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Szám: 43/2005. 
 

 

JEGYZŐKÖNYV 
 

 

Készült  Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

2005. november 15-én  (kedden ) 09.00 órai kezdettel tartott   üléséről 

 

 

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

dr. Bindorffer Györgyi, dr. Dietz Ferenc, dr. Dragon Pál, Eszes 

Sándor,  Fülöp Zsolt, Hankó László,  Horváth Győző, dr. Kiss László, 

Lakatos Pálné,  Magyar Judit, dr. Pázmány Annamária, Simonyi 

György, Szegő Eta,  Zakar Ágnes és Zsigmondi Éva   képviselők  

 

Távol vannak: Benkovits György és Wachsler Tamás képviselők 

 

Hivatalból jelen van 

az ülésen: dr. Molnár Ildikó jegyző és  Szabó Géza aljegyző 

 

Tanácskozási joggal 

jelen van az ülésen: Aszódi Albert könyvvizsgáló, Bíró Nóra személyügyi referens, Fekete  

János irodavezető, Győriné Franyó Éva belső ellenőr, dr. Lőrincz 

Andrea,   Marosi Imréné, Puhl Márta és  Szűcs Imréné irodavezetők   

 

Meghívottak:    

 

 

 

 

Miakich Gábor polgármester: az ülést megnyitja, megállapítja, hogy a jelenlévő képviselők 

száma  17 fő,  a Képviselő-testület határozatképes.  

Sajnálatos eseményről tájékoztatja a Képviselő-testületet:  dr. Katona Gyula  Szentendre 

Város Díszpolgára és PRO URBE díjas kitüntetettje hétfőn délben elhunyt.   Temetése  

szombaton 11 órakor lesz a Kálváriánál. Kéri a jelenlévőket, hogy 1 perces néma felállással 

emlékezzenek rá.  

A  mai testületi ülésen 6  sürgősségi indítvány  megtárgyalására tesz javaslatot.   

Ezek a következők:  

1. a Püspökmajor lakótelepi Bölcsőde engedélyezési terveinek elkészítése tárgyában 

közbeszerzési eljárás megindításáról szóló sürgősségi indítvány,   

2. a közoktatási intézmények informatikai fejlesztését szolgáló, kötött felhasználású 

támogatás felhasználásával kapcsolatos közbeszerzési eljárás megindításáról  szóló 

sürgősségi indítvány,  

3. az Önkormányzat tulajdonában álló közutak tervezése tárgyában kiírt nyílt, nemzeti 

közbeszerzési eljárásban az eljárást lezáró döntés meghozataláról szóló sürgősségi 

indítvány,  
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4. az  önkormányzatok és a rendőrség együttműködésén alapuló bűnmegelőzési 

programok megvalósításának támogatására kiírt pályázat tárgyában című sürgősségi 

indítvány,  

5. Zakar Ágnes, dr. Pázmány Annamária és dr. Dragon Pál képviselők interpellációjának 

kivizsgálásáról szóló sürgősségi indítvány, valamint   

6. az ingyenes tankönyvellátás maradéktalan megvalósításáról szóló sürgősségi indítvány.   

Az eredetileg kiküldött napirendek közöl  a 3. számú "Előterjesztés a távhőszolgáltatás 

legmagasabb hatósági díjairól szóló, többször módosított 36/2003. (VI.18.) Önk. sz. rendelet 

módosításáról" címűt  visszavonja, mert a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumból  

érkezett  levél alapján egyértelmű, hogy  közületek esetében hatósági ármegállapításra nincs  

jogosítványuk.  A levél utal arra, hogy Jegyző Asszony vizsgáltassa felül a  cégnél a 

költségeket.  Jelzi, hogy  a  vizsgálat  még a levél megérkezte előtt   megkezdődött.  

A másik levételre javasolt napirendi pont  a 28. "Előterjesztés Szabó Erzsébet rendszeres 

szociális segélyének megszüntetéséről és a jogosulatlanul felvett támogatásának 

visszafizetéséről" című előterjesztés,  a bizottság elnökével egyeztetve további   tárgyalások  

szükségessége mellett döntöttek.  

