszöri  lomtalanítással az a  probléma,  hogy ugyanazokkal a kocsikkal lomtalanítanak, 
amikkel  egyébként hét közben szedik a szemetet. Tehát  ebb�l következik, hogy a  négy  még 
belefér. Nem biztos, hogy több lomot kell elvinnünk éves szinten, mint amit  így elvisznek  
egyszerre, de kultúráltabb lenne  a város. Véleménye szerint rendeletet kell módosítani 
hozzá, hogy négy lomtalanítás legyen.  Az ezzel járó  költségeket viszont  nem tudják 
fedezni.   
 
Zakar Ágnes képvisel�: annakidején, amikor elfogadták a  szemétdíj bevezetését, akkor 
azért voksoltak mellette, mert egy tisztább várost reméltek. Eddig elkerülte a figyelmét az a 
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tény, hogy a nevezett támogatást miért is kapja  a Városi Szolgáltató Rt.?  Most derült ki 
számára, hogy a kitett  és beazonosíthatatlan szemét elszállításáért.   
Javasolja, hogy a rendelet 5. sz. mellékletébe vegyék bele, hogy  ennek a folyamatát a 
Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság  negyedévenkénti beszámolója alapján 
értékeljék és  csak azután fizesse  ki az Önkormányzat a Városi Szolgáltató Rt.-nek.  
  
Miakich Gábor polgármester: jelzi,  hogy az 5. melléklet ( a hulladékszerz�dés melléklete)  
a járatid�beni elszállítást tartalmazza.   "A Megrendel� a beazonosíthatatlan tulajdonosok 
által a közterületre kirakott háztartási szilárd hulladék járatid�ben és az azon kívüli, heti egy 
alkalommal történ� kezeléséért, valamint a szelektív hulladék kezeléséért a Közszolgáltatónak 
éves szinten átalánydíjas keretet biztosít, melyet az éves egységár megállapítással egyidej�leg 
határoz meg."  
Ha nem szállítja  el járatid�ben a  közterületre kirakott háztartási szemetet,  és ott marad, 
akkor terhelheti levonás az 5 M Ft-ot.   
 
Horváth Gy�z� képvisel�: a lakosság elfogadta a szemétdíj fizetésének tényét, s�t �k maguk 
kérik, hogy  büntessék meg azokat, akik  illegálisan rakják ki  a szemetet a kuka mellé.    
 
dr. Dragon Pál képvisel�:  véleménye szerint nem helyes minden egyeztetés nélkül kiadni a 
szóban forgó 60 M Ft-ot,  hiszen   ha  belegondol, 10 M Ft-ból hány  közterület felügyel�t 
lehetne foglalkoztatni, akik  ha járnák a várost   20-30 M Ft-ot hoznának bírságolásból.  
Kevesebb lenne  a szemét és több pénz maradna a városnak.   
 
 
A következ� jegyz�könyvrészlet szó szerint íródott:  
 
Miakich Gábor polgármester: "az ügy érdemét érint�en   elmondom a módosító javaslatokat 
és utána figyeljen mindenki.  
Ha jól értettem, Fülöp Zsolt képvisel� azt javasolta, hogy  70 millió Ft legyen a támogatás, de  
ezért  négy lomtalanítás és négy  zöldlomtalanítás  szerepeljen.  
Magyar Judit képvisel� asszony 0 %-os  áremelkedést javasolt elfogadva a 60 milliós tételt.  
Lakatos Pálné 70 milliós tételt  javasolt,   és volt még egy módosítás… Nem, ha jól látom 
nem volt több módosítás.  
Nem szívesen mondok zárszót, mert  ugye itt árvitáról van  szó,  rendelet-módosításról, és a 
rendeletben olyan szövegszer� módosításról, mint… Hányast tárgyaljuk? a 8-ast. … 
Ha más módosító indítvány nincs, … Igen." 
Háttérbeszéd hallatszik  nehezen követhet�  a szövegrész.  
 
Horváth Gusztáv Városi Szolgáltató Rt. cégvezet�je: javasolja, hogy a rendeletbe 
fogalmazzák  bele  a következ� kitételt: ha valaki elveszti a matricáját, azt térítés ellenében 
pótolják. A rendelet  VI. fejezet 12. §  (2) bekezdés d)  pontjába javasolja beírni: az esetleg 
elveszett matricát a szolgáltató térítés ellenében biztosítja (1000 Ft). 
 
Miakich Gábor polgármester: nem javasolja a fentebb elhangzott módosítást. Azt  az illet�t 
szabályoznák meg, akinek szolgáltatnak? Nem büntetni kell, nyilvántartást kell vezetni a 
befizetésekr�l, és ha ott a kuka  a  lakás el�tt, akkor kötelessége elvinni a szemetet a Városi 
Szolgáltató Rt.-nek.  Nem  támogatja  a javaslatot.  
 

                                                 
� �
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Miakich Gábor polgármester:  dr. Dietz Ferenc képvisel�  szünetre vonatkozó  ügyrendi 
javaslatát  szavazásra bocsátja.   
 

Szavazás eredménye 
 

#: 982   Száma: 2005.12.13/5/0/ 
Ideje: 2005.dec..13 16:42 
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszer� szavazás 
 
Tárgya:  
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 89.47 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 89.47 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   10.53 
Összesen 19   100.00 
Megjegyzés: 
 
dr. Bindorffer Györgyi Igen - 
dr. Dietz Ferenc Igen - 
dr. Dragon Pál Igen - 
Eszes Sándor Igen - 
Fülöp Zsolt Igen - 
Hankó László Igen - 
Horváth Gy�z� Igen - 
dr. Kiss László Igen - 
Lakatos Pálné Igen - 
Magyar Judit Igen - 
Miakich Gábor polgármester Igen - 
dr. Pázmány Annamária Igen - 
Simonyi György Igen - 
Szeg� Eta Igen - 
Wachsler Tamás Igen - 
Zakar Ágnes Igen - 
Zsigmondi Éva Igen - 
Benkovits György Távol - 
Radványi G. Levente alpolgármester Távol - 
 
Miakich Gábor polgármester: a Képvisel�-testület a javaslatot 17 igennel elfogadta.     
   
A Képvisel�-testület 16.42 órától  rövid szünetet tart.  
 
Miakich Gábor polgármester:  a szünet után megnyitja a testületi ülést, megállapítja, hogy a 
Képvisel�-testület  19 f�vel van jelen, a testület szavazatképes. A módosító  indítványokról  
való szavazás következik.  
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Miakich Gábor polgármester:  els�ként   Magyar Judit  javaslatát   bocsátja szavazásra, 
melyben   a  lakosság által  fizetend� díj 0%-os  emelése szerepel.   
 

Szavazás eredménye 
 

#: 975   Száma: 2005.12.13/0/0/ 
Ideje: 2005.dec..13 16:55 
Típusa: Nyílt 
Rendelet; Elutasítva 
Min�sített szavazás 
 
Tárgya:  
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 7 36.84 36.84 
Nem 2 10.53 10.53 
Tartózkodik 10 52.63 52.63 
Szavazott 19 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 19   100.00 
Megjegyzés: 
 
Benkovits György Igen - 
Eszes Sándor Igen - 
Hankó László Igen - 
Magyar Judit Igen - 
Miakich Gábor polgármester Igen - 
Wachsler Tamás Igen - 
Zsigmondi Éva Igen - 
dr. Bindorffer Györgyi Nem - 
Lakatos Pálné Nem - 
dr. Dietz Ferenc Tart. - 
dr. Dragon Pál Tart. - 
Fülöp Zsolt Tart. - 
Horváth Gy�z� Tart. - 
dr. Kiss László Tart. - 
dr. Pázmány Annamária Tart. - 
Radványi G. Levente alpolgármester Tart. - 
Simonyi György Tart. - 
Szeg� Eta Tart. - 
Zakar Ágnes Tart. - 
   
 
Miakich Gábor polgármester:   a Képvisel�-testület  7 igen, 2 nem  szavazattal  és 10 
tartózkodással  a javaslatot nem fogadta el.  
Lakatos Pálné képvisel� módosító indítványáról nem szükséges külön szavazni, mert Fülöp 
Zsolt képvisel� javaslatában   szerepel.   
Fülöp Zsolt képvisel� módosító indítványa következik, amelyben   azt javasolja, hogy a  
60 M  Ft helyett 70 M Ft kerüljön átadásra a nem jelzett hulladékok elszállítására, de 
ebben a 70 m Ft-ban ezen felül szerepelnie kell 4 lomtalanításnak és 4 
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zöldlomtalanításnak is.  
Szavazásra bocsátja  a javaslatot.  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 976   Száma: 2005.12.13/0/0/ 
Ideje: 2005.dec..13 16:56 
Típusa: Nyílt 
Rendelet; Elfogadva 
Min�sített szavazás 
 
Tárgya:  
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 13 68.42 68.42 
Nem 2 10.53 10.53 
Tartózkodik 4 21.05 21.05 
Szavazott 19 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 19   100.00 
Megjegyzés: 
 
Benkovits György Igen - 
dr. Dragon Pál Igen - 
Eszes Sándor Igen - 
Fülöp Zsolt Igen - 
Hankó László Igen - 
Horváth Gy�z� Igen - 
dr. Kiss László Igen - 
Magyar Judit Igen - 
Miakich Gábor polgármester Igen - 
dr. Pázmány Annamária Igen - 
Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 
Wachsler Tamás Igen - 
Zakar Ágnes Igen - 
dr. Bindorffer Györgyi Nem - 
Lakatos Pálné Nem - 
dr. Dietz Ferenc Tart. - 
Simonyi György Tart. - 
Szeg� Eta Tart. - 
Zsigmondi Éva Tart. - 
 
Miakich Gábor polgármester: 13 igen, 2 nem és 4 nem tartózkodással a Képvisel�-
testület  Fülöp Zsolt képvisel� módosító indítványát  elfogadta.  
Íly módon Lakatos Pálné  módosító  indítványának a 70 M Ft-ra vonatkozó része is 
elfogadásra került.  
Szavazásra bocsátja a rendelet-módosítást,  az imént elfogadottak figyelembevételével. 
A közbeszólásokra jelzi, hogy Fülöp Zsolt képvisel� úr 4 zöldlomtalanítást mondott.  
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Szavazás eredménye 
 

#: 977   Száma: 2005.12.13/0/0/ 
Ideje: 2005.dec..13 16:57 
Típusa: Nyílt 
Rendelet; Elfogadva 
Min�sített szavazás 
 
Tárgya:  
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 78.95 78.95 
Nem 1 5.26 5.26 
Tartózkodik 3 15.79 15.79 
Szavazott 19 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 19   100.00 
Megjegyzés: 
Benkovits György Igen - 
dr. Dietz Ferenc Igen - 
dr. Dragon Pál Igen - 
Eszes Sándor Igen - 
Fülöp Zsolt Igen - 
Hankó László Igen - 
Horváth Gy�z� Igen - 
dr. Kiss László Igen - 
Magyar Judit Igen - 
Miakich Gábor polgármester Igen - 
dr. Pázmány Annamária Igen - 
Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 
Wachsler Tamás Igen - 
Zakar Ágnes Igen - 
Zsigmondi Éva Igen - 
Lakatos Pálné Nem - 
dr. Bindorffer Györgyi Tart. - 
Simonyi György Tart. - 
Szeg� Eta Tart. - 
 
Miakich Gábor polgármester: szavazás közben jelzik a képvisel�k, hogy Fülöp Zsolt 
képvisel� a módosító javaslatában nem 4, hanem 2 zöldlomtalanítást javasolt. A  szavazás   
után meg fogja  kérdezni Fülöp Zsolt képvisel� Urat,  hogy  pontosan mi volt a javaslata. 
Véleménye szerint 4-et mondott.  
  
Fülöp Zsolt képvisel�: reméli, hogyha visszahallgatják a hanganyagot, akkor  
egyértelm� lesz, de úgy emlékszik,  hogy 4 lomtalanítás volt és  4 zöldlomtalanítás.  
Vita alakul ki a többi képvisel� beszólásával. (Biztos, hogy kett�t mondtál, stb.) 
 
Miakich Gábor polgármester: megállapítja,  hogy Fülöp Zsolt képvisel�  nyilatkozatát 
kénytelenek elfogadni. A rendelet-módosítást  15 igen, 1 nem  szavazattal  és 3 tartózkodással   
elfogadta testület. 
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Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 

51/2005. (XII.22.)  Önk. sz. rendelete 
 

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló, 
többször módosított 8/2004. (III.1.) Önk. sz. rendelet módosításáról 

 
 
 
Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, 
többször módosított 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 16. § (1) 
bekezdésében, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a 
továbbiakban: Hgt.) 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján a települési szilárd 
hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 8/2004. (III.1.) 
Önk. sz. rendeletet (a továbbiakban: R) az alábbiak szerint módosítja: 
 
 

1. § 
 

A R. 4. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete lép. 
 

2. § 
 

A R. 5. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 2. sz. melléklete lép. 
 

3. § 
 
(1)  A rendelet 2006. január 01-jén lép hatályba. 
 
(2)  A rendelet kihirdetésér�l a Jegyz� gondoskodik. 
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1. sz. melléklet 
 

4. számú melléklet 
Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 

8/2004. (III. 1.) Önk. sz. rendeletéhez 
 

 
 

1. Ha a gy�jt�edényt a tulajdonos biztosítja 
 
Térfogat egységnyi díj havi díj 
Liter Ft/ürítés Ft 
  50  111   481 
  60  133   578 
  80  177   768 
120  265 1152 
240  531 2304 
 
 
 
 2. ha a gy�jt�edényt a közszolgáltató biztosítja 
 
Térfogat egységnyi díj (különdíjjal együtt) havi díj 
Liter Ft/ürítés Ft 
  660 1637   7105 
  770 1880   8159 
1100 2609 11323 
2500 5820 25259 
4000 9132 39633 
5000                                                       11340                                                 49216 
 
1 laza m3 hulladék kezelési díja: 2208 Ft 
 
 3. A szolgáltató által jelzett zsák ára 
 
35 literes 101 Ft/db 
70 literes 190 Ft/db 
 
 
Az árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák. 
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2. sz. melléklet 

 
 

 
 

5. számú melléklet 
Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 

8/2004. (III. 1.) Önk. sz. rendeletéhez 
 
 

2006. évben az Önkormányzat a beazonosíthatatlan tulajdonosok által a közterületekre 
kirakott hulladékok kezeléséért és a szelektív hulladékok gy�jtéséért a Közszolgáltatónak  
bruttó 70 millió Ft  átalánydíjat fizet, mely összeg magába foglal 4 lomtalanítást és 4 
zöldlomtalanítást. Ezt a közszolgáltató  havonta egyenl� részletekben, a feladat kifogástalan 
elvégzése estén jogosult számlázni az Önkormányzat felé. 
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Miakich Gábor polgármester: szavazásra bocsátja  a határozati javaslatot és a szerz�dést    
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 978   Száma: 2005.12.13/0/0/ 
Ideje: 2005.dec..13 16:58 
Típusa: Nyílt 
Rendelet; Elfogadva 
Min�sített szavazás 
 
Tárgya:  
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 78.95 78.95 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 4 21.05 21.05 
Szavazott 19 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 19   100.00 
Megjegyzés: 
 
Benkovits György Igen - 
dr. Dietz Ferenc Igen - 
dr. Dragon Pál Igen - 
Eszes Sándor Igen - 
Fülöp Zsolt Igen - 
Hankó László Igen - 
Horváth Gy�z� Igen - 
dr. Kiss László Igen - 
Magyar Judit Igen - 
Miakich Gábor polgármester Igen - 
dr. Pázmány Annamária Igen - 
Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 
Wachsler Tamás Igen - 
Zakar Ágnes Igen - 
Zsigmondi Éva Igen - 
dr. Bindorffer Györgyi Tart. - 
Lakatos Pálné Tart. - 
Simonyi György Tart. - 
Szeg� Eta Tart. - 
 
     
Miakich Gábor polgármester: a Képvisel�-testület a következ� határozatot hozza:  
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Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
441/2005. (XII.13.) Kt. sz. határozata: 

�

Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 
 
1. elfogadja a Szentendre Város Önkormányzat és a Városi Szolgáltató Rt. között 

megkötött 2004. április 1-jét�l hatályos, a 67/2004. (IV. 13.) valamint a 394/2004. 
(XII. 14.) Kt. sz. határozatokkal módosított 2009. december 31-ig hatályban lév� 
közszolgáltatási szerz�dés módosítását, mely az határozat I. számú mellékletét képezi. 
Felhatalmazza a Polgármestert a szerz�dés Önkormányzat nevében történ� aláírására. 

2. Felkéri a Polgármestert, hogy a szerz�dés-módosításban 2006. évre vonatkozó 
összeget az Önkormányzat 2006. évi költségvetésébe tervezze be. 

3.  Felkéri a Polgármestert, hogy a szerz�dés-módosítás tartalmazza:  " 2.6. Az 1.6. és 
1.7. pontokban jelzett feladatok elvégzéséért átalányáras rendszerben, havi egyenl� 
részletekben kifizetésre kerül� összeget biztosít a Közszolgáltatónak, melyet éves 
szinten az egységárral egy id�ben felülvizsgál. /2006. évben ez a keret  bruttó 70 M 
Ft./ Ez az összeg magába foglal 4 lomtalanítást és 4 zöldlomtalanítást."  

   
 
Felel�s:    1. pontban foglaltakért: Polgármester, Jegyz� 
       2. és 3. pontban foglaltakért: Polgármester 
Határid�: 1. pontban foglaltakért: azonnal 
       2. és 3.  pontban foglaltakért: 2006. évi költségvetés tervezésekor 
 
 
 
 
 
           I. sz. melléklet 

 
KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZ�DÉS MÓDOSÍTÁS 

 
amely létrejött egyrészr�l 
 

Szentendre Város Önkormányzata (2000 Szentendre, Városház tér 1-3) 
mint megrendel� (továbbiakban: Megrendel�) másrészr�l a 

Városi Szolgáltató Rt. (2000 Szentendre, Szabadkai u. 9., cégjegyzékszám: 13-10-040159) 
mint Közszolgáltató (továbbiakban: Közszolgáltató) között az alábbi feltételekkel: 

 
Felek a 2004. márciusban aláírt a háztartási szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési 
közszolgáltatás ellátására irányuló közszolgáltatási szerz�dést az alábbiak szerint módosítják: 
 
1. Felek a szerz�dés I. általános rendelkezések rész 1. pontjából a „hulladékkezelési 

közszolgáltatásról szóló 241/2000. (XII. 23.) Korm rendelet (továbbiakban Korm. 
r.)” szövegrészt a jogszabály hatályon kívül helyezése miatt törlik. 

 
2. A fenti hatályon kívül helyezéssel kapcsolatosan törlik a szerz�dés alábbi részeib�l 

a felsorolt szövegrészeket:  
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I. általános rendelkezések rész 2.1. pontból a „(Korm r. 28. § (2) bek.)” 
I. általános rendelkezések rész 2.2. pontból „(Korm. r. 29. § (1) e) pont)” 
IV. vegyes rendelkezések rész 5.1. pontból „(Korm. r. 33. § (6) bek.)” 
IV. vegyes rendelkezések rész 5.2.1. pontból „(Korm. r. 33. § (3) a) pont)” 
IV. vegyes rendelkezések rész 5.2.2. pontból „(Korm. r. 33. § (3) b) pont)” 
IV. vegyes rendelkezések rész 5.3. pontból „(Korm. r. 33. § (5) bek.)” 
 

3. A szerz�dés II. a szerz�désb�l fakadó feladatokra vonatkozó szabályok rész a 2.6. 
pontját az alábbira módosítják: 

 
�����Az 1.6. és 1.7. pontokban jelzett feladatok elvégzéséért átalányáras rendszerben , 

havi egyenl� részletekben kifizetésre kerül� összeget biztosít a Közszolgáltatónak, 
melyet éves szinten az egységárral egy id�ben felülvizsgál. /2006. évben ez a keret  
bruttó 70 M Ft./ Ez az összeg magába foglal 4 lomtalanítást és 4 
zöldlomtalanítást.  

 
4. A szerz�dés 3. sz. mellékletét az alábbira módosítják: 

 
3. számú melléklet 

 
A HULLADÉK KIHELYEZÉSE SORÁN HASZNÁLHATÓ GY�JT�EDÉNYEK 

 
50 l-s gy�jt�edény 
60 l-s gy�jt�edény 
80 l-s gy�jt�edény 
110-120 l-s gy�jt�edény 
140 l-s gy�jt�edény 
240 l-s gy�jt�edény 
660 l-s gy�jt�edény 
740 l-s gy�jt�edény 
1100 l-s gy�jt�edény 
2500 l-es gy�jt�edény 
4000 l-es gy�jt�edény 
5 m3 gy�jt�konténer (lakótelepeken) 
Jelzett zsák (kiegészít�ként, vagy függetlenül, a Közszolgáltatóval történt szerz�dés szerint.) 
 
Az egyedi szerz�déskötés során a szerz�d� fél körülményei által meghatározott gy�jt�edényt 
a Közszolgáltató térítés ellenében biztosítani köteles.  Kivételt képeznek a társasházak és a 
lakótelepek, ahol a gy�jt�edényt a Közszolgáltató a hulladékkezelési díj ellenében biztosítja, 
karbantartja, tisztítja, cseréli mindaddig, amíg a szerz�d� fél azt rendeltetésszer�en használja. 
Az eltér� használat következtében jelentkez� anyagi kárát a Közszolgáltató a Ptk. el�írásai 
szerint követelheti szerz�d� partnerét�l. 

 
5. A szerz�dés 4. sz. mellékletét az alábbira módosítják: 

 
4. számú melléklet 

 
A hulladékszállítás egységnyi díjtételei 
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I. Lakossági díjfizetés esetén 
 

1. Ha a gy�jt�edényt a tulajdonos biztosítja 
 
Térfogat  egységnyi díj    havi díj 
liter   Ft/ ürítés     Ft 
 
50            105      453 
60            126      545 
80            167      723 
120            250                           1084 
240            501               2169 
 

2.  Ha a gy�jt�edényt a közszolgáltató biztosítja 
 
Térfogat egységnyi díj           havi díj 
liter  Ft/ ürítés     Ft 
660                   1537                                                              6671 
770              1767      7669 
1100              2456               10659 
2500             5394               23408 
4000             8524               36994 
5000           10611               46052 
 
1 laza m3 hulladék kezelési díja 2087 Ft 
 

3. A szolgáltató által jelzett zsák ára 
 
35 literes  97 Ft/db 
70 literes       178 Ft/db 
 
Az árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.” 
 

II. Vállalkozói, intézményi díjfizetés esetében 
 

1. Ha a gy�jt�edényt a tulajdonos biztosítja 
 
Térfogat egységnyi díj havi díj 
Liter Ft/ürítés Ft 
  50  111   481 
  60  133   578 
  80  177   768 
120  265 1152 
240  531 2304 
 
 2. ha a gy�jt�edényt a közszolgáltató biztosítja 
 
Térfogat egységnyi díj (különdíjjal együtt) havi díj 
Liter Ft/ürítés Ft 
  660 1637   7105 
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  770 1880   8159 
1100 2609 11323 
2500 5820 25259 
4000 9132 39633 
5000 11340 49216 
 
1 laza m3 kezelési díja: 2208 Ft 
 
 3. A szolgáltató által jelzett zsák ára 
 
35 literes 101 Ft/db 
70 literes 190 Ft/db 
 
Az árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák. 
 
6. A szerz�dés 5. sz. mellékletét az alábbira módosítják: 
 

5. sz. melléklet 
 

A Megrendel� a beazonosíthatatlan tulajdonosok által a közterületre kirakott háztartási szilárd 
hulladékok járatid�ben és az azon kívüli, heti egy alkalommal történ� kezeléséért, valamint a 
szelektív hulladékkezeléséért a Közszolgáltatónak éves szinten átalánydíjas keretet biztosít, 
melyet az éves egységár megállapítással egyidej�leg határoz meg. 
Ez az összeg 2006. évben 70 M Ft, mely havi egyenl� részletekben kerül kifizetésre, 
amennyiben a tárgyhavi hulladékkezeléssel kapcsolatban a Megrendel� részér�l felmerül� 
jogos min�ségi kifogás ezt nem teszi indokolatlanná.” 

 
Szentendre, 2005. ________________ 
 
     ………………………….      ……………………….. 
 MEGRENDEL�      KÖZSZOLGÁLTATÓ 
Szentendre Város Önkormányzata               Városi Szolgáltató Rt. 

Miakich Gábor       Horváth Gusztáv       
     polgármester            cégvezet�  

 
Ellenjegyezte: 
 
 dr. Molnár Ildikó  
                                                 jegyz�     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
� �
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KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZ�DÉS 
(egységes szerkezetben) 

amely létrejött egyrészr�l 
 

Szentendre Város Önkormányzata (2000 Szentendre, Városház tér 1-3) 
mint megrendel� (továbbiakban: Megrendel�) másrészr�l a 

 
Városi Szolgáltató Rt. (2000 Szentendre, Szabadkai u. 9., cégjegyzékszám: 13-10-040159) 

mint Közszolgáltató (továbbiakban: Közszolgáltató) között az alábbi feltételekkel: 
 

���� Általános rendelkezések 
 
� �� A szerz�dés tárgya:1  
 
Szentendre város helyi, közszolgáltatásba bevont területein a háztartási szilárd hulladékkal 
kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatás ellátása, (továbbiakban: közszolgáltatás) a 
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. tv. (továbbiakban: Hgt.), és a további 
vonatkozó szakmai jogszabályok és a Szentendre Város Önkormányzat Képvisel� 
testületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi 
közszolgáltatásról szóló 8/2004. (III.1.) Önk. sz. rendelete (továbbiakban: Hgr.) alapján. 
 
2. A szerz�dés általános feltételei: 
 

2.1.2  Közszolgáltató jelen szerz�dés aláírásával vállalja az 1. sz. mellékletben megjelölt 
területeken a közszolgáltatás teljesítését., (továbbiakban: közszolgáltatással ellátott 
terület.) 

2.2.3  Felek rögzítik, hogy Szentendre Városban e szerz�dés id�beli hatálya alatt a Városi 
Szolgáltató Rt., mint Közszolgáltató, a hulladékkezelés tekintetében kizárólagos 
közszolgáltatási joggal és felel�sséggel rendelkezik.  

2.3.   Közszolgáltató köteles a Hgr. 11. §. (7)- ben foglaltak teljesítésére, különösen: 
2.3.1. A közszolgáltatás folyamatos és teljes kör� ellátására saját er�b�l, vagy 

alvállalkozói kapacitás bevonásával, e szerz�dés III. fejezetében 
részletezettek szerint;  

2.3.2. A közszolgáltatás az e szerz�désben meghatározott rendszer és módszer 
szerinti teljesítésére; 

2.3.3. A közszolgáltatás ellátásához szükséges mennyiség� és min�ség� járm�, 
gép, eszköz, berendezés biztosítására, valamint a szükséges létszámú és 
képzettség� szakember alkalmazására; 

2.3.4. A Képvisel�-testület számára évenként írásos beszámoló készítése a 
tapasztalatokról, a szerz�dés teljesítésér�l; 

2.4. Megrendel� általános kötelezettségei.4 
2.4.1. A közszolgáltatás ellátásához szükséges információk biztosítása; 
2.4.2. Egyéb hulladékkezelési tevékenységek, valamint a más közszolgáltatások 

összehangolásának el�segítése; 
2.5.  A közterületek takarításáról, a lomtalanításról, a sarazásról és a  téli útüzemeltetésr�l 

külön szerz�dés készül.  
                                                 
1 Módosította a  441/2005. (XII.13.) Kt. sz. határozat 
2 Módosította a  441/2005. (XII.13.) Kt. sz. határozat 
3 Módosította a  441/2005. (XII.13.) Kt. sz. határozat 
4 Módosította a 394/2004. (XII. 14.) Kt. sz. határozat. 
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�

����� A szerz�désb�l fakadó feladatokra vonatkozó szabályok 
 
� ��  A Közszolgáltató feladatai: 
 

� �� ��A szerz�désben vállalt hulladékkezel�i feladatok elvégzésér�l hulladékkezelési 
naplót vezet, melyben az eseményeket járatonként rögzíti. 

� ����Ha a vállalt feladatokat rendkívüli körülmény, ok miatt nem tudja elvégezni a 
szerz�dés szerinti id�pontban, ezt a naplóban rögzíti, és Megrendel� felé azonnal 
írásban jelzi. Ebben az esetben felek közösen új határid�t állapítanak meg a munka 
elvégzésére. Az elmaradt, vagy hiányosan elvégzett munkák pótlását a naplóban 
rögzíti. 

� �� ��Megbízottja útján a közös ellen�rzéseken, bejárásokon a részvételét biztosítja. A  
közös ellen�rzésekr�l ellen�rzési naplót vezet, melyben az észrevételeket közösen 
rögzítik a Megrendel�vel. 

� �� ��A hulladékkezelés egységárait évente felülvizsgálja, költségelemzést készít és a  
Megrendel� felé jóváhagyásra átadja minden év 10. hó 15-ig. 

� �� ��Szentendre Város közszolgáltatással ellátott területein a lakosság és a gazdálkodó 
szervezetek által kihelyezett háztartási szilárd, illetve az ahhoz hasonló jelleg� 
hulladékot az annak kezelésére - ingatlanonként, illetve gazdálkodó egységenként - 
kötött egyedi és a jelen szerz�dés alapján összegy�jti a rendszeres hulladékgy�jt� 
járatok alkalmával.5 

� �� ��Végzi a települési szilárd hulladék egyes összetev�inek más összetev�kt�l 
elkülönített, szelektív gy�jtését, m�ködtet hulladékgy�jt� szigeteket, legkés�bb 
jelen szerz�dés lejárta el�tt megvalósít és m�ködtet hulladékgy�jt� udvart és 
komposztáló állomást.6 

� �	 �A beazonosíthatatlan eredet� háztartási szilárd hulladékokat összegy�jti a 
járatnapokon, illetve heti egy alkalommal a rendszeres járatoktól függetlenül. 

� �� ��A lakossággal és a gazdálkodó szervezetekkel egyedi szerz�déses kapcsolatot hoz 
létre és tart fenn a háztartási szilárd hulladék kezelésére vonatkozóan.7 

 
��� � Megrendel� feladatai: 
 

��� ��A  Megrendel� a szerz�dés tárgyát képez� tevékenységet meghatalmazottja útján 
ellen�rzi, és észrevételeit a Közszolgáltató által vezetett hulladékkezelési naplóban 
rögzíti. 

�����A Közszolgáltató tevékenységével kapcsolatos panaszokat a Közszolgáltatóval 
közösen kivizsgálja. A vizsgálat eredményét az ellen�rzési naplóban rögzítik. 

��� ��A vállalt feladatok szerz�dés szerinti teljesítését befolyásoló ill. akadályozó 
körülményekr�l (rendezvény miatti útlezárás, stb.) Közszolgáltatót értesíti, 
lehet�ség szerint 1 héttel az esemény el�tt. 

��� ��A  hulladékkezelési naplót  legkés�bb 7 naponta  igazolja, észrevételezi. 
��
 ��A közszolgáltatási díjat a Közszolgáltató által készített egységár elemzés alapján 

éves szinten helyi rendeletében megállapítja. 
������ Az 1.6. és 1.7. pontokban jelzett feladatok elvégzéséért átalányáras 

rendszerben, havi egyenl� részletekben kifizetésre kerül� összeget biztosít a 

                                                 
5 Módosította a 394/2004. (XII. 14.) Kt. sz. határozat. 
6 Módosította a 394/2004. (XII. 14.) Kt. sz. határozat. 
7 Módosította a 394/2004. (XII. 14.) Kt. sz. határozat. 
8 Módosította a 441/2005. (XII. 13.) Kt. sz. határozat 
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Közszolgáltatónak, melyet éves szinten az egységárral egy id�ben felülvizsgál. 
/2006. évben ez a keret  bruttó 70 M Ft/9 Ez az összeg magába foglal 4 
lomtalanítást és 4  zöldlomtalanítást.  

��	 ��A közszolgáltatást kötelez�en igénybe vev�k névsorát megadja a 
közszolgáltatónak 2004. március 13-ig. 

 
� �� � Pótmunkák: 
 

� �� ��A szerz�dés tárgyába nem tartozó munkákat Megrendel� írásban köteles 
megrendelni a hulladékkezelési  naplóban. 

� ����Közszolgáltató a megrendelés megérkezése után öt munkanapon belül nyilatkozik 
a megrendelés vállalásáról, díjáról, határidejér�l. 

� �� ��Megállapodás esetén Közszolgáltató köteles a pótmunka elvégzésére, Megrendel� 
pedig a készre jelentést követ� 3 munkanapon belül – a teljesítés függvényében - a 
teljesítés igazolására. 

 
������ A szerz�dés részletes feltételei 

(Közszolgáltató által ellátandó feladatok) 
 
Hulladékkezelési feladatok: 
Szentendre Város közszolgáltatással ellátott területén közszolgáltató saját er�b�l, vagy 
alvállalkozó bevonásával végzi a rendszeres háztartási szilárd hulladék (továbbiakban: 
hulladék) gy�jtését, szállítását, elhelyezését. 
 
� �� ��A hulladék gy�jtése 
 

� �� �� Közszolgáltató hulladékgy�jtési munkáit megfelel� célgépekkel a szerz�dés 6. sz. 
mellékletét képez� járatterv szerinti id�pontokban végzi. 

� ���� A hulladékgy�jtés során a 3. sz. melléklet szerinti gy�jt�edények használatosak. 
Bármelyik kiegészítéseként, illetve függetlenül is - az egyedi szerz�dések szerint- 
megfelel�en jelzett m�anyagzsákok is használhatók. (3. sz. melléklet)10 

� �� �� Közszolgáltató a kialakított konténerhelyeken – ahol nincs kialakítva, ott a 
konténerek 5 méteres körzetén belül – az ürítés során kiszóródott háztartási szilárd 
hulladékot az ürítés napján összetakarítja. 

� �� �� A szállítási nap el�relátható megváltozásáról Közszolgáltató a helyi rádióban és az 
Önkormányzat lapjában, hirdetmény útján gondoskodik, 2 héttel az aktualitás el�tt. 
Err�l Megrendel�t írásban értesíti.  

� �
 �� M�szaki hibából adódó szállítás kimaradása esetén Közszolgáltató legkés�bb a 
következ� napon  6.00 és 18.00 óra között gondoskodik az elmaradt járat pótlásáról. 

� ���� Havas, síkos id�szakban az útviszonyoknak megfelel� helyeken Közszolgáltató 
hulladékgy�jt� konténerek kihelyezésével gondoskodik a közszolgáltatás 
biztosításáról a Megrendel�vel egyeztetett helyszíneken. Az érintetteket a 
legkés�bb a kihelyezés id�pontjáig a változásról értesíti. 

 
 
 
���  Hulladék átrakása, tömörítése, elhelyezése: 
 
                                                 
9 Módosította a 394/2004. (XII. 14.) Kt. sz. határozat. 
10 Módosította a 394/2004. (XII. 14.) Kt. sz. határozat. 
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��� �� Közszolgáltató az általa összegy�jtött hulladékot, saját m�szaki létesítményén 
(átrakó-tömörít� állomás) szállítótartályba átrakja, tömöríti, és a kijelölt 
lerakóhelyre (Rumpold-Bicske) szállítja ill. szállíttatja. 

����� Az átrakó-tömörít� állomás m�szaki hibája esetén szükségessé váló operatív 
intézkedésr�l Közszolgáltató azonnal, írásban értesíti Megrendel�t. 

 
� �� ��Az elvégzett munkák dokumentálása, elszámolás: 
 

3.1. Közszolgáltató az összegy�jtött hulladékmennyiségr�l a Megrendel�t 3 havonta 
tájékoztatja az alábbiak szerint: 
3.1.1. számla alapján a lakosságtól begy�jtött mennyiség: lm3 kg  
3.1.2. számla alapján a gazdálkodó szervezetekt�l begy�jtött  
          mennyiség: lm3 kg 
3.1.3. beazonosíthatatlan eredet�  mennyiség: lm3 kg 

 összesen: lm3 kg 
 Bicskei lerakások összesen: kg: 

3.2. Közszolgáltató gondoskodik az összegy�jtött hulladék lerakóhelyre történ� 
folyamatos elszállításának megszervezésér�l. 

3.3. Közszolgáltató biztosítja munkavégzése során a Megrendel� meghatalmazottja 
számára az ellen�rzés lehet�ségét. 

3.4. A gazdálkodó szervezetek felé a Közszolgáltató havonta számlázza a 
hulladékkezelés  ellenértékét. 

3.5. A hulladék gy�jtése során tapasztalt rendellenességekr�l  tájékoztatja 
Megrendel�t. 

 
 

�� ���  Vegyes rendelkezések 
 
� �� ��Szerz�dés hatálya:  
 

1.1.�Jelen szerz�dést a felek határozott id�re kötik, amely 2004. április 1. napján lép 
hatályba, és 2009. 12. 31-ig tart. 

1.2.�Szerz�d� felek évente értékelik a szerz�dés végrehajtását. Az értékelés alapján a 
szerz�dés módosítását mindkét fél jogosult kezdeményezni. 

 
��� �A szerz�dés tárgyát képez� szolgáltatás díja:  
 

2.1. A díj mértéke:  
2.1.1. A szerz�dés III. pontjában részletezett feladatok elvégzéséért a 

Közszolgáltató a díjfizetési id�szakra (január 01.-t�l december 31.-ig) a 
Megrendel� által jóváhagyott egységárakkal és a szerz�dött  mennyiséggel 
számított összeget számlázhatja ki a lakosság és a gazdálkodó szervezetek 
felé. Az egyedi szerz�dések megkötéséig a Közszolgáltató a lakosság 
esetében heti 120 l/ingatlan, a gazdálkodó szervezetek esetében heti 240 
l/vállalkozás mennyiséget köteles a számláiban figyelembe venni. Az 
egyedi szerz�déseket a ténylegesen elszállításra kerül�hulladék 
mennyiségére kell megkötnie a Közszolgáltatónak, de a minimális  

 
 
            mennyiséget a legkisebb szabványos gy�jt�edény (lásd 3. sz. melléklet) 
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térfogata határozza meg. A szolgáltatónak a Hgr. alapján egyedi elbírálási 
lehet�sége van.11 

2.1.2. A közszolgáltatási díj – egységár- megállapítása: a díjról Közszolgáltató a 
hatályos jogszabályok el�írásának megfelel�en évente, a tárgyévet 
megel�z� év 10 hó. 15. napjáig köteles a következ� díjfizetési id�szakra 
vonatkozó költségelemzést - gy�jtés- tömörítés- szállítás- elhelyezés 
bontásban - készíteni, és Megrendel� rendelkezésére bocsátani. A 
következ� évi díjról Megrendel� legkés�bb  december 15-ig dönt. 

2.1.3.  A Megrendel� által jóváhagyott díj tárgyév január 01.-t�l december 31.-ig 
(díjfizetési id�szak) érvényes.(ld. a 4. sz. melléklet.)12 

 
2.2. A díj számlázása: 

2.2.1. A szerz�dés tárgyát képez� munkák számlázása 2 havonta történik.13 
2.2.2. A pótmunkát a leigazolás után azonnal jogosult Közszolgáltató számlázni 

Megrendel� felé. 
2.2.3. A II./1.6. és 1.7. pontokban jelzett feladatok elvégzéséért járó éves 

átalánydíjat a Megrendel� havi egyenl� részletekben fizeti ki a 
Közszolgáltatónak.14 

2.2.4. Közszolgáltató a közszolgáltatást kötelez�en igénybevev�, de díjfizetési 
kötelezettségét nem teljesít� ügyfeleinek listáját a Hgr. el�írása szerint 
átadja a Megrendel�nek, aki az elmaradt díjak adó módjára történ� 
behajtásáról gondoskodik, és azt a Közszolgáltatónak a vonatkozó 
jogszabályok szerint fizeti meg. (7. sz. melléklet)15 

 
� �� A szerz�désben foglaltak ellen�rzése: 
 
A szerz�désben foglaltakat, illetve az elvállalt pótmunkák teljesítését szerz�d� felek 
megbízottjai közösen ellen�rzik, a teljesítés során jelentkez� panaszokat közösen vizsgálják 
ki, észrevételeiket az ellen�rzési naplóban rögzítik. A szükséges intézkedésekr�l és azok 
megtételér�l kölcsönösen tájékoztatják egymást. 
 
 
� �� Egyéb kikötések:  
 

� �� �� Amennyiben a vonatkozó jogszabályok megváltoznak, úgy a szerz�dést a felek 
közös megegyezéssel az új feltételeknek megfelel�en módosítják. 

� ���� Közszolgáltató a Szentendre város területén végzett tevékenysége után helyi adók 
megfizetésére kötelezett. 

� �� �� Rendkívüli id�járási és útviszonyok esetén, Közszolgáltató kezdeményezésére, 
szerz�d� felek operatív csoportot hoznak létre. Ilyen esetben a szolgáltatás 
biztosítása, a szerz�désben foglaltaktól eltér�en, az operatív csoport rendelkezései 
szerint történik. 

 
 


 ��  A közszolgáltatási szerz�dés felmondása: 

                                                 
11 Módosította a 394/2004. (XII. 14.) Kt. sz. határozat. 
12 Módosította a 394/2004. (XII. 14.) Kt. sz. határozat. 
13 Módosította a  67/2004. (IV.13.) Kt. sz. határozat. 
14 Módosította a 394/2004. (XII. 14.) Kt. sz. határozat. 
15 Módosította a 394/2004. (XII. 14.) Kt. sz. határozat. 
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 �� �� �� E közszolgáltatási szerz�dés rendes felmondási ideje 6 hónap. A felmondási 

id� alatt jelen szerz�désben foglalt kötelezettségeket változatlanul teljesíteni kell. 

 ���� Megrendel� e közszolgáltatási szerz�dést felmondhatja, ha  

5.2.1.17 Közszolgáltató a közszolgáltatás ellátása során a tevékenységére vonatkozó 
jogszabályokat vagy hatósági el�írásokat súlyosan megsértette, és a jogsértés 
tényét bíróság vagy hatósság joger�sen megállapította; 

5.2.2.18 Közszolgáltató e szerz�désben megállapított kötelezettségeit neki 
felróhatóan súlyosan megsértette. 


 �� ��  � Közszolgáltató e szerz�dést akkor mondhatja fel, ha Megrendel� e 
szerz�désben meghatározott kötelezettségét a Közszolgáltató írásbeli felszólítása 
ellenére súlyosan megsérti, és ezzel a Közszolgáltatónak kárt okoz, vagy 
akadályozza a közszolgáltatás teljesítését.  

 
��� ��áró rendelkezések: 
 

��� �� A szerz�désben nem érintett kérdések tekintetében a Ptk., valamint a vonatkozó 
egyéb hatályos jogszabályokat kell alkalmazni. 

����� Jelen szerz�dést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 
megegyez�t, felek jóváhagyólag írják alá.  

��� �� Szentendre Város Önkormányzat Képvisel� testülete e szerz�dés aláírására a 
Polgármestert … határozatával felhatalmazta,  

��� �� A csatolt mellékletek a szerz�dés elválaszthatatlan részét képezik: 
1. sz. mell.   Szentendre Város közszolgáltatással ellátott területe 
2. sz. mell.   A gazdálkodó szervezetek által fizetend� minimális 

hulladékmennyiségek 
3. sz. mell.   A hulladékkezelés során használandó gy�jt�edények 
4. sz. mell.   A hulladékkezelés egységnyi díjtételei 
5. sz. mell.   A hulladékkezelési közszolgáltatás önkormányzati támogatása 
6. sz. mell.   A gy�jt� járatok. 
7. sz. mell.   Eljárási szabályok a hulladékkezelési díj behajtása során 

 
Szentendre, 2004. ________________ 
 
 
     ………………………….      ……………………….. 
 MEGRENDEL�      KÖZSZOLGÁLTATÓ 
Szentendre Város Önkormányzata               Városi Szolgáltató Rt. 

Miakich Gábor       Horváth Gusztáv       
     polgármester            cégvezet�  

 
 
 
Ellenjegyezte: 
 dr. Molnár Ildikó  
                                                 jegyz�       

                                                 
16 Módosította a 441/2005. (XII.13.) Kt. sz. határozat 
17 Módosította a 441/2005. (XII.13.) Kt. sz. határozat 
18 Módosította a 441/2005. (XII.13.) Kt. sz. határozat 
19 Módosította a 441/2005. (XII.13.) Kt. sz. határozat 
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1. számú melléklet 

 

Szentendre Város közszolgáltatással ellátott területe 
 
1. Határok: 
 
Észak-keleten:   a Hidegvizeki sz�l�k fölött a Pilisi Tájvédelmi körzet határa, 
    a Macskalyuk, 
    az Asztal-k�, a Szekrény-k� vonaláig Leányfaluval határos. 
 