A meghívott vendégek érkezését figyelembe véve  a  napirendi pontok tárgyalásának 

sorrendjére vonatkozó ügyrendi javaslata a következő:  

- 10 óra körül kerüljön megtárgyalásra az eredetileg  21-sel jelzett  napirendi pont, mely 

"a  Pap Lajos Kőfaragó Kőszobrász Műhely Kft. és Szentendre Város Önkormányzata 

között Szentendrén, 2000. június 26–án létrejött vállalkozási szerződésből eredő 

önkormányzati követelés rendezésére benyújtott egyezségi ajánlat megtárgyalásáról"  

szóló előterjesztés,  
-  azt követően  javasolja  az 5. napirendi pont  tárgyalását, mely  hozzávetőlegesen fél 11-

re tehető. Címe:  "Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

a plakátok falragaszok, valamint a reklámhordozók elhelyezésének a szabályairól szóló 

19/2005. (V.19.) Önk. sz. rendelete módosításáról".  

-  az eredetileg  26-ként jelölt előterjesztést, mely  "Szentendre Művelődési és Művészeti 

Intézményei intézményvezetői munkaviszony  megszüntetéséről" szól délután 2 óra 

körül javasolja sorra venni, míg  

-  a meghívóban  10.  sorszámmal jelzett  "Szentendre Város Önkormányzata és a 

MICRO-INVEST Kft. között létrejövő szerződés megkötéséről  szóló előterjesztés"  

hozzávetőlegesen délután 3 óra körül  kerülne sorra,   

-  a 15.  sorszámmal szereplő "Szóbeli tájékoztató   a Castrum fejlesztési elképzeléseiről"  

szóló vetített tájékoztatás pedig   4 órakor  következne.  

-  végül a meghívóban  18-19-ként szereplő előterjesztések  dr. Homor Zsuzsanna  

megérkezte után fél 5 körül következnének  javaslata szerint.     

 

Zakar Ágnes képviselő: ügyrendi javaslata a 9. napirendi pont tárgyalásának levételére 

vonatkozik, melynek címe: "Előterjesztés a Szentendre, 0188/73 hrsz-ú ingatlan, a 

Bükköspatak túloldalának Szentlászlói útról történő megközelítéséről". 

Amennyiben lehetséges, a  MICRO-INVEST Kft.-vel  létrejövő szerződés megkötéséről  

szóló előterjesztést kéri  a beruházási  tanácsnok  megérkezte után tárgyalni,  aki 

halaszthatatlan  munkahelyi elfoglaltság  miatt nem tud  5 óra előtt jelen lenni.   

Az Izbégi sportpályával és a mellette levő baseball pályával kapcsolatos két előterjesztés,  a 8. 

és a 24. összefügg,  ezért javasolja  azokat egymás után tárgyalni.  
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Miakich Gábor polgármester: a 8. és a 24. napirendi pont egymás utáni tárgyalását 

javasolja, de kéri az érintetteket értesíteni az időpont módosításáról. A 9. napirendi pont 

tárgyalásának  levételét nem javasolja, arról szavaztatni kíván  a későbbiekben.  

Amennyiben nincs más javaslat, szavazásra bocsátja  az 1. számú sürgősségi indítványt a 

Püspökmajor ltp.-i Bölcsőde engedélyezési terveinek elkészítése tárgyában közbeszerzési 

eljárás megindításáról szólót.  

 

#: 876   Száma: 2005.11.15/0/0/ 

Ideje: 2005. nov. 15.  09:25 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elfogadva 

Minősített 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 Győző 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 - 

Szegő Eta Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Zsigmondi Éva Igen - 

Benkovits György Távol - 

Wachsler Tamás Távol - 

   

Miakich Gábor polgármester:   a Képviselő-testület  17 igen szavazattal  napirendre vette az 

1. számú sürgősségi indítványt.   

Szavazásra bocsátja  a 2. számú sürgősségi indítványt a közoktatási intézmények informatikai 

fejlesztését szolgáló, kötött felhasználású támogatás felhasználásával kapcsolatos 

közbeszerzési eljárás megindításáról szólót.  
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Szavazás eredménye 

 

#: 877   Száma: 2005.11.15/0/0/ 

Ideje: 2005.nov..15 09:25 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elfogadva 

Minősített 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 Győző 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 - 

Szegő Eta Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Zsigmondi Éva Igen - 

Benkovits György Távol - 

Wachsler Tamás Távol - 

 

Miakich Gábor polgármester: a Képviselő-testület  17 igen szavazattal  napirendre vette a  

2. számú sürgősségi indítványt.   