Nyugaton és Dél-nyugaton: Szentendre Pomáz igazgatási területével határos a Cseresznye-

hegy vonalában,  
 a K�hegy nagy része Szentendre igazgatási területe. 
 
Délen: A Határ-d�l�, a Tókörnyéke, innen egyenes vonalban a 

kavicsbánya-tavak közti kelet-nyugat irányú töltés és a 11. sz. 
f�út találkozási pontjáig fut a határ, és végigmegy a fenti 
töltésen a Duna partjáig. 

 
A Szentendrei Duna is Szentendre közigazgatási területébe tartozik, a Határcsárdáig. 
 
2. Kivéve: 
 

PISMÁNY Kapocs u. Rézs� köz Borbolya u. 
Árva u. Kikerics fels� Rügy u. Csóka köz 
Barka u. Kopár köz Sirály u. Cs�sz u. 
Bogáncs u. K�ris köz Sörét u. Csúcs köz 
Cserkész u. Körte köz Sün u. Gyökér u. 
Csiga köz u.  Levél köz Szeles u. Hársfa u. 
Csipke köz u. Makkos u. Szilva köz Kada köz 
Erdész köz u. Mályva u. Tarka u. Magas u. 
Fagyöngy u. Morzsa u. Toboz u. Meredek u. 
Gébics u. Napraforgó köz Tövis u. Nárcisz Bég u. 
Gém u. Naspolya u. Vackor köz Szeder u. 
Gomba alsó-
Csiperke ösvény 
utcáig 

Nyírfa u. Vészi E. u. Szilfa fels�-6. sz-tól 

Gomba köz Ökörszem u. Vincellér köz Szirom fels�-Hajnal 
utca között 

Gyepes u.  �zláb u. Vörösgy�r� fels� Sztelim u. 
Gyertyán u. Patkó u. Zabla u. Varjú köz 
Héja u. Pillangó köz  Zeng� u. Viola u.  
Hörcsög u. Prés u. TYÚKOSD�L

� 
Zápor u. 

Jeges u. Puttony u. Berkenye fels�-
Szilfa útig 

Kacor u. Remete u. Bég u. 
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PETYINA 
BOLDOGTANYA 

SZARVAS-
HEGY 

Sárf� u. 

Arasz u. Bodza u. Bazsalikom u. Szarvas köz 
Bérc köz  Bölény u. Csalán u. Szilva fasor 
Dongó u. Cincér u. Cserfa u. Tárkony u. 
Fácán u.  Cserebogár u. Fakopács u. Vanília fels� – 

Málinkó utcától 
Hajnal köz  Mese u. Fels�köz  Veréb köz 
Hegymester u.  Rege u. Hermelin u. Villám fels� 
Hegymester köz Szarvas u. Málinkó u. 
Kamilla u. Szénás u. Menyét u. 
Kulacs u. Sziklás u. Mimóza u. 
Mókus köz Tölgy fels�-Holló 

utcától 
Mormota u. 

Zsálya köz Vércse u. Mustár u. 
 Zerge u. Pereszke u. 

 
 
 
A felsorolt utcák ingatlanjai a gy�jt� járm�vekkel megközelíthetetlenek, így a rendszeres 
háztartási és egyéb hulladékot a járatnapokon az érintett ingatlanok tulajdonosainak, 
bérl�inek, használóinak a legközelebbi, a járat által érintett útvonal mellett, a Szolgáltatóval 
egyeztetett helyre kell kikészítenie. 
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2. számú melléklet20 
 

A gazdálkodó szervezetek által fizetend� minimális hulladékmennyiségek 
 
A szerz�dés megkötéséig minden kötelezett 240 l/hét mennyiséget tartozik számla ellenében 
együtt megfizetni. 
A szerz�déskötés során a Közszolgáltató a jelen szerz�dés III. fejezet el�írásai szerint jár el. 
Minden egyéb hulladék (rendszeres vagy alkalmi) elszállítási és elhelyezési kötelezettsége 
alól a szóban forgó szerz�dés nem mentesít (veszélyes hulladék, folyékony hulladék, bontási 
anyagok, speciálisan a tevékenységi körb�l származó hulladékok, stb.). 
 
 

                                                 
20 Módosította a 394/2004. (XII. 14.) Kt. sz. határozat. 
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3. számú melléklet21 
 

A HULLADÉK KIHELYEZÉSE SORÁN HASZNÁLHATÓ GY�JT�EDÉNYEK 
 
50 l-s gy�jt�edény 
60 l-s gy�jt�edény 
80 l-s gy�jt�edény 
110-120 l-s gy�jt�edény 
140 l-s gy�jt�edény 
240 l-s gy�jt�edény 
660 l-s gy�jt�edény22 
740 l-s gy�jt�edény 
1100 l-s gy�jt�edény 
2500 l-es gy�jt�edény 
4000 l-es gy�jt�edény 
5 m3 gy�jt�konténer (lakótelepeken) 
Jelzett zsák (kiegészít�ként, vagy függetlenül, a Közszolgáltatóval történt szerz�dés szerint.) 
 
Az egyedi szerz�déskötés során a szerz�d� fél körülményei által meghatározott gy�jt�edényt 
a Közszolgáltató térítés ellenében biztosítani köteles.  Kivételt képeznek a társasházak és a 
lakótelepek, ahol a gy�jt�edényt a Közszolgáltató a hulladékkezelési díj ellenében biztosítja, 
karbantartja, tisztítja, cseréli mindaddig, amíg a szerz�d� fél azt rendeltetésszer�en használja. 
Az eltér� használat következtében jelentkez� anyagi kárát a Közszolgáltató a Ptk. el�írásai 
szerint követelheti szerz�d� partnerét�l. 
 
 

                                                 
21 Módosította a  441/2005. (XII.13.) Kt. sz. határozat 
22 Kiegészítette a 394/2004. (XII. 14.) Kt. sz. határozat. 
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4. számú melléklet23 
 

 
A hulladékszállítás egységnyi díjtételei 

 

I. Lakossági díjfizetés esetén 
 

2. Ha a gy�jt�edényt a tulajdonos biztosítja 
 
Térfogat  egységnyi díj    havi díj 
liter   Ft/ ürítés     Ft 
 
50            105      453 
60            126      545 
80            167      723 
120            250                           1084 
240            501               2169 
 
 

2.  Ha a gy�jt�edényt a közszolgáltató biztosítja 
 
Térfogat egységnyi díj           havi díj 
liter  Ft/ ürítés     Ft 
660                   1537                                                              6671 
770              1767      7669 
1100              2456               10659 
2500             5394               23408 
4000             8524               36994 
5000           10611               46052 
 
1 laza m3 hulladék kezelési díja 2087 Ft 
 
 

3. A szolgáltató által jelzett zsák ára 
 
35 literes  97 Ft/db 
70 literes       178 Ft/db 
 
Az árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.” 
 

II. Vállalkozói, intézményi díjfizetés esetében 
 

 
1. Ha a gy�jt�edényt a tulajdonos biztosítja 

 
Térfogat egységnyi díj havi díj 
Liter Ft/ürítés Ft 

                                                 
23 Módosította 394/2004. (XII. 14.) Kt. sz. határozat. Ezt módosította a 441/2005. (XII.13.) Kt. sz. határozat. 
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  50  111   481 
  60  133   578 
  80  177   768 
120  265 1152 
240  531 2304 
 
 
 
 2. ha a gy�jt�edényt a közszolgáltató biztosítja 
 
Térfogat egységnyi díj (különdíjjal együtt) havi díj 
Liter Ft/ürítés Ft 
  660 1637   7105 
  770 1880   8159 
1100 2609 11323 
2500 5820 25259 
4000 9132 39633 
5000 11340 49216 
 
1 laza m3 kezelési díja: 2208 Ft 
 
 3. A szolgáltató által jelzett zsák ára 
 
35 literes 101 Ft/db 
70 literes 190 Ft/db 
 
 
Az árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák. 
 
 
 



 101 

5. sz. melléklet24 
 

 
A Megrendel� a  beazonosíthatatlan tulajdonosok által a közterületre kirakott háztartási 
szilárd hulladékok járatid�ben és az azon kívüli, heti egy alkalommal  
történ� kezeléséért, valamint a szelektív hulladékkezeléséért a Közszolgáltatónak éves szinten 
átalánydíjas keretet biztosít, melyet az éves egységár megállapítással egyidej�leg határoz 
meg.      
Ez az összeg 2006. évben 70 M Ft, mely havi egyenl� részletekben kerül kifizetésre, 
amennyiben a tárgyhavi hulladékkezeléssel kapcsolatban a Megrendel� részér�l felmerül� 
jogos min�ségi kifogás ezt nem teszi indokolatlanná.” 
 

                                                 
24 Módosította a 394/2004. (XII. 14.) Kt. sz. határozat. Ezt módosította a 441/2005. (XII.13.) Kt. sz. határozat. 
�
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6. sz. melléklet 
 

Gy�jtési járatok jegyzéke 
 
a) Gy�jtési járatok: 
 
Hétf�: 
 
Hév állomás és környéke:     Id�pontja: 8 órától 13 óráig 
Acél u, Aradi u, Árpád u, Attila u, Csabagyöngye u, dr., Nagy Lajos u, Mathiász u, Muskotály 
u, Othelló, �rtorony u, Romai sánc u, Romai temet� u, Szabadkai u, Szatmári u, Tómellék u, 
Vitéz u, Vasúti villasor (Szatmári)  
 
Pismány fels�:                          Id�pontja: 6 órától 11 óráig 
Cseresznyés u, (Tátika) Vándor u, Hód u, Gomba fels� u, Csiperke u, Lepke u, Nyuszt u, Szél 
u, Ölyv u, Pálma u, Szajkó u, Táltos u, Csíz u, Panoráma u, Tambura u, Nyílhegy u, Vessz� u, 
Tarsoly u, Tegez u fels�  (Sarkantyú), Barackos u (Tátika),  Patron u, Haraszt u, Pázsit u, 
Ösvény u, Róka u, Búzavirág u, Bokréta u, Kikerics u, Vad�r u, Erdész u,  
 
Pismány alsó:                           Id�pont: 10 órától 16 óráig 
Almás u, Árok u, Balázs Á u, Barackos u (Tátika), Bor u, Boróka u, Borz u, Csend u, 
Cseresznyés u (Tátika), Csermely u, Diófa u, Egres u (Oviz), Eper u, Es� u, Felh� u, Feny� u, 
Fogoly u, Hangya u, Harangvirág u, Ibolya u, Inda u, Jázmin u, Jegenye u, Kilátó u, Kökény 
u, Kömény u, Körte u, Lejt� u, Málna u, Margaréta u, Meggyfa köz, Meggyfa u, Mirtusz u, 
Must köz, Napossétény, Oviz u, Páfrány u, Pillangó u, Pismány u, Rekettye u, Remény u, 
Ribizli u, Rövid u, Sáska u, Szamóca u, Szüret u, Tábor u, Tátika u, Tücsök u, Vadrózsa u, 
Vadvirág u, Vargánya u, Vörösgy�r� sétány alsó, Zivatar u, Szúnyog u, Zöld u,  
 
Papsziget:                               Id�pontja: 11 órától 13 óráig 
Papszigeti u, Dereglye u, Árboc u, Szöcske u, Vidra u, Horgony u, Sell� u, Derecskei u, 
Dunakanyar sétány,  
 
Petyina:                                   Id�pontja: 7 órától 10 óráig 
Barackvirág u, Völgy u, Bérc u, Sólyom u, Kankalin u, Petyina u, Csalogány u, Rigó u, 
Boldog u, Kócsag u,  
 
Püspökmajori lakótelep  1,1 m3 konténer   Id�pontja: 5 órától 12 óráig 
 
Rózsa kert lakótelep 1,1 m3 konténer          Id�pontja: 8 órától 12 óráig 
 
Füzespark lakótelep 1,1 m3 konténer          Id�pontja: 13 órától 15 óráig 
 
Vasvári lakótelep 1,1 m3 konténer               Id�pontja: 13 órától 15 óráig 
 
Rózsa-köz   lktp  5m3 9db, 4m3 1db             Id�pontja:  13 órától 15 óráig 
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Kedd:   
 
Hév állomás és környéke:   Id�pontja: 10 órától 14óráig 
 
Ászok u, Aszú u, Harmat u, Kövidinka u, Nagybányai u, Nagyváradi u, Pipacs u, Pomázi u, 
Szofrics u, Vasúti villasor (Szatmári),  
 
Belváros és Vasvári  P. u. és környéke      Id�pontja: 5 órától 15 óráig 
 
Ábrányi u, Ady Endre u (11-es), Alsóduna köz, Áprili tér, Arzén u, Arany J u, Bajcsy 
Zsilinszky u, Barackos köz, Batthyányi u, Bem J u, Bogdányi u, Bükköspart bels�, Céh u, 
Darupiac,  Dézsma u, Dobozi u, Dodola u. Dumtsa J u, Dumár u, Dunakanyar krt (jobb), 
Dunakorzó, Egres u (bels�), F� tér, Fulcó Deák u, Gyík u, Halász u, Hold u, Ilosvay u, Iskola 
u, Jókai M u, Kanonok u, Kossuth L u, Kölcsey u, Kucsera u, Lövész u, Mandula u, Marx tér, 
Mogyoró u, Paprikabíró u, Pátriárka u, Péter P u,  Pet�fi u, Rákóczi u, Rév u, Stéger köz (1,1 
m3 konténer), Szerb u, Sziget u. Temet� u, Tinódi u, Tiszteletes u, Toldi köz, Ulcisia köz, 
Vörösmarty u, Zenta u, Martinovits u,  Szent István u, Vasvári u, Deák F u, Templom u, Íjász 
u, Pipiske u, Galamb u, Fürj u, Kertész u,Kisfaludy u,Fürd� u,Hajós u,Lövész utca. 
  
Belváros: (Szamárhegy és környéke) Id�pontja: 7 órától 12 óráig 
 
Bartók B u, Angyal u, Bercsényi u, Csillag köz, Csillag u, Dalmát u, Futó u, Görög u, 
G�zhajó u, Hunyadi u, Iskola u, Janicsár u, Kapás köz, Kassai u, Kígyó u, Kör u, Rab Rábi 
tér, Sánc köz, Zrínyi u, Püspök sor, Horgony u, Kmetty tér, Pásztor köz, Munkácsi M u, 
Sáncköz, Római várkert, 
 
Egyéb keskeny utcák:             Id�pontja: 13 órától 15 óráig 
 
Percel M. u, Szegedi u és jobbra Bükköspart, Jobbágy u, Bánáti u, Boromissza u, Apáti u, 
Rezeda u, Fürj u, Sármány u, Szélkerék köz, Bolygó u, Pataksor, Folyondár u, Otelló udvar 
 
Bükköspart (Kovács L u. és környéke) Id�pontja: 7 órától 13 óráig  
 
Kovács L u, Lehel u, Lehel köz, Lévai u, Tavasz u, Vajda u, Vásárhelyi u, Virág u, T�zvirág 
u, Bükköspart (jobb és baloldal), József A u (János u),  
 
Pannónia telep     Id�pontja: 6 órától 12 óráig  
 
Dózsa Gy  u. Gyöngyvirág u, Honvéd u, Irányi D u, Levendula u, Liliom u, Móricz Zs u, 
Müller u, Muskátli u, Pannónia u, Patak u, Rózsa u, Stromfeld u, Telep u, Wolf G u, 
 
Tyúkos d�l�      Id�pontja: 6 órától 11 óráig 
 
Áfonya u, Berkenye u, Várkonyi u, Szalonka u, Akácfa u, Berek u, Csóka u, Szirom u alsó, 
Hajnal u, Alkony u, Kada u, Pirkadat u, Fecske u, Szilfa u alsó, Kakukk u, Gesztenye u, F�zfa 
u, Mókus u, 
 



 104 

Nefelejcs u. 4  m3  
 Puskin u. 4 m3 
Szentlászlói u. 162  2,5 m3 
 
Szerda 
 
Lászlótelep, Izbég     Id�pontja:  7 órától 13 óráig 
 
Kálvária u, Dália u, Török u, Klapka u, Damjanich u, Álmos u, Avar u, Bimbó u, Dália u, 
Botond u, El�d u, Deli A u, Fest� u, Huba u, János u, Szegf� u, Kun u, Katona J u, 
Ljubojevits u, �sz u, Sas u, Szobrász u, Szentlászlói u, Tilinkó u, Zúzmara u, Tél , György u, 
József A (kifele),  
Dömörkapu (1,1 m3) 
 
Szarvashegy, Tegez alsó   Id�pontja 6 órától 10 óráig 
 
Fészek u, Füves u, Gyurgyalag u, Horhos u, Sarkantyú u, Tegez u (alsó), Túzok u, Vad�r u, 
Villám u (alsó), Forrás u, Vanília u, Kaptató u, Dombalja u, Ezerjóf� u, Rozmaring u, Borsika 
u, Galóca u, Muflon u, Szarvashegyi u. Csányi u, Sikló u, Vaddisznó u, Nyest u, Pinty u, 
Tiszafa u, Tuja u,  
 
Boldogtanya     Id�pontja: 11 órától 14 óráig 
 
Boldogtanyai u, Erd�sor, Bagoly u, Medve u, Gerle u, Gyopár u, Nyúl u, Vadász u, Kikelet u, 
�z u, Tölgy u (alsó), Galagonya u, Fülemüle u, Szirt u, Holló u, Irtás u, Rét u, Szivárvány u, 
Farkas u, 
 
 Dunakorzó 19-21  4m3 
Ady E u  46  2,5m3 
 
Csütörtök 
 
Csicserkó, 11-es F�út és környéke  Id�pontja: 7 órától 14 óráig 
 
Ady E u (Pap sziget-Határcsárda), Anna u,  Barackos u (egyirányú), Daru u, Dunakanyar krt, 
Egres u, Hegyalja u, Hóvirág u, Kisforrás u, Nap u, Pacsirta u, Seregély u, Pásztor u, Puskin 
u, Repkény u, Szélkerék u, Sztaravodai u, Törökvölgyi u, Tulipán u, Vasvári u, Zilah u, 
Kavics u, Csicserkó u, Sz�cs J. u, Kadarka u, Mester u, Zimmer u, Kékes u, Czotter A u, Fény 
u, Fiastyúk u, Üstökös u, Orgona u,  
 
Péntek 
 
Püspökmajori lakótelep  1,1 m3 konténer   Id�pontja: 5 órától 12 óráig 
 
Rózsa kert lakótelep 1,1 m3 konténer          Id�pontja: 8 órától 12 óráig 
 
Füzespark lakótelep 1,1 m3 konténer          Id�pontja: 13 órától 15 óráig 
 
Vasvári lakótelep 1,1 m3 konténer              Id�pontja: 13 órától 15 óráig 
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Rózsa –köz lktp 5m3 9db, 4m3 1db 
 
b) Beazonosíthatatlan eredet� háztartási szilárd és ahhoz hasonló jelleg� hulladékok 
      gy�jt�járatai a város teljes területén: 
 
Minden héten csütörtök 06 órától 14 óráig 
 
 
 
 
 

7. számú melléklet 
 

Díjhátralék keletkezése, eljárásmenet 
 
 

A hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonost terhel� díjhátralék 
adók módjára behajtható köztartozás.  
A behajthatóság érdekében: 
1. A díjhátralék keletkezését követ� 30 napon belül a közszolgáltató felhívja az 
ingatlantulajdonos figyelmét a díjfizetési kötelezettségének elmulasztására és felszólítja annak 
teljesítésére. 
2. A felszólítás eredménytelensége esetén a díjhátralék keletkezését követ� 90. napot 
követ�en a közszolgáltató - a felszólítás megtörténtének igazolása mellett - a díjhátralékot a 
települési önkormányzattól igényelheti. 
3. A szabályosan benyújtott igénylés alapján a települési önkormányzat jegyz�je a külön 
jogszabályban meghatározottak szerint haladéktalanul intézkedik a díjhátralék és a felmerült 
költségek behajtása érdekében. A behajtott díjhátralékot a települési önkormányzat nyolc 
napon belül átutalja a közszolgáltatónak. Ha a köztartozás behajthatatlan, a települési 
önkormányzat - a feladathoz kötött állami támogatás terhére - a behajthatatlanság tényének 
megállapítását követ� nyolc napon belül megtéríti a díjhátralékot a közszolgáltató részére. 
4. A közszolgáltató azon szerz�déskötésre kötelezettek listáját a Megrendel�nek 
intézkedésre átadja, akik a kétszeri tértivevényes felszólítása után sem kötnek vele 
szerz�dést. 
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Miakich Gábor polgármester: ügyrendi javaslata, hogy a Képvisel�-testület a 9. napirendi 
pontot – El�terjesztés köztisztasággal kapcsolatos helyi közszolgáltatási szerz�dés 
módosításáról – követ�en az érdekeltek jelenléte miatt a 45. napirendi pontot – Fellebbezés 
elbírálása Bársony Antal Szentendre, Gyöngyvirág u. 20. szám alatti lakos méhtartási 
ügyében – tárgyalja.  
Az ügyrendi javaslatot szavazásra bocsátja.  
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 979   Száma: 2005.12.13/1/0/ 
Ideje: 2005.dec..13 17:00 
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszer� szavazás 
 
Tárgya:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 19 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 19 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 19   100.00 
Megjegyzés: 
 
Benkovits György Igen - 
dr. Bindorffer Györgyi Igen - 
dr. Dietz Ferenc Igen - 
dr. Dragon Pál Igen - 
Eszes Sándor Igen - 
Fülöp Zsolt Igen - 
Hankó László Igen - 
Horváth Gy�z� Igen - 
dr. Kiss László Igen - 
Lakatos Pálné Igen - 
Magyar Judit Igen - 
Miakich Gábor polgármester Igen - 
dr. Pázmány Annamária Igen - 
Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 
Simonyi György Igen - 
Szeg� Eta Igen - 
Wachsler Tamás Igen - 
Zakar Ágnes Igen - 
Zsigmondi Éva Igen - 
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14. El�terjesztés köztisztasággal kapcsolatos helyi közszolgáltatási szerz�dés 
módosításáról 
El�adó: Miakich Gábor polgármester 

 
 
Magyar Judit képvisel�: a Költségvetési és Vagyon Bizottság kérése, hogy a Paprikabíró u. 
kerüljön megjelölésre a rendelet mellékletében!  
 
Miakich Gábor polgármester: elfogadja a javaslatot. További észrevétel nem lévén a 
határozati javaslatot szavazásra bocsátja.  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 980   Száma: 2005.12.13/1/0/ 
Ideje: 2005.dec..13 17:01 
Típusa: Nyílt 
Rendelet; Elfogadva 
Min�sített szavazás 
 
Tárgya:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 94.74 94.74 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 1 5.26 5.26 
Szavazott 19 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 19   100.00 
Megjegyzés: 
 
Benkovits György Igen - 
dr. Dietz Ferenc Igen - 
dr. Dragon Pál Igen - 
Eszes Sándor Igen - 
Fülöp Zsolt Igen - 
Hankó László Igen - 
Horváth Gy�z� Igen - 
dr. Kiss László Igen - 
Lakatos Pálné Igen - 
Magyar Judit Igen - 
Miakich Gábor polgármester Igen - 
dr. Pázmány Annamária Igen - 
Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 
Simonyi György Igen - 
Szeg� Eta Igen - 
Wachsler Tamás Igen - 
Zakar Ágnes Igen - 
Zsigmondi Éva Igen - 
dr. Bindorffer Györgyi Tart. - 
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Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
442/2005. (XII.13.) Kt. sz. határozata: 

 
Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 
 
1. elfogadja Szentendre Város Önkormányzata és a Városi Szolgáltató Rt. között kötött 
2004. április 15-t�l hatályos köztisztasági szerz�dés módosítását, mely a határozat I. számú 
mellékletét képezi. 
 
Felhatalmazza a Polgármestert a szerz�dés Önkormányzat nevében történ� aláírására. 
 
2. felkéri a Polgármestert, hogy a szerz�dés-módosításban 2006. évre vonatkozó összeget 
az Önkormányzat 2006. évi költségvetésébe tervezze be. 
 
Felel�s: 1. pontban foglaltakért: Polgármester, Jegyz� 
   2. pontban foglaltakért: Polgármester 
 
Határid�: 1. pontban foglaltakért: azonnal 
       2. pontban foglaltakért: 2006. évi költségvetés tervezésekor 
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I. sz. melléklet 
 

KÖZTISZTASÁGI SZERZ�DÉS MÓDOSÍTÁS 
 
amely létrejött egyrészr�l 
 

Szentendre Város Önkormányzata (2000 Szentendre, Városház tér 1-3) 
mint megrendel� (továbbiakban: Megrendel�) másrészr�l a 

 
Városi Szolgáltató Rt. (2000 Szentendre, Szabadkai u. 9., cégjegyzékszám: 13-10-040159) 

mint Közszolgáltató (továbbiakban: Közszolgáltató) között az alábbi feltételekkel: 
 
Felek a 2004. április 13-án aláírt, és 2005. április 15-t�l a 2009. április 15-ig hatályban lév� 
köztisztasági szerz�dést az alábbiak szerint módosítják: 
 
3. Felek a szerz�dés I. általános rendelkezések rész 1. pontjából a „hulladékkezelési 

közszolgáltatásról szóló 241/2000. (XII. 23.) Korm rendelet (továbbiakban Korm. r.)” 
szövegrészt a jogszabály hatályon kívül helyezése miatt törlik. 

 
4. A fenti hatályon kívül helyezéssel kapcsolatosan törlik a szerz�dés alábbi részeib�l a 

felsorolt szövegrészeket:  
 

I. általános rendelkezések rész 2.2. pontból a „(Korm r. 28. § (3) bek.)” 
I. általános rendelkezések rész 2.3. pontból „(Korm. r. 29. § (1) e) pont)” 
I. általános rendelkezések rész 2.4. pontból „(Korm. r. 29. § (2) bek.)” 
I. általános rendelkezések rész 2.5. pontból „(Korm. r. 29. § (1) bek.)” 
 
IV. vegyes rendelkezések rész 7.1. pontból „(Korm. r. 33. § (6) bek.)” 
IV. vegyes rendelkezések rész 7.2. a) pontból „(Korm. r. 33. § (3) a) pont)” 
IV. vegyes rendelkezések rész 7.2. b) pontból „(Korm. r. 33. § (3) b) pont)” 
IV. vegyes rendelkezések rész 7.3. pontból „(Korm. r. 33. § (5) bek.)” 
 

5. Felek a szerz�dés IV. vegyes rendelkezések rész 1.1. pontját a város köztisztaságáról 
szóló 45/2001. (X. 15.) Önk. sz. rendelet 2. §- ának 2005. november 1-jén hatályba lépett 
módosítása alapján az alábbira módosítják: 
1.1. Jelen szerz�dést a felek határozott id�re kötik, amely 2004. április 15. napján 

lép hatályba, és 2010. március 15-ig tart. 
 

6. Felek a közszolgáltatási szerz�dés 5. sz. mellékletét az alábbi egységárakra módosítják: 
 
 

5. számú melléklet 
 

Egységárak 
 
 Szemételhelyezés 819 Ft/m

3
 

 Gépi locsolás 5500 Ft/üó 
 Víz térítés nélkül 
 Kézi úttisztítás 5,00 Ft/m

2
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 Gépi seprés 4,00 Ft/m
2
 

 Multikár 4120 Ft/üó 
           Mercedes gy�jt� gépkocsi          6798 Ft/üó 
 Scania gy�jt� gépkocsi 11845 Ft/üó  
 IFA gy�jt� gépkocsi 4738 Ft/üó 
 IFA billencs gépkocsi  4738 Ft/üó 
 MTZ munkagép 2811 Ft/üó 
 Szeméttárolók ürítése   103 Ft/db 
 Rakodómunkás   1030 Ft/ó  
 Rakodómunkás munkaszüneti n. 1545 Ft/ó 
 Sarazás 21.836 Ft/ km (egy oldalon) 
  Kockak� burkolat + 30% 
 Rakodógép   5150 Ft/üó  
 Buszváró takarítása  220 Ft/db 
 Munkaszüneti napon a gépüzemóra pótdíj + 10% 

 
Konténerek kihelyezése, elszállítása: 
  1.) Kommunális hulladék esetében: 

 1,1 m
3 

2456 Ft 
 2,5 m

3 
 5394  Ft 

 4,0 m
3 

 8524 Ft 
 7,0 m

3
                                      14917 Ft 

  2.) Lom és sitt esetében: 
 3 m3  10.920 Ft 
 5 m3  13.309 Ft 
 7 m3  15.625 Ft 

 
Hulladékkezelési díj a 2006. évi díjfizetési id�szakra: 2087 Ft/ laza m

3
 

Az egységárak  az ÁFA-t nem tartalmazzák. 
 

4. A szerz�désben nem érintett kérdések tekintetében a Ptk., valamint a vonatkozó egyéb 
jogszabályok az érvényesek. 

5. Jelen szerz�dést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyez�t, 
felek jóváhagyólag írják alá.  

6. Szentendre Város Önkormányzata e szerz�dés aláírására a Polgármestert felhatalmazta, 
a város köztisztaságáról szóló 45/2001. (X.15.) Önk. sz. rendelet 2. § (3) bekezdésében. 

 
Szentendre, 2005. december ….. 
 
 
 MEGRENDEL�      KÖZSZOLGÁLTATÓ 
Szentendre Város Önkormányzata       Városi Szolgáltató Rt. 
Miakich Gábor       dr. Molnár Ildikó         Horváth Gusztáv        
polgármester                 jegyz�             cégvezet� 
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KÖZTISZTASÁGI SZERZ�DÉS  
(egységes szerkezetben) 

 
 
amely létrejött egyrészr�l 

Szentendre Város Önkormányzata (2000 Szentendre, Városház tér 1-3) 
mint megrendel� (továbbiakban: Megrendel�)  

 
másrészr�l a 

Városi Szolgáltató Rt. (2000 Szentendre, Szabadkai u. 9.) 
mint Közszolgáltató (továbbiakban: Közszolgáltató) között az alábbi feltételekkel: 

 
 

I.  Általános rendelkezések 
 
 
1.  A szerz�dés tárgya:25  

Szentendre város közterületeinek szervezett, rendszeres tisztán tartása az 1/ 1986 II.21. 
ÉVM. EüM rendelet, az 1990. évi LXV. törvény, a hulladékgazdálkodásról szóló 
2000. évi XLIII. tv.(Hgt.), valamint a további vonatkozó szakmai jogszabályok és a 
45/2001. (X.15.) Önk. sz. helyi rendelet rendelkezései alapján. A szerz�dés tárgya 
továbbá Szentendre város téli útüzemeltetésének köztisztasággal kapcsolatos részei. 

 
2.  A szerz�dés általános feltételei: 
2.1.  Közszolgáltató jelen szerz�dés aláírásával vállalja a megjelölt területeken a 

mellékletekben felsorolt köztisztasági munkák megfelel� színvonalú teljesítését. 
2.2.26  Felek tudomásul veszik, hogy jelen szerz�dés nyilvános. 
2.3. 27 Felek rögzítik, hogy Szentendre Városban e szerz�dés érvényessége alatt a Városi 

 Szolgáltató Rt., mint Közszolgáltató,  és köztisztasági szolgáltatás tekintetében a jelen 
szerz�désben rögzített feladatok vonatkozásában kizárólagos közszolgáltatási joggal és 
felel�sséggel rendelkezik.) 

2.4. 28 Közszolgáltató általános kötelességei  
a) a közszolgáltatás folyamatos és teljes kör� ellátása saját er�b�l, vagy alvállalkozói 

kapacitás bevonásával, e szerz�dés III. fejezetében részletezettek szerint;  
b) a közszolgáltatás jelen szerz�désben  meghatározott rendszer és módszer szerinti teljesítése; 

c) a közszolgáltatás ellátásához szükséges mennyiség� és min�ség� járm�, gép, 
eszköz, berendezés biztosítása, valamint a szükséges létszámú és képzettség� 
szakember alkalmazása; saját vagy alvállalkozói kapacitás keretében.  

d) a Képvisel�-testület számára évenként írásos beszámoló készítése a 
tapasztalatokról, és a szerz�dés teljesítésér�l; 

2.5. 29 Megrendel� általános kötelezettségei  
a)  a közszolgáltatás ellátásához szükséges információk biztosítása; 
b)  egyéb hulladékkezelési tevékenységek, valamint a más közszolgáltatások 

                                                 
25 Módosította a 442/ 2005. (XII.13.) Kt. sz. határozat 
26 Módosította a 442/ 2005. (XII.13.) Kt. sz. határozat 
27 Módosította a 442/ 2005. (XII.13.) Kt. sz. határozat 
28 Módosította a 442/ 2005. (XII.13.) Kt. sz. határozat 
29 Módosította a 442/ 2005. (XII.13.) Kt. sz. határozat 
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összehangolásának el�segítése; 
2.6.   A hulladékkezelésr�l, lomtalanításról, sarazásról, téli útüzemeltetésr�l külön szerz�dés 

készül.  
 
 

II.  A szerz�désben rögzített feladatokra vonatkozó közös szabályok 
 
 
1.  Közszolgáltató feladatai: 
1.1.  A szerz�désben vállalt köztisztasági feladatok elvégzésér�l naplót vezet (Köztisztasági 

napló). 
1.2. Ha a vállalt feladatokat rendkívüli körülmény, ok miatt nem tudja elvégezni a 

megállapodott határid�re, ezt a naplóban rögzíti, és Megrendel� felé azonnal írásban 
jelzi. Ebben az esetben felek közösen új határid�t állapítanak meg a munka 
elvégzésére. 

1.3.  Megbízottja útján a közös ellen�rzéseken, bejárásokon részvételét biztosítja, a 
tapasztalatokat az ellen�rzési naplóban rögzítik. 

 
2.  Megrendel� feladatai: 
2.1.  Megrendel� jogosult a szerz�dés tárgyát képez� tevékenységet meghatalmazottja útján 

ellen�rizni, észrevételeit a köztisztasági naplóban rögzíteni. 
2.2.  A Közszolgáltató által tevékenysége során tapasztalt és Megrendel� felé írásban jelzett 

hiányosságokat kivizsgálja és a szükséges intézkedéseket megteszi, melyr�l 
Közszolgáltatót írásban tájékoztatja. 

2.3.  A vállalt feladatok szerz�dés szerinti teljesítését befolyásoló, illetve akadályozó 
körülményekr�l (rendezvény miatti útlezárás, stb.) Közszolgáltatót értesíti 1 héttel az 
esemény el�tt. 

2.4. A köztisztasági naplót minimálisan 7 naponta  igazolja, észrevételezi. 
2.5.  A köztisztasági egységárakat a Közszolgáltató a minden év október 15-ig elkészített és 

a Megrendel� által elfogadott egységárelemzése alapján megállapítja és felek a jelen 
szerz�dés 5. sz. mellékletét módosítják. 

 
3.  Pótmunkák: 
3.1.  A szerz�dés tárgyába nem tartozó munkákat Megrendel� írásban köteles megrendelni 

a köztisztasági naplóban. 
3.2.  Közszolgáltató a megrendelés megérkezése utáni munkanapon írásban nyilatkozik a 

megrendelés vállalásáról, díjáról, határidejér�l. 
3.3.  Megállapodás esetén Közszolgáltató köteles a pótmunka elvégzésére, Megrendel� 

pedig a készre jelentést követ� 3 munkanapon belül – a teljesítés függvényében - a 
teljesítés igazolására. 

 

III.   A szerz�dés részletes feltételei 
(Közszolgáltató által ellátandó feladatok) 

 
1.  Utak gépi seprése és locsolása: 

Közszolgáltató gondoskodik az 1. sz. mellékletben meghatározott gyakorisággal és 
módon, a megnevezett utakon a feladat elvégzésér�l. 
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2.  Közterületek kézi takarítása: 
Közszolgáltató gondoskodik a 2. sz. melléklet A) pontjában meghatározott 
gyakorisággal, id�ben és módon a megnevezett közterületeken a rögzített 
mennyiségben a feladat elvégzésér�l. 
Téli id�járási viszonyok között a 2. sz. melléklet B) pontja szerinti feladatot kell 
elvégezni szükség szerint. 
Közszolgáltató mindkét tevékenységét  a 6. sz. mellékletben rögzített napi takarítási 
ütemterv szerint végzi. 

 
3.  Buszvárók takarítása: 

Közszolgáltató gondoskodik a 3. sz. mellékletben felsorolt buszvárók járófelületeinek 
takarításáról és az ott elhelyezett szemétgy�jt� kosarak ürítésér�l (m�anyag zsákok 
cseréjével) a meghatározott gyakorisággal és id�ben. A takarításokat a 6 sz. 
mellékletben rögzített heti ütemterv szerint végzi. 

 
4.  Közterületi szemétgy�jt� kosarak ürítése: 

Közszolgáltató gondoskodik a 4. sz. mellékletben felsorolt kosarak ürítésér�l 
(m�anyag zsákok cseréje) a meghatározott gyakorisággal és id�ben. 

 
5.  Belváros alkalomszer� takarítása 

Közszolgáltató gondoskodik a város - külön megrendelésben meghatározott - 
közterületeinek rendkívüli takarításáról évente két alkalommal. A takarítást úgy 
ütemezi, hogy az els� takarítást április 15-ig, a második takarítást október 23-ig 
elvégezze. 

 
6.  Szóróanyag kihelyezése 

Közszolgáltató 7. sz. mellékletben felsorolt helyekre m�anyag tárolókban, illetve 
zsákban síkosságmentesít� szóróanyagot helyez ki, melyet a lakosság szükség szerint 
szabadon használhat fel. A kiszállítás ideje: tárgyév november 15-ig; a folyamatos 
pótlásról Közszolgáltató gondoskodik, Megrendel� igénye szerint. A fel nem használt 
szóróanyagot Közszolgáltató legkés�bb tárgyév április 15-ig elszállítja (külön díj 
felszámítása nélkül). 

 
7.  Az összetakarított hó elszállítása és elhelyezése 

Közszolgáltató a téli hóviszonyoknak megfelel�en, a Megrendel�vel egyeztetett 
id�pontban végzi ezen feladatokat. 
Az elszállított havat a Dunakorzó-i patakhídnál, a Bükkös-patak D-i partján, a rézsün 
köteles a Közszolgáltató elhelyezni. 

 
 

 
IV.   Vegyes rendelkezések 

 

1.  Szerz�dés hatálya: 
1.1.30 Jelen szerz�dést a felek határozott id�re kötik, amely 2004. április 15. napján lép 

hatályba, és 2010. március 15-ig tart. 
1.2. Szerz�d� felek évente értékelik a szerz�dés végrehajtását. Az értékelés alapján a 

szerz�dés módosítását mindkét fél jogosult kezdeményezni. 
 

                                                 
30 Módosította a 442/ 2005. (XII.13.) Kt. sz. határozat 
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2.  A szerz�dés tárgyát képez� szolgáltatás díja: 
Megrendel� vállalja, hogy a fenti szolgáltatás vállalkozási díját megfizeti, a számlázás 
alapját a leigazolt naplóbejegyzések képezik. 
A szerz�dés tárgyát képez� munkákért Közszolgáltató az 5. sz. mellékletben 
részletezett egységárakat jogosult alkalmazni – tekintet nélkül arra, hogy saját er�b�l, 
vagy alvállalkozó bevonásával teljesítette a közszolgáltatást. Az egységárak 
megállapítására a II. 1. pont szerint kerül sor. 
Közszolgáltató a pótmunkákra is ezeket az egységárakat számíthatja fel. 

 

3.  A díj számlázása: 
a)  A szerz�dés tárgyát képez� munkák számlázása havonta történik, a tárgyhót követ� hónap 10. 

napjáig. 

b)  A pótmunkát a leigazolás után azonnal jogosult Közszolgáltató számlázni 
Megrendel� felé. 

c)  Rendkívüli díjváltozás a díjfizetési id�szakon belül abban az esetben lehetséges, ha 
Közszolgáltató önköltségének változását alapvet�en befolyásoló tényez�k 
(üzemanyag ára, lerakási díj) jelent�s mértékben változnak, és arról felek 
megegyeznek. 

 

4.  A fizetés módja: 
a)  Megrendel� a benyújtott számlát 20 banki munkanapon belül köteles kiegyenlíteni. A fizetés módja 
átutalás. 

b)  Késedelmes fizetés esetén Közszolgáltató jogosult a számla összegére 
vonatkoztatva a Ptk-ban meghatározott éves késedelmi kamat arányos részének 
érvényesítésére. 

c)  A leszámlázott összeg mértékét – Megrendel� által a köztisztasági naplóban történt 
teljesítés leigazolása után – csak bírósági úton lehet vitatni, kifogásolni. 

 

5.  A szerz�désben foglaltak ellen�rzése: 
A szerz�désben foglaltakat, illetve az elvállalt pótmunkák teljesítését szerz�d� felek 
megbízottjai közösen ellen�rzik, a teljesítés során jelentkez� panaszokat közösen 
vizsgálják ki, észrevételeiket az ellen�rzési naplóban rögzítik. A szükséges 
intézkedésekr�l és azok megtételér�l kölcsönösen tájékoztatják egymást. 

 

6.  Egyéb kikötések:  
6.1. Amennyiben a vonatkozó jogszabályok lényegesen megváltoznak, úgy a szerz�dést a 

felek közös megegyezéssel az új feltételeknek megfelel�en megváltoztatják. 
6.2.  Közszolgáltató a Szentendre város területén végzett tevékenysége után helyi adók 

megfizetésére kötelezett. 
6.3.  Rendkívüli id�járási és útviszonyok esetén, Közszolgáltató kezdeményezésére, 

szerz�d� felek operatív csoportot hoznak létre. Ilyen esetben a szolgáltatás biztosítása, 
a szerz�désben foglaltaktól eltér�en, az operatív csoport rendelkezései szerint történik. 

7.  A köztisztasági szerz�dés felmondása: 
7.1.31 E szerz�dés rendes felmondási ideje 6 hónap. A felmondási id� alatt jelen 

szerz�désben foglalt kötelezettségeket változatlanul teljesíteni kell. 
7.2. Megrendel� e közszolgáltatási szerz�dést felmondhatja, ha  

a) Közszolgáltató a közszolgáltatás ellátása során a tevékenységére vonatkozó jogszabályokat vagy 
hatósági el�írásokat súlyosan megsértette, és a jogsértés tényét bíróság vagy hatósság joger�sen 
megállapította32; 

                                                 
31 Módosította a 442/ 2005. (XII.13.) Kt. sz. határozat 
32 Módosította a 442/ 2005. (XII.13.) Kt. sz. határozat 
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b) Közszolgáltató e szerz�désben megállapított kötelezettségeit neki felróhatóan 
súlyosan megsértette33. 

7.3. Közszolgáltató e szerz�dést akkor mondhatja fel, ha Megrendel� e szerz�désben 
meghatározott kötelezettségét a Közszolgáltató írásbeli felszólítása ellenére súlyosan 
megsérti, és ezzel a Közszolgáltatónak kárt okoz, vagy akadályozza a közszolgáltatás 
teljesítését.34 

 
8.  Záró rendelkezések: 
8.1. A szerz�désben nem érintett kérdések tekintetében a Ptk., valamint a vonatkozó egyéb 

jogszabályok az érvényesek. 
8.2. Jelen szerz�dést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 

megegyez�t, felek jóváhagyólag írják alá.  
8.3. Szentendre Város Önkormányzata e szerz�dés aláírására a Polgármestert 

felhatalmazta, a város köztisztaságáról szóló 45/2001. (X.15.) Önk. sz. rendelet 2. § 
(3) bekezdésében. 

8.4. A csatolt mellékletek a szerz�dés elválaszthatatlan részét képezik: 
1. sz. melléklet – Géppel végzett úttisztítás jegyzéke 
2. sz. melléklet – Kézzel takarított területek jegyzéke 

A) hómentes id�szak 
B) havas, síkos id�szak 

3. sz. melléklet – Buszmegállók tisztántartása 
A) hulladékgy�jt� edénnyel ellátott buszvárók 
B) hulladékgy�jt� edény nélküli buszvárók 

4. sz. melléklet – Utcai szeméttárolók ürítése 
5. sz. melléklet – Egységárak jegyzéke 
6. sz. melléklet - Takarítási  ütemterv 
7.    sz. melléklet - Kézi szóróanyag kihelyezésének helyszínei 

 
Szentendre, 2005. december 15. 
 
 MEGRENDEL�      KÖZSZOLGÁLTATÓ 
Szentendre Város Önkormányzata       Városi Szolgáltató Rt. 
Miakich Gábor       dr. Molnár Ildikó         Horváth Gusztáv        
polgármester                 jegyz�             cégvezet� 
 

                                                 
33 Módosította a 442/ 2005. (XII.13.) Kt. sz. határozat 
34 Módosította a 442/ 2005. (XII.13.) Kt. sz. határozat 
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1. számú melléklet 
 

Géppel végzett úttisztítás jegyzéke 
 
Március 01-t�l október 31-ig munkanapokon és szombaton, november 01-t�l február 28-
ig munkanapokon (síkos, havas útviszonyok esetén egyeztetés szerint): 
 
Bogdányi u. (Lázár cár tér – Rév u. ) házfaltól 1,5 m kihagyva  300 m 
Bolgár u.  186 m 
Bükkös part (Bajcsy Zs.u. – Kucsera F.u.)  371 m 
Dumtsa Jen� u  190 m 
Duna korzó (Kert u. –tól Rév u.-ig)  726 m 
Jókai u.  142 m 
Kanonok u.  108 m 
Kossuth Lajos u.  448 m 
Péter- Pál u.  164 m 
Rákóczi Ferenc u. (Céh utcáig)  252 m 
Rév u.    87 m 
Tiszteletes utca házfaltól 1,5 m kihagyva 123 m 
Városház tér    83 m 
Vasúti villasor (Szabadkai úttól M11 útig)  580 m  
 
Hetente takarított terület:           május 01- t�l augusztus 31. 
 
Kálvária út  1065 m 
Pomázi u.   527 m 
Radnóti u.   944 m 
Római sánc u.    490 m 
K�zúzó utca                720 m 
 
Gépi locsolás május 01-t�l augusztus 31-ig hetente háromszor (hétf�, szerda, péntek) 
 
Bükkös part (Tiszteletes u.- Kucsera F. u.) 
Duna korzó (Jókai u. – Rév u.) 
Jókai u. 
Kálvária út 
Kanonok u. 
Kossuth Lajos u. 
Paprikabíró utca 
Péter- Pál u. 
Radnóti M. u. 
Rákóczi u. (Céh utcáig) 
Római sánc utca 
Tiszteletes u. 
Városház tér 
Vasúti villasor (Szabadkai úttól M11 útig) 
K�zúzó utca 
Az úthosszak a gépi tisztítás lehet�ségeit figyelembe véve módosulnak. 
Tüzivíz vételi lehet�ségek: Duna korzó – Budapest Bank RT., Dobogók�i út – Hawle,  
Püspökmajori lakótelep – Hamvas B. út. 
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2. számú melléklet 
 

Kézzel takarított területek jegyzéke 
 
A) hómentes id�szak 
   
( 4 ) Dumtsa J utcai járdák   1768 m2  (mindkét oldalon) 
( 4 ) Duna korzó járda     1452 m

2
 (Jókai u.- Görög u.- Rév u.)  

( 3 ) F� tér     1722 m
2
 

( 3 ) Futó utca      323 m
2
 

( 3 ) Görög utca      413 m
2
 

( 1 ) HÉV aluljáró+lépcs�k     428 m
2
 

( 1 ) Hév aluljárótól Dózsa Gy. u.     150 m
2 

( 1 ) HÉV aluljáró az állomásig     288 m
2
 (Sárga határoló vonalig) 

( 1 ) Hév aluljáró-Posta járda     359 m
2
 (Telefonfülke) 

( 5 ) Kossuth u. járda  10568 m
2
 (Földhivatal oldalán) 

( 5 ) Kossuth u-i híd+pihen�     132 m
2
 

( 6 ) Várdombi lépcs�k        81 m
2
  (3 db) 

( 6 ) Várdombi sétány      166 m
2
 (fels� lépcs�k között) 

( 6 ) Vastagh Gy utca      151 m
2
 

( 6 ) Bükkös-híd (M11) járda  
        lépcs�t�l tér felé 50 m hosszan        75m

2
 + db M11 buszmegálló 

( 2 ) Rákóczi út - Városház tér-Bajcsy Zs. út  
       (Polg. Hiv körüli járdák + okmány iroda el�tt) 360 m2  
       Kossuth L utca Duna felé es� oldala      528 m2 
( 7 ) Vujisics tér         80 m2 
 
Március 01-t�l október 31-ig munkanapokon és a ( 2 ), ( 3 ),( 4 ), ( 7 ) területek vasárnaponként. 

 
November 01-t�l február 28-ig csak munkanapokon 
 
Napi takarítási id�beosztása: 
 id�szak ( óra )  terület jele: 
   6 - 8   ( 1 ) 
   7 – 8   ( 2 ) 
   8 - 9   ( 3 ) 
   9 – 11   ( 4 ) 
 11 –12   ( 5 ) 
 11 – 1/2 12  ( 7 ) 
 12 – 14   ( 6 ) 
 
 
Hetente kétszer söpört terület (hétf� és péntek)  
 11 – 1/ 2 12-ig  Batthyány utca 112 m

2 
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   8 – 9 -ig Bercsényi u.  200 m
2 

 12 – 14-ig Fest� köz  38 m
2
 

 12 – 14-ig Jankó János utca 295 m
2 helyett 220

 
 12 – 14-ig Rab Ráby tér 405 m

2
 

 12 – 14-ig         Török köz 148 m
2
 

 
Gyakoriság: egész évben 
 
B) Síkos illetve havas id�szakban: 
 
Rendszeresen takarított területeken a feladatok a hó eltakarítással és a síkosság mentesítéssel 
kiegészülnek szükség szerint, amennyiben ezen feladat ellátása az általánostól eltér� 
gyakoriságot jelent, Felek a többlettevékenységet pótmunkaként számolják el. 
 
 kézi 9-10-ig Dumtsa J. u. járda    884 m

2
  

   (város fel�l egy oldal) 
 gépi F� tér 1722 m

2      

 kézi 9-10-ig Futó u.    126 m
2  

(1,5 méter 
széles) 
 gépi Görög u.   413 m2 
 kézi 10-t�l HÉV aluljáró – Dózsa Gy. útig    249 m

2
 

 kézi 6-7-ig HÉV aluljáró – Postáig   359 m
2
 

 kézi 6-7-ig HÉV aluljáró + lépcs�k   428 m
2
 

   (középen és szélen kupacolva) 
 kézi 6-7-ig HÉV aluljáró sárga vonalig      288 m

2 
  

 kézi 6-7-ig  Kossuth L. u-i járdák pihen�vel    528 m
2 

(csak egy 
oldal) 
 kézi 10-12-ig Várdombi lépcs�k     81 m

2
 

 kézi 10-12-ig  Várdombi sétány     88 m
2 

(1 méter 
széles) 
 kézi 10-12-ig  Vastagh G. u.     54 m

2 
(1,5 méter 

széles) 
 kézi 10-12-ig  Bükkös-híd (M11)  
  lépcs�t�l járda 70 m hosszan  75 m

2 
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3. számú melléklet 
 

Buszmegállók tisztántartása 
 
 
A) hulladékgy�jt� edények ürítése: 
Gyakoriság: november 01-t�l február 28-ig munkanapokon 
 március 01-t�l október 31-ig minden nap 
 
Helyszínek: 
Megnevezés: db 
 
Ady E. u. (Barackvirág) 1 
Ady E. u. (Papsziget) 1 
Daru piac 1 
Dózsa Gy. U. (ÉMI) 1 
Dózsa Gy. U. (Papírgyár) 2 
Duna korzó 1 
Dunakanyar körút (Bükkös part)   1 
Dunakanyar körút (Bükkös part) 1 
Dunakanyar körút (Egres) 1 
Dunakanyar körút (Pilis Rádió) 1 
Dunakanyar körút ( Pismány ABC ) 1 
Dunakanyar körút ( Református Gimnázium ) 1 
Dunakanyar körút (Vitéz u.) 1 
Kálvária u. (Hamvas B. u.) 1 
Kálvária u. (János u.) 1 
Kálvária u. (Kálvária tér) 1 
Skanzen buszforduló 1 
Szentlászlói u. (Kéki bánya) 1 
Szentlászlói u. (Promt Kft.) 1 
Szentlászlói u. (Templom u.) 1 
Szentlászlói u. (Ungvár) 1 
Sztaravodai u. (11-es út) 1 
Sztaravodai u. (Temet�) 1 
 
 
 
B) Buszvárók takarítása: 
 
Havas, síkos id�szakban a hóeltakarítást és síkosságmentesítést is el kell végezni az id�járás 
függvényében. Amennyiben ezen feladat ellátása az általánostól eltér� gyakoriságot jelent, 
Felek a többlettevékenységet pótmunkaként számolják el. 
 

0. Helye Várak.hely Épület 
Kosár 

Építm. 
alapter. 

Terület Gyakori-
ság 

Össz. 

1. Dózsa Gy. út 
(Egyetem) J 

N N  20 1 x 20 

2. (Papírgyár) J Ü N 8m2 20 1 x 28 
3. (ÉMI) J Ü I 10m2 - 1 x 10 
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4. (Papírgyár) J N I 
(2db) 

- 20 1 x 20 

5. (Egyetem) J Ü N 10m2 - 1 x 10 
6. Dunakanyar krt. 

 (K�tár) 
J N N - 20 1 x 20 

7. (Bükkös) J Ü I 8m2 20 2 x 56 
8. (T�zoltóság) J N I - 20 1 x 20 
9. (Egres u.) J Ü I 8m2 20 1 x 28 

10. Ady E. u. J N N - 20 1 x 20 
11. (Papsziget) J Ü N 8m2 20 2 x 56 
12. (Horgony u.) J N N - 20 1 x 20 
13. (Barackvirág u.) J N N - 20 1 x 20 
14. (Határ u.) J K N 8m2 20 1 x 28 
15. (Barackvirág u.) J F I 6m2 20 1x 26 
16. (Horgony u.) J K N 8m2 20 1x 28 
17. (Papsziget) J K I 10m2 20 2x 60 
18. (Danubius) J Ü N 8m2 20 1x 28 
19. Barackos u . 

(Feny� u.) 
SZ N N - 20  

1x 
20 

20. (Lejt� u.) J F N 6m2 10 1x 16 
21. (Meggyfa u.) J N N - 10 1x 10 
22. (buszford) J F N 6m2 10 1x 16 
23. (Meggyfa) J N N - 20 1x 20 
24. (Lejt� u.) J F N 6m2 20 1x 26 
25. (Törökvölgyi út) J F N 6m2 10 A 16 
26. Egres u. 34.sz. J N N  10 1x 10 
27. Egres u. 11fkl út J N N  10 1x 10 
28. Dunakanyar krt. 

(Pism.ABC) 
J Ü I 6m2 20 1x 26 

29. Sztaravodai u.  
(Fagyizó) 

J N I  10 1x 10 

30. (Temet�) SZ F I 8m2 20 1x 28 
31. (Temet�) P N N  10 1x 10 
32. (Tüzép) P N N  10 A 10 
33. (Tüzép) SZ F N 8m2 20 A 28 
34. (18.szám) SZ N N  10 A 10 
35. (18.szám) P N N  10 A 10 
36. (Tegez u.) SZ N N  10 A 10 
37. (Tegez u.) P N N  10 A 10 
38. (Skanzen) SZ N N  10 A 10 
39. (Skanzen) SZ F N 8m2 10 A 18 
40. (buszford.) SZ F I 8m2 20 A 28 
41. (Muflon u.) P N N  20 A 20 
42. (Muflon u.) P N N  20 A 20 
43. (Forrás u. ) SZ N N  20 A 20 

 
 

       

44. Szentlászlói út 
(Szarvashegy) 

SZ N N  20 A 20 
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45. (Szarvashegy) SZ F N 8m2 20 A 28 
46. (Dömörk.elág.) P N N  10 A 10 
47. (Dömörk.elág.) P K N 6m2 10 A 16 
48. (Laktanya ) SZ N N  10 A 10 
49. (Laktanya ) SZ N N  10 A 10 
50. (Kékid�l�) SZ N N  10 A 10 
51. (Kékid�l�) SZ N N  10 A 10 
52. (Kéki k�bánya) P K I 8m2 10 A 18 
53. (Kéki k�bánya) SZ N N  10 A 10 
54. (Szt.L 160) SZ N "I"  10 1x 10 
55. (Szt.L 160) SZ N N  10 1x 10 
56. (Szt.L 152) SZ N N  10 1x 10 
57. -      "    - P K N 6m2 10 1x 16 
58. (Szt.L. 120) SZ N N  10 1x 10 
59. -    "   _ P K N 6m2 10 1x 16 

         
         

60. (Templom u) SZ F I 6m2 10 1x 16 
61. (Tavasz u.) SZ N N  10 A 10 
62. (Tavasz u.) SZ N I  10 A 10 
63. Ljuboljevits u. SZ N N  10 1x 10 
64. Vasvári P. u.  

(Óvoda) 
J N "I"  20 1x 20 

65. Dunakanyar krt. 
(Pilis rádió) 

J Ü I 6m2 10 1x 16 

66. (Bükkös híd) J Ü I 8m2  20 2x 56 
67. (Vitéz u ) J N I  10 1x 10 
68. Kálvária u.    

(F�t�m�) 
J Ü I 10m2 20 1x 30 

69. (János u.) J Ü I 10m2 20 1x 30 
70. (Radnóti sarok) J N N  20 1x 20 
71. Radnóti u. J Ü N 6m2 20 1x 26 
72. Pomázi u. J Ü I 6m2 20 1x 26 
73. Kálvária tér J N N  20 1x 20 
74. Kálvária tér J Ü I 6m2 20 1x 26 
75. Daru piac SZ F I 8m2 20 1x 28 
76. Dunakorzó  

(DMH) 
J N N  20 1x 20 

77. (Görög u.) P N N  20 1x 20 
78. (Rév u.) J N N  20 1x 20 
79. (Rév u.) J N I  20 1x 20 
80. (Ady E.u.) J N N  20 1x 20 
81. (Sziget u.) J N N  20 1x 20 
82. Dömörkapu 

 Pszt.l-i elág. 
P N N  10 A 10 

83. 
Anna-völgy 

P N N  10 A 10 

84. elág. P N N  10 A 10 
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85. elág. P N N  10 A 10 
86. Tölgyes P N N  10 A 10 
87. Tölgyes P N N  10 A 10 
88. Lakások P I N 8m2 10 A 18 
89. Forduló P N N  10 A 10 
90.        1686 

 
 
 
Gyakoriság rovatban az  „A” jelentése:  alkalomszer� takarítás 
Takarítások id�pontja: 
 
                                        Nap                                                 buszmegállók  
 
                                        hétf�                                                   1 - 18 jel�ek 
                                        kedd                                                 67 - 81, 17, 26 - 28 jel�ek 
                                        szerda                                              19 - 25, 29 - 43 jel�ek 
                                        csütörtök                                          44 - 65 jel�ek 
                                        péntek                                              82 - 89, 75, 76 jel�ek 
 

A Bükkös part  M11 2db megálló a kézi takarítás keretében  naponta kerül takarításra.



 123 

4. számú melléklet 
 

 Utcai szeméttárolók ürítése 
 
 
Gyakoriság: november 01-t�l február 28-ig munkanapokon 
 március 01-t�l október 31-ig minden nap 
 
Megnevezés: db 
 
11-es út melletti autóbusz parkoló 7 
Alkotmány u. 2 
Bajcsy Zsilinszky u. 1 
Bercsényi u.  1 
Bogdányi u. 4 
Bükkös part (Mátyás kir.u.) 6 
Bükkös part (Orvosi rendel�) 2 
Dumtsa J. u. 6 
Duna korzó (Gomba) 3 
Duna korzó (Jókai . Görög u.) 3 
F� tér                                                                          11 
Görög u. 3 
HÉV aluljáró (Posta) 2 
Hild lépcs� 2 
Jókai u. 3 
Kanonok u. 1 
Kossuth L. u. (Földhivatal) 2 
Kossuth L. u. (Híd) 7 
Kossuth L. u. (Posta) 9 
Kucsera F. u. 1 
Lázár cár tér 2 
Martinovich u. 4 
Pásztor köz 1 
Pátriárka u. 1 
Péter- Pál u. 4 
PMKK 7 
Rákóczi F. u. 1 
Szentlászlói u. (Pásztor u.) 1 
Templom domb 4 
Toldi köz  1 
Török u.  1 
Kálvária utca                                                               4 
Városház tér 5 
Összesen:                                                                 114 
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5. számú melléklet35 
 

Egységárak 
 
 
 Szemételhelyezés 819 Ft/m

3
 

 Gépi locsolás 5500 Ft/üó 
 Víz térítés nélkül 
 Kézi úttisztítás 5,00 Ft/m

2
 

 Gépi seprés 4,00 Ft/m
2
 

 Multikár 4120 Ft/üó 
           Mercedes gy�jt� gépkocsi          6798 Ft/üó 
 Scania gy�jt� gépkocsi 11845 Ft/üó  
 IFA gy�jt� gépkocsi 4738 Ft/üó 
 IFA billencs gépkocsi  4738 Ft/üó 
 MTZ munkagép 2811 Ft/üó 
 Szeméttárolók ürítése   103 Ft/db 
 Rakodómunkás   1030 Ft/ó  
 Rakodómunkás munkaszüneti n. 1545 Ft/ó 
 Sarazás 21.836 Ft/ km (egy oldalon) 
  Kockak� burkolat + 30% 
 Rakodógép   5150 Ft/üó  
 Buszváró takarítása  220 Ft/db 
 Munkaszüneti napon a gépüzemóra pótdíj + 10% 

 
Konténerek kihelyezése, elszállítása: 
  1.) Kommunális hulladék esetében: 

 1,1 m
3 

2456 Ft 
 2,5 m

3 
 5394  Ft 

 4,0 m
3 

 8524 Ft 
 7,0 m

3
                                      14917 Ft 

  2.) Lom és sitt esetében: 
 3 m3  10.920 Ft 
 5 m3  13.309 Ft 
 7 m3  15.625 Ft 

 
Hulladékkezelési díj a 2006. évi díjfizetési id�szakra: 2087 Ft/ laza m

3
 

Az egységárak  az ÁFA-t nem tartalmazzák. 
 
 

  

                                                 
35 Módosította a 442/ 2005. (XII.13.) Kt. sz. határozat 
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6. számú melléklet 
 

Kézi szóróanyag kihelyezésének helyszínei 
 

 
M�anyag szóróanyag-tárolókban: 
 
Görög utca – Futó utca 
Bükkös part – piaci fahíd baloldal-jobb oldal 
Bükkös part egészségház jobb oldal 
Kossuth L. utca– Paprikabíró utca 
HÉV-aluljáró mindkét oldal 
Kanonok utca – Bajcsy-Zsilinszky utca 
Móricz Gimnázium 
Polgármesteri Hivatal udvar 
Városház tér – Rákóczi utca 
Pásztor utca – Szentlászlói út 
Széchenyi tér sorházak és virágbolt elé 
 
M�anyag szóróanyag-tárolóban, vagy bélelt zsákban: 
 
Dunakanyar krt. – Bölcsöde köz                             Pismány utca – Inda utca – Napos sétány 
Vörösmarty utca – Céh utca                       Pismány utca – Kilátó utca – Napos sétány 
Templomdomb lépcs�                       Cseresznyés utca – Kökény utca – 
Boróka                    utca – Pismány utca 
Alkotmány utca – Templomdomb sarok                 Puskin utca – Kavics utca 
Szegedi utca eleje, vége                                           Kálvária tér 
Lakótelepi lépcs�k 

Völgy utca fordulóhoz és zsák részhez a Duna felé 

Berek utca – Csóka utca                                          Fürj utca lent és fent  
Berek utca – Szirom utca                                         Balázs Árpád utca lent és fent és Körte 
utcánál 
Berek utca – Hajnal utca                                          Jobbágy utca – Frangepán utca 
Berek utca – Bég utca                                              Barackvirág utca – Híd utca – Csalogány  u 

Várkonyi utca, Akácfa sarok 
Bérc utca 
Akácfa utca 
Búzavirág utca fent, lent 
Fogoly utca – Egres utca 
Fogoly utca – Vörösgy�r� utca 
Vörösgy�r� utca – Páfrány utca 
Pálma utca fent és lent 
Tegez utca – Szajkó utca 

Tegez utca, lefagyásokhoz 
Szajkó utca fent 
Táltos utca – Tegez utca 
Táltos utca – Csíz utca 
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Mária utca fent és lent 
 
 
Berkenye utca elágazásnál 
Kakukk utca – Berkenye utca 
Kakukk utca – Cs�sz utca 
Kakukk utca – Fecske utca, Gesztenye u, F�zfa utca 
Fecske utca – Ady E. utca 
Berkenye utca – Meredek utca 
Berkenye utca – Magas utca 
Berkenye utca – Szilfa utca 
Áfonya utca bels� elágazás 
Fest� utca 
Bánáti utca – Boromissza utca, M�vész téri sétaút fels� rész 
Zrínyi utca 
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A Képvisel�-testület a 15. napirendi pontot zárt ülésen tárgyalja, melyr�l 
külön jegyz�könyv készül. 
 
 
 
Miakich Gábor polgármester: a nyílt ülést 17.39 órakor megnyitja, megállapítja, hogy a 
Képvisel�-testület határozatképes, a jelenlév� képvisel�k száma 18 f�.  
 
 

 
 

16.  Tájékoztató a Városi Szolgáltató Rt.-nek a liberalizált gázpiacról történ� földgáz 
beszerzésér�l 
El�adó: Miakich Gábor polgármester 

 
 
Miakich Gábor polgármester: megállapítja, hogy a napirendi ponthoz kérdés, hozzászólás 
nem történt, a tájékoztatót a Képvisel�-testület tudomásul veszi.  
 
 

 
17.  El�terjesztés f�t�m� területén elhelyezend� uszoda és szabadid�központ 

szabályozási tervér�l, Püspökmajor lakótelep Fehérvíz utca – Kálvária út – 
Hamvas Béla u. – 1245/41 hrsz-ú út által határolt terület szabályozási terv 
tervezési programjának módosításáról 
El�adó: Miakich Gábor polgármester  

 
dr. Dietz Ferenc képvisel�: észrevételét a napirendi ponttal kapcsolatban kifejtette kör e-
mailben a képvisel�k számára. Legfontosabb beruházásnak tartja az uszoda megépítését, 
szüksége van rá a városnak. Támogatja, és közrem�ködött abban, hogy ténylegesen olyan 
szerz�dés szülessen a megállapodás során a vállalkozóval, amely kedvez� a város számára, és 
a vállalkozónak is megfelel� feltételeket biztosít ahhoz, hogy ténylegesen tudja m�ködtetni a 
beruházását. Fontosnak tartja kiemelni, hogy a korábbi testületi ülésen, a szabályozási terv 
módosításakor a Kálvária út – Hamvas Béla u. – Fehérvíz u. tömbre vonatkozóan döntöttek 
arról, hogy ténylegesen hogyan kerüljön sor a beépítésre. És ezzel összefüggésben a 
dokumentációban szerepelt egy javaslat is, amely azt tartalmazta, hogy a mostani 
el�terjesztésben szerepel� m�hely épület ténylegesen lebontásra kerüljön, és zöldfelület 
kerüljön ott kialakításra. A F�építész, a VSZ Rt. cégvezet�je és több résztvev� egyeztetése 
eredményeként született megállapodás. Arról a JIÜB ülésen is tájékoztatott Cégvezet� Úr, 
hogy a m�hely épületre nincs igazából szüksége a cégnek, tehát egy hátsó részen felépítésre 
kerül maga a kiszolgáló épület, ahová el lehet helyezni a szükséges irodákat. Aki a területet 
ismeri, tudja, hogy rendkívül s�r� a beépítettsége, ezért mindenképpen üdvözlend� dolog 
volt, hogy ténylegesen a zöldterületet növeljék ebben a térségben. Megérti, hogy a kivitelez� 
azt mondja, hogy az uszoda finanszírozhatósága érdekében különböz� kisegít� 
létesítményekre van szüksége. Tudni kell viszont azt is, hogy ezeknek mi az ára, és hol van az 
a határ, ahol határt akarnak szabni a különböz� létesítményeknek. Ennek következtében a 
lakókra is plusz teher jut, a parkoló mellett ténylegesen egy új kialakítással a tervek szerint 
játszóház lesz, továbbá ráépítés kellene a térre. A zajhatások és egyéb környezeti hatások 
tovább n�nek ezzel összefüggésben. Mindenképpen jónak tartaná, ha egyszer elhatározta a 
testület, és a javaslatban szerepel, hogy a zöldfelületet ezen a területen növeljék, akkor azt ne 
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csak szóban támogassák, és ne tegyenek azzal ellentétes lépéseket.  
Egyebekben, a Qualitim Consult Kft. 2-3-4-5. pontjában szerepl� javaslatával kapcsolatban 
nincs ellenvetése, az 1. pontban, hogy játszóház kerüljön kialakításra, nem tartja jó 
megoldásnak.  
 
Simonyi György képvisel�: nem tud elfogadni semmiféle változtatást, amíg a vállalkozói 
szerz�désb�l nem kerül ki az, hogy az Önkormányzat pénzügyi garanciát vállal a cég 
teljesítésére. Úgy tudja, hogy egy 10 M Ft-os cégr�l van szó, kapacitásával és 
rátermettségével kapcsolatban nem kapott megbízható vállalást, és a referenciái is 
hiányoznak. Mindezen indokok alapján nem támogatja az el�terjesztést.  
 
Hankó László képvisel�: a Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság az 
el�terjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képvisel�-testületnek. Saját maga nem 
igazán ért egyet dr. Dietz Ferenc képvisel�vel. Az épület, amely egy különálló része a 
F�t�m�nek, egy lerobbant épület, örömmel venné, ha az lebontásra kerülne, és helyette egy új 
épület állna. Az nem igazán zavarná a környezetet. Nem kellene az uszodát meggátolni, 
hanem támogatni lenne szükséges. Eddig sem volt ott zöldterület, most sincs. Nem szeretné, 
ha az uszoda nem valósulna meg.  
 
Magyar Judit képvisel�: emlékeztet egy korábbi id�szakra, amikor a Képvisel�-testület 
elodázott egy uszoda-építést. Nem hiszi, hogy kétszer egy ciklus alatt ezt meg lehet tenni. A 
terület, amelyet kijelöltek, alkalmas arra, hogy ott uszoda épüljön. Az övezetre el�írt 30%-os 
beépíthet�séget nem fogja meghaladni. Természetesen jó lenne, ha ott zöldfelület lenne, de 
vannak prioritások. Ha a lakosság egy uszodát kap egy park vagy játszótér helyett, amib�l van 
a lakótelepen néhány, akkor azt értékelni fogja és nem valószín�, hogy akadályt gördít az elé, 
hogy ott egy olyan beruházás valósuljon meg, ami hiányt pótolna.  
 
Zakar Ágnes képvisel�: véleménye szerint a Képvisel�-testület másról vitatkozik, mint 
amir�l az el�terjesztés szól. Egy olyan szabályozási terv-módosításról van szó, amit ha nem 
fogadnak el, miért ne valósulna meg az uszoda? Felhívta a Qualitim Consult Kft. tulajdonosát, 
Simon Pétert, és kérte, hogy mondja el az indokait. Tudomása szerint az uszoda-ügyben 
mindenben mellette állt a Képvisel�-testület, és továbbra sem kívánnak az uszodával szemben 
állni. Viszont az uszoda környékén és a lakótelepen nincs egy talpalatnyi zöld- vagy 
beépítetlen terület sem. Nem látja, hogy a szabályozási terv módosításától függne az uszoda 
léte.  
 
dr. Bindorffer Györgyi képvisel�: valóban az uszoda létének kérdése merül fel, ha a terület 
nem lesz az uszoda épít�jének használatában?  
 
Miakich Gábor polgármester: van egy befektetni szándékozó, aki egy paraméterekkel 
rendelkez� épületet szeretne megvalósítani. A szabályozási tervnek, hogy a befektet� tovább 
tudjon lépni, ezt lehet�vé kell tenni.  
Dr. Dietz Ferenc képvisel� kifogása a m�hely épületeknél lév� irodahasznosításra irányult, 
arról lehet dönteni. Valóban nem az alapstruktúrához tartozott, viszont az építménymagasság, 
beépíthet�ség az igen.  
 
Horváth Gusztáv VSz. Rt. cégvezet�je: el�ször szóba került az épület elbontása, akkor 
parkolók lettek volna a helyén. Azóta ezt egy mélyített garázsban több parkolóhellyel kívánja 
megoldani a tervez�. Tehát ezért kapott itt lehet�séget egy új beruházásra, egy játszóházról 
van szó. Köztudott, hogy milyen konstrukcióban épülne az uszoda, minden bevételre szükség 
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van ahhoz, hogy a lízing majd törleszthet� legyen. Ennek a hozadéka kb. évi 160 M Ft lenne 
az üzleti terv szerint. Sajnálatos módon Simon Úr a mai ülésen nem tudott megjelenni. 
Ismeretei szerint – bár nem Simon Úr megbízásából beszél – az el�terjesztés támogatása 
nélkül nem fog megépülni az uszoda, és az egész komplexum. Ebb�l a bevételb�l olyan nagy 
haszon nem származhat, egy része a beruházásnak. Tudomása szerint nagyon „borotvaélen 
táncol”, hogy finanszírozható-e a beruházás a bevételekb�l vagy sem. Nem egyszer� dolog 
összehozni egy üzleti tervet. A jól m�köd� állatkerti játszóházról vették a mintát. Több 
mindent szeretnének megvalósítani, ami bevételt fog jelenteni, mert önmagában az uszoda 
ráfizetéses. Úgy gondolja, most a beruházás létér�l szavaz a testület.  
 
Wachsler Tamás képvisel�: érthet�, hogy a rendezési tervr�l beszélnek és nem az uszodáról 
általában. De elhangzott, hogy „borotvaélen táncol” a finanszírozási koncepció. Eddig 
egészen mást hallott, hogy nyugodtan adják meg a garanciákat, mert az Önkormányzatot 
semmiféle veszély nem fenyegeti.  
Megjegyzi, hogy – mivel döbbenten olvassa, hogy „tervez�i megbeszélést tartottunk, amelyen 
a következ� személyek vettek részt: két tervez�, akik a projektet képviselik, a projektcég két 
tagja és a VSz. Rt. cégvezet�je.” Az Önkormányzat részér�l viszont senki nem jelent meg, 
különösen hiányolja a F�építész jelenlétét. Kéri, ha valaki a rendezési terv módosítását kéri, 
akkor olyan megbeszéléseken vegyen részt, ahol ott van a F�építész is, aki ki tudja fejteni a 
véleményét, hogy az alapján a Képvisel�-testület is állást tudjon foglalni.  
Az uszoda ügyében több szavazás is történt, amelyek afféle kötelezettség-vállalásokat 
eredményeztek, amiben azt mondta a Kft. képviseletében Simon Péter, hogy biztosan 
megvalósul az uszoda. Jelenleg azt hallgatja a Képvisel�-testület Horváth Gusztáv VSz. Rt 
cégvezet�jét�l, hogy csak akkor lesz uszoda, ha mellette még más is megvalósul.  
Kéri, hogy jelenjen meg a testületi ülésen Simon Péter, és mondja el személyesen, hogy az 
eddigi vállalásai nem valósak, hanem más feltételek elfogadása esetén. Annak alapján, hogy 
üzenetet küld levélben, nem támogatja az el�terjesztést.  
 
dr. Bindorffer Györgyi képvisel�: kijelenti, hogy a feltételek felállítása zsarolás.  
 
Zsigmondi Éva képvisel�: javaslata, hogy várják meg Simon Péter megjelenését, és 
hallgassák meg a véleményét.  
 
Radványi G. Levente alpolgármester: ügyrendi javaslata, hogy ne Simon Péter személyét 
várják meg, hanem azt, hogy Simon Péter több információval és a szerz�dés tervezetével 
tudjon szolgálni. Az el�készített anyag kerüljön vissza a testület elé, ezért ma javasolja az 
el�terjesztés napirendr�l való levételét.  
 
Miakich Gábor polgármester: Radványi G. Levente alpolgármester ügyrendi javaslatát 
szavazásra bocsátja.  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 983   Száma: 2005.12.13/4/0/ 
Ideje: 2005.dec..13 17:59 
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszer� szavazás 
 
Tárgya:  
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Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 88.88 84.22 
Nem 1 5.56 5.26 
Tartózkodik 1 5.56 5.26 
Szavazott 18 100.00 94.74 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.26 
Összesen 19   100.00 
Megjegyzés: 
 
Benkovits György Igen - 
dr. Bindorffer Györgyi Igen - 
dr. Dietz Ferenc Igen - 
Eszes Sándor Igen - 
Fülöp Zsolt Igen - 
Hankó László Igen - 
Horváth Gy�z� Igen - 
Magyar Judit Igen - 
Miakich Gábor polgármester Igen - 
dr. Pázmány Annamária Igen - 
Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 
Simonyi György Igen - 
Szeg� Eta Igen - 
Wachsler Tamás Igen - 
Zakar Ágnes Igen - 
Zsigmondi Éva Igen - 
dr. Kiss László Nem - 
Lakatos Pálné Tart. - 
dr. Dragon Pál Távol - 
 
     
A Képvisel�-testület 16 igen szavazattal levette a mai ülés napirendjér�l a f�t�m� területén 
elhelyezend� uszoda és szabadid�központ szabályozási tervér�l, Püspökmajor lakótelep 
Fehérvíz utca – Kálvária út – Hamvas Béla u. – 1245/41 hrsz-ú út által határolt terület 
szabályozási terv tervezési programjának módosításáról készült el�terjesztést.  
 

 

18. El�terjesztés a Belvárosi Koncepcióról (II. forduló) 
El�adó: Miakich Gábor polgármester 

 
 
Zsigmondi Éva képvisel�: a határozati javaslat 2/a pontja nem értelmezhet� számára. Kéri, a 
jöv�ben közérthet�bbek legyenek.  
 
dr. Kiss László képvisel�: kérdése a koncepció készít�ihez, hogy mennyire ismerik a 2004. 
óta folyó parkolással kapcsolatos el�terjesztéseket és javaslatokat? 
 
Fülöp Zsolt képvisel�: a határozati javaslat 1. pontjában a kishíd ügye még függ�ben van, 
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ezért szeretné, ha a belvárosi koncepciót elfogadnák, kivéve a kishídra vonatkozó részt, mely 
több szálon futó cselekmény, nem lenne szerencsés befogalmazni és annak alapján bármit is 
elindítani.  
Az 5. pontban van a tömb-rehabilitációra 22 M Ft jelezve, jogi-m�szaki el�készítésre. Lehet 
konkrétan tudni, hogy mire vonatkozik? Továbbá a 22 M Ft-os költségbecslés biztos vagy egy 
keretösszeg, amelyb�l gazdálkodnak?  
A 9. pontban a Duna korzó és a Lázár cár tér beépítésével kapcsolatban van már egy terv, 
ráadásul azt korábban el is fogadta a Képvisel�-testület. Szeretné, ha megvalósulhatna, hiszen 
azt az Önkormányzat már egyszer kifizette, jóváhagyta, azt a tervet fel kellene használni. 
Reméli, hogy a 11. pontban a 11-es útra vonatkozó leálló sávokra vonatkozó koncepció nem 
azt jelenti, hogy a jelenleg 2x2 sáv lesz�külne 1-1 sávra?  
A 12.1. ponttal kapcsolatban lakossági fórum megtartását javasolja, utána kellene a 
parkolással kapcsolatos végs� álláspontot kialakítani.  
 
 
Farkas László F�MTERV részér�l: az el�zetes parkolási vizsgálatok részei az anyagnak, 
végül is illeszthet�k bele. Az egész koncepció gyökeresen alapvet�en másképp épül föl, az 
el�zetes kisebb vizsgálatok a parkolásra vonatkozóan megtörténtek. Az egész egy központi 
kérdésre épül föl, a belváros forgalommentessé tételének koncepciójából indul ki, és fejl�dik 
tovább.  
A 11. sz. f�útra vonatkozó parkolósáv kérdése nem igazán a koncepció része, csak 
felvet�dött, mint igény, semmiképpen nem a 2x2 sáv rovására, hanem amellé, ahol lehet�ség 
és igény van rá.  
A kishíd kérdése kihagyható, nem igazán tartozik a belvároshoz ilyen szempontból.  
 
Soóky-Tóth Gábor ECORYS Magyarország Kft.: a Lázár cár térrel kapcsolatban elmondja, 
hogy eredetileg a koncepció alapvet�en a Duna korzó rendezésének elindítását tartalmazta. A 
legutóbbi egyeztetésen merült föl, hogy egy integrált dolog legyen a Lázár cár térrel, és 
esetleg még a Bogdányi utcával. Nincs akadálya, hogy a meglév� terv legyen a felhívás része, 
és a javaslatok vegyék figyelembe a meglév� tervet, ill. annak továbbgondolását.  
Gyakorlatilag ki lett alakítva egy I. tömb, amivel javasoltak egy sorrendet az ott lév� 
ingatlanok listája alapján, ill. arról megtudott információk alapján. Tehát nyilvánvalóan kell 
egy jogi egyeztetés, a bérl�kkel el kell kezdeni az egyeztetést. Nagyon értékes ingatlanokról 
van szó, de határozatlan idej� bérleti szerz�désekkel kötött, lakott ingatlanokról, tehát a 
bérl�k feje fölött nem nagyon lehet körültekintés nélkül dönteni. A m�szaki állapotra 
vonatkozóan a jelenlegi adatbázis nem teszi lehet�vé azt, hogy ott kiviteli terv nélkül bármit 
el tudjanak érni. M�emléki védettség van, tehát koncepcionálisan, amit meghatároztak, a telek 
mérete, az ingatlan adottságai kapcsán, javaslatot tettek fejlesztésre, b�vítésre, önkormányzati 
cserelakás-alap kialakítására, ennek a további el�készítésére. M�szaki felméréseket kell 
végezni, le kell folytatni a hatósági egyeztetést a M�emlék Felügyelettel, hogy mit enged és 
mit nem, és a bérl�kkel megnézni, hogy hogyan lehet �ket beleilleszteni ebbe a folyamatba, 
akár tömbön belül, akár a területen kívül kapjanak más lakhatást.  
 
Miakich Gábor polgármester: a felvetések értelmében az anyag részének nem tekintik a 
kishíd kérdését. A módosított határozati javaslatot szavazásra bocsátja. 
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Szavazás eredménye 
 

#: 984   Száma: 2005.12.13/5/0/ 
Ideje: 2005.dec..13 18:10 
Típusa: Nyílt 
Rendelet; Elfogadva 
Min�sített szavazás 
 
Tárgya:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 94.12 84.21 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 1 5.88 5.26 
Szavazott 17 100.00 89.47 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   10.53 
Összesen 19   100.00 
Megjegyzés: 
 
Benkovits György Igen - 
dr. Bindorffer Györgyi Igen - 
dr. Dietz Ferenc Igen - 
dr. Dragon Pál Igen - 
Eszes Sándor Igen - 
Fülöp Zsolt Igen - 
Hankó László Igen - 
Horváth Gy�z� Igen - 
Lakatos Pálné Igen - 
Magyar Judit Igen - 
Miakich Gábor polgármester Igen - 
dr. Pázmány Annamária Igen - 
Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 
Szeg� Eta Igen - 
Wachsler Tamás Igen - 
Zsigmondi Éva Igen - 
dr. Kiss László Tart. - 
Simonyi György Távol - 
Zakar Ágnes Távol - 
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Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
444/2005. (XII.13.) Kt. sz. határozata: 

 
 
Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testülete  
 

1. megtárgyalta és elfogadja – a Szentendrét Szigetmonostorral összeköt� kishídra 
vonatkozó megjegyzések törlésével – az Ecorys Magyarország Kft. által készített és a 
szakmai egyeztetések és a lakossági fórumon elhangzott észrevételek alapján 
véglegesítésre került Belváros-koncepciót,  

 
Felel�s:  Polgármester 
Határid�:  azonnal 
 

2. a koncepcióban foglaltak alapján egyetért az ingatlanvagyon- hasznosítás helyi 
rendeleti kereteinek felülvizsgálatával az alábbi szempontok figyelembe vétele 
mellett: 
a) a rendeleti felülvizsgálat célja a bérlakás-vagyon megtartása oly módon, hogy az e 
vagyontípus fenntartásával kapcsolatos költségekkel arányosan kerüljenek a bérleti 
feltételek kialakításra 
b) költségalapú lakbéreket kompenzáló bérl�támogatási rendszer kialakítása (amely a 
szociális méltányosságot és a valós igényeket tükrözi, érvényesíti) 

 
Felel�s:  Polgármester 
Határid�:  2006. májusi testületi ülés 
 

 
3. a koncepcióban foglaltak alapján egyetért a bérlakás-vagyon átalakításával, ehhez 

kapcsolódóan egyes ingatlanok értékesítésével. Úgy dönt, hogy a vagyoneladásból 
származó az értékesítéssel kapcsolatos költségekkel csökkentett bevételt teljes 
mértékben a belvárosban található ingatlanainak megújítására, kiemelten a 
rehabilitációs projektek megvalósítására fordítja. 
Felkéri a Polgármestert, hogy a Jegyz� útján a bérl�kkel az  egyeztetések 
lefolytatásáról, valamint az értékesítés jogi el�készítésének feladatáról gondoskodjon, 
ez alapján az értékesítésre javasolt ingatlanok listáját állítsa össze, az ezzel kapcsolatos 
konkrét döntéshez szükséges el�terjesztést terjessze a képvisel�-testület elé.  

 
Felel�s:  Polgármester, jegyz� 
Határid�:  folyamatos, 2006. májusi testületi ülés 
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4. a koncepcióban foglaltak alapján egyetért a Belváros területén közterület-megújítással 

összekapcsolt tömb-rehabilitációs akciók megvalósításával. Az els� ütemben 
el�készítésre kerül� rehabilitációs akcióterület a Szentendre, Dumtsa Jen� u. 
közterület-megújítása. Úgy dönt, hogy – a program els� lépéseként és a  Belvárosi 
közlekedési koncepció megvalósításának el�rehozott ütemeként –  a Szentendre, 
Dumtsa Jen� utcát sétáló utcává alakítja. Felkéri a Városgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Bizottságot a szükséges forgalomszervezési intézkedések 
meghozatalára.  

 
Felel�s:  Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság elnöke 
Határid�:  2006. március 31. 
 

 
5. dönt a Szentendre, Dumtsa Jen� utca közterület megújításhoz kapcsolódó Dumtsa J. u. 

– Péter-Pál u. – Dunakorzó – Jókai Mór u. által határolt tömbben lév� önkormányzati 
ingatlanok rehabilitációjáról. A tömbrehabilitációs program jogi-m�szaki 
el�készítésére  22.000.000.-   forint költségvetési forrást biztosít 2006 évre. A jogi-
m�szaki el�készítés során a koncepcióban foglaltak alapján meghatározásra kerül a 
bérlakás-állomány területet érint� b�vítés lehet�ségének konkrét meghatározása, a 
felújítás által érintett ingatlanok kijelölése, az ezzel kapcsolatos szükséges bérl�i és 
szakhatósági egyeztetések lefolytatása az engedélyek beszerzése, az ehhez szükséges 
tervezési feladatok elvégeztetése, valamint a megvalósításhoz szükséges 
forrásszervezés: pályázat-el�készítés, finanszírozási megállapodások el�készítése.  
Felkéri a Jegyz�t, hogy a 2006. évi költségvetés el�készítésekor a fenti  összeg 
beépítésér�l gondoskodjon. 

 
Felel�s:  Polgármester, Jegyz� 
Határid�:  2006. december 31. 
  Fedezet biztosítására: 2006. évi költségvetési rendelet elfogadása 
 
 

6. A Képvisel�-testület dönt a  rehabilitációs program(ok) lebonyolítására, valamint a 
koncepcióban foglalt projektek (Belvárosi közlekedési és parkolási koncepció 
ütemezett kialakítása valamint kapcsolódó feladatai, HÉV-végállomás környékén új 
„Belváros-kapu” intézményi-szolgáltató és kiskereskedelmi központ komplex 
intermodális közlekedési csomóponttá alakításának projektje, Ulcisia Castra projekt, 
M�vészetMalom és környéke új kulturális-m�vészeti és idegenforgalmi központ 
projekt, parkolópaletták, parkolósilók beruházása) jogi, m�szaki és üzleti 
el�készítésére és irányítására önálló szervezeti egység felállításának vizsgálatáról. 