Következőben szavazásra bocsátja  a 3. számú sürgősségi indítványt az Önkormányzat 

tulajdonában álló közutak tervezése tárgyában kiírt nyílt, nemzeti közbeszerzési eljárásban az 

eljárást lezáró döntés meghozataláról szólót.   
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Szavazás eredménye 

 

#: 878   Száma: 2005.11.15/0/0/ 

Ideje: 2005. nov. 15.  09:25 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elfogadva 

Minősített 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 Győző 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 - 

Szegő Eta Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Zsigmondi Éva Igen - 

Benkovits György Távol - 

Wachsler Tamás Távol - 

 

Miakich Gábor polgármester: a Képviselő-testület  17 igen szavazattal  napirendre vette a  

3. számú sürgősségi indítványt.   

Következőben szavazásra bocsátja a 4. számú sürgősségi indítványt, amely az 

önkormányzatok és a rendőrség együttműködésén alapuló bűnmegelőzési programok 

megvalósításának támogatására kiírt pályázat tárgyában került beterjesztésre.   
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Szavazás eredménye 

 

#: 879   Száma: 2005.11.15/0/0/ 

Ideje: 2005. nov. 15. 09:26 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elfogadva 

Minősített 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 Győző 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 - 

Szegő Eta Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Zsigmondi Éva Igen - 

Benkovits György Távol - 

Wachsler Tamás Távol - 

 

Miakich Gábor polgármester: a Képviselő-testület  17 igen szavazattal  napirendre vette a  

4. számú sürgősségi indítványt.   

A következő sürgősségi indítvány, melyet szavazásra bocsát az 5. számú;  Zakar Ágnes, dr. 

Pázmány Annamária és dr. Dragon Pál képviselők interpellációjának kivizsgálásáról szóló 

sürgősségi indítvány.  
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Szavazás eredménye 

 

#: 880   Száma: 2005.11.15/0/0/ 

Ideje: 2005. nov. 15.  09:26 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elfogadva 

Minősített szavazás 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 16 94.12 84.21 

Nem 1 5.88 5.26 

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 Győző 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 - 

Zakar Ágnes Igen - 

Zsigmondi Éva Igen - 

Szegő Eta Nem - 

Benkovits György Távol - 

Wachsler Tamás Távol - 

 

 

Miakich Gábor polgármester: a Képviselő-testület  17 igen szavazattal  napirendre vette az 

5. számú sürgősségi indítványt.   

Szavazásra bocsátja  a 6. számú sürgősségi indítványt, mely  az ingyenes tankönyvellátás 

maradéktalan megvalósításáról szól.  
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Szavazás eredménye 

 

#: 881   Száma: 2005.11.15/0/0/ 

Ideje: 2005. nov. 15. 09:26 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elfogadva 

Minősített 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 Győző 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 - 

Szegő Eta Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Zsigmondi Éva Igen - 

Benkovits György Távol - 

Wachsler Tamás Távol - 

 

Miakich Gábor polgármester: a Képviselő-testület  17 igen szavazattal  napirendre vette a 6. 

számú sürgősségi indítványt.   

Szavazásra bocsátja  Zakar Ágnes 9. napirendi pont  levételére vonatkozó  javaslatát, melyet 

nem támogat.   
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Szavazás eredménye 

 

#: 882   Száma: 2005.11.15/0/0/ 

Ideje: 2005.nov..15 09:27 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elutasítva 

Minősített szavazás 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 5 29.41 26.32 

Nem 5 29.41 26.32 

Tartózkodik 7 41.18 36.83 

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. Dragon Pál Igen - 

dr. Kiss László Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Fülöp Zsolt Nem - 

Magyar Judit Nem - 

Miakich Gábor polgármester Nem - 

Radványi G. Levente alpolgármester Nem - 

Zsigmondi Éva Nem - 

dr. Dietz Ferenc Tart. - 

Eszes Sándor Tart. - 

Hankó László Tart. - 

Horváth Győző Tart. - 

Lakatos Pálné Tart. - 

Simonyi György Tart. - 

Szegő Eta Tart. - 

Benkovits György Távol - 

Wachsler Tamás Távol - 

 

Miakich Gábor polgármester: a Képviselő-testület 5 igen, 5 nem  szavazattal  és 7 

tartózkodással  a napirendi pont levételét nem támogatta.  