 
Felel�s:  Polgármester 
Határid�:  2006. áprilisi testületi ülés 
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7.  egyetért a koncepcióban kidolgozott „Belváros-kapu” intermodális csomópont és 

kistérségi intézményi-szolgáltató, valamint kiskereskedelmi központ megvalósításával 
a HÉV végállomás melletti területen. A projekt megvalósításának els� lépéseként a 
térségben megjelen� befektet�i igényekre is tekintettel egyeztetést kezd az 
önkormányzat tulajdonában lév� 400/1-15 hrsz-ú telkeken található felépítmények 
tulajdonosaival, a környez�, a projekt által érintett ingatlanok tulajdonosaival valamint 
potenciális befektet�kkel a megvalósítás lehetséges üzleti-pénzügyi és jogi 
konstrukciójának kialakítása céljából. 

 
Felel�s:  Polgármester 
Határid�:  folyamatos, beszámolásra 2006. májusi képvisel�-testületi ülés 
 
 

8. A Képvisel�-testület egyetért a koncepciónak a Belváros forgalmi terhelésének 
csökkentését célzó javaslatával, amely hosszú távon, egyes jelent�s forgalmat vonzó 
közintézmények áthelyezésére vonatkoznak. A Képvisel�testület úgy dönt, hogy az 
okmányirodát, valamint egyes egészségügyi ellátó intézményeket a „Belváros-kapu” 
projekt keretében helyezi el. Az elhelyezés feltételeinek részletes meghatározása 
érdekében felkéri a Jegyz�t a szükséges intézményi egyeztetések lebonyolítására, 
részletes projektterv kidolgozására. A projekttervnek ki kell terjednie a 
feladatellátáshoz szükséges m�szaki és gazdasági feltételek teljes kör� tisztázására, a 
„Belváros-kapu” projekt üzleti és jogi konstrukciójába való illeszthet�ség érdekében. 
A projektterv elkészítéséhez szükséges  szakmai segít�k, szakért�k igénybe vételére a 
2006. évi költségvetésben 4.500.000.-Ft összeget  biztosít. Felkéri a Jegyz�t, hogy a 
2006. évi költségvetés el�készítésekor a fenti  összeg beépítésér�l gondoskodjon. 

 
Felel�s:  Jegyz� 
Határid�:  2006. december 31. 
  Fedezet biztosítására: 2006. évi költségvetési rendelet elfogadása 
 

9.  egyetért a  Szentendre, Duna korzó megújításának szükségességével, ennek érdekében 
megbízza a F�építészt a Duna korzó – Lázár cár tér – Bogdányi u. közterület 
rehabilitációs építészeti ötletpályázat kiírásával – tekintettel a koncepcióban 
megfogalmazott forgalomcsillapított útpályára (jav: 3+2,5 m) - és az ezt megalapozó 
társadalmi egyeztetések lefolytatásával. 

 
Felel�s:  Polgármester 
Határid�:  2006. februári testületi ülés 
 

10. egyetért a Duna-korzó forgalmi rendjének a Belváros-koncepcióban foglaltaknak 
megfelel� ütemezett átalakításával és felkéri a Városgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Bizottságot a szükséges m�szaki intézkedések megtételére. 

 
Felel�s:  Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság elnöke 
Határid�:  2006. március 31. 
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11. egyetért a Belváros-koncepciónak a 11. sz. f�útra vonatkozó javaslataival, ezért 
felkéri a Polgármestert egyeztetés kezdeményezésére a közútkezel�vel az egyes 
csomópontok átépítési feltételeir�l, az útszakaszokon a leálló sávok kialakításának 
lehet�ségér�l.   

  
Felel�s:  Polgármester 
Határid�:  2006. március 31. 
 

12. egyetért a Belváros koncepcióban megfogalmazott forgalmi és parkolási rend és 
kapcsolódó beruházások ütemezett bevezetésével, amely térben és id�ben szabályozza 
a gépkocsi közlekedést a történeti városközpont kiemelt területén.  
Az alábbiak szerint dönt az els�, bevezet� ütem megvalósítását meghatározó 
peremfeltételekr�l : 

 
12.1 
a védett zónát és annak ütemezett kialakítását a bemutatott Belvárosi-koncepció 
közlekedési munkarészében kijelölt helyszíneken elfogadja a kijelölésének megfelel� 
„soft” és „hard” kordonpontok felállításával egyetért . 
 
12.2 
a védett id�szakot, amely id�szakban a védett zónában a gépkocsiforgalomra a 
jelz�táblák által meghatározott KRESZ szabályok vonatkoznak az alábbiak szerint 
határozza meg: 
Hó / nap tól hó / napig, ezen belül hétközben .. órától - … óráig, szombaton és 
vasárnap, valamint munkaszüneti napokon … órától - … óráig. 
 
12.3 
A védett területen lév� üzletek, vendéglátó egységek, intézmények és lakóingatlanok 
kiszolgálását, a közterületi gépkocsi tárolást a fenti id�szakon kívül kell megoldania az 
érintett vállalkozásoknak, intézményeknek, tulajdonosoknak, kezel�knek. A védett 
zónán kívül lakók számára a behajtás külön engedélyhez kötött. 

 
12.4 

elfogadja a Belváros-koncepció közlekedésfejlesztési javaslatai között els� 
ütemben javasolt parkolási díjzónák bevezetését, az ehhez kapcsolódó parkolási 
rendelet felülvizsgálatát. A koncepció alapján részletes terv elkészíttetését, a 
közlekedési és parkolási módok, az ennek megfelel� közlekedési jelz�táblák 
elhelyezését, valamint a díjbeszedés módjának részletes kidolgozását írja el� a 
kijelölt üzemeltet�nek. 
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A koncepció alapján felkéri a kijelölt üzemeltet�t (VSZ Rt) dolgozza ki 
ajánlatá(i)t  
(közlekedési-parkolási terv legalább 1:1000 felmérési térképre kidolgozva és 
jelölve a parkolóhelyeket, a megállási tilalom alá es� területeket, a forgalmi 
rendet, a kordonpontokat, a szabályos jelz�- és tájékoztatótáblákkal, esetleg 
felfestésekkel együtt,) Felkéri a Polgármestert, hogy a kijelölt üzemeltet� 
ajánlatait – a Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság javaslataival 
együtt - terjessze a képvisel�-testület elé.  

 
Felel�s:  Polgármester 
Határid�:  2006. januári testületi ülés 
 
 

13. dönt a Belváros-koncepció ütemezett távlati közlekedésfejlesztési javaslataihoz 
szükséges részletes, megvalósítási tervezési és szakhatósági egyeztetési feladatok 
lefolytatásáról, amelyre Szentendre város 2006 évi költségvetéséb�l 1.000.000.- 
keretösszeget biztosít. A terveztetésre vonatkozó közbeszerzési kiírás el�készítésével 
és lebonyolításával a Közbeszerzési Munkacsoportot bízza meg.  

 
Felel�s:  Közbeszerzési Munkacsoportot 
Határid�: 2006. május 1. 
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19.  El�terjesztés Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testületének a belváros 

forgalmi rendjér�l, a fizet� parkolók rendjér�l és a parkolási díjakról szóló, 
többször módosított 44/2001. (X.15.) Önk. sz. rendeletének módosításáról 
El�adó: Miakich Gábor polgármester 

 
 
 
Miakich Gábor polgármester: 18.10 órakor átadja az ülés vezetését Radványi G. Levente 
alpolgármesternek.  
 
Radványi G. Levente alpolgármester: kéri az Ecorys Kft. képvisel�it, hogy lehet�ség szerint 
maradjanak jelen a napirendi pont tárgyalásánál.  
Megállapítja, hogy a Polgármester Úr által el�terjesztett napirendi pontnak (7/a) a 7/b 
számozású el�terjesztés a módosítója. Megadja a szót dr. Kiss László képvisel�nek, aki a 7/b 
napirendi pont el�terjeszt�je.  
 
dr. Kiss László képvisel�: az el�terjesztésnek a koncepcióval való összefüggését kívánja 
bizonyítani. A 3/1-es pontja a vágyott jöv�r�l beszél, amit majd meg kívánnak valósítani. A 
Képvisel�-testületnek viszont a parkolás kérdése aktuális és rögtön elvégzend� feladat. 
Áttekintette pontosan, hogy a koncepció mit tartalmaz. A koncepció a 75., 76., 88., 91. és 95. 
oldalain mindenütt egyértelm�en a zónás parkolással foglalkozik, és azt javasolja. A saját és a 
koncepció zónát illet� nézete között tulajdonképpen a különbség az, hogy saját maga öt zónát 
tud elképzelni, azok között hogy saját maga a gyors parkolású zónát is – mint Európában 
általában szokás – betervezte, hogy ahol nagy a forgalom, parkolóhelyek gyorsan 
szabaduljanak föl. A koncepció készít�i ezt nem tervezték. Lényegi különbséget a zónás 
parkolású koncepcióban nem észlelt a saját beadványa és a koncepció között.  
A Duna korzó forgalmi szabályozásával kapcsolatban �k is a lámpás megoldást javasolták (a 
64. oldalon), mint jó megoldást. A következ�t írják a 92. oldalon: „A járm�vek fokozatos 
kiszorítása a Duna korzóról és a mélygarázs készítés.” Ez volt a 2004-es beadott javaslatának 
a lényege is. El�bb alakítsanak ki megfelel� parkolási lehet�séget, és utána a Duna korzóról 
és a Dumtsa Jen� utcából az autókat fokozatosan tiltsák ki. Örömmel vette, hogy a koncepció 
a parkolással kapcsolatban nagyon sok újat nem javasolt. Mindenesetre javasolja, hogy a 
sorompós szabályozás, ami a Bartex Rt. részér�l is felmerült, ne kerüljön a további 
tárgyalásoknál szóba.  
Ami a két el�terjesztést – 7/a és 7/b – jelenti, tulajdonképpen nagyon nagy különbség van, 
fogalmazásban, szemléletben, mert az egyik a réginek a konzerválása a jelenlegi állapothoz. 
Ez érthet� is, mert ha nem sikerül a b) variációt megvalósítani februárig, akkor kétségtelenül 
valamiféle üzemelést biztosítani kell. Egyetért azzal, hogy amennyiben nem sikerül a februári 
megvalósítás, akkor a másik módosítás bizonyos fokig létrejöjjön, mert túl sok és lényeges 
újítást nem tartalmaz.  
Ami újdonság az el�z�leg saját maga által beterjesztett anyaghoz képest, az tulajdonképpen a 
következ�: változatlanul fenntartja, hogy ember-barátnak kell lennie a parkolásnak, sokkal 
több tiltó táblának kell lennie, így a Jókai u., Batthyány u. és a Péter-Pál utcákat komolyan le 
kell szabályozni, hogy azokon egy gyalogos is tudjon rendesen közlekedni. Változatlanul 
fenntartja, hogy megoldásként a parkolási jegyet adó, érmével m�köd� akkumulátoros és 
távfelügyeleti rendszerbe bekapcsolt jegykiadó automaták telepítése lenne a célszer�.  
A rendelet területi hatályát illet�en egy régi CD véletlenül csatolásra került az anyaghoz. Azt 
már a melléklet nem is tartalmazta, hogy az Irányi Dániel utcán lév� területet is bevonná az 
elképzelésekbe, de végülis azt a lakossági fórum hatására visszavonta. Mindez véletlenül 
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került be az anyagba, azt kéri, hogy a 2. § (1) bekezdésében a továbbá szótól a mondat 
végén található pontig terjed� részt szíveskedjenek töröltnek tekinteni. A 2. § (5) bekezdése 
tartalmazza, hogy a Duna korzó területér�l az átmen� forgalom tilos, de annyi kiegészítést 
szeretne kérni, hogy kivéve a BKV menetrendszer� járatai.  
Elképzelése szerint a díj kiszabása a kiemelt zónában mindennap történne 8-19 óráig, míg a 4. 
és 5. zónákban hétf�t�l péntekig lenne csak fizetés, és a munkaszüneti napokon nem, kivéve 
az autóbuszokat, mert azok inkább szombat és vasárnap érkeznek.  
Új felvetés a 3. § (3) bekezdésében, hogy egy 10 perces türelmi id�t javasol alapul venni, ami 
a beállástól a parkoló cédulának a kihelyezéséig tartó id�szak, hisz sokszor vitára ad a kérdés 
Budapesten is okot.  
Változatlanul fontos, és valószín�leg kevesen figyeltek oda, hogy napijegy váltását is 
javasolja. Az tulajdonképpen a zónák kihasználtságát igyekszik el�segíteni.  
A 4. §-ba újításként belekerült, hogy az Önkormányzat cége az tulajdonképpen a Városi 
Szolgáltató Rt. Azel�tt csak úgy volt megjelölve, hogy az Önkormányzat cége. A másik 
rendeletben használt megfogalmazást el tudja fogadni, hogy alvállalkozó nélkül.  
Az 5. § (11) bekezdésénél: indokolt esetben a Polgármester engedélyezhet parkolást. Úgy 
fogalmazná, hogy: Engedélyezhet a Polgármester az önkormányzati és kiemelt egyházi és 
kulturális rendezvényekre meghívott vendégeket szállító járm�vekre díjmentes 
parkolást.  
Fontos, hogy akik rendszeresen fizetik a súlyadót, azok kedvezményben részesüljenek. Úgy 
tudja, hogy sok városban ez egy órát jelent, de mivel Szentendrén eddig négy óra volt 
engedélyezve azok számára, akiknek köztartozásuk nincs, és súlyadót is rendszeresen 
fizetnek, az méltányolható. Új, hogy azon dolgozók részére, akik az Önkormányzatnál vagy 
valamely intézményénél dolgoznak, lehessen olyan parkolási lehet�séget biztosítani, hogy a 
munkába járásnál az autót biztonságban tudják elhelyezni. Erre két hely kijelölését javasolja, 
az egyik a nagyparkoló területe, a másik a kultúrház el�tti. Ott a szerb temet� melletti utca 
parkolóját vehetnék igénybe. Egy nagyon kedvezményes bérlet kiadását javasolná, amelyet 
azonos módon kezelne a munkáltató, ahogy az egyéb bérleti díjakat kezeli. Úgy gondolta, 
hogy ez a méltányos összeg 10.000 Ft lenne egy évre. Ezzel minden munkanapon a parkolási 
lehet�séget biztosítanák.  
Egyébként az általa benyújtott parkolási javaslathoz képest nincs eltérés. Még egyszer 
szeretné a gazdaságosságot kiemelni, mert a 20%-os kihasználtság mellett a parkolóknak az 
üzemeltetésével, a gyorsparkolású zónák megvalósításával tulajdonképpen jelent�s összeg� 
bevételre – kb. 8 M Ft-nak megfelel�re – lehet szert tenni. Ha meggondolják, hogy a 
bekerülési költség kb. egy év alatt térül meg az automaták használatával, az egy jó befektetés.  
A következ� határozati javaslatot terjeszti el�: 
A Képvisel�-testület a parkolás rendjét szabályozni kívánja az el�terjesztés szerinti 
módon, a részletek és a jogi esetleges problémák kidolgozására felkéri a hivatal 
dolgozóit, és az üzemeltet� képvisel�jét. A komplett rendeletet a következ� testületi 
ülésre a Polgármester terjessze el�. Addig az üzemeltetésre kijelölt VSZ Rt. a 
közbeszerzési eljárást a parkolóórák vonatkozásában indítsa be.  
Személyes javaslata: szakért�ként a Parkoló Üzemeltet�k Országos Szövetségének az 
Elnökét kérjék föl a Közbeszerzési Bizottságba.  
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Radványi G. Levente alpolgármester: megkéri Képvisel� Urat az utolsó javaslatának a 
megismétlésére, mivel az számára nem volt egyértelm�. Kontrollálva, legalábbis a következ� 
testületi ülésre történjen meg a kidolgozás? Amennyiben a Képvisel�-testület nem döntött, 
korai lenne a VSz. Rt.-nek a közbeszerzést megindítani. Inkább annak függvényében � is 
készítse el� a közbeszerzésre az anyagot, és a jóváhagyást követ�en lenne szerencsés az 
eljárást megindítani. 
 
dr. Kiss László képvisel�: érti Alpolgármester Urat, csak az id�faktorral vannak bajban. 
Megint csúsznának egy hónapot. Két éve megy ez a bizonyos tologatás, ami nem hiszi, hogy 
az ügy javára szolgál. Belegondolva, 2004. óta mennyi id�t vesztettek el, azt hiszi, hogy a 
következ� testületi ülésre az anyag jogi részét is lehet teljesen tisztázni, és rendeletként 
beterjeszteni.  
 
Radványi G. Levente alpolgármester: tájékoztatja a Képvisel�-testületet, hogy a múlt hét 
péntekén tárgyalást folytatott a Vagyongazdálkodási Iroda vezet�jével, a F�építésszel és 
Argus Kft. képvisel�ivel. A cég megismerve a szentendrei parkolással kapcsolatban folyó 
tárgyalásokat, ill. a jelenlegi napirendet, egy ajánlattal élt a város felé. Ezt mindenki megkapta 
tájékoztatóként kiosztva. A cég képvisel�i megjelentek, és saját maga úgy ítélte meg a 
munkatársakkal együtt, hogy érdemes lenne szót váltani velük még a döntések el�tt a javasolt 
verzióról, hogy a Képvisel�k tájékozottsága szélesebb kör� legyen.  
Ügyrendi javaslatát – az Argus Kft. képvisel�it hallgassa meg a Képvisel�-testület – 
szavazásra bocsátja.  
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 985   Száma: 2005.12.13/6/0/ 
Ideje: 2005.dec..13 18:29 
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszer� szavazás 
 
Tárgya:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 12 100.00 63.16 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 12 100.00 63.16 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 7   36.84 
Összesen 19   100.00 
Megjegyzés: 
 
dr. Bindorffer Györgyi Igen - 
dr. Dragon Pál Igen - 
Eszes Sándor Igen - 
dr. Kiss László Igen - 
Lakatos Pálné Igen - 
dr. Pázmány Annamária Igen - 
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Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 
Simonyi György Igen - 
Szeg� Eta Igen - 
Wachsler Tamás Igen - 
Zakar Ágnes Igen - 
Zsigmondi Éva Igen - 
Benkovits György Távol - 
dr. Dietz Ferenc Távol - 
Fülöp Zsolt Távol - 
Hankó László Távol - 
Horváth Gy�z� Távol - 
Magyar Judit Távol - 
Miakich Gábor polgármester Távol - 
 
     
 
 
Radványi G. Levente alpolgármester: tájékoztatásként közli, hogy 3 percben tájékoztatást 
adhatnak Molnár Úrék.  
 
Molnár Csaba Argus Kft. képviseletében: tájékoztatásként elmondja, hogy szeptemberben 
figyelt fel arra, hogy a városban probléma a parkolás kérdése, ill. a megoldatlan helyzet 
rendezésére törekszik a testület. Ekkor kezdtek el foglalkozni a kérdéssel. Szegedr�l érkezett, 
ismeri a város parkolási rendszerét. Már a negyedik ciklus óta profit orientáltan m�ködik a 
Kft., mint az Önkormányzat egyik  társasága.  
Bemutatja a szintén megjelent Kerepes Ferenc urat, aki egyben a Magyar Parkolási Szövetség 
alelnöke, ill. a Nemzetközi Parkolási Szövetség elnökségi tagja.  
A kiosztott anyagot igyekeztek röviden összefoglalni, ha kérdéseik vannak a képvisel�knek, 
szívesen válaszolnak arra. Elmondja, hogy egy el�re megváltott parkoló-szelvényes 
rendszerr�l van szó, zónákra bontva, ill. felosztva a várost a belvárostól körzetekre, 
különböz� parkolási díjtételekkel. Gyorsan rendszerbe állítható, bevezethet� bármely 
városban, ahol arra igény van. A beruházás költsége szinte fél év alatt mérhet�en megtérül, ill. 
felhívja a figyelmet a forgalomszabályozással kapcsolatos egyéb megoldandó problémákra is.  
 
Kerepes Ferenc, a Magyar Parkolási Szövetség alelnöke: ismerteti, hogy Szegeden több, 
mint egy évtizede m�ködik az el�reváltott parkolási szisztéma. Az eltelt id�szakban abszolút 
visszaigazolta a létjogosultságát. A kialakítás id�pontjában három fontos célkit�zése volt 
Szeged városának. Egyrészt sz�njön meg a belvárosban a zsúfoltság, másrészt a helyi, honi 
polgárok megfelel� módon tudjanak parkolni, de ugyanakkor a külföldieknek, idegeneknek és 
a városba érkez� turistáknak is legyen megfelel� lehet�sége a parkolásra. Harmadrészt 
mindez városi intézmény keretein belül, korrupciómentesen, megfelel�en m�ködjön. A 
bevezetést követ�en három éven belül – a testület megállapítása szerint – minden célkit�zés 
teljesült, a lakossági kérésre b�vült tovább a rendszer, és Szeged városában lév� keresked�k 
és üzletemberek is partnerei a rendszernek. Visszaigazolódott az, amit nyugaton már régen 
tudnak, hogy „No business, no parking!”. Csak a fizet� parkolás keretén belül van megfelel� 
üzlet és megfelel� lehet�ség. Más módozatokhoz képest ez a módszer azért modernebb és 
jobb, mert nem kell fölmenteni a kihelyezett berendezéseket a számlaadási kötelezettségt�l, 
nem kell utólagosan számlát adni, nem kell aprópénzt hurcolni. Ezzel szemben a városban 
dolgozó keresked�k bizományosi értékesítési helyeken adják. Két és fél parkolóra jut egy 
bizományosi hely Szegeden, ha ezt más berendezéssel kellene lefedni, akkor ez sokkal 
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nagyobb költség lenne. A világ számos országában m�ködik el�reváltott parkoló-szelvényes 
módszer. Általában a nagyvárosokban, mint pl. Bécsben, Tel Avivban, stb. lehetne sorolni 
még hosszan.  
 
Zsigmondi Éva képvisel�: dr. Kiss László képvisel� el�terjesztésében, a 2. oldalon van egy 
olyan megjegyzés, hogy „a rendszer megvalósításához a VSz. Rt. által lebonyolított 
közbeszerzési eljárással kiválasztott vállalkozás közrem�ködése javasolt.” Amikor a VSz. Rt.-
t bízták meg a parkolás lebonyolításával, akkor arra gondolt, hogy a cég munkalehet�séget 
biztosít. Nem érti, hogy a VSz. Rt. fog megint egy közbeszerzési eljárást végrehajtani? Vagy 
csak a parkolóórákat szerzi be? Nem fejtette ki dr. Kiss László képvisel�, hogy mire 
vonatkozik ez a mondat.  
Járt Olaszországban, és a szelvényt használta is, és nagyon jó rendszernek tartja. Kérdése, 
hogyan lesz a lebonyolítása? Hol lehet vásárolni? Ki fog elszámolni vele?  
 
Wachsler Tamás képvisel�: ügyrendi javaslatot kíván tenni. Jelen pillanatban van két 
el�terjesztés, amelyek egymással versengenek, továbbá van egy harmadik rendszer, amellyel 
kapcsolatban szintén pozitív véleménye van. Jelenleg viszont az nem egy el�terjesztés. 
Javasolja, hogy els�ként a tájékoztatóhoz kapcsolódóan tegyék meg a képvisel�k a 
kérdéseiket, majd a témát zárják le. Utána döntsenek arról, hogy a két el�terjesztés közül 
melyikr�l vitatkoznak tovább. Ha eldöntötték, akkor csak arról vitatkozzanak, és utána 
menjenek bele a részletekbe.  
 
Radványi G. Levente alpolgármester: Wachsler Tamás képvisel� ügyrendi javaslatát 
szavazásra bocsátja. 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 986   Száma: 2005.12.13/6/0/ 
Ideje: 2005.dec..13 18:39 
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszer� szavazás 
 
Tárgya:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 88.89 84.21 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 2 11.11 10.53 
Szavazott 18 100.00 94.74 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.26 
Összesen 19   100.00 
Megjegyzés: 
 
dr. Bindorffer Györgyi Igen - 
dr. Dietz Ferenc Igen - 
dr. Dragon Pál Igen - 
Eszes Sándor Igen - 
Fülöp Zsolt Igen - 
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Hankó László Igen - 
Horváth Gy�z� Igen - 
dr. Kiss László Igen - 
Lakatos Pálné Igen - 
Magyar Judit Igen - 
dr. Pázmány Annamária Igen - 
Simonyi György Igen - 
Szeg� Eta Igen - 
Wachsler Tamás Igen - 
Zakar Ágnes Igen - 
Zsigmondi Éva Igen - 
Miakich Gábor polgármester Tart. - 
Radványi G. Levente alpolgármester Tart. - 
Benkovits György Távol - 
 
     
 
Radványi G. Levente alpolgármester: kéri a képvisel�ket, hogy amennyiben kérdésük van az 
Argus Kft. megjelent képvisel�ihez, azt tegyék meg.  
 
dr. Kiss László képvisel�: kérdése, hogy két és fél parkoló után van egy árusító hely parkoló 
bilétákra? Úgy tudja, és az eredeti tervezetben benne is van, hogy harminc parkolóhely után 
van egy automata, amely jegyet ad. Szegeden hogy oldódik meg kett� és fél parkoló? A 
Városháza el�tti teret nézve, onnan mire valaki talál egy olyan üzletet, amely árusít szelvényt, 
id�t jelent. A parkolás teljes ideje alatt lehet kapni a tikettet? Biztonsággal hogy tudják az 
emberek beszerezni? Hogy lehet azt biztosítani? Ismeri Szegedet, használója is volt a jelenlegi 
rendszernek, de úgy hiszi, sokkal nagyobb gond a biztosítása ezeknek az árusítóhelyeknek, 
mint ha harminc-helyenként van egy mér�óra.  
 
Simonyi György képvisel�: tetszik számára az ötlet, mert dr. Kiss László képvisel� 
el�terjesztésére azt jegyezte fel önmagának, hogy parkoló órákat nem szabad egy történelmi 
belvárosba bepakolni. Azt a helyzetet konzerválja, hogy a belvárosból az autókat így nem 
fogják kiszorítani, mert ha már egyszer megvették az órákat, akkor azoktól nem kívánnak 
megszabadulni. Nagyon tetszik számára az említett rendszer, akármelyik el�terjesztés 
változatánál érdemes felhasználni. Nem tudja, hogy mekkora beruházási igénye van, mert azt 
mondták, hogy hamar megtérül, de a nyomda-költségen kívül nem tudja, hogy milyen 
beruházási igénye lehet. Adott a ¼ óra és ½ óra parkolás, tehát a tört órák is megvalósíthatóak 
vele. Kérdése, hogy ha valaki a drága zónába nem egy, hanem két órát akar parkolni, akkor 
két ilyet fog kirakni? Nyilvánvaló, hogy az értékesítése is megoldható. Viszonylag rövid id� 
alatt el lehet terjeszteni, hogy a városban ez a rendszer m�ködik. Nem érzi annak gondját, 
hogy ha valaki a városba bekerül, akkor ott vegye meg, ahol leparkol. Ezt lehet akár 
parkolókba is árulni, számára elfogadható és kezelhet�.  
 
Eszes Sándor képvisel�: kérdése, hogy mennyi jut ebb�l az Önkormányzat kasszájába? Tehát 
mennyibe kerül el�állítani, árusítani, ill. mennyi kerül át százalékosan? 
 
Radványi G. Levente alpolgármester: kérdése a Kft.-hez, hogy készek-e együttm�ködni a 
VSz. Rt.-vel a rendszer gyors kialakításában, és ha igen, milyen id�tartamra teszik kb. azt a 
felkészülési id�t, amennyi id� alatt a rendszert be lehet vezetni?  
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Kerepes Ferenc, a Magyar Parkolási Szövetség alelnöke: a legtöbb kérdést a parkoló-
szelvény értékesítésével kapcsolatban kapta. Egy bizományosi hálózatot épített ki a cég a 
helyi keresked�kb�l, beleértve ide a benzinkutakat és azokat, akik üzlettel rendelkeznek. Ezt 
az értékesítést egy ember végzi Szegeden, és mindössze havonta 15-20 M Ft értékben 
értékesítik a parkoló szelvényt ezen a módon. Ennek a módszernek – és azért is mondják azt, 
hogy fizet� parkolási rendszer – forgalomszabályozási szerepe is van, és ezt egy komoly 
szoftverrel hangolják össze, ill. m�ködtetik. Ebben az egyik rész a bizományosi hálózat 
kezelése, ami az összes pénzügyi és gazdasági törvény figyelembevételével történik. Id� 
hiányában nem tud a kérdésre b�vebben kitérni, de személyes beszélgetés során részletezheti, 
s�t elhozta azt a könyvet, ahol meg tudja mutatni a képz�d� számlákat, meg a törvényi 
rendeletekkel való összefüggést a számítógépes rendszerben. 
Úgy értette a 2 és ½ parkolót, hogy Szegeden van 2200 parkoló, és 1300 helyen értékesítik a 
parkoló szelvényeket. Szeged környéki városokban és kisebb településeken is van 
bizományosi hálózatuk. Az üzlettulajdonos a gépkocsi vezet�jében, utasában potenciális 
ügyfelet lát, és szeretné �t becsábítani az üzletébe, ezért árusítja a parkoló-szelvényeket. A 
parkoló-szelvény bevétele a legmagasabb a parkolási rendszeren belül. Ez a bevétel 68%-a 
körül mozog. A másik nagy bevétel Szegeden a parkoló-bérlet értékesítése, és elhanyagolható 
a kihelyezett pótdíj. Elmondja, hogy az eltelt több mint 1 évtized alatt más városoktól eltér�en 
Szegeden a bliccelési arány 5-10% között mozog, Budapesten ez meghaladja az 50%-ot. 
Vannak megszabott kedvezmények is a helybeli lakónak, magánszemélynek, a vállalkozónak. 
Pl. Szegeden rendelkeznek óvoda, iskola, bölcs�de látogatási bérlettel, ami azt jelenti, hogy 
minden nap reggel 1 óra hosszát és délután 1 óra hosszát állhat meg az autójával az érintett 
intézmény el�tt, ahol van lehet�sége a gyermekét kihozni, beszélni a pedagógussal és utána 
távozni. Ez vonatkozik a díjtételekre és a felhasználásra. Felhívja a figyelmet, hogy ez az 
egyetlen módszer, amivel a gépjárm� tulajdonost befolyásolni tudják. Más módszernél örül 
valaki, hogy talált egy parkolóhelyet, ahol megállt, és kifizette a díjtételt, vagy esetleg 
megpróbált bliccelni. Szeged helyzetében megnézve a térképet van három zóna. A Képvisel�-
testület a döntése alapján annyi zónát jelölhet ki, amennyit megfelel�nek értékel. A 
legszigorúbb zónában azt a parkoló-szelvényt érvényesíti, amelyet most átadott megtekintésre 
a szentendrei képvisel�k részére, a hónapot, napot, órát és a percet kell kitépni a perforáció 
mentén. Ennyi id� alatt ezt lehet is érvényesíteni.  
Példaként említi a következ�ket: pl. 10 órakor megáll egy autó Szeged központjában, a 
Széchenyi téren, 11 órakor járna le a parkolása, és az autó vezet�je azt látja, hogy ha átáll a 
sárga zónába, és inkább gyalogol 150 m-t, akkor nyert még egy órát. Nem kell egy másik 
szelvényt kiérvényesítenie, átáll a sárga zónába, és van parkolóhely is – mert 60%-os 
általában a kihasználtság, éppen a forgás miatt, amelyet ismertet – nyert 1 óra hosszát, tehát 
ott állhat 12 óráig. Ha ott is elvégezte a feladatát, át tud állni a kék zónába, ahol ismételten 
megduplázódik a várakozási id�, tehát ott ismét van még 2 óra ideje, és nem kellett másik 
parkoló-szelvényt kiérvényesíteni. Ebb�l az következik, hogy a zöld zónába 210 Ft-ért egy 
órát, a kék zónába 4 órát állhat, a másik gépkocsivezet� pedig parkolóhelyhez jut. Ez a fajta 
körforgás rövid id�n, belül, 1 éven belül beindul. Elmondja, hogy a parkoló-szelvény 
hátoldalán a külföldiek számára is fel van tüntetve az érvényesítési eljárás. Szegeden van 
virtuális parkoló-szelvény értékesítés vagy vásárlás, tehát SMS-ben meg lehet vásárolni a 
parkoló-szelvényt. Ezt a rendszert hozzá lehet tenni a valós parkoló-szelvényhez, tudja 
kezelni a szoftver, amit ajánlanak hozzá, és ebben az egyetlenegy esetben, SMS-ben a 
mobiltelefon, mint fizet�eszköz jelentkezik. A mobiltelefonon a 4444660-as telefonszámon, 1 
SMS-ben 3 másodperc alatt bármelyik parkoló-szelvényt meg lehet vásárolni.  
 
Zakar Ágnes képvisel�: úgy érzi, Szentendrének nem az a legnagyobb problémája, hogy 
milyen formában szedjék be a parkolási díjakat, hanem annál a kérdésnél tartanak, hogy 
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egyáltalán hol lehet parkolni. Egyáltalában a feltételek nincsenek kialakítva. M�ködhet 
valami Szegeden nagyon jól, de Szentendrének nem ez a kardinális kérdése. A jegyz�i 
észrevételb�l lehet azt látni, hogy januári képvisel�-testületi ülésre lesz az anyagból valami 
kész. Hiszen, január 31-éig szól Bartuszek Úr szerz�dése.  
Egyetértve Zsigmondi Éva képvisel�vel, Polgármester Úr rendelet módosításából 
mindenképpen szeretné megtartani, amit 4. pontként ír az 1/a §-ban: „Kijelölt parkolóhelyek 
vonatkozásában az üzemeltet� jogosult a várakozó járm�vekre kiszabott díjat, pótdíjat 
beszedni, jogosult és köteles a szabálytalan parkolással kapcsolatos szabálysértési 
feljelentéseket megtenni, köteles a kijelölt parkolóhelyeket karbantartani (sarazás, 
hóeltakarítás, szükség szerinti sózás, tisztántartás).” Zsigmondi Éva is említette: a parkolásra 
kijelölt területek al-haszonbérbe nem adhatóak. Üzemeltet� azokat parkolástól eltér� célra 
nem hasznosíthatja. Ezeket mindenképpen szeretné beemelni az új rendeletbe, mert ez pl. a 
7/b variációból hiányzik.  
Januárig, amíg ez a testületi anyag elkészül, addig néhány lépcs�ben sor kerül egyeztetésre. 
Többek között a 250 parkolóhelyet hol fogják kialakítani? Pl. azzal sem számol a 7/b variáció, 
hogy a Dumtsa J. utcában 23 parkolóhely kivonásra kerül.  
Polgármester úr által el�terjesztett anyag 4. pontját mindenképpen módosítóként javasolja 
beépítésre. F� feladatnak mindenképpen a parkolóhelyek meghatározását tartja.  
 
Radványi G. Levente alpolgármester: megjegyzi, nagyon lényeges kérdés, hogy hogyan 
folyik majd a parkoltatás. Január 31-ével majd a jelenlegi parkoltató kivonul, utána valahogy 
technikailag is meg kell oldani a parkoltatást, hiszen a jelenlegi módszerrel nem megoldható, 
gyorsan kell intézkedni.  
 
Miakich Gábor polgármester: egyetért Zakar Ágnes képvisel� asszony által elmondottakkal. 
Megfontolandónak tartja azonban, hogy a belvárosban parkolóórák legyenek. Egyáltalán nem 
támogat olyan változtatást, hogy a 250 parkolóhelyb�l 900 legyen. A 7/b változat ezt 
tartalmazza, az egész város egy parkolóházzá alakulna át. Egy ilyen pici belvárosban ennyi 
parkolózónát létrehozni, véleménye szerint nem valósítható meg.  
A havi 1 M Ft befizetése február 1-jén a mostani 250 parkolóhelyre vonatkozik. Ha ez a 
parkolóhely szám 377, és a zónából az jön ki, hogy ennek a szorzószáma 2,07, akkor a 12 M 
Ft-ot 2,07-del kell megszorozni. Ha a város díjat szed egy idelátogatótól, akkor annak az 
arányos részét a városnak be kell szednie. Azzal pedig egyetért, hogy egy parkoló 
üzemeltet�t�l mind a karbantartás, mind a parkolóhelyek felfestése is elvárható.  
 
Radványi G. Levente alpolgármester: hiányolja a Városi Szolgáltató Rt. cégvezet�jét, hiszen 
részben az � feladatáról szól most a tárgyalás.  
 
Wachsler Tamás képvisel�: emlékeztet arra, hogy történt egy ügyrendi szavazás, hogy 
el�ször beszélnek err�l a rendszerr�l, majd lezárják a vitát. Azt követ�en döntenek arról, hogy 
a 7/a vagy 7/b el�terjesztésr�l beszélnek tovább, mert különben a tárgyalás követhetetlenné 
válik. Az ügy van annyira bonyolult, hogy vagy beszéljenek róla komolyan, vagy vegyék le 
napirendr�l.  
 
Radványi G. Levente alpolgármester: egyetért Wachsler Tamás képvisel�vel, az Argus Kft. 
képviseletében megjelent uraknak megköszöni a tájékoztatást.  
A 7/a-b variációban úgy ítélte meg, hogy együtt kell tárgyalni a kett�t, ill. el kell dönteni, 
hogy melyik felé mennek el. Azt akceptálja, amit a jegyz�i észrevétel is jelent, hogy 
érdemben dönteni az ülésen nem tudnak. Mivel érkezett egy ügyrendi javaslat, csak azt tudja 
feltenni szavazásra.  
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Azt javasolja – éppen Wachsler Tamás ügyrendi javaslata alapján – hogy pontosan azért, mert 
most a 7/a és b-vel sem tudnak érdemben el�rejutni, és dr. Kiss Lászlónak is, mint képvisel�i 
indítványt benyújtónak az eredeti változathoz, az volt a javaslata, hogy térjenek rá vissza 
januárban, hogy most a 7/a-7/b-t vegyék le együttesen napirendr�l, és a januári ülésen – 
felkérve a VSz. Rt. vezet�jét arra, hogy komplexen dolgozza ki, együttm�ködve a 
szakirodával – térjenek vissza a napirendre.  
 
Magyar Judit képvisel�: ügyrendileg javasolja, hogy el�ször informális ülésen tárgyalják 
meg a kérdést.  
 
dr. Kiss László képvisel�: ügyrendi javaslata – tekintettel arra, hogy volt már informális ülés 
–,hogy ne vegyék le az anyagot napirendr�l. Ha megint elhalasztják és januárban a következ� 
40 napirend között el�veszik, akkor soha nem jutnak el�bbre. Id�húzásnak jó, nem javasolja 
levenni napirendr�l.  
 
Zsigmondi Éva képvisel�: ügyrendi javaslatában elmondja, hogy szeretné, ha levennék 
napirendr�l az el�terjesztést, mivel a Cégvezet� Úr távozott az ülésr�l, akinek a feladata lenne 
els�sorban, hogy itt legyen. Jogtalannak érzi, hogy a cégvezet� elment, mert tudta, hogy 
milyen témát tárgyal a testület. Kérdése, hogy a cég ezzel a hozzáállással miként fogja 
képviselni az egész vállalkozást?  
 
Radványi G. Levente alpolgármester: visszatérve a Wachsler Tamás javaslatához, elmondja, 
egyetért a javaslattal, vegyék le tárgyalásról az el�terjesztést, hiszen érdemben úgy sem 
tudnak dönteni.  
 
Wachsler Tamás képvisel�: Jegyz� Asszony, mint a törvényesség �re, majd nyilván 
elmondja, hogy mi a helyes álláspont. Emlékeztet – vissza lehet hallgatni a magnóról – ezel�tt 
fél órával tett egy ügyrendi javaslatot. Annak két eleme volt, egyik, hogy hallgassák meg az 
Argus Kft. beszámolóját, tegyenek föl kérdéseket és zárják le a témát. Utána döntsenek arról, 
hogy a 7/a vagy a 7/b el�terjesztésr�l beszélnek tovább. Ez volt a javaslata, Alpolgármester 
Úr azt nem bontotta szét, egyben tette fel szavazásra, amelyet megszavazott a testület. Jelen 
pillanatban az az érvényes ügyrendi kérdés, hogy szavaznak a kett� változatról, tehát 
melyikr�l beszélnek tovább. Minden további ügyrendi javaslat ez után jöhet, tehát elvileg, 
amikor elkezdik a 7/a-ról vagy a 7/b-r�l a vitát, akkor bárki javasolhatja, hogy vegyék le 
napirendr�l. 
Jelzi, hogy ügyrendi javaslatokról Polgármester Úr az önkormányzati törvénynek megfelel�en 
úgy szokott szavaztatni, hogy amikor elhangzik, az ügyrendi javaslat, akkor azonnal szavaztat 
róla. Nem pedig megvár ötöt, és majd válogat, hogy melyiket teszi fel szavazásra. Ez az 
SZMSZ-nek megfelel� eljárás.  
 
Radványi G. Levente alpolgármester: részben elfogadja a felvetést. Jelen helyzetben, amikor 
kett� anyag, a 7/a és 7/b kerül tárgyalásra együtt, nem olyan egyszer� a helyzet. Most 
értelemszer�en, mivel úgy sincs technikai lehet�ség arra, hogy visszahallgassák a 
hanganyagot, elfogadja az elhangzottakat.  
A 7/a és 7/b el�terjesztésr�l külön-külön nincs mir�l szavazni, hiszen nem verziókról 
szavaznak, hanem azoknak azon belül a javaslatairól vagy a határozatairól. 
 
Miakich Gábor polgármester: ügyrendi felszólalásában elmondja, hogy az önkormányzati 
törvény szerint adott a 7/a javaslat, ami az el�terjesztés, és van a 7/b, ami ennek a módosító 
indítványa, ezeket másként nem lehet értelmezni. A polgármesteri el�terjesztés tekintend� az 
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el�terjesztésnek, és dr. Kiss László képvisel� ezután beadott egy anyagot, amelyet nem lehet 
másként értelmezni, mint módosító indítványként.  
 
dr. Molnár Ildikó jegyz�: Polgármester Úr által elmondottak egyeznek az SZMSZ 
szabályozásával. A rendelet-tervezet tekintetében a képvisel�i indítvány csak módosító 
indítvány lehet, ill. egy rendelet elkészítésére történ� kezdeményezés, amit a polgármester 
felé kell benyújtani, és rendelet alkotást, rendelet módosítást a Polgármester Úr terjeszthet� 
el�. Így bár szerkezetében dr. Kiss László képvisel� el�terjesztése hasonlít egy normál 
el�terjesztéshez, az módosító indítványként értelmezhet�. Az SZMSZ 23. §-a, ami az 
önkormányzati rendelet-alkotásról szól, azt így szabályozza. A rendelet-tervezetek 
el�készítésének szakmai felel�se a jegyz�, tehát a hivatalnak kell el�készíteni. Úgy ítéli meg, 
hogy dr. Kiss László képvisel� által el�készített anyag a Polgármester Úr által el�készített 
anyaghoz érkezett, bár tartalmában eléggé eltér� módosító javaslatként kell, hogy 
értelmezhet� legyen. Önálló képvisel�i indítványként rendeletet nincs módja jelenleg dr. Kiss 
Lászlónak el�terjeszteni, de ezt hozzászólásának végén � is elmondta, hogy kéri a januári 
ülésre egybedolgozni.  
 
Wachsler Tamás képvisel�: a legjobb, hogyha a legautentikusabb forrásra hivatkozik, és az 
pedig Jegyz� Asszony ebben a teremben. Amit dr. Kiss László képvisel� tett, az nem más, 
mint az önkormányzati törvényben szerepl�, és az SZMSZ-ben kifejtett azon jogának a 
gyakorlása, hogy egy rendelet megalkotását kezdeményezi, abban a menetben, hogy azt kérte, 
hogy terjessze el� majd a polgármester a következ� testületi ülésen. A képvisel�nek erre joga 
van. A képvisel� ezt tette, önálló képvisel�i indítvánnyal kezdeményezte, hogy az SZMSZ 
szerint egy rendelet kidolgozására kerüljön sor. Két egymással verseng� el�terjesztés van, 
attól vált verseng�vé egyrészt, hogy 7/a – 7/b-ként lett besorolva, másrészt meg attól, hogy 
szavaztak arról, hogy kett� közül választani kell. Az egyik valóban egy rendelet-tervezet, 
annak minden formai kellékével. A másik pedig a Jegyz� Asszony által hivatkozott rendelet 
el�készítésére vonatkozó képvisel�i javaslat. Mind a kett� SZMSZ-szerinti, egymással 
verseng�, választani kell a kett� közül.  
 
dr. Molnár Ildikó jegyz�: nem kíván Wachsler Úrral vitatkozni, de úgy gondolja, hogy 
semmi olyat nem mondtak, ami állítás eltérne egymástól. Elmondta, hogy dr. Kiss László által 
leírt anyag vagy egy módosító indítvány az eredetihez, vagy egy kezdeményezés, amit a 
Polgármesterhez nyújtott be. Rendelet-tervezetet a Képvisel�-testület elé döntésre 
polgármesteri aláírással lehet terjeszteni. Tekintettel arra, hogy ez tárgyában megegyezik a 
beterjesztett rendelet-tervezettel, úgy gondolja, hogy dr. Kiss László által elfogadottak is 
fennállnak akkor, ha januári testületi ülésre akár az a) verziót, mint elkészült rendelet-
tervezetet, vagy a tárgyában ugyanazon rendelet-tervezetet, amit dr. Kiss László 
kezdeményezett, a Képvisel�-testület elé terjeszti a polgármester. Úgy gondolja, hogy semmi 
ellentétesen nem mondtak a Wachsler Úrral, csak másként értelmezik ugyanazt, amit 
elmondtak.  
 
Radványi G. Levente alpolgármester: úgy érzi, hogy egyazon témát fejtegetnek elég régóta 
már. A végs� döntés a lényeges, bár azt hiszi, hogy a képvisel�ket és a figyelemmel kísér�ket 
is feltartják azzal, hogy ezen polemizálnak, holott valójában az igazi szándék az, hogy 
térjenek vissza a kérdésre januárban.  
 
Wachsler Tamás képvisel�: ügyrendi felszólalásában elmondja, hogy abban nem merült fel 
vita, hogy a képvisel�nek joga van el�terjesztéssel élni. Nem rendelet-tervezetet 
el�terjeszteni, el�terjesztéssel élni. A képvisel�i el�terjesztés egyik típusa az, amikor a 
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képvisel� arra tesz javaslatot, hogy a maga menetében kerüljön sor rendelet alkotásra. A 7/b 
el�terjesztés az éppen err�l szól.  
 
Radványi G. Levente alpolgármester: a 7/b szövegszer�en abszolút nem err�l szól. 
Kénytelen korrigálni, hiszen Képvisel� Úr olyan értelmezését veszi el� az anyagnak, ami nem 
így szól.  
 
Wachsler Tamás képvisel�: a Képvisel� Úrnak jogában áll ilyen el�terjesztéssel élni. Ha van 
joga ilyen el�terjesztéssel élni, akkor azzal félresöpörni azt a javaslatot – amit megszavazott a 
testület 13/1 arányban – hogy a képvisel� el�terjesztése nem min�sülhet másnak, mint 
módosító indítványnak, az nem helytálló.  
 
dr. Molnár Ildikó jegyz�: úgy gondolja, hogy egy képvisel� rendelet alkotásra javaslatot 
természetesen képvisel�i jogánál bármikor tehet. Ha viszont ugyanabban a tárgyban 
Polgármester Úr által el�terjesztett rendelet-tervezet van napirenden, ugyanazt a rendeletet 
el�terjesztésre nem tudja javasolni Képvisel� Úr képvisel�i indítványként, legfeljebb egy 
kiküldött el�terjesztéshez módosító indítványt tud tenni. Más tárgyban bármikor bárhogyan 
tehet. Ugyanarra a napirendre, ahol Polgármester általi rendelet-tervezet el�terjesztésként 
kiküldésre kerül, ugyanazt a tárgyat javasolni napirendre vételre, ill. rendelet-el�készítésre 
véleménye szerint logikailag nem lehetséges. Dr. Kiss László által felvetett javaslatok 
tárgyában azonosak, megvalósítási formájában eltér�ek ahhoz az el�terjesztéshez képest, 
amiben a Polgármester Úr el�terjesztést tett. Egyetlen szóval nem mondta, hogy nem lehet 
tárgyalni. S�t, most a Képvisel�-testületnek azt az irányvonalat meg is kellene határozni, 
hogy ha a hivatalnak el� kellene készítenie a januári ülésre a rendelet-tervezetet, az a dr. Kiss 
László által felvetett javaslatok mely részének bedolgozásával vagy befogadásával kell 
történjen, vagy esetleg a teljes figyelmen kívül hagyásával, vagy a polgármesteri el�terjesztés 
teljes átdolgozásával dr. Kiss L. javaslata szerint, esetleg egy c) változat szerint. A Képvisel�-
testületnek iránymutatást kell adnia. Továbbra is fenntartja, hogy ugyanabban a napirendben, 
egy el�terjesztés mellett ugyanabban a tárgyban rendelet-alkotásra felhívást vagy jelzést tenni 
a Polgármester felé képvisel�i indítványként logikátlan dolog.  
 
Wachsler Tamás képvisel�: ügyrendi javaslatával egy rövid szünet elrendelését kéri.  
 
Radványi G. Levente alpolgármester: az ügyrendi javaslatot szavazásra bocsátja.  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 987   Száma: 2005.12.13/6/0/ 
Ideje: 2005.dec..13 19:14 
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszer� szavazás 
 
Tárgya:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 100.00 78.95 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 15 100.00 78.95 
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Nem szavazott 0   0.00 
Távol 4   21.05 
Összesen 19   100.00 
Megjegyzés: 
 
Benkovits György Igen - 
dr. Bindorffer Györgyi Igen - 
Eszes Sándor Igen - 
Fülöp Zsolt Igen - 
Hankó László Igen - 
Horváth Gy�z� Igen - 
dr. Kiss László Igen - 
Lakatos Pálné Igen - 
Miakich Gábor polgármester Igen - 
dr. Pázmány Annamária Igen - 
Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 
Simonyi György Igen - 
Szeg� Eta Igen - 
Zakar Ágnes Igen - 
Zsigmondi Éva Igen - 
dr. Dietz Ferenc Távol - 
dr. Dragon Pál Távol - 
Magyar Judit Távol - 
Wachsler Tamás Távol - 
 
     
A Képvisel�-testület 19.14 órától 19.26 óráig szünetet tart.  
 
 

 
Miakich Gábor polgármester: az ülés vezetését visszaveszi Radványi G. Levente 
alpolgármestert�l. Az ülést 19.26 órakor megnyitja, megállapítja, hogy a Képvisel�-testület 
határozatképes, a jelenlév� képvisel�k száma 15 f�.  
Véleménye szerint a vitát úgy lenne érdemes folytatni, hogy a két változat eleméb�l mi az, 
amire felhívják a figyelmet, hogy a hivatal a következ� testületi ülésre mit készítsen el�. Nem 
feltétlen kell szavazni, lehet ez egy els� fordulós tárgyalás, mindenki elmondja, hogy mi felé 
tendáljon az el�terjesztés.  
 
Wachsler Tamás képvisel�: egyetért Polgármester Úrral abban, hogy az a baj, hogy túl sok 
mindenben változó anyagban próbálnak dönteni. Lehet, hogy a vitát az segítené, ha arról 
készülne egy összefoglaló, hogy mik azok a kérdések, amelyekben két vagy több változatról 
kell dönteni. Érdemben akkor tudnának  beszélni, ha olyan el�terjesztés készülne, amely a 
változatokat egymás mellé helyezné. A kérdést össze kellene gy�jteni, és elküldeni a 
képvisel�knek meggondolásra, úgy lehetne a vitát jól strukturálni.  
 
Miakich Gábor polgármester: az egyik f� kérdés lehet, hogy növeljék-e a parkolók számát. 
Ezután vannak al-kérdések, hogy mi módon növeljék. Jelenleg nem számolhatnak a Teátrum 
parkolóval, és esetleg a Kaiser’s környéki parkolóval, csak a b�vítés után.  
Eldöntend�, hogy a parkolóórák felé tendáljanak vagy esetleg egy másik megoldás felé, 
esetlegesen egy vegyes rendszert alkalmazzanak.  
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A zónákat illet�en megfontolandó, hogy legyen-e vagy sem. Ha igen, akkor pedig hány zóna 
kerüljön megjelölésre. Ezekre tegyen javaslatot a Képvisel�-testület, amelynek határideje 
december 31. legyen, mert különben nem lehet összeállítani a javaslatot.  
A díjtételeket szintén el lehet dönteni, és a kedvezményeket is érdemes végiggondolni.  
 
Wachsler Tamás képvisel�: javasolja, hogy a 7/b változat alapján legyen kidolgozva az 
egész javaslat. Eldöntend� kérdés, hogy ki az a személyi kör, akire kiterjed? Saját maga 
például nem ért egyet azzal, hogy aki építkezik, arra ne terjedjen ki.  
Javasolja, ha ezzel kapcsolatban lesz közbeszerzés, azt a közbeszerzést a város apparátusa 
intézze.  
 
dr. Kiss László képvisel�: korábban már elmondta a javaslatát, hogy a januári testületi ülésre 
jogilag rendezve egy új parkolási rendeletet terjesszen el� Polgármester Úr. Ezt követ�en 
merült fel az Argus Kft. neve, ami a saját koncepciójával bizonyos fokig ellentétben van. Az 
volt az alapelképzelés, hogy ne vállalkozót iktassanak be, hanem az Önkormányzat részére 
folyjék be minden összeg. Ha ezt a módszert figyelembe veszik, akkor az árusításért bizonyos 
összeget kell fizetni. Ezzel belevontak egy magán vállalkozást, éppen a lakosok 
elképzeléseivel ellentétesen. A saját maga által javasolt rendszernél a legfontosabb az, hogy 
pénzügyileg abszolút ellen�rizhet�. Amikor a pénztartó kazettát cserélik, akkor nem tudja 
kinyitni az, aki cseréli, csak a megfelel� banknál, ahol a másik kulcs van elhelyezve. A 
kazetta kivételekor az automaták adnak egy számlát, amelyben benne van, hogy melyik 
pénzérméb�l mennyi van benne, tehát regisztrálva van. Áttekintett sokféle parkolási rendszert, 
többek között Szegedét is, és annak ellenére a saját maga által el�terjesztett változatot 
javasolja elfogadásra. 
 
Hankó László képvisel�: ügyrendi javaslata, hogy a Képvisel�-testület a vitát zárja le.  
 
Miakich Gábor polgármester: az ügyrendi javaslatot szavazásra bocsátja.  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 988   Száma: 2005.12.13/0/0/ 
Ideje: 2005.dec..13 19:39 
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszer� szavazás 
 
Tárgya:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 100.00 78.95 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 15 100.00 78.95 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 4   21.05 
Összesen 19   100.00 
Megjegyzés: 
 
Benkovits György Igen - 
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dr. Dietz Ferenc Igen - 
Fülöp Zsolt Igen - 
Hankó László Igen - 
Horváth Gy�z� Igen - 
dr. Kiss László Igen - 
Lakatos Pálné Igen - 
Magyar Judit Igen - 
Miakich Gábor polgármester Igen - 
Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 
Simonyi György Igen - 
Szeg� Eta Igen - 
Wachsler Tamás Igen - 
Zakar Ágnes Igen - 
Zsigmondi Éva Igen - 
dr. Bindorffer Györgyi Távol - 
dr. Dragon Pál Távol - 
Eszes Sándor Távol - 
dr. Pázmány Annamária Távol - 
 
     
 
 
Miakich Gábor polgármester: elfogadja a javaslatot, hogy a 7/b számú el�terjesztés szerint 
dolgozza át az el�terjesztést a hivatal.  
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 989   Száma: 2005.12.13/0/0/ 
Ideje: 2005.dec..13 19:39 
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszer� szavazás 
 
Tárgya:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 14 77.78 73.69 
Nem 4 22.22 21.05 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 94.74 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.26 
Összesen 19   100.00 
Megjegyzés: 
 
Benkovits György Igen - 
dr. Bindorffer Györgyi Igen - 
dr. Dietz Ferenc Igen - 
dr. Dragon Pál Igen - 
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Fülöp Zsolt Igen - 
Hankó László Igen - 
Horváth Gy�z� Igen - 
dr. Kiss László Igen - 
Lakatos Pálné Igen - 
Miakich Gábor polgármester Igen - 
dr. Pázmány Annamária Igen - 
Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 
Wachsler Tamás Igen - 
Zakar Ágnes Igen - 
Magyar Judit Nem - 
Simonyi György Nem - 
Szeg� Eta Nem - 
Zsigmondi Éva Nem - 
Eszes Sándor Távol - 
 

20. El�terjesztés ART mozi szerz�désér�l 
El�adó: Miakich Gábor polgármester 

 
 
Miakich Gábor polgármester: két kiegészítés került kiosztásra az el�terjesztéshez, a 
szerz�dés kísér�vel ellátottat készítette az Önkormányzat.  
 
Benkovits György képvisel�: nem a testület el�tt lezajlott vitára szeretne reagálni. A vita a 
szerz�désr�l szól egy civil szervezettel. A vitában résztvev�k fölvetették, hogy mi az, amit az 
Önkormányzat, és mi az, amit a másik fél vállal. Álláspontja, hogy ha arra törekszik az 
Önkormányzat, hogy egy olyan szerz�dés köttessen, amely alapján az Önkormányzat sokat 
nyer, nem megoldható. Tartósan ez a mozi sok pénzbe fog kerülni a városnak. Az lehet a 
kérdés, hogy azt hogyan oldják meg. Úgy, hogy bizonyos szolgáltatásokat adnak, vagy pénzt 
adnak, és �k biztosítják a szolgáltatásukat. Nem megfelel� döntéssel olyan útra 
kényszeríthetik az üzemeltet�t, hogy nem tudja teljesíteni az üzemeltetéssel járó feladatokat, 
azokat a kötelezettségeket, amelyek ilyenkor felmerülnek. Ebb�l adódóan annak a híve, hogy 
nem most, de a költségvetés tárgyalásakor egyezségre kell jutnia a testületnek, hogy kb. 
mennyit szánnak egy évben a mozi üzemeltetésére. Az üzemeltetés úgy m�ködne, hogy a 
város pénzügyi fedezetet biztosítana rá, és korrekt szerz�dés keretén belül a m�ködtet�k 
minden kötelezettségüket elvégeznék. Ezt tartja megfelel� megoldásnak.  
 
Lakatos Pálné képvisel�: észrevételezi, hogy nem tudja ilyen rövid id� alatt összevetni a két 
szerz�dést, hogy mi változott az els�höz képest.  
 
Miakich Gábor polgármester: javasolja, hogy hallgassák meg dr. L�rincz Andrea 
irodavezet�t a kérdésben. 
 
dr. L�rincz Andrea irodavezet�: d�lt bet�vel a ZOOM Alapítvány módosításai vannak. 
Id�közben a testületi ülés ideje alatt néhány képvisel�vel és a ZOOM Alapítvánnyal tovább 
egyeztették a szerz�dést. A módosítások az Önkormányzat számára elfogadhatóak, ismerteti 
azokat, továbbá néhány pontosítást.  
- a 12. pontban a „kezeli” szót javasolja kicserélni az érvényesíti szóra. 
„…szervízelési kötelezettsége és annak költségei Üzemeltet�t terhelik.” 
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18. pontban az utolsó mondat Üzemeltet� kérésére törlésre kerül.  
24. pont kiegészítése: „… rendkívüli felmondással cserehelyiség biztosítás és kártérítési 
kötelezettség nélkül …” 
26. pontra vonatkozik a jegyz�i észrevétel. Egyeztettek az üzemeltet�vel, nem ragaszkodnak 
a d�lt bet�s kiegészítéshez, így az törlésre kerül.  
Kéri a testületet, hogy ezekkel a módosításokkal szavazza meg a szerz�dést.  
 
Schramkó Péter ZOOM Mozgókép és Médiam�hely Alapítvány részér�l: megköszöni a 
képvisel�knek azt a figyelmet, amellyel az elmúlt években kísérték a beruházás sorsát. 
Fontosnak tartja, hogy a városlakók mozihoz fognak jutni. Egy gondolatot szeretne kiemelni 
az induló anyagaikból: „Hogy érdemes legyen Szentendrén ébren maradnunk.” Ehhez most 
segítséget kaptak, a szerz�désben igyekeztek érvényre juttatni kölcsönös garanciákat. 
Konkrétumként elmondja, hogy az Alapítvány eddig a pontig a beruházás sikeres érdekében 
jelent�s kötelezettségeket is vállalt opcióval, pl. az eddig forráshiány miatt megvásárlásra 
nem került a  kisterem projektorát szerezte be, ill. a teljes technikáról gondoskodnak.  
 
Lakatos Pálné képvisel�: örömmel látja, hogy lesz a városban mozi, de úgy gondolja, hogy 
az a városnak nagyon sokba került. Eddig 36 M Ft-ba került a városnak, ami óriási kiadás. 
Úgy érzi, hogy ebben a szerz�désben csak kötelezettségei vannak az Önkormányzatnak, 
hiszen a kötelezettség-vállalás fél évre 780 E Ft. Nincsen üzemeltetési díj. Kérdése, hogy azt 
ki fizeti? Legalább 1,5 M Ft-ba fog kerülni.  
Ha beindul a büfé, ki fogja a büfé rezsijét fizetni? Az is nagy költség lesz. Úgy gondolja, hogy 
sokkal többet kellene vállalni az Art mozi részér�l. Nem tudható, mekkora lesz a 
látogatottsága. Nyilvánvaló, hogy nem tud majd eredményesen üzemelni.  
 
Fülöp Zsolt képvisel�: nem ért egyet Lakatos Pálné képvisel�vel. Lehet, hogy luxusnak t�nik 
a  1,5 M Ft, de ha nem üzemel a mozi, akkor a pályázaton elnyert pénzt, ami több, mint 30 M 
Ft, az Önkormányzatnak vissza kell fizetnie. Az lenne a legdrágább megoldás. A város, 
amikor elvállalta ezen feladatot, akkor döntött, hogy vállalja ennek a költségeit is. Ha 
felel�sen akar dönteni a Képvisel�-testület, akkor a mozit üzemeltetni kell.  
 
dr. Bindorffer Györgyi képvisel�: a szerz�déskísér� lapon a kötelezettségvállalás összege 
780 E Ft. Ez kire vonatkozik és milyen id�re?  
Meddig terheli az Önkormányzatot a mozi m�ködési kiadása? Öt évig kell m�ködtetni a 
mozit, hogy ne kelljen visszafizetnie az Önkormányzatnak a 30 M Ft-ot?  
 
Lakatos Pálné képvisel�: elfogadja Fülöp Zsolt képvisel� által elmondottakat, de a mozinak 
jobban ki kellene gazdálkodnia a m�ködés egy részét. Nekik kell kitalálniuk, hogy hogyan 
tudnak bevételre szert tenni.  
 
Simonyi György képvisel�: a következményét viselni kell minden nem megfontolt 
döntésnek. Kérdése, hogy várható-e egyáltalán, hogy valamikor nyereséges lesz a cég? 
Valamiféle költségszámítás vagy tervezet kellene, hogy készüljön, hogy ne öt évig kelljen a 
rezsiköltségeket az Önkormányzatnak fizetnie.  
 
Fülöp Zsolt képvisel�: emlékezteti a képvisel�ket, hogy kiosztásra került egy tájékoztató, 
amelyben szerepel, hogy az alapítvány részleges m�ködése idején több, mint 1,5 M Ft-ot 
kapott az ideiglenes m�ködéshez. Ebb�l megtakarítottak 600 E Ft-ot, amelyet visszafizettek 
az Önkormányzatnak. Látja az alapítványban a szándékot, és a 600 E Ft nem a saját bizalma, 
hanem a valóság. Nem hiszi, hogy hasonló eset sokszor el�fordul az Önkormányzat életében. 
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Másrészt a portaszolgálatnak a mozival kötött üzemeltetési szerz�dése 2007-ben lejár, akkor 
ki lehet írni egy új pályázatot.  
 
Zsigmondi Éva képvisel�: véleménye szerint is nagyon magas a költség, elképzelése szerint 
a reklámokból nagyon sok bevételre lehet szert tenni.  
 
Benkovits György képvisel�: ismerteti, hogy a korábbi mozik sem termeltek soha hasznot, 
s�t minden jegyen magas ráfizetés volt. Ugyanolyan költség, mint a színházak esetében, 
amelyekkel tartósan úgy kell számolni, hogy ráfizetéses. Ez is egy olyan nem kötelez� 
önkormányzati feladat, amely esetében eldöntend�, hogy elvállalják-e vagy sem. 
Meggy�z�dése, hogy valós társadalmi igényt is elégít ki. Úgy gondolja, hogy Szentendréhez 
az Art Mozi úgy hozzátartozik, mint „kabáthoz a gomb”.  
 
Simonyi György képvisel�: helytelen képvisel�i magatartásnak tartja, ha egyszer már 
döntöttek egy kérdésben, akkor most másként próbálnak érvelni.  
 
Schramkó Péter ZOOM Mozgókép és Médiam�hely Alapítvány részér�l: röviden megemlíti 
a kiadásaik f�bb tételeit: bér, takarító, mozigépész, reklámos, mozi üzemvezet�. Dologi 
kiadások: szállítás, filmkölcsönzés, nyomtatványok, kommunikáció, biztosítások, 
költségvetés, egyebek. A havi költségvetésük 1,5 M Ft körül mozog havonta, amelynek 
fedezetét nem hárítják az Önkormányzatra, annak van normatív állami finanszírozása, és 
szponzori háttere. A még alá nem írt szerz�dés reményében 1,5 M Ft-ot állítottak be az 
induláshoz propagandára, és a kisteremb�l elmaradt kinotechnika pótlására.  
 
Miakich Gábor polgármester: további észrevétel nem lévén a határozati javaslatot szavazásra 
bocsátja.  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 990   Száma: 2005.12.13/1/0/ 
Ideje: 2005.dec..13 20:09 
Típusa: Nyílt 
Rendelet; Elfogadva 
Min�sített szavazás 
 
Tárgya:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 88.88 84.22 
Nem 1 5.56 5.26 
Tartózkodik 1 5.56 5.26 
Szavazott 18 100.00 94.74 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.26 
Összesen 19   100.00 
Megjegyzés: 
 
Benkovits György Igen - 
dr. Bindorffer Györgyi Igen - 
dr. Dietz Ferenc Igen - 
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dr. Dragon Pál Igen - 
Fülöp Zsolt Igen - 
Hankó László Igen - 
Horváth Gy�z� Igen - 
dr. Kiss László Igen - 
Magyar Judit Igen - 
Miakich Gábor polgármester Igen - 
dr. Pázmány Annamária Igen - 
Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 
Simonyi György Igen - 
Wachsler Tamás Igen - 
Zakar Ágnes Igen - 
Zsigmondi Éva Igen - 
Lakatos Pálné Nem - 
Szeg� Eta Tart. - 
Eszes Sándor Távol - 
 
     

Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
446/2005. (XII.13.) Kt. sz. határozata: 

 
 

Szentendre Város Önkormányzatának Képvisel�- testülete:  
1. az el�terjesztés módosított mellékletét képez�, a Szentendre Dunakorzó 18. szám alatti 

P´art Filmszínház ideiglenes üzemeltetésére (2006. január 01- június 30-ig terjed� 
id�tartamra) szóló 310-20/2005./VIII. hivatkozási számú szerz�dést a ZOOM 
Mozgókép- és Médiam�hely Alapítvánnyal (2000 Szentendre, Alkotmány u. 14.) 
elfogadja. 

2. felhatalmazza a Polgármestert a szerz�dés aláírására. 
 
Felel�s: Polgármester 
Határid�: azonnal 
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Ideiglenes üzemeltetési szerz�dés 
 

 
amely  
létrejött egyrészr�l a ZOOM Mozgókép-és Médiam�hely Alapítvány (2000 Szentendre, 
Alkotmány u.14), az alapítvány nyilvántartási száma AM-2357, képviseletében Szondy 
Andrea alapítványi elnök a továbbiakban Üzemeltet�, 
másrészr�l Szentendre Város Önkormányzata (2000 Szentendre, Városház tér 5.), 
képviseletében Miakich Gábor polgármester a továbbiakban Megbízó 

 
1. A jelen üzemeltetési szerz�dés tárgya a Szentendre Város Önkormányzatának 

tulajdonát képez�, szentendrei 1795 hrsz-ú, természetben Szentendre, Duna 
korzó 18 szám alatt található ingatlanban lév� 105., 106. és 107. számú 
helyiségei mozi teremként, valamint kulturális, oktatási és szakmai központként 
történ� üzemeltetése a jelen szerz�dés 4. pontjában, valamint az 1. sz. 
mellékletben foglaltak szerint, továbbá az 1. emeleti vizesblokkok és az 1. sz. 
mellékletben rögzített folyosórészek nem kizárólagos használata. A 3043 m2 

terület� ingatlan jelenleg közpark és irodaház ingatlan-nyilvántartási 
megjelölés�. Az ingatlan tulajdonosa 530/3043-ad részben a Magyar Állam, 
mely ingatlanrész a Kincstári Vagyoni Igazgatóság kezelésében van. A tulajdoni 
arányoknak megfelel�en birtokukban lév� helyiségeket a beruházás nem érinti, 
tájékoztatásuk megtörtént. 

 
2. A Megbízó az 1. pontban megnevezett ingatlan részt ideiglenes, határozott idej� 

üzemeltetésre átadja az 1. sz. mellékletben rögzített helyiségekhez tartozó 
felszerelési és berendezési tárgyakkal együtt Üzemeltet�nek 2006. január 01-t�l 
2006. június 30-ig. Az Üzemeltet� részér�l az artmozi üzemeltetés elindításának 
feltétele a mozi joger�s használatbavételi engedélyének megléte, melynek 
biztosítása megbízó kötelezettsége. Felek rögzítik, hogy abban az esetben, ha a 
jogviszonyt a Felek egymás kölcsönös megelégedésére folytatják, a további 
üzemeltetés feltételeir�l, az üzemeltetési tapasztalatok alapján, és az épület 
egyéb bérl�inek a mozi üzemeltetésével kapcsolatos észrevételeit figyelembe 
véve hosszú távú megállapodást kívánnak kötni. Amennyiben felek nem 
kötnének hosszú távú m�ködtetési szerz�dést, úgy megbízó köteles megtéríteni 
Üzemeltet�nek az ideiglenes üzemeltetés id�szakában, vagy annak 
el�készítésével közvetlenül felmerült a mozi üzemeltetésével kapcsolatos, 
számlával igazolt azon - meg nem térült - kiadásait, amelyeket a jelen szerz�dés 
2. számú melléklete tartalmaz. A 100 ezer forintot meghaladó - meg nem térült – 
fenti kiadásokat Megbízó kizárólag akkor téríti meg, amennyiben azok alapjául 
szolgáló kötelezettségvállaláshoz Megbízó képvisel�je írásban el�zetesen 
hozzájárul.        

 
3. Megbízó hozzájárul ahhoz, hogy Üzemeltet� a mozi büféjének üzemeltetésére 5 

éves id�tartamra kezdeményezze háromoldalú üzemeltetési szerz�dés 
megkötését, mely szerz�dés hatálybalépésének feltétele Megbízó jóváhagyó 
aláírása. 

 
4. Üzemeltet� a használatba adott vagyont nem terhelheti meg. Abban az esetben, 

ha felek közötti jelen szerz�déssel szabályozott jogviszony megsz�nik, 
Üzemeltet� cserehelyiségre nem tart igényt, a használatba adott vagyont 
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haladéktalanul, rendeltetésszer� használatra alkalmas állapotban bocsátja 
Megbízó birtokába.  

 
5. Az 1. pontban megjelölt ingatlan átadás-átvétele során a Megbízó és az 

Üzemeltet� jegyz�könyvbe veszik az ingatlan megtekintett és elfogadott 
állapotát, a helyiségekhez tartozó felszerelési és berendezési tárgyakat, mely 
jegyzék a jelen szerz�dés 1. számú mellékletét képezi. Az ingatlanrész állapotát 
a használatbavételi engedély rögzíti. Az átadás-átvétel során az üzemeltet� 
jogosult saját m�szaki ellen�rt bevonni és az általa adott szakvéleményt az 
említett jegyz�könyvhöz csatolni. A bizonyíthatóan beruházási hiányosságból 
ered� károkért az üzemeltet�t semmilyen felel�sség nem terheli. Az Üzemeltet� 
tudomásul veszi, hogy a mozi kialakítását pénzügyileg részben finanszírozó 
pályázat art-mozi m�ködtetését írja el� és ennek megfelel�en a szentendrei P’art 
Filmszínházat (2000. Szentendre, Duna-korzó 18) art-mozi besorolásnak 
megfelel� m�sorstruktúrával köteles m�ködtetni. 

 
6. A részletes m�sor-, illetve programstruktúra, valamint az ingatlanban végezni 

tervezett további tevékenységek részletes listája a jelen szerz�dés 2. sz. 
mellékletét képezi. Az Üzemeltet� továbbá vállalja, hogy a ZOOM Mozgókép- 
és Médiam�hely Alapítvány céljaihoz híven, az art-mozi üzemeltetésével 
összhangban a mozgókép és médiakultúra fejlesztését támogató tevékenységek 
(mozgókép- és médiaismeret tanár továbbképzés, kihelyezett iskolai mozgókép-
és médiaoktatás, szakképzés, ismeretterjesztés, klub és szakkör tevékenységek, 
m�helymunkák) tervezését, szervezését lebonyolítását vállalja, valamint ezek 
otthonául is szolgál. 

 
7. Az Üzemeltet� kijelenti, törekszik arra, hogy a m�ködtetést egyéb 

tevékenységekkel kiegészítse, az egyéb (art-mozi tevékenységhez kapcsolódó, 
kulturális jelleg� kereskedelmi és vendéglátó) tevékenységekb�l származó 
bevételeit az art-mozi és a mozgókép kultúra terjesztésére, illetve a város 
kulturális életében való megjelenítésére fordítja, összhangban a ZOOM 
Mozgókép- és Médiam�hely Alapítvány alapítói üzenetével és alapító 
okiratával. (ilyen tevékenységek: a büfé-üzemeltetés, könyv és hanglemez 
árusítás, videó kölcsönzés, oktatás, rendezvények lebonyolítása stb.) 

 
8. A Megbízó e szerz�désben szerepl� ingatlanrészt mozi üzemeltetésre, valamint a 

fent említett kulturális célokra és azokat segít� tevékenységekre bérleti díj 
mentesen az Üzemeltet� rendelkezésére bocsátja. A felsoroltak közm�velõdési 
jellege és a város kulturális koncepciójába való illeszkedéséb�l adódóan a 
Megbízó nem tart igényt részesedésre a mozi üzemeltetéséb�l származó 
bevételekb�l, ameddig azok az art-mozi m�ködtetését és fenntartását szolgálják. 

 
9. Megbízottat Megbízó jelen szerz�dés id�tartama alatt havi bruttó 130.000.-Ft 

támogatásban részesíti. Ezt a támogatást olyan formában nyújtja, hogy 
megbízási szerz�déssel biztosítja a kiegészít� portaszolgálat m�ködését az ART 
mozi m�ködésének idejére, a 18. pontban részletezettek szerint, minden olyan 
id�pontban, mely meghaladja az épület rendes nyitva tartását. Az épület rendes 
nyitvatartási ideje: hétköznapokon reggel 7 és 20 óra között.  
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10. Az üzemeltetéssel kapcsolatos közm�költségek (víz, külön villany, f�tés) jelen 
szerz�dés id�tartama alatt Megbízót terhelik. 

 
11. Üzemeltet� a rendezvényei közben és után a takarítást saját költségén 

folyamatosan köteles megszervezni. Az épületben általa, valamint alvállalkozói 
által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban keletkezett, illet�leg rendezvényei 
látogatói által elhagyott hulladék, szennyez�dés eltakarításáról haladéktalanul, a 
18 óra után véget ér� rendezvények esetében is legkés�bb másnap reggel 8 óráig 
köteles gondoskodni. 

 
12. Az Üzemeltetõ köteles az ingatlant rendeltetésszerûen használni a fent 

megfogalmazott célok szellemében, valamint köteles az általa kizárólagosan 
használt helyiségek burkolatainak, nyílászáróinak, és berendezéseinek 
karbantartásáról, felújításáról, pótlásáról illet�leg cseréjér�l, valamint a falak 
festésér�l gondoskodni, azt jó karban tartani, összességében a beruházás értékét 
megõrizni. A mozi beruházással összefügg� garanciális és szavatossági eseteket 
a Megbízó érvényesíti saját kezdeményezése vagy az Üzemeltet� bejelentése 
alapján. Megbízó tulajdonában lév� mozi-technikai berendezések javítási 
költségei a Megbízót terhelik, amennyiben a meghibásodás nem a 
rendeltetésellenes használat következménye. A mozi berendezések szervízelési 
kötelezettsége és annak költségei Üzemeltet�t terheli. 

 

13. Az épület általános karbantartása, a központi berendezések (f�tés, elektromos, 
egyéb vezetékek) állandó üzemképes állapotban tartása Megbízót terhelik. 
Meghibásodás esetén Üzemeltet� jelzésére Megbízó a hiba elhárításának 
megkezdésér�l haladéktalanul, legkés�bb három munkanapon belül 
gondoskodik. Megbízó a hiba elhárítására vonatkozó felróhatóan késedelmes 
eljárásából adódó károk megtérítésére köteles.  

 

14. Az Üzemeltet� tevékenységével összhangban jogosult alvállalkozó 
közrem�ködését igénybe venni. Köteles ellen�rizni, hogy alvállalkozója a 
tevékenysége végzéséhez szükséges engedélyekkel és egyéb feltételekkel 
rendelkezik. Saját, vagy alvállalkozója tevékenységéb�l, valamint szabálytalan – 
így például engedély nélküli, vagy engedélyt�l eltér� - m�ködésb�l ered� károk 
megtérítésére Üzemeltet� köteles. 

 

15. Az Üzemeltet� köteles a tevékenységével kapcsolatban felmerülõ kockázatokra - 
a t�z-, rongálási károkra - jelen szerzõdés tárgyát biztosítási szerzõdésben 
biztosítani. Az épület egésze biztosításának terhét a Megbízó viseli. Amennyiben 
Üzemeltet�nek módjában állna szponzori szerz�dés keretében biztosítási 
szerz�dést kötni, úgy felek az ajánlat ismeretében tárgyalnak a szerz�dés jelen 
szakaszának módosításáról. 

 

16. A m�ködtetés során az Üzemeltet� ezúton is kötelezi magát a hatályos 
önkormányzati elõírások (zajrendelet, reklám-rendelet, stb.) betartására. 
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17. A Megbízó az ingatlanrészt jogosult évente az eddigi gyakorlat szerint 5 
alkalommal díjmentesen igénybe venni nem mozi céljára. Ezt a szándékát 
köteles 30 nappal a tervezett rendezvény elõtt az Üzemeltet� tudomására hozni. 

 

18. Üzemeltet� az ingatlan részt reggel 8 és este 23 óra között,szombaton reggel 8 és 
24 óra között jogosult használni. A büfé és a mozitermek behatolás riasztóval 
védettek. A belép� és kilép� személyek mozgása egyedi kódokkal azonosítható. 
A szerz�d� felek ennek tudatában vannak, és saját kóddal rendelkeznek, melyet 
nem hoznak 3. személy tudomására. Az üzemeltet� egy átjáróhoz kap kulcsot, 
amely a büfé mellett, a ruhatárhoz vezet.  Más átjáróhoz kulcs az üzemeltet�t 
nem illeti meg.  

 

19. Üzemeltet� jogosult az ingatlan homlokzatán mozi-propagandát, illetve vitrint 
elhelyezni, a vonatkozó hatályos önkormányzati rendeletnek és egyéb 
jogszabályoknak megfelel�en.  

 

20. Üzemeltet� jogosult a mozi üzemeltetéséhez kapcsolódóan a ZOOM logó 
használatára, amely a következ�: 

 

21. Megbízó jogosult Üzemeltet� szerz�désszer� m�ködését ellen�rizni. 
 

22. Üzemeltet� els�sorban az artmozi min�sítésnek megfelelve, de az épület egyéb 
helyiségeit használó harmadik személyek jogait és jogos érdekeit szem el�tt 
tartva végzi tevékenységét, szervezi programjait.  

 

23. Abban az esetben, ha  
 

a) Bizonyíthatóan üzemeltet� rendezvényeivel kapcsolatba hozhatóan az épület 
egyéb helyiségeibe illetéktelen behatolás, vagy azokban károkozás történik; 

b) Bizonyíthatóan üzemeltet� által szervezett rendezvények, a rendezvényeken 
résztvev�k az épületben székhellyel rendelkez�ket oly módon zavarják, hogy 
az tevékenységüket jelent�sen nehezíti, vagy lehetetlenné teszi; 
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úgy Felek egyeztetnek a szükséges intézkedések megtételér�l. Ha fenti, vagy 
fentiekhez hasonló, rendzavaró események bizonyíthatóan Üzemeltet� felróható 
eljárására vezethet�k vissza, úgy Megbízó jogosult a szerz�dést azonnali 
hatállyal rendkívüli felmondással megsz�ntetni, kivéve, ha Üzemeltet� a 
rendkívüli felmondás okát, és következményeit nyolc napon belül megsz�nteti.  

 

Megbízó vállalja, hogy az épület bérl�i közötti problémamentes együttm�ködés 
biztosítása érdekében elkészíti a Szentendre, Duna korzó 18. sz. alatti épület 
házirendjét 2006. március 31-ig. 

 

24. Megbízó jogosult a szerz�dést azonnali hatállyal rendkívüli felmondással 
cserehelység biztosítás és kártérítési kötelezettség nélkül megsz�ntetni, és más 
üzemeltet�t keresni, ha úgy ítéli meg, hogy az üzemeltet� bizonyíthatóan nem 
teljesíti a megbízó NKÖM felé vállat vetítési és lejelentési kötelezettséget. 

25. Az Üzemeltet� felmondhatja a szerz�dést 2 hónapos felmondási határid�vel, 
amennyiben bármilyen okból nem tudná teljesíteni a NKÖM vetítési és 
lejelentési kötelezettségét, amellyel veszélybe sodorhatná ezen önkormányzati 
beruházás kötelezettségvállalását. 

26. Ha Üzemeltet� rendkívüli felmondás alapjául szolgáló magatartást valósít meg, 
az ebb�l ered� károkat viselni köteles.  
 

27. A jelen szerz�dést a Felek csak írásban, mindkét fél kölcsönös 
akaratnyilatkozata útján, cégszer� aláírással ellátott okiratban módosíthatják. 

 

28. Felek a jelen szerz�désben nem szabályozott kérdésekre a Polgári 
Törvénykönyv, illetve az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit tekintik 
irányadónak.  

 

29. Felek a jelen szerz�désb�l folyó jogvitát tárgyalásos úton kísérlik meg rendezni, 
ennek sikertelensége esetére hatáskört�l függ�en kikötik a Szentendrei Városi 
Bíróság és a Pest Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét. 

 
Szentendre, 2005. december …… 
 
 
 

Miakich Gábor dr. Molnár Ildikó  Szondy Andrea 
polgármester jegyz�   alapítványi elnök 
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21. El�terjesztés a 2004/05. tanévben végzett fenntartói mérésekr�l, ellen�rzésekr�l 
El�adó: Miakich Gábor polgármester 

 
 
Miakich Gábor polgármester: megadja a szót az óvoda intézmények vezet�jének.  
 
Szántosi Judit óvodavezet�: kiegészítésként elmondja, hogy a nagycsoportos óvodásokat 
vizsgálták egy diagnosztikus fejl�dés-vizsgáló rendszerrel, ami a gyermekek 
iskolaérettségének a fejlettségét diagnosztizálta. Óvón�k végezték el a feladatot, irányítással, 
ez a szubjektivitást eléggé kizárta, tehát kb. csak 2%-os volt a szubjektivitás. Tesztlapon, 
játékos formában történtek a mérések. Ötféle területet vizsgáltak, egyik a szocialitás, tehát a 
gyermek a közösségbe hogyan tudott beilleszkedni. Képet adott arról, hogy milyen a 
kapcsolatteremt� képessége, milyen az erkölcsi érzéke, milyen a feladatvállalása és a 
feladattartása. Ezek a dolgok mind fontosak az iskolakezdéshez. Felmérték az elemi számolási 
készséget, a relációs szókincset és a beszédhang hallást, valamint a tapasztalati összefüggés, 
megértést és következtetést. Elmondja, hogy a város óvodáiban rendkívül jó eredmény 
született. Természetes módon eltérések voltak az óvodák között, volt olyan óvoda, amely 
gyengébb képet mutatott, ami abból adódik, hogy a gyermekek szociális háttere nem egyenl�, 
az óvón�k felkészültségét is néhány esetben lehetne emelni. Elgondolkodtató a csoportok 
m�ködése, összetétele, tehát vegyes csoportok vagy általános csoportok m�ködnek. Nem 
minden óvón� tudja azt kell�képpen használni. Elhozta a táblázatot, ami összehasonlítás az 
országos méréssel kapcsolatban. Öt szintb�l áll, el�készít�, kezd�, haladó, befejez� és 
optimum szinten. Amíg az országos el�készít� és kezd� szint 15%, tehát nem felelnek meg az 
iskolaérettségre, addig Szentendre óvodáiban az 2%, tehát nagyon jó eredmény. Befejez� 
szinten az országos 34%, Szentendrén 31%, viszont az országos szint optimuma 12%, a 
városé 49%. A diagramm mutatja, hogy maximálisan megfeleltek az elvárásoknak. Nagyon 
büszke az elért eredményre, és köszönetét nyilvánítja azért a nevel�munkáért, ami az 
óvodákban folyik. Megköszöni továbbá, hogy sikerült egyezséget kötni Szentendre Város 
Önkormányzatának Pest Megye Önkormányzatával a logopédiai ellátásra. Úgy gondolja, 
hogy az eredményeket az még jobban fogja segíteni. Szeptember óta alkalmaztak egy 
logopédust, a munka zökken�mentesen megy.  
 
Miakich Gábor polgármester: gratulációját fejezi ki minden munkatársnak.  
 
Zakar Ágnes képvisel�: az óvodák min�ségi m�ködtetésére valóban büszke lehet a város. A 
min�ség is magáért beszél. Szintén gratulál a kiváló munkához.  
 
Miakich Gábor polgármester: további észrevétel nem lévén a határozati javaslatot szavazásra 
bocsátja.  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 991   Száma: 2005.12.13/2/0/ 
Ideje: 2005.dec..13 20:17 
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszer� szavazás 
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Tárgya:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 100.00 78.95 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 15 100.00 78.95 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 4   21.05 
Összesen 19   100.00 
Megjegyzés: 
 
dr. Bindorffer Györgyi Igen - 
dr. Dietz Ferenc Igen - 
dr. Dragon Pál Igen - 
Hankó László Igen - 
Horváth Gy�z� Igen - 
dr. Kiss László Igen - 
Lakatos Pálné Igen - 
Magyar Judit Igen - 
Miakich Gábor polgármester Igen - 
dr. Pázmány Annamária Igen - 
Simonyi György Igen - 
Szeg� Eta Igen - 
Wachsler Tamás Igen - 
Zakar Ágnes Igen - 
Zsigmondi Éva Igen - 
Benkovits György Távol - 
Eszes Sándor Távol - 
Fülöp Zsolt Távol - 
Radványi G. Levente alpolgármester Távol - 
 
     
 

Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
447/2005. (XII.13.) Kt. sz. határozata: 

 
 
Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testülete elfogadja a Közokt. tv.  102. § (2) 
bekezdés d) pontja alapján készített, a 2004/2005-ös tanévben megvalósított fenntartói 
ellen�rzésekr�l, mérési-értékelési tevékenységekr�l szóló el�terjesztést. 
Felkéri az érintett intézmények vezet�it, hogy a közoktatási szakért�i véleményekben 
megfogalmazott javaslatok figyelembevételével folytassák további nevel�-oktató munkájukat. 
 