Az  ülés elején elhangzott javaslatokat figyelembe véve  és a módosító indítványokat 

befogadva szavazásra bocsátja  a   napirendi pontok sorrendjét.  
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Szavazás eredménye 

 

#: 883   Száma: 2005.11.15/0/0/ 

Ideje: 2005. nov. 15.  09:27 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elfogadva 

Minősített 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: 

dr. Bindorffer Györgyi Igen - 

dr. Dietz Ferenc Igen - 

dr. Dragon Pál Igen - 

Eszes Sándor Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hankó László Igen - 

Horváth Győző 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 - 

Zakar Ágnes Igen - 

Zsigmondi Éva Igen - 

Szegő Eta Tart. - 

Benkovits György Távol - 

Wachsler Tamás Távol - 

     

Miakich Gábor polgármester: a Képviselő-testület 16  igen szavazattal  és 1 tartózkodással  

a következő napirendet fogadta el:      

 

N A P I R E N D :  

 
 T á r g y :  

 

E l ő a d ó :  

 Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről 

 

Miakich Gábor 

polgármester 

 

 Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok 

végrehajtásáról 

 

Miakich Gábor 

polgármester 
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 Beszámoló átruházott hatáskörben tett intézkedésekről Miakich Gábor 

polgármester 

 

1. Sürgősségi indítvány a Püspökmajor ltp.-i Bölcsőde 

engedélyezési terveinek elkészítése tárgyában közbeszerzési 

eljárás megindításáról 

 

Miakich Gábor 

polgármester 

2. Sürgősségi indítvány a közoktatási intézmények 

informatikai fejlesztését szolgáló, kötött felhasználású 

támogatás felhasználásával kapcsolatos közbeszerzési 

eljárás megindításáról 

 

Miakich Gábor 

polgármester 

3. Sürgősségi indítvány az Önkormányzat tulajdonában álló 

közutak tervezése tárgyában kiírt nyílt, nemzeti 

közbeszerzési eljárásban az eljárást lezáró döntés 

meghozataláról 

 

Miakich Gábor 

polgármester 

4. Sürgősségi indítvány  az  önkormányzatok és a rendőrség 

együttműködésén alapuló bűnmegelőzési programok 

megvalósításának támogatására kiírt pályázat tárgyában 

 

Miakich Gábor 

polgármester 

5. Sürgősségi indítvány Zakar Ágnes, dr. Pázmány Annamária 

és dr. Dragon Pál képviselők interpellációjának 

kivizsgálásáról 

 

 

dr. Bindorffer Györgyi 

MKB elnöke 

6. Sürgősségi indítvány az ingyenes tankönyvellátás 

maradéktalan megvalósításáról 

Miakich Gábor 

Polgármester 

 

7. Előterjesztés a Pap Lajos Kőfaragó Kőszobrász Műhely Kft. 

és Szentendre Város Önkormányzata között Szentendrén, 

2000. június 26–án létrejött vállalkozási szerződésből eredő 

önkormányzati követelés rendezésére benyújtott egyezségi 

ajánlat megtárgyalásáról 

 

Miakich Gábor 

polgármester 

 

 8. Előterjesztés Szentendre Művelődési és Művészeti 

Intézményei intézményvezetői munkaviszony  

megszüntetéséről 

Az Ötv. 12.§ (4) bek. a) pontja alapján zárt ülés! 