Felel�s: Jegyz�, intézményvezet�k 
Határid�: folyamatos 
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22. El�terjesztés az új köztemet� létesítésével kapcsolatos teend�kr�l 
El�adó: Miakich Gábor polgármester 

 
 
Zakar Ágnes képvisel�: a Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a határozati 
javaslat 1. pontját kiegészítette azzal, hogy „A megvalósuló tervek az 1999-es tervekre 
épüljenek. Az új köztemet� tervezése és kivitelezése önkormányzati beruházás legyen.” 
 
Miakich Gábor polgármester: befogadhatónak tartja, de a tervpályázatnál volt egy nyertes. 
Valószín�leg kisebb lépték� kialakítást fognak megvalósítani, de az ötleteket fel lehet 
használni.  
Az egy vállalkozóval közösen kiírt tervpályázat volt, aki finanszírozta. Az ötleteit 
befogadhatják, hasznosíthatják, a lépték viszont más lesz.  
 
dr. Kiss László képvisel�: kérdése, hogy az új temet� a szentendreiek érdekében lesz-e? 
Megemlíti, hogy pl. Békásmegyernek sincs hamarosan temet�je.  
 
Miakich Gábor polgármester: a város a szentendreiek érdekében valósít meg új temet�t, már 
csak azért is, mert a beruházással csak helyi léptéket tudnak finanszírozni. A következ� évben 
a korábbi költségvetési koncepcióban megfogalmazott tervet el kell készíteni.  
 
Benkovits György képvisel�: úgy gondolja, kissé késésben vannak. Nem szabad a kérdést 
halasztani, el kell készíteni a tervet, tovább húzni nem érdemes.  
 
Miakich Gábor polgármester: további észrevétel nem lévén a határozati javaslatot szavazásra 
bocsátja.  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 992   Száma: 2005.12.13/3/0/ 
Ideje: 2005.dec..13 20:21 
Típusa: Nyílt 
Rendelet; Elfogadva 
Min�sített szavazás 
 
Tárgya:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 12 100.00 63.16 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 12 100.00 63.16 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 7   36.84 
Összesen 19   100.00 
Megjegyzés: 
 
Benkovits György Igen - 
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dr. Dietz Ferenc Igen - 
dr. Dragon Pál Igen - 
Hankó László Igen - 
Horváth Gy�z� Igen - 
dr. Kiss László Igen - 
Magyar Judit Igen - 
Miakich Gábor polgármester Igen - 
Simonyi György Igen - 
Szeg� Eta Igen - 
Zakar Ágnes Igen - 
Zsigmondi Éva Igen - 
dr. Bindorffer Györgyi Távol - 
Eszes Sándor Távol - 
Fülöp Zsolt Távol - 
Lakatos Pálné Távol - 
dr. Pázmány Annamária Távol - 
Radványi G. Levente alpolgármester Távol - 
Wachsler Tamás Távol - 
 
     

Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
448/2005. (XII.13.) Kt. sz. határozata: 

 
Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testülete az új köztemet� létesítése tárgyában úgy 
dönt, hogy 

1. a januári testületi-ülésre beterjesztett anyag alapján kívánja meghatározni, hogy a 
meglév� terveket kívánja-e a testület tovább terveztetni, vagy új tervpályázati eljárás 
kiírását tartja szükségesnek.  

 
2. függetlenül az 1. pont alapján hozott döntést�l, a 2006. évi költségvetésben fedezetet 

biztosít a temet�höz kapcsolódó infrastruktúra, és a temet� engedélyezési tervének, 
valamint a kapcsolódó infrastruktúra, és a temet� 5 ha-nyi területére a kiviteli tervek 
elkészíttetésére.  

 
3. 2006. évi költségvetés elfogadása után a 2. pontban meghatározott feladatokat azonnal 

megkezdi 
 
Felel�s:  1. pont Polgármester 
  2. pont Jegyz� 
  3. pont Polgármester 
Határid�:  1. pont 2006. évi januári testületi ülés 
  2. pont azonnal 
  3. pont 2006. április 30. 
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24. El�terjesztés  az Önkormányzat 2006. évi ellen�rzési tervér�l   
El�adó: Miakich Gábor polgármester 

 
 
Miakich Gábor polgármester: kérdés, hozzászólás nem lévén a határozati javaslatot 
szavazásra bocsátja.  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 993   Száma: 2005.12.13/4/0/ 
Ideje: 2005.dec..13 20:21 
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszer� szavazás 
 
Tárgya:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 14 100.00 73.68 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 14 100.00 73.68 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 5   26.32 
Összesen 19   100.00 
Megjegyzés: 
 
Benkovits György Igen - 
dr. Dietz Ferenc Igen - 
dr. Dragon Pál Igen - 
Hankó László Igen - 
Horváth Gy�z� Igen - 
dr. Kiss László Igen - 
Magyar Judit Igen - 
Miakich Gábor polgármester Igen - 
dr. Pázmány Annamária Igen - 
Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 
Simonyi György Igen - 
Szeg� Eta Igen - 
Zakar Ágnes Igen - 
Zsigmondi Éva Igen - 
dr. Bindorffer Györgyi Távol - 
Eszes Sándor Távol - 
Fülöp Zsolt Távol - 
Lakatos Pálné Távol - 
Wachsler Tamás Távol - 
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Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
449/2005. (XII.13.) Kt. sz. határozata: 

 
Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 

1. a jelen határozati javaslat mellékletét képez� 2006. évi ellen�rzési tervet elfogadja, 
felkéri a Jegyz�t, hogy az abban foglaltak végrehajtásáról intézkedjen.  

Felel�s:    Jegyz�  
Határid�: 2007. április (éves összefoglaló ellen�rzési jelentés )  

 
2. felkéri a Jegyz�t, hogy az intézményi ellen�rzések pénzügyi fedezetét (1.500EFt +Áfa 

összeget ) a 2006. évi költségvetésben tervezze meg.  
Felel�s:    Jegyz� 
Határid�: 2006. február 28.  

 
3. felkéri az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek vezet�it, hogy a 2006. évi bels� 

ellen�rzési tervüket készítsék el, és küldjék meg a felügyeleti szervnek.  
                     Felel�s:   intézményvezet�k 
           Határid�:  2006 január 15.  
 

4. felkéri az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek vezet�it, hogy a 2005. ellen�rzési 
jelentést készítsék el és a költségvetési beszámolóval egyidej�leg küldjék meg a 
felügyeleti szervnek.  

Felel�s:    intézményvezet�k  
Határid�: 2006. február 10. 

 
     

 

24. El�terjesztés az Ellen�rzési Szabályzat hatályon kívül helyezésér�l 
El�adó: Miakich Gábor polgármester 

 
 
Miakich Gábor polgármester: kérdés, hozzászólás nem lévén a határozati javaslatot 
szavazásra bocsátja.  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 994   Száma: 2005.12.13/5/0/ 
Ideje: 2005.dec..13 20:22 
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszer� szavazás 
 
Tárgya:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 14 100.00 73.68 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 14 100.00 73.68 
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Nem szavazott 0   0.00 
Távol 5   26.32 
Összesen 19   100.00 
Megjegyzés: 
 
Benkovits György Igen - 
dr. Dietz Ferenc Igen - 
dr. Dragon Pál Igen - 
Hankó László Igen - 
Horváth Gy�z� Igen - 
dr. Kiss László Igen - 
Magyar Judit Igen - 
Miakich Gábor polgármester Igen - 
dr. Pázmány Annamária Igen - 
Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 
Simonyi György Igen - 
Szeg� Eta Igen - 
Zakar Ágnes Igen - 
Zsigmondi Éva Igen - 
dr. Bindorffer Györgyi Távol - 
Eszes Sándor Távol - 
Fülöp Zsolt Távol - 
Lakatos Pálné Távol - 
Wachsler Tamás Távol - 
 
 

Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
450/2005. (XII.13.) Kt. sz. határozata: 

 
 

1. Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testülete a 95/2001.(V.15.) Kt.sz. 
határozattal jóváhagyott Ellen�rzési Szabályzatot hatályon kívül helyezi.  

 
Felel�s:   Jegyz� 
Határid�:  2005. december 31.  

 
2. Felkéri az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek vezet�it, hogy a 

Pénzügyminisztérium által közzétett módszertani útmutatók és kézikönyv minta 
alapján a Bels� Ellen�rzési Kézikönyvet készítsék el és helyezzék hatályba 60 napon 
belül.  

 
Felel�s:  intézményvezet�k 
Határid�:  2006. február 15. 
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25. El�terjesztés a BOLA 95 Épít�ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
követelésének faktorálásáról 
El�adó: Miakich Gábor polgármester 

 
 
Simonyi György képvisel�: kérdése, hogy milyen szempont alapján kell a Képvisel�-
testületnek ezt tárgyalnia? Úgy tudja, hogy bárki bárkinek eladhat egy követelést. Ez miatt az 
Önkormányzatnak majd kés�bb kell fizetnie? Esetleg annak van egy határideje és megmarad 
ugyanaz a fizetési határid�? Ha nem veszi a Képvisel�-testület tudomásul, akkor mi történik?  
 
Miakich Gábor polgármester: jelzi, hogy a cég kérte a Képvisel�-testület hozzájárulását.  
 
Puhl Márta irodavezet�: azért fontos, hogy a Képvisel�-testület vállalja ezt, mert a fizetési 
határid�ben az Önkormányzatnak kell fizetnie a bank felé. Szükségük van egy garanciára, 
hogy fog az Önkormányzat fizetni.  
 
dr. Dietz Ferenc képvisel�: kiegészíti, hogy a jogosult személye változik. Ugyanúgy a 
fizetési kötelezettség fennáll, csak más személlyel szemben.  
 
Miakich Gábor polgármester: további észrevétel nem lévén a határozati javaslatot szavazásra 
bocsátja.  
  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 995   Száma: 2005.12.13/6/0/ 
Ideje: 2005.dec..13 20:24 
Típusa: Nyílt 
Rendelet; Elfogadva 
Min�sített szavazás 
 
Tárgya:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 14 100.00 73.68 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 14 100.00 73.68 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 5   26.32 
Összesen 19   100.00 
Megjegyzés: 
 
Benkovits György Igen - 
dr. Dietz Ferenc Igen - 
dr. Dragon Pál Igen - 
Hankó László Igen - 
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Horváth Gy�z� Igen - 
dr. Kiss László Igen - 
Magyar Judit Igen - 
Miakich Gábor polgármester Igen - 
dr. Pázmány Annamária Igen - 
Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 
Simonyi György Igen - 
Szeg� Eta Igen - 
Zakar Ágnes Igen - 
Zsigmondi Éva Igen - 
dr. Bindorffer Györgyi Távol - 
Eszes Sándor Távol - 
Fülöp Zsolt Távol - 
Lakatos Pálné Távol - 
Wachsler Tamás Távol - 
 
     

Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
451/2005. (XII.13.) Kt. sz. határozata: 

 
 

Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testülete tudomásul veszi, hogy a BOLA 95 
Épít�ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2000. Szentendre, Rózsa u. 14) az 1.PD 0429014 
– „EURO-VELO” hálózat fejlesztése – Szentendre, Duna-parti panoráma kerékpárút építése I. 
részszámla összegét: 11.285.625,- Ft-ot  faktoráltatja a  DEBT-INVEST Pénzügyi Szolgáltató 
és Befektetési Rt-n keresztül (1051. Budapest, Harmincad u. 3.). 
 
 
 

26. El�terjesztés a Duna korzói árvízvédelmi töltés felülvizsgálatának szükségességér�l 
szóló 126/2005. (IV.12.) Kt. sz. határozat módosításáról 
El�adó: Miakich Gábor polgármester 

 
 
Miakich Gábor polgármester: észrevétel nem lévén a határozati javaslatot szavazásra 
bocsátja.  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 996   Száma: 2005.12.13/7/0/ 
Ideje: 2005.dec..13 20:24 
Típusa: Nyílt 
Rendelet; Elfogadva 
Min�sített szavazás 
 
Tárgya:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 14 100.00 73.68 
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Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 14 100.00 73.68 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 5   26.32 
Összesen 19   100.00 
Megjegyzés: 
 
Benkovits György Igen - 
dr. Dietz Ferenc Igen - 
dr. Dragon Pál Igen - 
Hankó László Igen - 
Horváth Gy�z� Igen - 
dr. Kiss László Igen - 
Magyar Judit Igen - 
Miakich Gábor polgármester Igen - 
dr. Pázmány Annamária Igen - 
Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 
Simonyi György Igen - 
Szeg� Eta Igen - 
Zakar Ágnes Igen - 
Zsigmondi Éva Igen - 
dr. Bindorffer Györgyi Távol - 
Eszes Sándor Távol - 
Fülöp Zsolt Távol - 
Lakatos Pálné Távol - 
Wachsler Tamás Távol - 
 
 

Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
452/2005. (XII.13.) Kt. sz. határozata: 

 
 

Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testülete felkéri a Jegyz�t, hogy az 
Önkormányzat 2006. évi költségvetési rendeletben külön jogcím alatt tervezze be az 
árvízvédelmi töltés felülvizsgálatára a 2005. évben fel nem használt 3,5 M Ft-os képvisel�i 
keret összegét. 
 
Felel�s: Jegyz� 
Határid�: a Képvisel�-testület 2006. évi költségvetés elfogadása 
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27. El�terjesztés az Irsai Mentálhigiéniás Ápolási Központ nappali ellátásáról 
El�adó: Miakich Gábor polgármester 

 
 
Miakich Gábor polgármester: ezen ellátási formát eddig is igénybe vette a város, ezután sem 
kerül majd pénzébe. Azért, hogy az intézmény is tervezhessen és az ellátottak is biztosak 
legyenek a helyzetüket illet�en, javasolja, hogy fogadja el a Képvisel�-testület az 
el�terjesztést.  
 
dr. Dietz Ferenc képvisel�: kérdése, hogy a határid� és felel�s is be lett építve az anyagba? 
Hiányzott az el�terjesztésb�l.  
 
Miakich Gábor polgármester: válaszolja, hogy igen, a következ� módon: 2006. január 1-
t�l 2006. december 31-ig.  
 
dr. Kiss László képvisel�: véleménye, hogy össze van keverve a nappali ellátás és a támogató 
szolgálat. Mert olyan feladatok is vannak, amelyek a támogató szolgálat feladatai körébe 
tartoznak. Ez a fogyatékosok nappali ellátására vonatkozik, tehát a fogyatékosokra vonatkozó 
szakmai program nincs benne a szerz�dés tervezetben sem. Nem lehet eldönteni, hogy 
mennyire szakszer�. Jó lenne tudni, hogy hány jelentkez� van. Novemberi bizottsági ülésen 
még nem volt jelentkez�, az iroda dolgozói minden szervet felkutattak, hogy valaki vegye 
igénybe az ellátást, de nem volt érdekl�d�, majd kés�bb viszont lett kett�. Lényeges, és kéri 
hogy pontos, szakszer� el�terjesztés készüljön, mert benne foglaltatik, hogy a szolgáltatás 
nyújtja: a napi egyszeri meleg étkezést. Ezért fizetni kell, nincs benne, hogy térítés ellenében. 
A szállítási költséget Csobánkára oda-vissza szintén fizetni kell az illet�nek, ezért nem tudják 
igénybe venni sokat. Meggondolásra javasolja, tekintettel arra, hogy ez 2006. március 31-ig 
él� szerz�dés, a februári testületi ülésre készüljön szakszer� el�terjesztés, ami mindent 
tartalmaz, ami a speciális, fogyatékosokra vonatkozó nappali ellátással kapcsolatos. Mindezek 
ismeretében a SZEB sem fogadta el a határozati javaslatot. Az ülésen merült fel az is, hogy a 
lekötött személyek után változatlanul kapja a szerz�dés megkötését�l a cég az állami 
hozzájárulást, anélkül, hogy valami ellenszolgáltatás történne.  
 
 
Szeg� Eta képvisel�: Szentendrén ebben a pillanatban nappali ellátási szolgáltatás nincs. Ami 
van, az a Támogató Szolgálat, és azt a következ� napirendi pontban fogja a testület tárgyalni.  
A nappali ellátás a következ�t jelenti: vannak Szentendrén és másutt is fogyatékos 
gyermekek, akik feln�nek. Az ellátásukról vagy úgy tud gondoskodni a család, hogy valaki 
vagy otthon marad több évtizeden keresztül, vagy beadják egy intézetbe, és akkor viszik haza 
�ket, amikor akarják. Sajnos az évek folyamán nem gondoskodtak ezen gyermekeknek az 
ellátásáról, és örömmel vette, hogy már van olyan lehet�ség, hogy �ket is be lehet adni egy 
nappali intézetbe, ugyanúgy, mint az egészséges gyermekeket. Ezen szolgáltatást indította be 
az Irsai Mentálhigiéniás Ápolási Központ, helyileg Csobánkán van. Ez az a szolgáltatás, 
amiért valóban kérnek naponta és fejenként kb. 400 Ft-ot, amely ebédpénz. Ha azt 
beszorozzák egy gyermek esetében egy hónapra, 8800 Ft jön ki eredményül. Ha öt gyermeket 
tekint, akkor is havi 40.000 Ft. Hozzáteszi, ha egy fogyatékos személlyel van otthon a szül�, 
akkor ápolási díjat kap. A novemberi kifizetett ápolási díj összege 1.420 E Ft volt, 57-en 
kapták, egy f�re 25.000 Ft jutott. Amennyiben egy nappali intézetbe viszi a gyermeket a 
hozzátartozó, az ápolási díjat már nem kapja meg.  
 
dr. Pázmány Annamária képvisel�: tájékoztatást kér Horváth Auréliától, a Közigazgatási és 
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Népjóléti Iroda munkatársától. Azt a tájékoztatást kapták Márkus Gyöngyit�l, hogy csökkenni 
fog az állami támogatás összege január 1-t�l. Akkor ez hogyan alakul? Lehet, hogy akkor 
többet kell fizetni az ellátottnak?  
Másrészt az említett ellátás az Önkormányzatnak mibe kerül? Azt a bizonyos 400 Ft-os 
ebédpénzt az Önkormányzatnak kell fizetnie?  
A Gondozási Központ ezt a feladatot már a jöv� évt�l el kellene, hogy lássa. Az ügyben 
viszont sajnos még nem történt semmi, mert ha már meg lenne szervezve, akkor nem kellene 
most egy Kht.-t megbízniuk. Az indoka egyébként az volt, hogy csökkenni fog a szociális 
ellátás, és nem biztos, hogy az egészet anyagilag meg tudják oldani.  
 
Miakich Gábor polgármester: felhívja a figyelmet, hogy az Irsai Mentálhigiéniás Ápolási 
Központ nappali ellátásáról beszélnek, a 17. napirendi pontról.  
 
Horváth Aurélia Közigazgatási és Népjóléti Iroda részér�l: van egy szerz�dés az Irsai 
Mentálhigiéniás Ápolási Központtal, amelyet 2005. februárjában kötöttek. A szolgálat 2005. 
április 1-je óta lát el Szentendrén fogyatékosokat az intézményén belül, Csobánkán, 
Margitligeten. A Támogató Szolgálat 2005. júniusában megkezdte a nappali szolgálat 
m�ködtetését, amely m�ködése hasonlítható a Szentendrei Gondozási Központéhoz, ahol 
id�seket látnak el. Itt fogyatékosokat látnak el napi 8 órában. Sajnos az állami normatíva 
csökkenni fog, pontosan még nem tudható, hiszen nincs költségvetés. Tavaly 10 M Ft-ot 
kapott a Támogató Szolgálat, most kb. 8 M Ft-ról hallottak, de ez még nem biztos összeg. A 
nappali szolgáltatást jelenleg 5 embernek szánta a szolgálat, a bizottsági ülések folyamán még 
valóban 2 emberr�l tudtak. A nappali ellátó a fogyatékosokat szállítással, étkezéssel, 
egészségügyi ellátással, ügyintézéssel látja el. 330 Ft az ebéd, a szállítás hetven forint körüli 
km-enként.  
 
dr. Kiss László képvisel�: a következ� költségvetés terhére nem lenne praktikus dönteni, 
mert van egy szerz�dés, ami március 31-ig él. Ezért javasolta, hogy amikor meg lesz a 
költségvetés, annak tudatában döntsenek. Az egész megvalósítása 2007. december 31-ig 
kötelez�. Az ellátás a Gondozási Központ keretén belül megvalósítható egy átszervezéssel, 
err�l Márkus Gyöngyivel is egyeztetett.  
 
Szeg� Eta képvisel�: egy fontos dolog nem hangzott el, mégpedig ez önkormányzati feladat. 
Valóban nem most, de ha most sem tudnak havonta egy gyermekre 8-10.000 Ft-ot költeni, 
akkor hogy fognak tudni kialakítani egy ellátást biztosító otthont.  
 
Benkovits György képvisel�: a vitát véleménye szerint bizottsági ülésen kell lefolytatni. 
Ügyrendi javaslatával kéri, hogy fejezzék be a vitát és döntsenek a kérdésben.  
 
Miakich Gábor polgármester: az ügyrendi javaslatot szavazásra bocsátja.  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 997   Száma: 2005.12.13/8/0/ 
Ideje: 2005.dec..13 20:42 
Típusa: Nyílt 
Rendelet; Elutasítva 
Min�sített szavazás 
 
Tárgya:  
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Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 6 40.00 31.58 
Nem 5 33.33 26.32 
Tartózkodik 4 26.67 21.05 
Szavazott 15 100.00 78.95 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 4   21.05 
Összesen 19   100.00 
Megjegyzés: 
 
Benkovits György Igen - 
dr. Dietz Ferenc Igen - 
dr. Dragon Pál Igen - 
Fülöp Zsolt Igen - 
Horváth Gy�z� Igen - 
dr. Kiss László Igen - 
Magyar Judit Nem - 
Simonyi György Nem - 
Szeg� Eta Nem - 
Zakar Ágnes Nem - 
Zsigmondi Éva Nem - 
Hankó László Tart. - 
Miakich Gábor polgármester Tart. - 
dr. Pázmány Annamária Tart. - 
Radványi G. Levente alpolgármester Tart. - 
dr. Bindorffer Györgyi Távol - 
Eszes Sándor Távol - 
Lakatos Pálné Távol - 
Wachsler Tamás Távol - 
 
     
 
Miakich Gábor polgármester: az ügyrendi javaslat nem került elfogadásra, így a napirendi 
pont tárgyalását tovább folytatja a Képvisel�-testület.  
 
Zsigmondi Éva képvisel�: 40 E Ft-ról van szó, az el�z� napirendek esetében 150-200.000 E 
Ft-okról beszéltek. A legtöbb ember el sem tudja képzelni, hogy milyen helyzet az, ha ilyen 
beteg gyermek van egy családban. Ha a szül� akár már egy-egy napra el tudja helyezni a 
gyermeket, már az is nagy segítséget jelenthet számára.  
 
dr. Pázmány Annamária képvisel�: nem tiszta számára, hogy a határozati javaslatban miért 
van 2006. január 1-t�l a szerz�dés akkor, amikor dr. Kiss László képvisel� szerint márciusig 
van a szerz�dés? Azt nem tisztázták, hogy hajlandóak-e napi akármennyi pénzt kifizetni, ami 
tényleg nem nagy összeg, és akkor nem kell tovább vitatkozni rajta. Ha a város öt helyet 
lefoglal és nem használja ki, akkor is fizetniük kell?  
 
dr. Kiss László képvisel�: Polgármester Úr kérdésére válaszolja, hogy március 31-ig az öt 
helyet fenn kell tartani, nem tölthetik be, mert ez után kapnak állami finanszírozást. Nem érti 
a 2006. január 1. id�pontot. A bizottsági ülésen is támogatta, hogy gondolkozzanak azon, 



 174 

hogy öt f� szociális segítését be kell tervezni, de csak a jöv� évi költségvetésben.  
 
Zakar Ágnes képvisel�: egyetért Szeg� Eta képvisel�vel, egyértelm�, hogy az el�terjesztést 
támogatni kell.  
Kérdést tesz fel, melyre Miakich Gábor polgármester válaszol.  
 
Szeg� Eta képvisel�: összekeverték a képvisel�k a napirenden szerepl� témákat. Az ún. 
Támogató Szolgálat a 18. sz. napirendi pont témája, a 17. napirendi pont pedig a nappali 
ellátásról szól, az még jelen pillanatban nem létezik egyáltalán Szentendrén.  
 
Miakich Gábor polgármester: további észrevétel nem lévén a határozati javaslatot szavazásra 
bocsátja. 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 998   Száma: 2005.12.13/8/0/ 
Ideje: 2005.dec..13 20:50 
Típusa: Nyílt 
Rendelet; Elfogadva 
Min�sített szavazás 
 
Tárgya:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 11 73.33 57.90 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 4 26.67 21.05 
Szavazott 15 100.00 78.95 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 4   21.05 
Összesen 19   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
Benkovits György Igen - 
dr. Dragon Pál Igen - 
Hankó László Igen - 
Magyar Judit Igen - 
Miakich Gábor polgármester Igen - 
dr. Pázmány Annamária Igen - 
Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 
Simonyi György Igen - 
Szeg� Eta Igen - 
Zakar Ágnes Igen - 
Zsigmondi Éva Igen - 
dr. Dietz Ferenc Tart. - 
Fülöp Zsolt Tart. - 
dr. Kiss László Tart. - 
Lakatos Pálné Tart. - 
dr. Bindorffer Györgyi Távol - 
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Eszes Sándor Távol - 
Horváth Gy�z� Távol - 
Wachsler Tamás Távol - 
 
     

Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
453/2005. (XII.13.) Kt. sz. határozata: 

 
 
Szentendre Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy 

1. a Szentendre Város közigazgatási területén él� fogyatékos személyek nappali ellátásának 
lehet�vé tétele céljából  2006. január 1-t�l 2006. december 31-ig tartó egy (1) éves határozott 
id�tartamú ellátási szerz�dést köt 5 f�re az Irsai Mentálhigiéniás Ápolási Központ Kht.–val 
(2730 Albertirsa, Köztársaság u. 115.) azzal, hogy az ellátásért havonta fizetend� díj összege 
a tárgyévi költségvetési törvényben meghatározott állami normatíva összegének, és az 
önkormányzat rendelkezésére álló fér�helyek számának egy-tizenketted része.  

2. felhatalmazza a Polgármestert a határozat mellékletét képez� ellátási szerz�dés 
megkötésére. 
 
Felel�s: Polgármester 
Határid�:  a szerz�dés megkötésére: 2006. január 1-éig 
 



 176 

ELLÁTÁSI SZERZ�DÉS 
 
amely létrejött egyrészr�l Szentendre Város Önkormányzata (2000, Szentendre, Városház tér 
1-3. képviseli: Miakich Gábor polgármester, továbbiakban: Önkormányzat). 
 
másrészr�l az Irsai Mentá1higiénés Ápolási Központ Szociális Szolgáltató Közhasznú 
Társaság (2730 Albertirsa, Köztársaság u. 11., cégjegyzékszáma: 13-14-000094. képviseli: 
Vizvári Csilla, ügyvezet�, a társaság kivonata jelen szerz�dés mellékletét képezi), mint 
szolgáltatást végz� (továbbiakban: Szolgáltatást végz�) között az alulírott helyen és napon, az 
alábbi feltételekkel: 
 
1.) Az Önkormányzat a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény (továbbiakban: Szoctv.) 120. § alapján a településen él� fogyatékos személyek 
nappali ellátásáról ellátási szerz�dés útján kíván gondoskodni. 

 
2.) Szolgáltatást végz� kijelenti. hogy a 2014 Csobánka, Margitliget alatt található telephelyén 
fogyatékos személyek részére integrált szervezeti formában nappali intézményt m�ködtet. A 
fogyatékosok nappali intézményében (továbbiakban: intézmény) a Szolgáltatást végz� húsz 
(20) 14 év és a hatályos nyugdíjkorhatár közötti életkorú fogyatékos személy ellátását 
biztosítja. 

 
3.) Szolgáltatást végz� vállalja, hogy az intézményben munkanapokon 8 és 16 óra között 
az alábbi szolgáltatásokat biztosítja az ellátottak részére: 
a) napi egyszeri meleg étkezés. 
b) szabadid�s programok, 
c) egészségügyi alapellátás, szakellátáshoz jutás segítése, 
d) hivatalos ügyek intézésében való közrem�ködés. 
e) lehet�ség szerint munkavégzés. 
t) életviteli tanácsadás. életvezetés segítése, 
g) speciális önszervez�d� csoportok támogatása, m�ködésük szervezése. segítése. 
 
4.) Szolgáltatást végz� kijelenti hogy a fogyatékos személyek nappali ellátására vonatkozó 
külön jogszabályokat (a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és a falugondnoki szolgálat 
m�ködésének engedélyezésér�l, továbbá a szociális vállalkozás engedélyezésér�l szóló 
188/1999 (XII. 16.) Korm. rendelet, a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 
térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet, a személyes gondoskodást nyújtó 
szociális intézmények szakmai feladatairól és m�ködésük feltételeir�l szóló 1/2000. (1. 7.) 
SzCsM rendelet), szakmai követelményeket és nyilvántartási kötelezettségeket ismeri, és 
azokat betartja. 

 
5.) Szerz�d� felek megállapodnak abban, hogy az intézményben lév� fér�helyek közül …….. 
azaz ………… fér�hellyel az Önkormányzat rendelkezik. Az Önkormányzat írásban értesíti 
Szolgáltatást végz�t, hogy hivatalában mely személyek igényelték a fenti ellátást. A 
Szolgáltatást végz� - az értesítést�l számított tizenöt (15) napon belül – az Önkormányzat 
által kijelölt személlyel, illetve törvényes képvisel�jével megállapodást köt az intézményi 
szolgáltatás igénybevételér�l. Amennyiben a megállapodás a kijelölt személy, illetve 
törvényes képvisel�je és a Szolgáltatást végz� között nem jön létre, Szolgáltatást végz� e 
tényr�l tájékoztatja az Önkormányzatot. Szolgáltatást végz� a kijelölt személy, illetve 
törvényes képvisel�je és a közte létrejött megállapodás megsz�nésér�l haladéktalanul köteles 
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értesíteni az Önkormányzatot. Szolgáltatást végz� jogosult az Önkormányzat rendelkezésére 
álló, de éppen igénybe nem vett fér�helyeken másoknak szolgáltatást nyújtani, de az 
Önkormányzat értesítését követ� 15 napon belül köteles a fér�helyet az Önkormányzat által 
megjelölt személy részére biztosítani. 
 
6.) Az Önkormányzat a fogyatékos személyeknek az intézményben történ� nappali ellátásért 
díjat fizet Szolgáltatást végz�nek. A díj havi mértéke a tárgyévi költségvetési törvényben 
meghatározott állami normatíva összegének és az Önkormányzat rendelkezésére álló 
fér�helyek szorzatának egy-tizenketted része. A díjat az Önkormányzat a tárgyhót követ� 
hónap 10. napjáig köteles számla ellenében Szolgáltatást végz� 
…………………………………………………… sz. bankszámlájára átutalni. 

 
7.) Szerz�d� felek jelen ellátási szerz�dést 2006. január 1–t�l 2006. december 31–ig tartó egy 
(1) éves határozott id�tartamra kötik. 
 
8.) Szolgáltatást végz� egy alkalommal, 2006. november 10-ig köteles írásban beszámolni az 
Önkormányzat szociális ügyekben illetékes bizottságának a jelen szerz�dés alapján az adott 
évben végzett tevékenységér�l. A beszámolónak tartalmaznia kell az Önkormányzat 
rendelkezésére álló fér�helyeket igénybevev�kt�l származó panaszokat és azok 
kivizsgálásának eredményét. 

 
9.) Szolgáltatást végz� feltétlen kötelezettséget vállal arra, hogy a külön jogszabályban 
meghatározott adatszolgáltatási kötelezettségének mindenkor határid�ben eleget tesz. 
 
10.) Szerz�d� felek kijelentik, hogy jelen ellátási szerz�désb�l származó jogvitáikat peren 
kívül, közös megegyezéssel kívánják rendezni. 
 
11.) Jelen ellátási szerz�dés 2006. január 1. napján lép hatályba. 
 
12.) Jelen ellátási szerz�désben nem szabályozott kérdésekben a Szoc. tv. és a Ptk. vonatkozó 
rendelkezései irányadók. 
 
Albertirsa, 2005………………….  
 
Szolgáltatást végz� részér�l: Önkormányzat részér�l: 
 
 

Vizvári Csilla Miakich Gábor 
   ügyvezet�    polgármester 
  
 

Ellenjegyz�: 
 
 

dr. Molnár Ildikó 
jegyz� 
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28. El�terjesztés Szentendre Város Gondozási Központ Támogató Szolgálatának 
létrehozásáról 
El�adó: Miakich Gábor polgármester 

 
Miakich Gábor polgármester: jelzi, hogy a napirendi pont esetében a Felel�s: Polgármester, 
Határid�: 2006. március 31. 
A határozati javaslat A)változatát szavazásra bocsátja.  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 999   Száma: 2005.12.13/9/0/ 
Ideje: 2005.dec..13 20:52 
Típusa: Nyílt 
Rendelet; Elfogadva 
Min�sített szavazás 
 
Tárgya:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 10 71.43 52.63 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 4 28.57 21.05 
Szavazott 14 100.00 73.68 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 5   26.32 
Összesen 19   100.00 
Megjegyzés: 
 
Benkovits György Igen - 
dr. Dragon Pál Igen - 
Fülöp Zsolt Igen - 
Hankó László Igen - 
Magyar Judit Igen - 
Miakich Gábor polgármester Igen - 
Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 
Simonyi György Igen - 
Szeg� Eta Igen - 
Zsigmondi Éva Igen - 
dr. Dietz Ferenc Tart. - 
dr. Kiss László Tart. - 
Lakatos Pálné Tart. - 
Zakar Ágnes Tart. - 
dr. Bindorffer Györgyi Távol - 
Eszes Sándor Távol - 
Horváth Gy�z� Távol - 
dr. Pázmány Annamária Távol - 
Wachsler Tamás Távol - 
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Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
454/2005. (XII.13.) Kt. sz. határozata: 

 
 
Szentendre Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy a településen 
él� fogyatékos személyek lakókörnyezetben történ� ellátását 2006. április 1–t�l 2007. 
március 31–ig továbbra is az Irsai Mentálhigiéniás Ápolási Központ Kht.  (2730 
Albertirsa, Köztársaság u. 115.) végezze, egyben felhatalmazza a Polgármestert az 
ellátási szerz�dés fenti id�tartamra történ� meghosszabbítására. 

 
Felel�s:  Polgármester 
Határid�: szerz�dés megkötésére: 2006. március 31. 
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SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉS 2006. 
 
 
 
 
 

TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT 
 
I. A feladat azonosítás 
 
Törvényi háttér: 

� A támogató szolgálat speciális alapellátási feladat. 
� Az ellátások köre: fogyatékos személyek. 
� A támogató szolgálatot el�írja: az 1993. III. törvény (Szociális tv. 86.§ (1) 

e, (2) c,). 
� Hatályos: 2003. január 01.-t�l. 
� Feladat teljesítésének határideje: 2007. december 31. (Szociális tv. 134. §) 
� A támogató szolgáltatás szervezeti formái: 

- önálló 
- integrált 
- ellátási szerz�dés alapján 
 

Új szabályozás: 
� 2004. decemberében változás történt a szociális területet érint� jogi 

szabályozásban, továbbá a költségvetési törvényben is új finanszírozási 
rend jelent meg a normatív állami hozzájárulások igénylésére. 

� A Szociális törvény módosító javaslata alapján a speciális ellátási formák 
(támogató szolgálat) létrehozására els�sorban integrált szervezeti 
keretekben kerülhet sor - például Gondozási Központ -, ahol a feladatok 
egymásra épülésével célszer�en és hatékonyan segíthet� el� a szolgáltatás 
magas szint� ellátása, a feladathoz rendelt normatív hozzájárulás alapján. 

 
Útkeresés: 

� A támogató szolgálat a fentiek értelmében létrehozható integráltan a 
Gondozási Központhoz, ennek hiányában a Családsegít� Szolgálathoz. 
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II. Törvényi követelmények a támogató szolgálat m�ködtetéséhez 

 
� Alapelv, hogy a támogató szolgálatnak a településen él� valamennyi 

fogyatékossági csoportba tartozó személy segítésére ki kell terjednie. 
� A Szociális törvényben felsorolt feladatok közül 3 megvalósítása minden 

támogató szolgálat esetében kötelez�. Ezek a: 
- személyi segít� szolgálat, 
- tanácsadás és az információs szolgálat, 
- szállító szolgálat. 

� A Szociális törvényhez kapcsolódó szakmai rendelet /az 1/2000. (I.7.) 
SZCSM rendelet/ határozza meg a személyi, a szakmai és a tárgyi 
követelményeket. 

� Személyi feltételek: 
1 f� vezet�, információ-tanácsadó 
2 f� személyi segít� 
1 f� gépjárm�vezet� 

 
� Szakmai követelmények: 

� A szakmai rendeletben meghatározott létszám minimum követelmény a 
szolgálat feladatainak ellátására. Ennél nagyobb létszámú szolgálat 
létrehozása esetén az állami támogatás összege nem növelhet�. 

� A rendelet a támogató szolgálat valamennyi munkakörében 
foglalkoztatott dolgozónak egy speciális képzés kötelezettségét írja el�. 
A képzési kötelezettség elmaradása a szolgálat m�ködési engedélyét 
veszélyezteti. A speciális képzés nem váltja ki a szakirányú 
szakképzettséget a támogató szolgálat munkatársai körében. 

� Tárgyi feltételek: 
A szolgálatnyújtásra az esetek jelent�s részében a sérült személy 
saját lakásán kerül sor, vagy szállító szolgálat útján, járm� 
igénybevételével. 

� Amennyiben a támogató szolgálatot a helyi önkormányzat tartja fenn, a 
m�ködésér�l önkormányzati rendeletet kell alkotni, ebben a szociális 
ellátásokat ki kell egészíteni a támogató szolgálati tevékenységgel és a 
térítési díjra vonatkozó szabállyal. 

� A Szociális törvény 86. § (3) a települési önkormányzatok a 86. § (1)-(2) 
bekezdés szerinti szociális szolgáltatásokat társulás útján is 
biztosíthatják. 

� A támogató szolgálat létesítésének rendjét a személyes gondozást nyújtó 
szociális intézmény és a falugondnoki szolgálat m�ködésének 
engedélyezésér�l, továbbá a szociális vállalkozás engedélyezésér�l szóló 
188/1999. (XII. 18.) Korm. rendelet szabályozza. 
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III. Szolgáltatás-fejlesztés (Szakmai program tervezet - Ütemterv) 

 
� A speciális alapellátási feladatok körébe tartozó támogató szolgálatot a 

meglév� Gondozási Központ keretei között indokolt létrehozni, 
tekintettel arra, hogy feladatai jelent�s részben ambuláns jelleg�ek, 
szervezési - koordináló és logisztikai tevékenységet igényelnek, a profil 
közelebb áll a házi segítségnyújtáshoz. 

� A szolgálat bevezetése jelent�s beruházást nem igényel (intézményi 
háttér), els�sorban a szükséges szakemberek alkalmazásának fedezetét és 
a speciális gépjárm� biztosítását kell megteremteni. 

� A szolgálat megindításának tervezett id�pontja: 2006. 
 
 

SZAKMAI PROGRAM-TERVEZET 
 
 

A. A támogató szolgálat célja 
A támogató szolgálat segítséget nyújt a feln�tt fogyatékos/ id�s 
személyek önrendelkezésén alapuló önálló életvitelének 
megkönnyítésében, els�sorban a lakáson kívüli közszolgáltatások 
elérésének megszervezésével, valamint a lakáson belüli speciális 
segítségnyújtás révén. 
 

A támogató szolgálat feladata 
A feladat többirányú a fogyatékosság jellege szerint (siketek és 
nagyothallók, vakok és gyengénlátók, értelmi fogyatékosok, 
mozgásszervi fogyatékosok, autisták, halmozottan fogyatékosok). 
 
A támogató szolgálat feladata Szentendre város közigazgatási 
területén belül a fogyatékosság jellegének megfelel�en különösen: 
 

a) az alapvet� szükségletek kielégítését segít� szolgáltatásokhoz, 
közszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása (speciális személyi 
szállítás, szállító szolgálat m�ködtetése), 

b) az általános egészségi állapotnak és a fogyatékosság jellegének 
megfelel� egészségügyi-szociális ellátásokhoz, valamint a fejleszt� 
tevékenységhez való hozzájutás személyi és eszközfelvételeinek 
biztosítása, 

c) információnyújtás, ügyintézés, tanácsadás, a tanácsadást követ�en a 
társadalmi beilleszkedést segít� szolgáltatásokhoz való hozzájutás 
biztosítása, 

d) a jelnyelvi tolmácsszolgálat elérhet�ségének biztosítása, 
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e) segítségnyújtás a fogyatékos személyek kapcsolatkészségének 
javításához, családi kapcsolatainak er�sítéshez speciális, önsegít� 
csoportokban való részvételükhöz, 

f) egyes szociális alapszolgáltatási részfeladatok biztosítása a 
fogyatékos személyek speciális szükségleteihez igazodóan, 

g) segítségnyújtás a fogyatékos emberek társadalmi integrációjának 
megvalósulásához, valamint a családi, a közösségi, a kulturális, a 
szabadid�s kapcsolatokban való egyenrangú részvételhez szükséges 
feltételek biztosítása, 

h) a fogyatékos személy munkavégzését, munkavállalását segít� 
szolgáltatások elérhet�ségének, igénybevételének el�segítése. 

 
B. Az ellátottak köre 

Szentendre város közigazgatási területén él� fogyatékos / id�s személyek. 
 
C. A feladatellátás szakmai tartalma, módja 

1) Személyi segít� szolgálat: 
- A segítségnyújtás mindig személyre szabottan, tervszer�en és a 

fejleszteni kívánt területre fókuszálva történik. A Szolgálat 
munkatársai az 1/2000 (I. 7.) számú SZCSM rendelet alapján a 
„Támogató szolgálati adatlap személyi segítés esetén” cím� 
nyomtatványt készítik el. A részletes feladatellátáshoz Gondozási 
tervet készítenek, melynek megvalósulásait a Gondozási lapon 
vezetik, és amelyre a gondozással kapcsolatos eseményeket 
feljegyzik. 

- A Támogató szolgálat vezet�je és a személyi segít�k a fogyatékos 
személlyel, vagy a hozzátartozójával, törvényes képvisel�jével 
közösen a fogyatékos személy állapotának és igényeinek 
megfelel�en állapítják meg az ellátás módját, tartalmát. A személyi 
segít� a feladatai ellátása során segítséget nyújt ahhoz, hogy az 
ellátást igénybevev� fizikai, mentális és szociális szükségletei 
biztosítottak legyenek. 

2) Tanácsadás, információs szolgálat: 
- A fogyatékkal él� személyeket érint� eseményekr�l, 

szolgáltatásokról, juttatásokról információt szolgáltat a 
rendelkezésre álló és folyamatosan frissített és b�vített 
adatbázisból. Amennyiben a szolgálatnak nem áll módjában 
információt szolgáltatni, úgy az ellátott részére az illetékes 
szakemberrel való kapcsolatfelvételben segít. Szükség szerint 
ügyintézést, tanácsadást végez, pl.: fogyatékossági támogatás 
intézése, gyógyászati segédeszköz beszerzése stb. 

3) Szállító szolgálat: 
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- Az alapvet� szükségletek kielégítését segít� szolgáltatásokhoz való 
hozzájutás biztosítása érdekében áll a fogyatékkal él�k 
szolgálatában. 

 
 

D. A biztosított szolgáltatások formái: 
 

1) Fizikai ellátás 
 
Célja: létfontosságú személyi szükségletek kielégítése. 
A fogyatékkal él� emberek saját otthonukban megnyugtató módon 
egyedül csak akkor maradhatnak, ha: 

� Biztosítjuk számukra a megfelel� életfeltételeket, illetve a 
szükséges felügyeletet (pl. lakás f�tése, takarítás, a 
fogyatékosság jellegéb�l adódó szükségletek kielégítése). 

 
2) Mentális gondozás 

 
Célja: 

� a fogyatékkal él� emberek személyiségének, szokásainak, az 
esetleges lelki sérüléseinek megfelel� gondozása, 

� segítségnyújtás a környezettel való kapcsolattartásban, 
� a krízishelyzet kialakulásának megel�zése, 
� az izoláció veszélyének elkerülése. 