 

Miakich Gábor 

polgármester 

 

9. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-

testületének a plakátok falragaszok, valamint a 

reklámhordozók elhelyezésének a szabályairól szóló 

19/2005. (V.19.) Önk. sz. rendelete módosításáról 

 

Miakich Gábor 

polgármester 

10. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat 2006. évi 

költségvetési koncepciójáról és tájékoztató a 2005. év I –IX. 

havi költségvetési gazdálkodásáról 

 

Miakich Gábor 

polgármester 
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11. Előterjesztés az önkormányzat 2005. évi költségvetéséről 

szóló, többször módosított 5/2005. (II. 25.) Önk. sz. rendelet 

módosításáról  

 

Miakich Gábor 

polgármester 

12. Előterjesztés a pénzbeli és természetbeni szociális és 

gyermekvédelmi ellátásokról szóló 25/2003. (V. 19.) Önk. 

rendelet módosításáról 

 

dr. Molnár Ildikó 

jegyző 

13. Előterjesztés a Szentendre és Vidéke kiadásának 

támogatásáról 

Miakich Gábor 

polgármester 

 

14. Előterjesztés a Barackvirág úti 7689 hrsz-on kialakítandó 

pihenőparkhoz elvi tulajdonosi hozzájárulásról 

 

dr. Dragon Pál  

képviselő 

15. Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonában lévő József 

utcában található  sportpálya pályázati felhívásáról 

 

Miakich Gábor 

polgármester 

 

16. Előterjesztés az izbégi sportpályán működő baseball pálya 

üzemeltetési megállapodásáról 

Az Ötv. 12. § (4) bekezdésének b) pontja alapján  ZÁRT 

ülés rendelhető el! 

 

Miakich Gábor 

polgármester 

 

17. Előterjesztés a Szentendre, 0188/73 hrsz-ú ingatlan, a 

Bükköspatak túloldalának Szentlászlói útról történő 

megközelítéséről 

 

Miakich Gábor 

polgármester 

 

18. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzata és a 

MICRO-INVEST Kft. között létrejövő szerződés 

megkötéséről 

 

Miakich Gábor 

polgármester 

 

19. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő Kovács 

László u. 37. szám alatti ingatlan értékesítéséről 

 

Miakich Gábor 

polgármester 

 

20. Előterjesztés a Fő térre és a HÉV végállomásra 

kihelyezendő árusító asztalok pályáztatásáról 

 

Miakich Gábor 

polgármester 

 

21. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő 1039/1/A/-

6 hrsz-ú, természetben Szentendre, Bükköspart 34 . ingatlan 

bérlőjének megállapításáról 

 

Miakich Gábor 

polgármester 

22. Tájékoztató a városüzemeltetési feladatok teljesítéséről 

 

Miakich Gábor 

polgármester 

23. Szóbeli tájékoztató a Castrum fejlesztési elképzeléseiről 

 

 

24. Előterjesztés a Képviselő-testület 2006. évi munkatervének 

elfogadásáról 

Miakich Gábor 

polgármester 

 

25. Előterjesztés iparosított technológiával épített lakóépület 

felújítási programról 

 

 

Miakich Gábor 

polgármester 
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26. Előterjesztés a Védőnői és Ifjúság – egészségügyi Szolgálat 

létszámbővítéséről szóló 314/2005. ( IX. 13. ) Kt. számú 

határozat módosításáról 

 

Miakich Gábor 

polgármester 

 

27. Előterjesztés az ÉRTED hajléktalanszálló férőhely 

igényének bővítéséről 

 

Miakich Gábor 

polgármester 

28. Előterjesztés pályázati kiírás az 1956-os magyar forradalom 

és szabadságharc emlékművének megtervezéséről és 

elkészítéséről 

 

Miakich Gábor 

polgármester 

 

29. Előterjesztés Miakich Gábor polgármester és Radványi G. 

Levente alpolgármester jutalmazásáról 

Az előterjesztés a Képviselő-testület 2005. október 20-i 

rendkívüli ülésen szerepelt.  

 

dr. Dietz Ferenc 

JIÜB elnöke 

30. Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonában lévő 

Szentlászlói út 60. szám alatti ingatlan értékesítésére kiírt 

pályázat eredményhirdetéséről 

Az Ötv. 12. § (4) bekezdésének b) pontja alapján ZÁRT 

ülés rendelhető el! 

 

Miakich Gábor 

polgármester 

 

31. Előterjesztés ingatlanok elővásárlási jogának lemondásáról 

Az Ötv. 12. § (4) bekezdésének a) pontja alapján az 

előterjesztés ZÁRT ülésen tárgyalandó! 