 
3) Egészségügyi ellátás 

 
Feladata: 

� betegség esetén orvos értesítése, gyógyszerkiváltás, orvos 
utasítása alapján gyógyszeradagolás, 

� fekv�beteg esetén ápolási – gondozási feladatok ellátása, 
� az ellátott látásának, hallásának, stb. állapotának figyelemmel 

kísérése, romlásuk esetén a szakorvosi vizsgálatok 
megszervezése, 

� az ellátottaknak az egészséges életmód felé való irányítása 
rendszeres tanácsadással. 

 
4) Foglalkoztatás 

 
Célja: a testi, lelki egészség érdekében a gondozott állapotának 
megfelel� elfoglaltság biztosítása. Gondoskodni kell az ellátott 
állapotától függ�en fizikai, és érdekl�désének megfelel� szellemi 
tevékenységér�l is. 



 185 

Ennek keretében 
� az ellátottakkal való beszélgetés, 
� a világ aktuális híreir�l szóló újságok felolvasása, 
� segítséggel a szabadban való séta. 
 

E. A biztosított szolgáltatások rendszeressége 
 

� Személyi segít� szolgálat: Szentendre város közigazgatási területén 
él� fogyatékos személyek részére, szükség szerinti rendszerességgel, 

� Tanácsadás: Szentendre város területén él� fogyatékos személyek, 
illetve hozzátartozójuk részére, munkanapokon 8-16 h-ig a Gondozási 
Központban, 

� Szállító szolgálat: Szentendre város területén él� fogyatékos 
személyek részére, igény szerinti rendszerességgel. 

 
Az ellátás terjedelme szerint lehet: 

 
� Teljes gondozás: a tehetetlen, önkiszolgálásra nem képes személyek 

esetében, 
� Részgondozás: csak bizonyos tevékenységek ellátására képtelen 

személyek esetén. 
 
 
F. A szolgáltatás igénybevételének módja, feltételei 
 

Az ellátások igénybevétele önkéntes, az igényl�, illetve a törvényes 
képvisel�je kérelmére történik. A kérelem benyújtása az 
intézményvezet�nél történik. Ha az ellátást igényl� cselekv�képtelen a 
Kérelmet a törvényes képvisel�je terjesztheti el�. 
 
A korlátozottan cselekv�képes személy Kérelmét a törvényes 
képvisel�jének beleegyezésével terjesztheti el�. Ha közöttük a Kérelem 
kérdésében vita van, arról a Gyámhivatal dönt. Egyéb ellátások 
igénybevételéhez nincs szükség a Kérelem kitöltésére. 

 
1. Személyi segít� szolgálat igénybevétele: 

A személyi segítség igénybevételét az intézményvezet� döntése alapozza 
meg – a benyújtott kérelem és az egyszer�sített el�gondozás alapján -, aki 
az intézményi jogviszony létesítését megel�z�en az alábbiakról 
gondoskodik: 
 
� a Kérelem nyilvántartásba vételér�l, mely a beérkezés sorrendjében 

történik, 
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� az ellátott értesítésér�l, mely tartalmazza az egyszer�sített 
el�gondozás id�pontját, a kérelem nyilvántartásba vételét, a 
szolgáltatás kezd� id�pontját, id�tartamát, fizetend� térítési díj 
összegét, a fizetés módját, helyét, id�pontját, 

� az egyszer�sített el�gondozás elvégzésér�l, 
� a megállapodás megkötésér�l, 
� az ellátottal kötött megállapodás egy példányának 15 napon belül a 

fenntartóhoz történ� megküldésér�l. 
 

Az intézmény vezet�je nyilatkoztatja az ellátásban részesül� fogyatékkal 
él� személyt vagy hozzátartozóját, törvényes képvisel�jét, hogy: 
� adatokat szolgáltat a Támogató Szolgálatnál vezetett 

nyilvántartásokhoz, 
� amennyiben a szociális ellátásra jogosultság feltételei és a jogosult, a 

hozzátartozója vagy a törvényes képvisel�je személyes adataiban 
változás történik, azt haladéktalanul közli az intézmény vezet�jével. 
 

A szolgáltatás igénybevételének feltétele: a fogyatékosság 
fennállásának orvosi dokumentációkkal való igazolása. A fizetend� 
térítési díj mértékét a helyi rendelet szabályozza. 
 

2. Tanácsadás, információszolgáltatás: 
Intézményi jogviszony létesítése nélkül lehet igénybe venni: a 
szolgáltatást a Támogató Szolgálat munkatársa végzi az adatbázisból. 
 

3. Szállító szolgálat: 
Intézményi jogviszony keretében vagy eseti jelleggel intézményi 
jogviszonyon kívül igénybe vehet�. A szolgáltatásért fizetend� térítési 
díjat a helyi rendelet szabályozza. 

 
Intézményi jogviszony megsz�nése 
 

� a támogató szolgálat jogutód nélkül megsz�nik, 
� a jogosult halálával, 
� a határozott idej� megállapodásban megjelölt id�tartam lejártával. 
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Az intézményi jogviszony megsz�ntetése 
 

� az ellátást igényl� saját kérésére azonnal, 
� az ellátott kéthavi személyi térítési díjfizetési kötelezettségének nem 

tesz eleget, és, ha az intézményvezet� felszólítására 8 napon belül nem 
teljesíti, 

� ha az ellátott el�zetes írásbeli bejelentés nélkül 30 napot meghaladó 
ideig a szolgáltatást nem veszi igénybe.  

 
G. Térítési díj 
 

A személyi segítségnyújtás és a szállító szolgálat igénybevételekor 
térítési díjat kell fizetni, személyes térítési díj alapja az intézményi térítési 
díj, melynek mértékét a szolgáltatás fenntartója rendeletben állapítja meg. 
 
A térítési díjat a tárgyhónapot követ� hó 10. napjáig kell befizetni. 
 
A térítési díj befizetésének módja: 

� az igénybevev� lakásán a személyi segít�nek készpénzfizetési 
számla ellenében, 

� a telephelyen a szolgálat vezet�jének készpénzfizetési számla 
ellenében. 

 
H. A szolgáltatás közzétételének módja, formái 
 

� szórólapok, 
� helyi televízió, -sajtó közrem�ködése, 
� érdekképviseleti szervek és civil szervezetek tájékoztatása, 
� háziorvosok tájékoztatása, 
� oktatási-, egészségügyi-, és szociális intézmények értesítése, 
� Polgármesteri Hivatal hirdet�tábláján való közzététel, 
� különböz� szakterületek tanácskozásain nyújtott tájékoztatás. 

 
I. A szolgáltató és az igénybe vev� közötti kapcsolattartás módja 
   
A fogyatékos személlyel, hozzátartozójával vagy törvényes képvisel�jével a 
támogató szolgálat munkatársai kapcsolatot tartanak. Ennek módja: 

� személyes kapcsolattartás, amely vagy a 
- támogató szolgálat irodahelyiségében, vagy 
- a szolgáltatást igénybe vev� lakásán történik 

� telefon igénybevételével, 
� írásban minden, a támogató szolgálattal és a szolgáltatást igénybe 

vev�vel kapcsolatos megállapodásról, értesítésr�l, térítési díj 
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felülvizsgálatáról, esetleges térítési díj fizetésének elmulasztásáról 
írásos dokumentáció készül, melynek 1 példányát megkap a 
fogyatékos személy vagy a gondnoka, 

� az üzenetátadás történhet az intézmény integrált egységeiben történ� 
meghagyással. 
 

A megkeresést a szolgálat munkatársa az Eseménynaplóban regisztrálja. 
 
A támogató szolgálat kapcsolatot tart: 
 

� Munkaügyi Központ kirendeltségeivel, 
� oktatási intézményekkel, 
� személyes gondoskodást nyújtó ellátást, illetve szakosított ellátást 

nyújtó intézményekkel, 
� egészségügyi intézményekkel, 
� gyógyászati segédeszközök gyártójával, forgalmazójával, 
� fogyatékos személyek érdekképviseleteivel, civil szervezetekkel. 

 
Nyitvatartási rend 

 
 Információnyújtás-tanácsadás:  Gondozási Központ 
       Hétf�t�l péntekig 8-16 h 
 

Személyi segítés:    Gondozási Központ 
       Hétf�t�l péntekig 8-16 h 
 
 
J. Az ellátottak és a szociális szolgáltatásokat végz�k jogainak 

védelmében kapcsolatos szabályok 
 
Az ellátottak általános jogai 
 

� Az ellátottnak joga van szociális helyzete, egészségügyi állapota, 
speciális helyzete és egyéni szükségletei alapján az egyéni szolgáltatás, 
vagy a teljes kör� ellátás igénybevételére. 

� A fogyatékkal él� személyt fogyatékosságából kifolyólag semmiféle 
hátrányos megkülönböztetés nem érheti az ellátás során. 

� Jövedelmi helyzetét csak a törvényben, illetve törvényi felhatalmazás 
alapján készült kormányrendeletben meghatározott esetekben és 
feltételek mellett lehet vizsgálni. 

� A támogató szolgálatnak a szolgáltatásait olyan módon kell végeznie, 
hogy figyelemmel legyen a fogyatékos személyeket megillet� 
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alkotmányos és emberi jogok maradéktalan és teljes kör� tiszteletben 
tartására. 

� Az ellátást igénybe vev�t megilletik a személyes adatainak védelme. 
 
Speciális jogok 
 

a) az akadálymentes környezet biztosítására, 
b) képességek, készségek fejlesztésére, illetve az állapotfenntartás vagy 

javítás lehet�ségeinek megteremtésére, 
c) az információkhoz, az ellátottat érint� legfontosabb adatokhoz való 

hozzáférés biztosítására, 
d) az önrendelkezés elvére, a fogyatékos személy életvitelével 

kapcsolatos döntéseinek tiszteletben tartására, 
e) társadalmi integrációjukhoz való jogra, más személyekkel történ� 

kapcsolat létesítésére, kapcsolattartásra. 
 

A szociális szolgáltatást végz�k jogai 
 

A munkaviszonyban álló személyeknek biztosítani kell, hogy: 
 

a) a munkavégzéssel kapcsolatos megbecsülést megkapják, 
b) tiszteletben tartsák emberi méltóságukat és személyes jogaikat, 
c) munkájukat elismerjék, 
d) valamint a munkáltató megfelel� munkavégzési körülményeket 

biztosítson számukra. 
 

A támogató szolgálat munkaköreit betölt� személyek közfeladatot ellátó 
személyeknek min�sülnek. 
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K. Integráció formája, ellátási típusok együttm�ködésének rendje, 

helyettesítésének rendszere 
 
Az intézmény vezet�je a támogató szolgálat egyszemélyi felel�s vezet�je. 
Munkáltatói és fegyelmi jogkörébe tartoznak a támogató szolgálat 
munkatársai. Felel�s a támogató szolgálat színvonalas m�ködéséért, 
fejlesztéséért, a gazdálkodásért, jogszabályok és helyi rendeletek által 
hatáskörébe utalt feladatok ellátásáért, a munkahelyi és etikai helyzetért, a 
hatályos jogszabályok betartásáért, intézkedéseiért. 
 
A támogató szolgálat m�ködésében közrem�köd� személyek az intézmény 
vezet�jének közvetlen irányítása alatt végzik a munkájukat, amelyr�l 
rendszeresen beszámolnak. Felel�sek a támogató szolgálat színvonalas 
szakmai m�ködéséért, fejlesztéséért, ésszer� gazdálkodásáért, a tulajdon 
védelméért, a munkahelyi és etikai helyzetért, a hatályos jogszabály 
betartásáért, intézkedéseiért, az ellátásban részesül� személyek emberi és 
állampolgári jogainak biztosításáért. Figyelemmel kísérik az ellátottak 
igényeit, megszervezik a fogyatékos személyek szállítását. 
 
 
 
A Támogató szolgálat személyi feltételei 
 

� 1 f� vezet�, információ-tanácsadó, 
� 2 f� személyi segít�, 
� 1 f� gépkocsivezet�. 

 
A vezet�i, személyi segít�i vagy a gépjárm�vezet�i munkakörben 
alkalmazott személynek a foglalkoztatás kezd� id�pontjától számított két 
hónapon belül be kell jelentkeznie támogató szolgálati képzésre, és azt a 
foglalkoztatás kezd� id�pontjától számított két éven belül el kell végeznie. 
 
Az intézmény keretein belül m�köd� más ellátási formákkal a támogató 
szolgálat együttm�ködik, munkájukat összehangolva végzik. A különböz� 
ellátási formák a szolgáltatások min�ségére és mennyiségére tekintettel 
differenciáltak, egymásra épül�k és átjárhatóak. 
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Helyettesítési rendszer 
 

A támogató szolgálat munkatársait távollétük esetén az intézmény vezet�je által 
megjelölt személyek helyettesítik. 

 
 
 

L. Szervezeti ábra (lsd. melléklet) 
 
M.  Munkakörök: 
 
Támogató szolgálat: 
 
Székhelye: 
………………………………………………………………………………… 
 
M�ködési területe: Szentendre város közigazgatási területe 
 
 
Támogató szolgálat munkakörei 
 
Vezet� 

 
Munkáját az intézményvezet� közvetlen irányításával végzi, akinek 
tevékenységér�l rendszeresen beszámol. 
 
 
Felel�s: 

� információnyújtásért, ügyintézésért, tanácsadásért, a tanácsadást 
követ� társadalmi beilleszkedést segít� szolgáltatásokhoz való 
hozzájutás biztosításáért, 

� a fogyatékosság jellegének megfelel�en az alapvet� szükségletek 
kielégítését segít� szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz való 
hozzájutás biztosítását. 

 
Személyi segít� 

 
Munkáját az intézményvezet� közvetlen irányításával végzi, akinek 
tevékenységér�l rendszeresen beszámol. 
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Felel�s: 
� a támogató szolgálat keretein belül nyújtott szolgáltatások 

színvonaláért, 
� az emberi- és polgári jogok érvényesüléséért, 
� az egyén autonómiáját elfogadó, integrációját minden eszközzel 

segít�, humanizált környezet kialakításáért és m�ködésért. 
 
Konkrét feladatait a munkaköri leírás tartalmazza. 
 

Gépkocsivezet� 
 
Munkáját a támogató szolgálat vezet�jének közvetlen irányításával végzi, 
akinek a tevékenységér�l rendszeresen beszámol. 
 
Felel�s: 

� szállítás id�tartama alatt az utasokért, 
� szükség esetén felügyeletet lát el a fogyatékkal él� személy felett, 
� segíti a fogyatékkal él� személyt közvetlenül az utazás megkezdése 

el�tt, alatt és utána a személyes szükségletek kielégítésében. 
 
 
N. A támogató szolgálat pénzügyi terve(lsd. melléklet) 
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ÜTEMTERV 
 

I. El�készít� fázis 
� Szükségletfelmérés (meglév� adatokra támaszkodva) 
� A fenntartót tájékoztatni a lehet�ségekr�l és a kötelezettségvállalásról, 
� Meggy�zni a fenntartót az új szolgáltatás bevezetésének 

szükségességér�l, 
� Szakmai programtervezet elkészítése, 
� El�zetes költségszámítások végzése, 
� Lobby, 
� Kapcsolatfelvétel civil- és egyéb társadalmi szervezetekkel, 
� Akadálymentesítést tartalmazó pályázatok figyelése. 
Határid�: 2005. április 30. 

 
II. Felkészít� fázis 

� Kapcsolattartás az önkormányzattal, a civil- és érdekvédelmi 
szervezetekkel, 

� Kapcsolatfelvétel az oktatási, az egészségügyi intézményekkel, 
� Célcsoport konkretizálása, 
� Sajtótájékoztatás, 
� A szolgáltatás ismertté tétele (rádió, plakát, sajtó) 
� Akadálymentesítést tartalmazó pályázatok figyelése. 
Határid�: 2005. augusztus 31. 

 
III. Szabályozási fázis 

� Célcsoport véglegesítése, 
� Önkormányzati rendeletalkotás, 
� Alapító okirat módosítása, 
� M�ködési engedély megkérése, 
� Szakmai program véglegesítése, 
� Tételes költségkalkuláció, 
� Humáner�forrás szervezés, 
� Munkaszoba kialakítása, 
� Célcsoport tájékoztatása, 
� Szolgáltatás ismertté tétele (szórólapok, plakát, hirdetés, sajtó, rádió, helyi 

televízió), 
� Speciális gépjárm� beszerzése. 
Határid�: 2005. december 31. 

 
IV. Kivitelezés fázisa 

� Támogató szolgálat m�ködtetése. 
Indulás: 2006. február-március 
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29.  El�terjesztés a Római Katolikus Karitasz Szolgálat által szervezett karácsonyi 

segélyezés támogatásáról 
 El�adó: Miakich Gábor polgármester 
  
 
Magyar Judit képvisel�: a Költségvetési és Vagyon Bizottság megtárgyalta az el�terjesztést 
és azt nem támogatta azért, mert már 500.000 Ft-ot kapott a Karitasz támogatásként. Továbbá 
a városnak éppen elég szociális jelleg� kiadása van. Miután a Közgazdasági Iroda vezet�je 
sem tudott a költségvetésben megnevezni forráshelyet, ezért nem javasolják a Képvisel�-
testületnek az el�terjesztés támogatását.  
 
Benkovits György képvisel�: a Vöröskereszt Szentendrei Szervezete hasonló kéréssel kereste 
meg, ugyanezzel a céllal. Paritásos alapon érdemes és szükséges lenne támogatást adni, ezzel 
egy nagy társadalmi csoportnak a felmerül� igényét lehetne megoldani.  
 
Miakich Gábor polgármester: ismerteti a Vöröskeresztnek a hivatalhoz beérkezett levelét.  
 
Zakar Ágnes képvisel�: szeretné, ha támogatná a testület mind a Karitasz, mind a 
Vöröskereszt kérését. Elmondja, hogy az adomány-szolgáltatásoknál nem nézik, hogy ki 
milyen vallású. Tudomása szerint a rend�rségi támogatást nem utalták át, annak a keretnek a 
terhére javasolja a támogatást megadni. Egyet nem értés esetén kéri a Közgazdasági Iroda 
vezet�jét, hogy mondjon véleményt, javaslatot az üggyel kapcsolatban.  
 
Szeg� Eta képvisel�: ismerteti a Szociális és Egészségügyi Bizottság javaslatát, mely szerint 
a bizottság a határozati javaslat „A” változatát támogatta az alábbi kiegészítéssel: 
„támogatja a Római Katolikus Karitasz Szolgálat kérelmét és 200.000 Ft támogatásban 
részesíti, melyet a 2005. évi költségvetésben a Hajléktalan ellátás terhére biztosít.” 
 
Miakich Gábor polgármester: kérdése, hogy a múltkor megszavazott plusz forrást, a 
fejlesztés terhére javasolja Képvisel� Asszony?  
 
dr. Dietz Ferenc képvisel�: már régóta hagyománya van annak, hogy a Római Katolikus 
Karitasz Szolgálat karácsonykor a rászorulókat segélyezi és segíti. Véleménye szerint ezt a 
hagyományt segíteni kellene. A mai napon történt egy szerencsés ingatlan eladás, ennek a 
terhére javasolja megjelölni a támogatást.  
 
Simonyi György képvisel�: kérdése, hogy vannak-e még olyan szervezetek a városban, akik 
egy ilyen adakozás után joggal jelentkezhetnek?  
Másrészt a Karitasz már kapott 500.000 Ft támogatást, amelyet ha karácsony el�tt adtak volna 
oda, jobban járt volna mindenki. Úgy látja, ezeknek a támogatásoknak így nincs soha vége.  
 
Benkovits György képvisel�: úgy gondolja, a Karitasz és a Vöröskereszt az a két országos 
szervezet, amelynek olyan helyi csoportja van, aki aktív segélyez�, szegényeket ellátó 
tevékenységet folytat. Velük mérhet� szervezet tudtával Szentendrén nem jelent meg eddig, 
nem m�ködik. Természetesen minden társadalmi szervezet, egyház a saját keretében folytat 
ilyen tevékenységet.  
 
Miakich Gábor polgármester: konzultálva Közgazdasági Irodavezet� Asszonnyal, Zakar 
Ágnes képvisel� módosító javaslatát úgy tudja feltenni szavazásra, hogy a szociális keret 
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terhére megadható a támogatás, és mind a két szervezetet 200.000-200.000 Ft-tal 
támogatják.  
Megállapítja, hogy a Képvisel�-testület elfogadja a szavazásra javasolt szövegezést. 
A javaslatot szavazásra bocsátja.  
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1000   Száma: 2005.12.13/10/0/ 
Ideje: 2005.dec..13 21:00 
Típusa: Nyílt 
Rendelet; Elfogadva 
Min�sített szavazás 
 
Tárgya:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 100.00 78.95 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 15 100.00 78.95 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 4   21.05 
Összesen 19   100.00 
Megjegyzés: 
 
Benkovits György Igen - 
dr. Dietz Ferenc Igen - 
dr. Dragon Pál Igen - 
Fülöp Zsolt Igen - 
Hankó László Igen - 
dr. Kiss László Igen - 
Lakatos Pálné Igen - 
Magyar Judit Igen - 
Miakich Gábor polgármester Igen - 
dr. Pázmány Annamária Igen - 
Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 
Simonyi György Igen - 
Szeg� Eta Igen - 
Zakar Ágnes Igen - 
Zsigmondi Éva Igen - 
dr. Bindorffer Györgyi Távol - 
Eszes Sándor Távol - 
Horváth Gy�z� Távol - 
Wachsler Tamás Távol - 
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Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
455/2005. (XII.13.) Kt. sz. határozata: 

 
 

Szentendre Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy támogatja a Római 
Katolikus Karitasz Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt Szentendre Körzeti Szervezete 
kérelmét és mindkét szervezetet 200.000-200.000 Ft támogatásban részesíti, melyet a 2005. 
évi költségvetésben az Ellátottak pénzbeli juttatása  keret (Szociális keret) terhére biztosít. 

Utasítja a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határid�:   azonnal  

Felel�s:      Polgármester 

 
 

30. El�terjesztés Szentendre Város Óvodai Intézmény intézményvezet�i pályázat 
kiírásáról 
El�adó: Miakich Gábor polgármester 

 
 
Miakich Gábor polgármester: a Jogi- Igazgatási és Ügyrendi Bizottság módosító indítványát 
el�terjeszt�ként befogadja. A határozati javaslatot szavazásra bocsátja.  
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1001   Száma: 2005.12.13/11/0/ 
Ideje: 2005.dec..13 21:01 
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszer� szavazás 
 
Tárgya:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 100.00 78.95 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 15 100.00 78.95 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 4   21.05 
Összesen 19   100.00 
Megjegyzés: 
 
Benkovits György Igen - 
dr. Dietz Ferenc Igen - 
dr. Dragon Pál Igen - 
Fülöp Zsolt Igen - 
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Hankó László Igen - 
dr. Kiss László Igen - 
Lakatos Pálné Igen - 
Magyar Judit Igen - 
Miakich Gábor polgármester Igen - 
dr. Pázmány Annamária Igen - 
Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 
Simonyi György Igen - 
Szeg� Eta Igen - 
Zakar Ágnes Igen - 
Zsigmondi Éva Igen - 
dr. Bindorffer Györgyi Távol - 
Eszes Sándor Távol - 
Horváth Gy�z� Távol - 
Wachsler Tamás Távol - 
 
     
 

Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
456/2005. (XII.13.) Kt. sz. határozata: 

 
Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 
 
1. a határozat mellékletét képz� Szentendre Város Óvodai Intézménye intézményvezet�i 

megbízására kiírt pályázat tartalmát elfogadja, és az intézményvezet�i pályázatot kiírja. 
 
2. felkéri a jegyz�t, hogy a pályázati felhívás Oktatási Közlönyben történ� megjelenésér�l 

gondoskodjon, és a pályázati eljárást folytassa le. 
 
3. felkéri a polgármestert, hogy a beérkezett pályázatokat elbírálásra terjessze be a 

Képvisel�-testület 2006. évi júniusi ülésére. 
 
Felel�s: Polgármester, Jegyz� 
Határid�: 2.pont : Pályázati felhívás 2006. január 

3. pont: 2006. júniusi Képvisel�-testületi ülés  
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Melléklet 
 
 
Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testülete pályázatot ír ki az alábbi 
intézményvezet�i álláshely betöltésére: 
 
Meghirdetett munkahely:  Szentendre Város Óvodai Intézménye   
     2000 Szentendre, Kálvária u. 18. 
Képesítési és egyéb feltételek: 

fels�fokú iskolai f�iskolai vagy egyetemi végzettség és 
szakképzettség; 

     /óvodapedagógus/ 
     legalább öt év tanügy-irányítási munkakörben szerzett 
      szakmai gyakorlat; 

azonos feltételekkel rendelkez� pályázók esetén 
el�nyben részesül a pedagógus szakvizsgával rendelkez� 
pályázó a 277/1997. (XII.22.) Korm. rendelet 20.§ (2) 
bekezdése alapján 
 

Pályázathoz csatolni kell: iskolai-, és szakképzettséget igazoló okmányok 
másolatát; 
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt; 
az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai oktatási-
nevelési helyzetelemzésre épül�, fejlesztési 
elképzeléseket tartalmazó vezetési programot; 
 

Vezet�i megbízás:   2006. augusztus 01-2013. július 31-ig szól. 
 
Pályázat beadási határideje: az Oktatási Közlönyben való megjelenést�l számított 30 

nap. 
 
Pályázat elbírálásának határideje: 2005. júniusi Képvisel�-testületi ülés 
 
Díjazás: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény szerint. 
 
Pályázat címzése:   Miakich Gábor Szentendre Város Polgármester 

2000 Szentendre Városház tér 3. 
"óvodai intézményvezet�i pályázat" 
 

   Pályázattal kapcsolatos felvilágosítás: 
Fekete Jánosnál, a Közoktatási és Közm�vel�dési Iroda 
vezet�jénél (tel.:06-26-503-344) 
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31. El�terjesztés Szentendre Város Önkormányzatának tulajdonában lév� 3330 és 
3331 hrsz-ú ingatlanokon új 5 csoportos óvodaépület kialakítása, tervezése 
tárgyában kiírt egyszer� tervpályázati eljárásban a Bíráló Bizottság munkájáról, 
valamint a tervpályázat eredményér�l 
El�adó: Miakich Gábor polgármester 

 
Miakich Gábor polgármester: kérdés, hozzászólás nem lévén a határozati javaslatot 
szavazásra bocsátja.  

Szavazás eredménye 
 

#: 1002   Száma: 2005.12.13/12/0/ 
Ideje: 2005.dec..13 21:02 
Típusa: Nyílt 
Rendelet; Elfogadva 
Min�sített szavazás 
 
Tárgya:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 100.00 78.95 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 15 100.00 78.95 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 4   21.05 
Összesen 19   100.00 
Megjegyzés: 
 

Benkovits György Igen - 
dr. Dietz Ferenc Igen - 
dr. Dragon Pál Igen - 
Fülöp Zsolt Igen - 
Hankó László Igen - 
dr. Kiss László Igen - 
Lakatos Pálné Igen - 
Magyar Judit Igen - 
Miakich Gábor polgármester Igen - 
dr. Pázmány Annamária Igen - 
Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 
Simonyi György Igen - 
Szeg� Eta Igen - 
Zakar Ágnes Igen - 
Zsigmondi Éva Igen - 
dr. Bindorffer Györgyi Távol - 
Eszes Sándor Távol - 
Horváth Gy�z� Távol - 
Wachsler Tamás Távol - 
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Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
457/2005. (XII.13.) Kt. sz. határozata: 

 
 
Szentendre Város Önkormányzatának Képvisel�- testülete - mint a tervpályázati eljárás 
kiírója - a Bíráló Bizottság 2005. december 8.-i keltezés� zárójelentésében megfogalmazott 
ajánlása, továbbtervezésre vonatkozó javaslata alapján – figyelemmel a tervpályázati 
eljárások részletes szabályairól szóló 137/2004. (IV.29.) Korm rendelet 11. § (2) bekezdésére 
is - 

1. „Szentendre Város Önkormányzatának tulajdonában lév� 3330 és 3331 hrsz-ú 
ingatlanokon új 5 csoportos óvodaépület kialakítása/tervezése tárgyában kiírt egyszer� 
tervpályázati eljárás”-t (a továbbiakban: tervpályázat)  érvényesnek és egyben 
eredményesnek nyilvánítja; 

 
2. a Bíráló Bizottság döntése alapján a 4. számú pályam� szerz�jét, Kocsis Barnabást 

(és munkatársát) nyilvánítja a tervpályázat nyertesének; 
 

3. továbbtervezésre vonatkozó döntés esetén a 4. számú pályam� szerz�jével, tehát 
Kocsis Barnabást (illetve az általa megjelölt, képviselt tervez� szervezettel) köt 
tervez�i szerz�dést a tervpályázati kiírásban foglaltak szerint – figyelemmel a 
határozat 5. pontban foglaltakra is -; 

 
4. megállapítja, hogy a tervpályázati eljárásban valamennyi pályam� díjazásban 

részesült, így azok a pályázati kiírás szerint Szentendre Város Önkormányzatának 
(kiíró) tulajdonába kerülnek, azokat további ellenszolgáltatás nélkül felhasználhatja a 
szerz�i jogra vonatkozó el�írások betartásával [137/2004. (IV.29.) Korm. rendelet 19. 
§ (4) bekezdése]; 

 
5. megállapítja, hogy a tervpályázati eljárások részletes szabályairól szóló 137/2004. 

(IV.29.) Korm. Rendelet 20. § (1) bekezdése értelmében - tekintettel arra, hogy a 
Bíráló Bizottság egyhangú véleménye szerint a lebonyolított tervpályázati eljárás 
érvényes és eredményes volt - továbbtervezésre vonatkozó tervez�i szolgáltatás 
megrendelésére az alábbiak szerint kerülhet sor: 

 
5.1.  a Bíráló Bizottság zárójelentésben foglalt ajánlása alapján Kocsis Barnabással 
(általa megjelölt és képviselt szervezettel) kötött továbbtervezésre vonatkozó 
szerz�dés alapján; 

 
5.2. a tervpályázati kiírásban meghatározott vállalási feltételekkel; 
 

6. megállapítja, hogy a tervpályázati eljárások részletes szabályairól szóló 137/2004. 
(IV.29.) Korm rendelet szerint a tervpályázat lebonyolításáról készült valamennyi 
iratot, jegyz�könyvet 5 évig köteles meg�rizni. 

7. a tervpályázati eljárás eredményhirdetésének id�pontját a kiírás szerinti id�pontban, 
tehát 2005. december 14. napjában határozza meg, melyre a pályázókon kívül a Bíráló 
Bizottság tagjai is részt vehetnek; 

8. felkéri a polgármestert, hogy a Bíráló Bizottság döntése alapján, az 
eredményhirdetést�l számított 8 banki napon (munkanapon) belül – számla ellenében - 
gondoskodjék az alábbi bruttó összeg�, 25 % ÁFÁ-t is tartalmazó díjazások és 
költségtérítések kifizetésér�l: 



 201 

 
 

�������� 	�
���� ��
������������
���������
������� ��

����� ��������������� ��������� �� ���������������
��������

������������

����������		�


������� Kocsis Barnabás 
2000 Szentendre, Stéger köz 23., szla: 10103874-
54609443-0000005, kamarai száma: É1-13-
0590/03�
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�������� K�nig Tamás 
Lev.cím:1136 Budapest, Raoul Wallenberg u. 12. 
szla: 10404089-40810841 kamarai szám: É1-13-
00086/00 
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�������� B. Szabó Veronika 
Lev.cím: 1137 Budapest, Pozsonyi út 38. I/1. szla: 
10300002-20124726-00003285 kamarai száma: 
É1-13-0026/02 

������������	� ������������	�
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�����������		�

�������� Golda János 
2000 Szentendre Tegez u. 1. szla: 11773425-
70392520 kamarai száma: É1-13-0218/02 

������������	� ������������	�

������������		�

�������� Szuromi Imre 
2000 Szentendre, Paprikabíró u. 11., szla: 
10103874-14725343-0000009, kamarai száma: 
É1-13-0036/05�
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� � ��
�����������	� �������������	�

 
 
Határid�: 
1. pont: azonnal 
2. pont: azonnal 
3. pont: továbbtervezésre vonatkozó döntés esetén 
4. pont: azonnal 
5. pont: továbbtervezésre vonatkozó döntés esetén 
6. pont: azonnal 
7. pont: 2005. december 14. 
8. pont: 2005. december 22. 
 
Felel�s: 
1.-8. pont: polgármester 
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32. El�terjesztés Szentendre Város Önkormányzatának tulajdonában lév� 1247 és 
1245/41 hrsz-ú ingatlanok területén Családsegít� és Gyermekjóléti Szolgálat 
épületének kialakítása, tervezése tárgyában kiírt egyszer� tervpályázati eljárásban 
a Bíráló Bizottság munkájáról, valamint a tervpályázat eredményér�l 
El�adó: Miakich Gábor polgármester 

 
Miakich Gábor polgármester: kérdés, hozzászólás nem lévén a határozati javaslatot 
szavazásra bocsátja.  

Szavazás eredménye 
 

#: 1003   Száma: 2005.12.13/13/0/ 
Ideje: 2005.dec..13 21:03 
Típusa: Nyílt 
Rendelet; Elfogadva 
Min�sített szavazás 
 
Tárgya:  
 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 100.00 78.95 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 15 100.00 78.95 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 4   21.05 
Összesen 19   100.00 
Megjegyzés: 
 

Benkovits György Igen - 
dr. Dietz Ferenc Igen - 
dr. Dragon Pál Igen - 
Fülöp Zsolt Igen - 
Hankó László Igen - 
dr. Kiss László Igen - 
Lakatos Pálné Igen - 
Magyar Judit Igen - 
Miakich Gábor polgármester Igen - 
dr. Pázmány Annamária Igen - 
Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 
Simonyi György Igen - 
Szeg� Eta Igen - 
Zakar Ágnes Igen - 
Zsigmondi Éva Igen - 
dr. Bindorffer Györgyi Távol - 
Eszes Sándor Távol - 
Horváth Gy�z� Távol - 
Wachsler Tamás Távol - 
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Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 

458/2005. (XII.13.) Kt. sz. határozata: 
 
 
Szentendre Város Önkormányzatának Képvisel�- testülete - mint a tervpályázati eljárás 
kiírója - a Bíráló Bizottság 2005. december 8.-i keltezés� zárójelentésében megfogalmazott 
ajánlása, továbbtervezésre vonatkozó javaslata alapján – figyelemmel a tervpályázati 
eljárások részletes szabályairól szóló 137/2004. (IV.29.) Korm rendelet 11. § (2) bekezdésére 
is - 
 

9. „Szentendre Város Önkormányzatának tulajdonában lév� 1247 és 1245/41 hrsz-ú 
ingatlanok területén Családsegít� és Gyermekjóléti Szolgálat épületének 
kialakítása/tervezése tárgyában kiírt egyszer� tervpályázati eljárás”-t (a továbbiakban: 
tervpályázat) érvényesnek és egyben eredményesnek nyilvánítja; 

 
10. a Bíráló Bizottság döntése alapján a 4. számú pályam� szerz�jét, Kalo Emesét (és 

munkatársát) nyilvánítja a tervpályázat nyertesének; 
 

11. továbbtervezésre vonatkozó döntés esetén a 4. számú pályam� szerz�jével, tehát Kalo 
Emesével (illetve az általa megjelölt, képviselt tervez� szervezettel) köt tervez�i 
szerz�dést a tervpályázati kiírásban foglaltak szerint – figyelemmel a határozat 5. 
pontban foglaltakra is -; 

 
12. megállapítja, hogy a tervpályázati eljárásban valamennyi pályam� díjazásban 

részesült, így azok a pályázati kiírás szerint Szentendre Város Önkormányzatának 
(kiíró) tulajdonába kerülnek, azokat további ellenszolgáltatás nélkül felhasználhatja a 
szerz�i jogra vonatkozó el�írások betartásával [137/2004. (IV.29.) Korm. rendelet 19. 
§ (4) bekezdése]; 

 
13. megállapítja, hogy a tervpályázati eljárások részletes szabályairól szóló 137/2004. 

(IV.29.) Korm. Rendelet 20. § (1) bekezdése értelmében - tekintettel arra, hogy a 
Bíráló Bizottság egyhangú véleménye szerint a lebonyolított tervpályázati eljárás 
érvényes és eredményes volt - továbbtervezésre vonatkozó tervez�i szolgáltatás 
megrendelésére az alábbiak szerint kerülhet sor: 

 
 
5.1.  a Bíráló Bizottság zárójelentésben foglalt ajánlása alapján Kalo Emesével (általa 
megjelölt és képviselt szervezettel) kötött továbbtervezésre vonatkozó szerz�dés 
alapján; 

 
5.2.   a tervpályázati kiírásban meghatározott vállalási feltételekkel; 

 
 
14. megállapítja, hogy a tervpályázati eljárások részletes szabályairól szóló 137/2004. 

(IV.29.) Korm rendelet szerint a tervpályázat lebonyolításáról készült valamennyi 
iratot, jegyz�könyvet 5 évig köteles meg�rizni. 
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15. a tervpályázati eljárás eredményhirdetésének id�pontját a kiírás szerinti id�pontban, 
tehát 2005. december 14. napjában határozza meg, melyre a pályázókon kívül a Bíráló 
Bizottság tagjai is részt vehetnek; 

16. felkéri a polgármestert, hogy a Bíráló Bizottság döntése alapján, az 
eredményhirdetést�l számított 8 banki napon (munkanapon) belül – számla ellenében - 
gondoskodjék az alábbi bruttó összeg�, 25 % ÁFÁ-t is tartalmazó díjazások és 
költségtérítések kifizetésér�l: 
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�������� Kalo Emese 
2000 Szentendre Pacsirta u.12. 
Szlaszám:11704007-20191788 kamarai száma: É1-
130682/03�
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�������� Puhl Antal 
2000 Szentendre Angyal u. 3. szla: 10404247-
91910750-01340000 kamarai szám: É1-13-0671/02 
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�������� Kocsis József 
2000 Szentendre Stéger köz 23. szla: OTP 
11742087-20071532 kamarai száma: É1-13-0071/03 
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�������� Fixek Mónika 
2000 Szentendre Dózsa Gy. út 67-69. szla: 
10400164-01605103 kamarai száma: É1-13-0336/02 

�
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���������

� � ������������	� ���
���������	�

 
 
Határid�: 
1. pont: azonnal 
2. pont: azonnal 
3. pont: továbbtervezésre vonatkozó döntés esetén 
4. pont: azonnal 
5. pont: továbbtervezésre vonatkozó döntés esetén 
6. pont: azonnal 
7. pont: 2005. december 14. 
8. pont: 2005. december 22. 
 
Felel�s: 
1.-8. pont: polgármester 
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33. El�terjesztés Szentendre HÉV állomás-Dózsa Gy. út és a 379/1 hrsz-ú terület – 
szabályozási terv módosításának elkészítése tárgyában lefolytatott közbeszerzési 
eljárásban az eljárást lezáró döntés meghozataláról 
El�adó: Miakich Gábor polgármester 

 
Miakich Gábor polgármester: észrevétel nem lévén a határozati javaslatot szavazásra 
bocsátja.  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1004   Száma: 2005.12.13/14/0/ 
Ideje: 2005.dec..13 21:03 
Típusa: Nyílt 
Rendelet; Elfogadva 
Min�sített szavazás 
 
Tárgya:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 100.00 78.95 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 15 100.00 78.95 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 4   21.05 
Összesen 19   100.00 
Megjegyzés: 
 
Benkovits György Igen - 
dr. Dietz Ferenc Igen - 
dr. Dragon Pál Igen - 
Fülöp Zsolt Igen - 
Hankó László Igen - 
dr. Kiss László Igen - 
Lakatos Pálné Igen - 
Magyar Judit Igen - 
Miakich Gábor polgármester Igen - 
dr. Pázmány Annamária Igen - 
Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 
Simonyi György Igen - 
Szeg� Eta Igen - 
Zakar Ágnes Igen - 
Zsigmondi Éva Igen - 
dr. Bindorffer Györgyi Távol - 
Eszes Sándor Távol - 
Horváth Gy�z� Távol - 
Wachsler Tamás Távol - 
 



 206 

Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
459/2005. (XII.13.) Kt. sz. határozata: 

 
Szentendre Város Önkormányzatának Képvisel�- testülete a 357/2004. (XI.09.) Kt. számú 
határozattal elfogadott Közbeszerzési Szabályzatban meghatározott hatáskörében eljárva  
 
1. Szentendre HÉV állomás-Dózsa Gy. Út- és a 379/1 hrsz.-ú terület - szabályozási terv 

módosításának elkészítése tárgyában lefolytatott, nemzeti értékhatár alatti érték�, 
tárgyalás nélküli, a közbeszerzésekr�l szóló 2003. évi CXXIX. törvény 299. § (1) 
bekezdésének b) pontja szerint lebonyolított egyszer� közbeszerzési eljárását 
eredményesnek nyilvánítja. 

 
2. Az 1. pontban meghatározott közbeszerzési eljárás eredményét az alábbiak szerint 

állapítja meg: 
 

A nyertes  
Ajánlattev� neve 

Az Ajánlattev� címe A Nyertes Ajánlat tartalma 

Budapest F�város 
Városépítési Tervez� Kft. 

 

1052 Budapest, Városház u. 9-
11. 

 

4.250.000.- Ft 

 
Fentiek alapján a közbeszerzési eljárás nyertese, a legalacsonyabb összeg� ellenszolgáltatás, 
mint bírálati szempont alapján a legel�nyösebb ajánlatot tev� Budapest F�város 
Városépítési Tervez� Kft. (1052 Budapest, Városház u. 9-11.). 
 

Az eljárásban az alábbi Ajánlattev�k ajánlatát érvénytelennek nyilvánítja: 
   

Ajánlattev� neve Ajánlatev� címe Érvénytelenség okai 
Urbanitás Kft. 

 
1111 Budapest, Sztoczek 

u. 19. 
 

Ajánlatában a pénzügyi-
gazdasági alkalmasságának 
igazolására nem megfelel�en 
nyilatkozott és nyilatkozatát 
a hiánypótlási felszólítás 
ellenére sem egészítette ki (a 
benyújtott számlavezet�i 
nyilatkozat nem tartalmazta 
azt, hogy az Ajánlattev� 
számláján 2004. 01.01.-t�l 
sorban állás nem fordult el�) 
 

 
3. felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2. pontban meghatározott nyertessel a 

Szentendre, HÉV állomás-Dózsa Gy. Út- és a 379/1 hrsz.-ú terület - szabályozási terv 
módosításának elkészítése tárgyában tervez�i szerz�dést kössön.  

 

4. a határozathoz mellékelt írásbeli összegezést elfogadja és felkéri a polgármestert, 
hogy a határozatról az Ajánlattev�ket tájékoztassa. 

 

Határid�:  
1-2 pont: azonnal 
3. pont: 2005. december 16. 
4. pont: 2005. december 15. 
Összegezés az egyszer� közbeszerzési eljárásban az ajánlatok elbírálásáról 
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1. Az ajánlatkér� neve és címe: Szentendre Város Önkormányzata (2000 Szentendre, 
Városház tér 1-3.) 

 
2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: 

 
A Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvér�l szóló 1959. évi IV. törvény által 
meghatározott tervez�i (vállalkozási) felhasználási szerz�dés Szentendre HÉV állomás-Dózsa 
Gy. Út- és a 379/1 hrsz.-ú terület - szabályozási terv módosításának  elkészítésére. 

 
3. Az eljárás tárgyalás nélküli vagy tárgyalásos: tárgyalás nélküli 

 
4. a) Eredményes volt-e az eljárás:  eredményes 
 
b) Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka:-- 
 
c) Az eredménytelen eljárást követ�en indul-e új eljárás:-- 
 
d) Az ellenszolgáltatás összege (egységre vetítetten is): 
 

Bruttó 4.250.000.- Ft 
 

5. A benyújtott ajánlatok száma: 3 db 
 

6. a) Az érvényes ajánlatot tev�k neve, címe és ajánlatuknak a bírálati szempont - az 
összességében legel�nyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak súlyszámozott 
részszempontjai - szerinti tartalmi eleme, illet�leg elemei: 

 
Az Ajánlattev� neve Az Ajánlattev� címe Az Ajánlat tartalma 
Budapest F�város 

Városépítési Tervez� Kft. 
 

1052 Budapest, Városház u. 9-11. 
 

4.250.000.- Ft 

M�-HELY RT. 
 

1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky 
út 31. 