 

Miakich Gábor 

polgármester 

 

32. Előterjesztés a szentendrei belterületi 90/2. hrsz–ú 

önkormányzati tulajdonban álló ingatlan jogi sorsának 

rendezéséről 

Az Ötv. 12. § (4) bekezdésének b) pontja alapján ZÁRT 

ülés rendelhető el! 

 

Miakich Gábor 

polgármester 

 

33. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú szociális 

bérlakások bérlőinek kijelöléséről 

Az Ötv. 12.§ (4) bek. a) pontja alapján zárt ülés! 

 

Miakich Gábor 

polgármester 

 

34. Interpellációk, kérdések  

35. Egyebek  

 

 

Tájékoztató a két ülés között történt  fontosabb eseményekről 

 

Miakich Gábor polgármester: a tegnapi nap folyamán tartott megbeszélés eredményéről 

kíván beszámolni, melyen  dr. Pázmány Annamária  képviselő,  a háziorvosok és  labor 

vezetői  vettek részt. A labor működésének  további sorsát mielőbb rendezni kell.  Ennek 

érdekében  minél hamarabb kiírásra kerül a pályázat. 

Szintén fontos lépés a szakorvosi rendelő működésével kapcsolatban, hogy  sorra   

megkeresik azokat a  településeket, melyek igénybe veszik a  szakorvosi ellátást. Ezidáig 

Pomázon  és Visegrádon járt dr. Pázmány Annamária képviselővel, ahol  felkérték  az 

illetékeseket, hogy járuljanak hozzá a költségekhez.   A tárgyalások hasznosnak bizonyultak. 
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Horváth Győző képviselő: október 13-án  lezajlott kistérségi egyeztető fórum első ülésén 

elhangzottakról kér rövid tájékoztatást, valamint a 14-én  sorra kerülő  tavaszi fesztivál 

egyeztetőjén történt eseményekről  szeretne hallani.  

 

Miakich Gábor polgármester: kistérségi egyeztető fórum alakuló ülésére került sor, melyen 

a tájékoztatáson és  a tervek egyeztetésén túl a térség helyzetének  elemzése volt  a fő téma.  

 

Radványi G. Levente  alpolgármester: a testület egy korábbi ülésén a  város Budapesti 

Tavaszi Fesztiválon való részvételről döntött,  ennek  következtében  a  szervezési folyamatok 

koordinálására került sor.  A részletek kidolgozása folyamatban van, nincs végeleges döntés.  

 

Hankó László  képviselő: a csatorna társulásról és a kivitelezésről kérdezi Polgármester Urat.   

 

Miakich Gábor polgármester: a  kivitelező bejárta a  területet, és  néhány tervezői  eltérést 

állapított meg,  melyek korrigálása  szükségessé vált.   A DMRV-vel való egyeztetésnek 

megfelelően   az átemelők  számának csökkentése miatti bejárás  is hátravan még.     

 

Eszes Sándor képviselő:  október 28-án a Kistérségi Társulási Tanács döntött a GVOP-s 

informatikai pályázat közbeszerzési eljárásának nyerteséről. Szeretné megtudni ki lett a 

pályázat nyertese.  

 

Miakich Gábor polgármester:  a pályázatot a  T System  nevű cég nyerte el. Megkezdték a 

munkát,  mely az egész település informatikai fejlesztését magában foglalja. A pályázat 2. 

helyezettje megtámadta az eljárást.  Tájékoztatásul:  több, mint 40 részpontszámban  

értékelték a jelentkezőket, ebből 3-at támadott meg a  2. helyezett pályázó.  

 

Magyar Judit képviselő: a Petzelt Szakképző Iskola nyert címzett támogatást az  

iskolafejlesztésére.   Erről szeretne bővebben  hallani.  

 

Miakich Gábor polgármester:  mivel az iskola  megyei fenntartású intézmény, ezért a teljes 

összeget nem ismeri pontosan.  Egy korábbi  döntés alapján, amikor az intézmény még  a 

város   fenntartásában működött,   kétféle tervet adtak be,  melyből  az egyik uszodát is 

tartalmazott, míg a másik nem. Tudomása szerint az  utóbbi pályázat nyert.    