6.250.000.- Ft 

 
b) Az összességében legel�nyösebb ajánlat kiválasztása esetén az ajánlatok elbírálásának 

indokolása:  - 
 

7. Az érvénytelen ajánlatot tev�k neve, címe és az érvénytelenség indoka: 
 

Ajánlattev� neve Ajánlatev� címe Érvénytelenség okai 
Urbanitás Kft. 

 
1111 Budapest, Sztoczek u. 19. 

 
Ajánlatában a pénzügyi-gazdasági 
alkalmasságának igazolására nem 
megfelel�en nyilatkozott és 
nyilatkozatát a hiánypótlási 
felszólítás ellenére sem egészítette ki 
(a benyújtott számlavezet�i 
nyilatkozat nem tartalmazta azt, 
hogy az Ajánlattev� számláján 
2004. 01.01.-t�l sorban állás nem 
fordult el�) 

 
8. a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattev� neve, címe, az ellenszolgáltatás összege 
és ajánlata kiválasztásának indokai: 
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A nyertes  

Ajánlattev� neve 
Az Ajánlattev� címe A Nyertes Ajánlat tartalma 

Budapest F�város 
Városépítési Tervez� Kft. 

 

1052 Budapest, Városház u. 9-
11. 

 

4.250.000.- Ft 

 
A legalacsonyabb összeg� ellenszolgáltatásra ajánlatot tev�, érvényes ajánlat. 

 
b) A nyertes ajánlatot követ� legkedvez�bb ajánlatot tev� neve, címe, az ellenszolgáltatás 

összege és ajánlata kiválasztásának indokai: ------ 
 

9. Egyéb információk:---------- 
 
10. Hivatkozás az eljárást megindító hirdetményre és közzétételének napja: Az egyszer� 
közbeszerzési eljárás alapja a közbeszerzésekr�l szóló 2003. évi CXXIX. törvény 299. § 
(1) bekezdésének b) pontja.  

 
11. Az ajánlattételi felhívás közvetlen megküldésének napja: 
 

2005. év november hó 29. napja 
 
12. Az összegezés elkészítésének id�pontja: 2005. december 12. 
 
13. A szerz�déskötés tervezett id�pontja: 2005. december 16. 
 
14. Az összegezés megküldésének dátuma: 2005. december 15. 

 
Szentendre, 2005. december 12. 
 

           Miakich Gábor
 polgármester 
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34.  Tájékoztató Szentendre – Szigetmonostor közötti hídról 
 El�adó: Miakich Gábor polgármester 
 
 
 
Fülöp Zsolt képvisel�: úgy gondolja, az Önkormányzat nem foglalt állást, hogy legyen híd és 
mely területen. Bármilyen tájékoztató jelleg� is az anyag, a megjelölt helyek az Szentendre 
városára nézve rendkívül hátrányosak lennének. Még ha tájékoztató is, nem ért vele egyet. 
Elmondja, hogy ahhoz a környezeti hatástanulmányra szükség van, és ha bármiféle hivatalos 
papír érkezik, akkor kéri Polgármester Urat vagy Alpolgármester Urat, jelezzék, hogy az 
Önkormányzat csak akkor hajlandó tárgyalni bármilyen híd lehetséges helyér�l, ha a 
szükséges hatástanulmány elkészül, ill. ha azt a Képvisel�-testület megtárgyalta.  
 
Miakich Gábor polgármester: jelzi, hogy az 1. bekezdés vonatkozik arra a Szigetmonostorral 
közösen elfogadott beadványra, amelyet eljuttattak a Minisztériumnak. A hatástanulmány 
teljes hosszban készül el, a Dera-pataktól a Minisztérium által megjelölt legészakibb helyig, a 
Határcsárda környékéig. Az el�relépés mindenképpen, hogy a hatástanulmányok elkészülnek 
a lehetséges helyszínekre.  
 
Simonyi György képvisel�: ehhez a városnak anyagilag hozzá kell járulnia? 
 
Miakich Gábor polgármester: válasza Simonyi György képvisel� kérdésére, hogy nem.  
 
 

 
 

35.  Tájékoztató a képvisel�i karbantartási keretr�l 
 El�adó: Miakich Gábor polgármester 
 
 
Miakich Gábor polgármester: megállapítja, hogy a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem 
érkezett, a tájékoztatót a Képvisel�-testület tudomásul veszi.  

 
 

36.  Tájékoztató a Barcsay Jen� Általános Iskola beruházási munkálatairól 
 El�adó: Miakich Gábor polgármester 
 
 
 
Miakich Gábor polgármester: jelzi, hogy a beadott anyagok alapján a Kincstárral el�zetes 
egyeztetést folytattak. A m�szaki ellen�rök által javasoltak nincsenek a Képvisel�-testület 
részér�l elfogadva, a leírtak az � szakmai álláspontjukat jelentik, azok további egyeztetést 
igényelnek.  
 
Simonyi György képvisel�: úgy látja a tájékoztatóból, hogy el�bb-utóbb valamiféle fizetési 
kötelezettség is hárul az Önkormányzatra. Nem látja azt, hogy mi lenne a pótmunkáknak a 
költségvetési háttere, ki fogja azt fizetni. Nem kaptak arra semmiféle ígéretet, hogy a 
szerz�dött összeg feletti részt a Kincstár állni fogja, nem lát arról leiratot. Attól tart, hogy 
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ennek az lesz a következménye, hogy azt az Önkormányzatnak kell vállalnia a költségeket. 
Állítólag vannak olyan pótmunkák, amelyek az eredeti tervben nem szerepeltek. Biztos 
benne, hogy ha az eredeti tervben pótmunkák nem szerepeltek, azt a Kincstár nem fogja 
vállalni, hiszen � már egy összegre leszerz�dött a vállalkozóval.  
Azt sem látja, hogy a m�szaki ellen�rt ki ellen�rzi. A m�szaki ellen�r bizonyos pótmunkákat, 
túlmunkákat elfogad, kérdés, hogy azok az Önkormányzat által is elfogadásra kerülhetnek-e? 
Felvet�dik az is – mint olvasta –, hogy bizonyos pótmunkák indokoltak. Kérdése, hogy ha ezt 
az Önkormányzatnak kellene anyagilag fedeznie, akkor jogos lesz a kérdés a többi iskola 
részér�l, hogy miért nem részesülnek �k is 60-80 M Ft-os javítási lehet�ségekben? Az sem 
világos számára, hogy miért nincs nyilatkozat a tervez�t�l, hogy a plusz munkák eredetileg 
benne voltak-e a tervben? El�fordulhat, hogy valamiért nem figyelt oda a vállalkozó, és most 
úgy tesz, mintha egyes munkákat plusz költségként lehetne elszámolni. Hiányzik részére az a 
nyilatkozat, amit esetleg a tervez�nek kellene adnia. 87 M Ft-os plusz pénzekr�l beszélnek. 
Saját maga, mint képvisel�, nem tudja felülbírálni, hogy ezek jogosak-e vagy sem, és nem is 
akarja. Viszont egy olyan m�szaki ellen�r tevékenykedik, aki a Progress-B ’90 Kft.-nek, tehát 
a vállalkozónak megfelel� m�szaki ellen�r, és így kételyei vannak az elfogulatlanságát 
illet�en. Azt sem látja, hogy hol vannak a pótmunkáknak a részletezései. Pl. nem tudható, 
hogy milyen munkaóra díjjal vannak elszámolva, ki ellen�rizte azt, és ki az, aki bátran el meri 
azt fogadni.  
Elég komoly összeg a 80 M Ft, arra nem kellene közbeszerzést kiírni? Ki fogja így tudomásul 
venni? 80 M Ft-ot az eredeti vállalkozói szerz�dés felett valakinek ki kell fizetnie. Nem látja a 
m�szaki ellen�r részér�l, hogy vannak-e olyan csúszások, késlekedések, amelyek a korábbi 
id�ben voltak. Azok hogy lettek bepótolva? Eredetileg volt három hónap csúszás, annak van 
valamiféle kötbér-terhe, de az teljesen elsikkadt.  
Úgy érzi, a felvázolt képb�l az t�nik ki, hogy amit a vállalkozó elvégez, vagy ahogy végzi, az 
mind rendben van. Megsz�nt az a m�szaki ellen�ri támogatottság, amelyet korábban a 
Képvisel�-testület kapott.  
 
Fülöp Zsolt képvisel�: tapasztalata gyermekes szül�ként, hogy a hétvégeken le kell szedni a 
falról a táblákat és a tablókat, hogy ne penészedjen a fal. Beázik az új szárny, ill. az ablakok 
mellett befolyik a víz. Vannak problémák, amelyeket ki kellene küszöbölnie a kivitelez�nek. 
Az apróságokra is több figyelmet kellene fordítani, amelyek a következ�k. Az új szárnyban 
megépült mellékhelyiségben a piszoárok magassága nem egyezik a gyermekek magasságával. 
Az újonnan elkészült öltöz�szekrények színe nem harmonizál az újonnan elkészült piros 
ajtókkal, ill. a kövezettel. Ez esztétika kérdése, ezen lehet vitatkozni, viszont az 
öltöz�szekrényeken nincs kilincs vagy fogó, amelyekkel azokat nem lehet kinyitni, ezt pótolni 
szükséges. A szekrényekben olyan magasságra szerelték be a kampókat, fogasokat, az els� 
osztályos gyermekek nem tudják betenni a kabátjukat. Ha véletlenül mégis sikerülne, akkor az 
a kampó le is törik. Jó lenne egy kis gondosság és figyelem, viszont a beruházásnál úgy érzi a 
sok apró részletb�l összeadódik egy olyan káosz, amelyet most még ki lehetne javítani, és ki 
is lehetne küszöbölni a hibákat.  
Magát az épületet pedig nem olyan kivitelezési min�ségben kellene átvenni, mint ahogy az 
megtörtént. Ha esetleg nincs teljesen befejezve az épület, akkor tájékoztassák a szül�ket a 
végleges munkák lehetséges id�pontjáról. Ha pedig elkészültek a munkák, akkor fel kell lépni 
a hibák kijavítása érdekében. A tet�ráépítésnek éppen az volt a lényege, hogy a beázások 
megsz�njenek. Ablakcserének viszont nem a végs� következtetése, hogy a rossz ablakok 
helyett ismét rossz ablakok kerüljenek beszerelésre.  
 
Miakich Gábor polgármester: kérése, hogy az elhangzottakat Virágh János városüzemeltetési 
csoport vezet�je írásban megkapja.  
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Az ablakok kérdését saját maga is szóvá tette, de a küls� munkák még nem véglegesek, 
kívülr�l az épületet mostanában állványozták be.  
Kéri, hogy az ügyben írásban is történjék reagálás. A kivitelez�vel és a m�szaki ellen�rrel egy 
egyeztetést fognak végezni.  
Simonyi György képvisel� felvetésére elmondja, hogy nincs elfogadva a pótmunka kérdése. 
A Kincstárral azért lesz egyeztetés, hogy milyen módon lehet a keretösszeg erejéig szerz�dés-
módosítással az Önkormányzat által is szükségesnek ítélt munkákat elvégezni. A felsorolás 
kétfelé van bontva, van olyan, amelyeket szükséges elvégezni, és a munkák egy részét pedig 
csak célszer� lenne elvégezni a beruházás keretében, de nem biztos, hogy megtehetik. Ez 
nincs eldöntve, senki nem rendelte meg. Kérte a m�szaki ellen�röket, hogy állítsanak össze 
egy javaslatot. Egy egyeztetés során fogják a kérdéseket pontosítani. Az eljárás menete pedig 
szabályozott, hogy miként lehet a munkákat megrendelni.  
 
Simonyi György képvisel�: tervez�i egyeztetés, tervez�i véleményezés, a tervekt�l való 
eltérés történik-e? A m�szaki ellen�rök mindent elfogadnak? Nem lát egy hibajegyzéket, 
pedig Fülöp Zsolt képvisel� felsorolt az el�bbiekben elég sokat. Elvárja, és egy interpellációt 
is beadott az ügyben a mai ülésre, hogy szeretne a m�szaki ellen�rt�l kapni egy hibajegyzéket 
vagy egy állapot-jelentést. Megismétli kérdését, hogy a m�szaki ellen�rök jelenlétét ki az, aki 
ellen�rzi? Már korábban is jelezte, hogy azon szerz�déses módnak az alapján, amelyben 
szerz�dtek a m�szaki ellen�rökkel, az következik be, hogy ott vannak éjjel-nappal, mert �k 
órabérben vannak fizetve. Ki az, aki ellen�rzi a jelenlétüket?  
 
Miakich Gábor polgármester: a m�szaki ellen�r teljesítményét természetesen az el�írás 
szerint Virágh János igazolja. A m�szaki ellen�r tevékenységét az építési naplóban rögzíteni 
kell, ezért is Virágh János a felel�s. A csütörtöki egyeztetések zajlanak, az el�terjesztett 
anyagban is le van írva. Mint ahogy Fülöp Zsolt felvetésére is a válasz, hogy az ablakok 
esetében még nem volt h�szigetelés.  
Azok a tervez�i m�vezetést igényl� tevékenységek, amelyek a korábbi szerz�dés szerint is 
szükségesek voltak, beépülnek az Önkormányzat által fizetend�be. Amelyek a megegyezést 
követ�en váltak szükségessé, azok természetesen a vállalkozót terhelik. Nem tudja megítélni, 
hogy mi szükséges, az Virágh János és a m�szaki ellen�r dolga.  
 
Simonyi György képvisel�: fel van sorolva néhány olyan dolog, amely a tervekkel szemben, 
annak ellenére történt. Úgy gondolja, hogy amikor kifizették a tervez�knek járó összeget, 
akkor kellett, hogy adjanak olyan tervet, amelyet végre lehet hajtani. Ha attól eltérés van, 
akkor azt vagy a tervez�knek kell megvédenie, vagy valakinek el kell fogadnia, hogy jogos az 
eltérés, és akkor a tervez�kön lehet számon kérni.  
 
Miakich Gábor polgármester: az már minden heti egyeztetésen zajlik, hogy ha a tervez�nek 
valamit ebben a szavatosságban kell megtennie, akkor nem jár érte fizetés, vagy plusz 
tevékenységet igényel. Így zajlik hétr�l hétre. Néha éles vita alakul ki, és van amikor 
megegyeznek. A tervez� jelenleg jónak értékeli a tevékenységet. Saját maga nem tudja 
megítélni szakmailag, nem tud állást foglalni.  
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37. El�terjesztés az önkormányzati utak új burkolatainak megépítéséhez 2006. évi 
állami támogatások elnyerésére kiírásra kerül� pályázatokon való indulásról 
El�adó: Miakich Gábor polgármester 

 
 
Miakich Gábor polgármester: kérdés, hozzászólás nem lévén a határozati javaslatot 
szavazásra bocsátja.  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1005   Száma: 2005.12.13/18/0/ 
Ideje: 2005.dec..13 21:25 
Típusa: Nyílt 
Rendelet; Elfogadva 
Min�sített szavazás 
 
Tárgya:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 100.00 78.95 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 15 100.00 78.95 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 4   21.05 
Összesen 19   100.00 
Megjegyzés: 
 
Benkovits György Igen - 
dr. Dietz Ferenc Igen - 
dr. Dragon Pál Igen - 
Fülöp Zsolt Igen - 
Hankó László Igen - 
dr. Kiss László Igen - 
Lakatos Pálné Igen - 
Magyar Judit Igen - 
Miakich Gábor polgármester Igen - 
dr. Pázmány Annamária Igen - 
Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 
Simonyi György Igen - 
Szeg� Eta Igen - 
Zakar Ágnes Igen - 
Zsigmondi Éva Igen - 
dr. Bindorffer Györgyi Távol - 
Eszes Sándor Távol - 
Horváth Gy�z� Távol - 
Wachsler Tamás Távol - 
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Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
460/2005. (XII.13.) Kt. sz. határozata: 

 
    Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testülete: 
 

1. pályázatot kíván benyújtani az állami támogatások elnyerésére 2006. évben kiírandó 
pályázati felhívásokra az önkormányzat tulajdonában lév� 

            Nap utca és környéke burkolatépítéshez; 
 Egres utca- 11-es f�út csomópontjában a Budapest irányában plusz kanyarodó sáv        
kiépítéséhez; 

            Ungvár utca burkolatépítéshez; 
            Berkenye utca burkolatépítéshez. 
           Felkéri a Polgármestert, hogy a pályázatok beadásáról gondoskodjon.  
 

2. A pályázatokhoz 2006. évben szükséges forrást (önkormányzati önrészt) maximum 
60%-os mértékben az Önkormányzat 2006. évben az Önkormányzat 2006. évi 
költségvetésér�l szóló rendeletében biztosítja, maximum 60 %-os mértékben, 
legfeljebb 40 M Ft-ig. Ezt az összeget csak erre a célra kívánja fordítani. 

 

3. utasítja a Jegyz�t, hogy az önrészek összegeit a 2006. évi költségvetés készítésekor 
tervezze be.   

 
Határid�: 1. pont: a pályázati felhívás(ok) szerinti beadási határid�(k) 
  2. pont: a 2006. évi költségvetés el�terjesztése 
Felel�s:      Polgármester      

 
 
 

38. El�terjesztés a Szentendre, Hamvas Béla u. 2. szám alatti „Lakótelepi klub és 
könyvtár” helyiségében OTP bankjegykiadó automata elhelyezésének 
jóváhagyásáról 
El�adó: Miakich Gábor polgármester 

 
 
Miakich Gábor polgármester: jelzi, hogy több száz aláírással érkezett egy kérelem, hogy a 
lakosok szeretnének bankautomata elhelyezését a lakótelepen 
 
Fülöp Zsolt képvisel�: támogatja az el�terjesztést, de els�ként kérdezzék meg az összes többi 
szentendrei fiókkal rendelkez� bankot, hogy óhajtanak-e bankjegykiadó automatát létesíteni 
azon a helyen.  
 
Miakich Gábor polgármester: az aláírók azért kérték így, mert az OTP-nél van a 
folyószámlájuk, és OTP-s bankjegy automata kihelyezése esetén olcsóbb a felvétel, mint más 
bankautomata esetében.  
 
Hankó László képvisel�: meger�síti, hogy az OTP-s bankautomata a lakóknak volt a kérése. 
Nem javasolja a felhívást megtenni más bankok részére. 
 
Fülöp Zsolt képvisel�: jelzi, hogy módosító indítványát fenntartja.  
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Miakich Gábor polgármester: Fülöp Zsolt képvisel� módosító indítványát szavazásra 
bocsátja.  
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1006   Száma: 2005.12.13/19/0/ 
Ideje: 2005.dec..13 21:30 
Típusa: Nyílt 
Rendelet; Elutasítva 
Min�sített szavazás 
 
Tárgya:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 8 53.33 42.11 
Nem 4 26.67 21.05 
Tartózkodik 3 20.00 15.79 
Szavazott 15 100.00 78.95 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 4   21.05 
Összesen 19   100.00 
Megjegyzés: 
 
Benkovits György Igen - 
dr. Dietz Ferenc Igen - 
Fülöp Zsolt Igen - 
dr. Kiss László Igen - 
dr. Pázmány Annamária Igen - 
Simonyi György Igen - 
Szeg� Eta Igen - 
Zakar Ágnes Igen - 
Hankó László Nem - 
Magyar Judit Nem - 
Miakich Gábor polgármester Nem - 
Radványi G. Levente alpolgármester Nem - 
dr. Dragon Pál Tart. - 
Lakatos Pálné Tart. - 
Zsigmondi Éva Tart. - 
dr. Bindorffer Györgyi Távol - 
Eszes Sándor Távol - 
Horváth Gy�z� Távol - 
Wachsler Tamás Távol - 
 
     
 
Miakich Gábor polgármester: az el�terjesztett határozati javaslatot szavazásra bocsátja. 
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Szavazás eredménye 
 

#: 1007   Száma: 2005.12.13/19/0/ 
Ideje: 2005.dec..13 21:30 
Típusa: Nyílt 
Rendelet; Elfogadva 
Min�sített szavazás 
 
Tárgya:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 100.00 78.95 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 15 100.00 78.95 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 4   21.05 
Összesen 19   100.00 
Megjegyzés: 
 
Benkovits György Igen - 
dr. Dietz Ferenc Igen - 
dr. Dragon Pál Igen - 
Fülöp Zsolt Igen - 
Hankó László Igen - 
dr. Kiss László Igen - 
Lakatos Pálné Igen - 
Magyar Judit Igen - 
Miakich Gábor polgármester Igen - 
dr. Pázmány Annamária Igen - 
Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 
Simonyi György Igen - 
Szeg� Eta Igen - 
Zakar Ágnes Igen - 
Zsigmondi Éva Igen - 
dr. Bindorffer Györgyi Távol - 
Eszes Sándor Távol - 
Horváth Gy�z� Távol - 
Wachsler Tamás Távol - 
 
     

Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
461/2005. (XII.13.) Kt. sz. határozata: 

 
 

Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való rendelkezés szabályairól szóló, többször 
módosított 34/2003. (VI. 18.) Önk. számú rendelet 16. § (5) bekezdésében biztosított 
hatáskörében eljárva Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testülete hozzájárul ahhoz, 
hogy  a tulajdonában álló Szentendre, Hamvas Béla u. 4. szám alatti Lakótelepi klub és 
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könyvtár olvasótermében az OTP Bank RT Szentendrei Fiókja által üzemeltetett 
bankjegykiadó automata kerüljön elhelyezésre. 

Jelen tulajdonosi hozzájárulás akkor lép hatályba, ha a bankjegykiadó automata elhelyezésére 
vonatkozóan minden lényeges kérdésre kiterjed�en a Lakótelepi klub és könyvtár  fenntartója 
Szentendre M�vel�dési és M�vészeti Intézményei ( Szentendre, Dunakorzó 11/a.) és az 
üzemeltet� OTP Bank RT Szentendrei fiókja (Szentendre,Dumtsa J. u. 1.) megállapodást 
kötött. 

A Képvisel�-testület felkéri a Polgármestert, hogy a hozzájárulásról az intézmény vezet�jét 
értesítse. 
 
Felel�s:  Polgármester 
Határid�: 2005. december 31. 

  

39. Beszámoló a hivatali ügyintézésr�l, a törvényesség helyzetér�l, az ügyfélfogadás 
tapasztalatairól, ügyfélfogadással kapcsolatos új célkit�zésekr�l 
El�adó: dr. Molnár Ildikó jegyz� 

 
Miakich Gábor polgármester: kérdés, hozzászólás nem lévén a határozati javaslatot 
szavazásra bocsátja.  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1008   Száma: 2005.12.13/20/0/ 
Ideje: 2005.dec..13 21:31 
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszer� szavazás 
 
Tárgya:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 14 93.33 73.69 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 1 6.67 5.26 
Szavazott 15 100.00 78.95 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 4   21.05 
Összesen 19   100.00 
Megjegyzés: 
 
Benkovits György Igen - 
dr. Dietz Ferenc Igen - 
Fülöp Zsolt Igen - 
Hankó László Igen - 
dr. Kiss László Igen - 
Lakatos Pálné Igen - 
Magyar Judit Igen - 
Miakich Gábor polgármester Igen - 
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dr. Pázmány Annamária Igen - 
Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 
Simonyi György Igen - 
Szeg� Eta Igen - 
Zakar Ágnes Igen - 
Zsigmondi Éva Igen - 
dr. Dragon Pál Tart. - 
dr. Bindorffer Györgyi Távol - 
Eszes Sándor Távol - 
Horváth Gy�z� Távol - 
Wachsler Tamás Távol - 
 
     

Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
462/2005. (XII.13.) Kt. sz. határozata: 

 
 

Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testülete „a hivatali ügyintézésr�l, a törvényesség 
helyzetér�l, az ügyfélfogadás tapasztalatairól, valamint az ügyfélfogadással kapcsolatos új 
célkit�zésekr�l” szóló beszámolót elfogadja. 
 
Felel�s:  jegyz� 
Határid�:  azonnal 
 

 

40. Beszámoló a Képvisel�-testület mellett m�köd� bizottságok és munkacsoportok 
által a 2005. évben végzett munkáról 
El�adó: Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testületének bizottsági elnökei 

 
 
Miakich Gábor polgármester: észrevétel nem lévén a határozati javaslatot szavazásra 
bocsátja.  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1009   Száma: 2005.12.13/21/0/ 
Ideje: 2005.dec..13 21:32 
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszer� szavazás 
 
Tárgya:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 14 93.33 73.69 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 1 6.67 5.26 
Szavazott 15 100.00 78.95 
Nem szavazott 0   0.00 



 218 

Távol 4   21.05 
Összesen 19   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
Benkovits György Igen - 
dr. Dietz Ferenc Igen - 
dr. Dragon Pál Igen - 
Fülöp Zsolt Igen - 
Hankó László Igen - 
dr. Kiss László Igen - 
Lakatos Pálné Igen - 
Magyar Judit Igen - 
Miakich Gábor polgármester Igen - 
dr. Pázmány Annamária Igen - 
Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 
Szeg� Eta Igen - 
Zakar Ágnes Igen - 
Zsigmondi Éva Igen - 
Simonyi György Tart. - 
dr. Bindorffer Györgyi Távol - 
Eszes Sándor Távol - 
Horváth Gy�z� Távol - 
Wachsler Tamás Távol - 
 
     

Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
463/2005. (XII.13.) Kt. sz. határozata: 

 
 
Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testülete mellett m�köd� bizottságok és a 
Közbiztonsági Munkacsoport beszámolóját a 2005. évben végzett munkáról elfogadja, a 
beszámolók a határozat mellékletét képezik. 
 
Felel�s:  Polgármester 
Határid�:  azonnal 
 

 

41. El�terjesztés a Bartex Rt. részére feny�fa árusításhoz hozzájárulásról 
El�adó: Miakich Gábor polgármester 

 
 
dr. Dietz Ferenc képvisel�: a Jogi- Igazgatási és Ügyrendi Bizottság ülésén felmerült, hogy a 
Dumtsa Jen� utca használata, a parkolóhelyek díjának kiesése fejében 600.000 Ft-ot kért a 
Bartex Rt., nem biztos benne, hogy az el�terjesztés feltétlen támogatandó lenne. F�leg úgy, 
hogy meg sem várta a Képvisel�-testület döntését a kérdésr�l, hiszen már árulják a fát.  
 
Miakich Gábor polgármester: az illegális árusítást a közterület-felügyelet ellen�rizte. A 
hivatal értesülése szerint az Rt. díjazást nem kapott a parkolási díj kiesés fejében.  
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További észrevétel nem lévén a határozati javaslatot szavazásra bocsátja.  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1010   Száma: 2005.12.13/22/0/ 
Ideje: 2005.dec..13 21:34 
Típusa: Nyílt 
Rendelet; Elutasítva 
Min�sített szavazás 
 
Tárgya:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 5 35.72 26.31 
Nem 5 35.71 26.32 
Tartózkodik 4 28.57 21.05 
Szavazott 14 100.00 73.68 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 5   26.32 
Összesen 19   100.00 
Megjegyzés: 
 
Hankó László Igen - 
Magyar Judit Igen - 
Miakich Gábor polgármester Igen - 
Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 
Zsigmondi Éva Igen - 
Fülöp Zsolt Nem - 
dr. Kiss László Nem - 
dr. Pázmány Annamária Nem - 
Simonyi György Nem - 
Zakar Ágnes Nem - 
Benkovits György Tart. - 
dr. Dietz Ferenc Tart. - 
dr. Dragon Pál Tart. - 
Lakatos Pálné Tart. - 
dr. Bindorffer Györgyi Távol - 
Eszes Sándor Távol - 
Horváth Gy�z� Távol - 
Szeg� Eta Távol - 
Wachsler Tamás Távol - 

 
 

Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
464/2005. (XII.13.) Kt. sz. határozata: 

 
Szentendre Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete úgy döntött, hogy a Bartex Rt. 
részére nem engedélyezi a feny�fa árusítást a számára haszonbérbe adott területen. 
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42. El�terjesztés Szentendre Város Önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonáról 
való rendelkezésr�l 
El�adó: Miakich Gábor polgármester 

 
Zakar Ágnes képvisel�: ügyrendi felszólalásában bejelenti érintettségét az el�terjesztéssel 
kapcsolatban.  
 
Miakich Gábor polgármester: szavazásra bocsátja Zakar Ágnes képvisel� döntésb�l való 
kizárását.  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1011   Száma: 2005.12.13/23/0/ 
Ideje: 2005.dec..13 21:36 
Típusa: Nyílt 
Rendelet; Elutasítva 
Min�sített szavazás 
 
Tárgya:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 8 61.54 42.10 
Nem 2 15.38 10.53 
Tartózkodik 3 23.08 15.79 
Szavazott 13 100.00 68.42 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 6   31.58 
Összesen 19   100.00 
Megjegyzés: 
 
dr. Dietz Ferenc Igen - 
Fülöp Zsolt Igen - 
dr. Kiss László Igen - 
Lakatos Pálné Igen - 
Magyar Judit Igen - 
dr. Pázmány Annamária Igen - 
Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 
Zsigmondi Éva Igen - 
Miakich Gábor polgármester Nem - 
Simonyi György Nem - 
Benkovits György Tart. - 
dr. Dragon Pál Tart. - 
Hankó László Tart. - 
dr. Bindorffer Györgyi Távol - 
Eszes Sándor Távol - 
Horváth Gy�z� Távol - 
Szeg� Eta Távol - 
Wachsler Tamás Távol - 
Zakar Ágnes Távol - 
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Miakich Gábor polgármester: az I. határozati javaslatot szavazásra bocsátja.  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1012   Száma: 2005.12.13/23/0/ 
Ideje: 2005.dec..13 21:37 
Típusa: Nyílt 
Rendelet; Elfogadva 
Min�sített szavazás 
 
Tárgya:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 13 100.00 68.42 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 13 100.00 68.42 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 6   31.58 
Összesen 19   100.00 
Megjegyzés: 
 
Benkovits György Igen - 
dr. Dietz Ferenc Igen - 
dr. Dragon Pál Igen - 
Fülöp Zsolt Igen - 
Hankó László Igen - 
dr. Kiss László Igen - 
Lakatos Pálné Igen - 
Magyar Judit Igen - 
Miakich Gábor polgármester Igen - 
dr. Pázmány Annamária Igen - 
Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 
Szeg� Eta Igen - 
Zsigmondi Éva Igen - 
dr. Bindorffer Györgyi Távol - 
Eszes Sándor Távol - 
Horváth Gy�z� Távol - 
Simonyi György Távol - 
Wachsler Tamás Távol - 
Zakar Ágnes Távol - 
 
     

Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
465/2005. (XII.13.) Kt. sz. határozata: 

 
Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 

1. a 2522 hrsz-ú lakóház és udvar min�sítés� ingatlan területéb�l a 2506 hrsz-ú 
közterülethez 20 m2-t átvesz, melyet Szentendre Város Önkormányzat 
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forgalomképtelen törzsvagyonába beemel, a határozat mellékletét képez� változási 
vázrajz szerinti változás végrehajtása érdekében. 

 

2. a 2522 hrsz-ú lakóház és udvar min�sítés� ingatlan területéhez a 2558 hrsz-ú 
közterületb�l 88 m2-t átad, melyet Szentendre Város Önkormányzat forgalomképtelen 
törzsvagyonából kiemel a határozat mellékletét képez� változási vázrajz szerinti 
változás végrehajtása érdekében. 

 

3. a 2522 hrsz-ú lakóház és udvar min�sítés� ingatlan területéb�l a 2506 hrsz-ú 
közterülethez 20 m2, valamint a 2522 hrsz-ú lakóház és udvar min�sítés� ingatlan 
területéhez a 2558 hrsz-ú közterületb�l 88 m2 átcsatolásával egyetért, a 192/2005. 
(XII. 7.) PEB sz. határozatban foglalt értékesítési feltételeknek megfelel�en. 

 

4. felkéri a Jegyz�t, hogy a 2506, 2558 hrsz-ú ingatlanokat érint� változásokat az 
ingatlanvagyon-kataszteren vezettesse át. 

 

Felel�s: 1. és 2. pontban foglaltakért: Polgármester 
3. és 4. pontban foglaltakért: Jegyz� 

Határid�: azonnal 
 
 
 
Miakich Gábor polgármester: az II. határozati javaslatot szavazásra bocsátja.  
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1013   Száma: 2005.12.13/23/0/ 
Ideje: 2005.dec..13 21:37 
Típusa: Nyílt 
Rendelet; Elfogadva 
Min�sített szavazás 
 
Tárgya:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 14 100.00 73.68 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 14 100.00 73.68 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 5   26.32 
Összesen 19   100.00 
Megjegyzés: 
 
Benkovits György Igen - 
dr. Dietz Ferenc Igen - 
dr. Dragon Pál Igen - 
Fülöp Zsolt Igen - 
Hankó László Igen - 
dr. Kiss László Igen - 
Lakatos Pálné Igen - 
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Magyar Judit Igen - 
Miakich Gábor polgármester Igen - 
dr. Pázmány Annamária Igen - 
Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 
Szeg� Eta Igen - 
Zakar Ágnes Igen - 
Zsigmondi Éva Igen - 
dr. Bindorffer Györgyi Távol - 
Eszes Sándor Távol - 
Horváth Gy�z� Távol - 
Simonyi György Távol - 
Wachsler Tamás Távol - 
 
     

Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
466/2005. (XII.13.) Kt. sz. határozata: 

 
Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 

 
1. az 1610/2 hrsz-ú közterületb�l az 55 m2-t, valamint az 1610/3 hrsz-ú közterületb�l 35 

m2-t Szentendre Város Önkormányzat törzsvagyonából kiemel, a határozat mellékletét 
képez� vázrajz szerinti változás végrehajtása érdekében. 

 
2. az 1610/2 hrsz-ú közterületb�l az 1616 hrsz-ú lakóház és udvar min�sítés� ingatlan 

területéhez 55 m2, valamint az 1610/3 hrsz-ú közterületb�l az 1616 hrsz-ú lakóház és 
udvar min�sítés� ingatlan területéhez 35 m2 átcsatolásával egyetért, a 192/2005. (XII. 
7.) PEB sz. határozatban foglalt értékesítési feltételeknek megfelel�en. 

 
3. felkéri a Jegyz�t, hogy az 1610/2, 1610/3 hrsz-ú ingatlanokat érint� változásokat az 

ingatlanvagyon-kataszteren vezettesse át. 
 
Felel�s: 1. és 2. pontban foglaltakért: Polgármester 

3. pontban foglaltakért: Jegyz� 
Határid�: azonnal 
 
 
 
Miakich Gábor polgármester: az III. határozati javaslatot szavazásra bocsátja.  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1014   Száma: 2005.12.13/23/0/ 
Ideje: 2005.dec..13 21:37 
Típusa: Nyílt 
Rendelet; Elfogadva 
Min�sített szavazás 
 
Tárgya:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 14 100.00 73.68 
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Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 14 100.00 73.68 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 5   26.32 
Összesen 19   100.00 
Megjegyzés: 
Benkovits György Igen - 
dr. Dietz Ferenc Igen - 
dr. Dragon Pál Igen - 
Fülöp Zsolt Igen - 
Hankó László Igen - 
dr. Kiss László Igen - 
Lakatos Pálné Igen - 
Magyar Judit Igen - 
Miakich Gábor polgármester Igen - 
dr. Pázmány Annamária Igen - 
Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 
Szeg� Eta Igen - 
Zakar Ágnes Igen - 
Zsigmondi Éva Igen - 
dr. Bindorffer Györgyi Távol - 
Eszes Sándor Távol - 
Horváth Gy�z� Távol - 
Simonyi György Távol - 
Wachsler Tamás Távol - 
 
     

Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
467/2005. (XII.13.) Kt. sz. határozata: 

 
 

Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testülete, úgy dönt, hogy 
 

1. a Szentendre, belterület 11183/2 hrsz-ú m�velésb�l kivett, beépítetlen terület 
min�sítés� 140 m2 nagyságú ingatlant közterületté átmin�síti. 

 
2. az 1. pont alapján létrejött Szentendre, belterület 11183/2 hrsz-ú m�velésb�l kivett, 

közterület min�sítés� ingatlant Szentendre Város Önkormányzat forgalomképtelen 
törzsvagyonába beemeli. 

 
3. felkéri a Jegyz�t, hogy a 11183/2 hrsz-ú ingatlant érint� változást az ingatlanvagyon-

kataszteren vezettesse át. 
 
Felel�s: 1. és 2. pontban foglaltakért: Polgármester 

3. pontban foglaltakért: Jegyz� 
Határid�: azonnal 
 
 
A Képvisel�-testület a 43-44. napirendi pontot zárt ülésen tárgyalja, 
melyr�l külön jegyz�könyv készül.  
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45.  Interpellációk, kérdések 
 
Miakich Gábor polgármester: a nyílt ülést 21.41 órakor megnyitja, megállapítja, hogy a 
Képvisel�-testület határozatképes, a jelenlév� képvisel�k száma 13 f�.  
Kérdése Lakatos Pálné képvisel�höz, hogy az interpellációjára adott választ elfogadja-e? 
 
Lakatos Pálné képvisel�: az interpellációra adott választ elfogadja.  
Mivel igazán még mindig nincs biztosítva az a közterületi kijárás, amely megoldaná nagyon 
es�s id�ben a problémát, akár minden hónapban feltesz ezzel kapcsolatban kérdést. Tudja, 
hogy nem csak az Önkormányzaton múlik, hogy megoldják a problémát.  
 
Simonyi György képvisel�: interpellációja a következ�: „T. Polgármester úr! Több 
alkalommal jeleztem, (legutoljára az utolsó testületi ülésen) kértem, hogy – az el�zmények 
ismeretében – szükségesnek tartom a testület folyamatos, pontos tájékoztatását a Barcsay 
iskola építkezéssel kapcsolatosan. Ez rendre elmarad! Amióta az eredeti m�szaki ellen�rt 
eltávolíttatta a Progress B. kft. azóta semmit nem tudunk az építkezés el�rehaladásáról, a 
késedelmek „beérésér�l”, esetleges újabb hibákról, a régi hibák kijavításáról, stb. … Nem 
tudunk arról, hogy az új m�szaki ellen�ri gárda mennyibe van nekünk? Mib�l fedezzük ezen 
költségeket? Továbbá híresztelések vannak arra nézve, hogy tetemes pótmunka kerül 
megrendelésre. Mekkora összegr�l van szó? Milyen alapon kerülnek ezek a pótmunkák most 
el�térbe? Az eredeti kiírásban ezek miért nem kerültek beépítésre és kinek a kérésére kerülnek 
megvalósításra? Kinek a feladata ezeket a pótmunkákat befogadni? Ki fogja fizetni? Úgy 
tudom 50-100 M-s nagyságrendr�l van szó! Ez értelemszer�en a szerz�dés újratárgyalását, 
módosítását igényli, mely testületi hatáskör. Kérdezem, mikor kerülnek ezek az ügyek a 
testület elé? Megint csak aggodalmam fejezem ki ezen munka korrektségét illet�en.” 
Szeretné, ha komolyan vennék a problémát, és kapna a testület egy rövid, írásos tájékoztatót a 
m�szaki ellen�rt�l arról, hogy áll az építkezés, milyen komolyabb hiányok, csúszások, 
határid� problémák állnak fenn. A tervez�k is nyilatkozzanak arról, hogy a pótmunka 
tényleges pótmunka-e?  
 
Miakich Gábor polgármester: jelzi, hogy az interpellációra 15 napon belül válaszolnak.  
 
dr. Kiss László képvisel�: interpellációja a következ�: „Tisztelt Polgármester Úr! 
Emlékezetem szerint egy lakossági beszélgetésen együtt voltunk a Polgármester úrral a 
Szamos cukrászda emeleti termében és felmerült, hogy a parkolást jelenleg üzemeltet� cég 
képvisel�je a határid� lejárta el�tt információkhoz jutott. Ekkor a Polgármester úr közölte, 
ígérte, hogy vizsgálatot fog folytatni és a felel�sségre vonás megtörténik. Kérem, szíveskedjék 
a kivizsgálás eredményét és a tett intézkedést közölni.” 
 
Miakich Gábor polgármester: már akkoriban érdekl�dött szóban az Önkormányzat 
jogászánál, és felolvassa a véleményt:  
„A Képvisel�-testület 2004. november 16-i ülésén 374/2004-es határozatában a Bartex Rt.-vel 
fennálló jogvitára tekintettel ideiglenes parkolási pályázat kiírásáról döntött. A pályázat 
szövegét több hetes egyeztetés után 2004. dec. 17. napján írtam alá. Az ajánlattételi felhívást 
közzétettük a város honlapján.” 
Következik az a probléma, amelyet jelzett Képvisel� Úr:  
„A nyomdai munkák karácsonyi szüneteltetése miatt a Szentendre és Vidéke c. lapban a 
pályázat januárban jelent meg. Az ajánlattételi határid� 2005. január 21. napja volt. A Bartex 
Rt. a Pest Megyei Bírósághoz 2004. dec. 21. napján, amikor a pályázat a www.Szentendre.hu 
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honlapról már letölthet� volt, benyújtotta a Segment Ltd. és a Nesz Kft. ajánlatát, ami 
mellesleg géppel írt szöveg, azon nem szerepel aláírás, tehát bárki készíthette. És azt állította, 
hogy ezt a pályázat nyilvánosságra hozatala el�tt készítették. Az abban ajánlattev�ként 
megjelölt szervezetek az akkor megindított szerz�dés létrejöttének megállapítására, szerz�dés 
bírói létrehozására, bíztatási kár megfizetésére irányuló jelenleg is folyamatban lév� perben 
ezzel kívánta a Bartex Rt. az Önkormányzat rosszhiszem�ségét bizonyítani, valamint azt 
igazolni, hogy mindent elkövet az Önkormányzat, hogy a Bartex Rt.-vel a szerz�dés kötést 
ellehetetlenítse.” 
Tehát volt négy nap, amíg a honlapon megtekinthet� volt az anyag, és ráadásul ugyanazt a 
pályázatot adta be mindenki, mint amit korábban, ezért nem tartotta érdemesnek a 
részletesebb vizsgálatot. Nem bizonyítható a kérdés, négy napig bárki számára nyilvánosan 
hozzáférhet� volt az új pályázati kiírás, amelyben bárkinek az ajánlata – utána lehet nézni – 
ugyanaz volt szinte, mint az el�z�.  
„Az alábbi tények bizonyítják, hogy a Bartex Rt. vádaskodása nem megalapozott. A Bartex Rt. 
által benyújtott iratokon nem szerepel aláírás, amely igazolná azt, hogy kit�l származik. A 
pályázat szövege az interneten már elérhet� volt, amikor a Bartex Rt. a Pest Megyei 
Bírósághoz 2004. dec. 21. napján bennfenntes információ gyanújára hivatkozva benyújtotta. 
Az eredménytelenség miatt megismételt lényegében azonos tartalmú pályázatot a Bartex Rt. 
nyerte. Tekintettel arra, hogy az ügyben mulasztást vagy jogsértést nem állapítottunk meg, 
ezért fenti tények alapján további intézkedést nem tartottam szükségesnek.” 
 
 
46.  Egyebek  
 
dr. Dietz Ferenc képvisel�: megköszöni Polgármester Úr és Jegyz� Asszony, valamint a 
Szentendréért Frakció és Zakar Ágnes képvisel� karácsonyi megemlékezését, ajándékát.  
 
Magyar Judit képvisel�: csatlakozva dr. Dietz Ferenc képvisel� által elmondottakhoz, 
szintén megköszöni a karácsonyi ajándékokat. Kellemes ünnepeket kíván a megjelenteknek.  
 
Lakatos Pálné képvisel�: köszöni az ajándékokat, és minden jót kíván mindenkinek.  
 
Zsigmondi Éva képvisel�: köszönettel vette az ajándékokat.  
 
Benkovits György képvisel�: személyes jókívánságait fejezi ki és nagyon boldog karácsonyt 
és újévet kíván a megjelenteknek.  
Másrészt elmondja, hogy megjelent egy propaganda kiadvány, amelyet nem kívánnak a 
testületi ülésen osztogatni, de igény esetén az ellenzéki kollégáknak szívesen a rendelkezésére 
bocsátja. 
 
Miakich Gábor polgármester: miután az utolsó testületi ülésen vesz polgármesterként részt, 
ezúton is megköszöni a három éves együttm�ködést. A hivatal munkatársainak külön 
megköszöni az együtt töltött hét évet. Mindenkinek sok sikert és boldog karácsonyt kíván.  
 
További észrevétel nem lévén a testületi ülést 21.51 órakor bezárja.  
 

K. m. f. 
 
 Miakich Gábor dr. Molnár Ildikó 
 polgármester jegyz� 