Az egyeztetés  során   segítséget ajánlott fel, hogy  a beruházás gördülékenyen  haladhasson.  

 

dr. Dietz Ferenc képviselő: a  volt Tüzép-teleppel kapcsolatos megbeszélésről kíván néhány 

szót hallani.  

 

Miakich Gábor polgármester:  a MICRO-INVEST Kft-vel kapcsolatos a  téma,  a mai ülés 

anyagában szerepel az előterjesztés.   

 

Simonyi György képviselő: e-mailen feltette már a kérdést, most megismétli:  a  "Barcsay  

beruházás"   hogyan áll, és a  műszaki ellenőrtől kapnak-e hivatalos tájékoztatót?   

 

Miakich Gábor polgármester: a jelzett  e-mail megérkezésekor már  lefixálták  a  

kivitelezővel,  a  műszaki ellenőrrel  és az intézmény vezetőjével a  közös megbeszélés 

dátumát. Az intézményt bejárták, az őszi szünet utáni átadás  megtörtént. A tetőszerkezet 

állapota hagy maga után kívánnivalót,  ott kisebb határidő-csúszás előfordulhat.  A  belső 

szerkezet készen lesz határidőre.  A műszaki ellenőr tett néhány műszaki kifogást, melyet 

írásban rögzítettek.  Az aktualizált ütemterv néhány napon belül elkészül, melynek  

áttekintése után  újabb megbeszélés következik.  A műszaki ellenőr az építési  naplóban 
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rögzíti a történéseket. Átlagban 70 fő dolgozik az építkezésen.  Összegzésként  elmondható, 

hogy megfelelő ütemben halad a munka.  

 

Simonyi György képviselő: mivel a csütörtökönként megtartásra kerülő megbeszéléseken 

nem tud részt venni, kéri, hogy a műszaki ellenőr egy rövid jelentést tegyen a Képviselő-

testület felé.  

  

Miakich Gábor polgármester: jelezte, hogy az eddig elkészült anyagot minden képviselő 

meg fogja kapni.         

További hozzászólás nem lévén a napirendi pont tárgyalását lezárja.  

 

 

Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról 

Előadó: Miakich Gábor polgármester 

 

Zakar Ágnes képviselő: az előterjesztésben szerepel a  Képviselő-testület a 208/2005. (VI. 

14.) Kt. sz. határozatára vonatkozó  jelentés. A határozatban a Képviselő-testület  

megtárgyalta a „Móricz Zsigmond Gimnáziumnak és a Petzelt József Szakképző 

Középiskolának otthont adó ingatlanokkal kapcsolatos helyzetről” szóló jelentést.  Ebben az 

ügyben a Pest Megyei Közgyűlés határozata még nem érkezett meg. Kérdezi, mi az oka 

annak, hogy a mai napig  húzódik az ügy?   

 

Miakich Gábor polgármester: amikor az előterjesztés készült, akkor még nem állt 

rendelkezésükre a  Pest Megyei Közgyűlés hivatalos határozata. A két fél által javasolt  

telekhatár-módosítások végleges elfogadása több fordulós tárgyalás  keretében zajlott, ez az 

oka a hosszúra nyúlt  ügymenetnek. Tudomása szerint  a végeleges döntés megszületett, de a  

hivatalos értesítés  még nem érkezett meg.  

Jegyző Asszony jelzi, hogy a 338/2005. (IX.13.) Kt. sz. határozatról szóló jelentés a 

felsorolásban szerepel, de  a határozati javaslatból kimaradt, kéri pótolni.   

 

Szegő Eta képviselő:  az  Irsai Mentálhigiénés Ápolási Központ Szociális Szolgáltató 

Közhasznú Társaság  mintegy ¾ éve mutatkozott be a  Szociális és Egészségügyi Bizottság 

ülésén. A Támogató Szolgálat  bemutatkozását pozitívan fogadták,  de azóta sem történt  

előrelépés   az ügyben.  

 

Miakich Gábor polgármester: nem lát ellentmondást az ügyben.  A határozatban is szerepel, 

hogy a Képviselő-testület októberben megtárgyalta az előterjesztést és döntése értelmében a 

decemberi ülésére tájékoztató fog készülni.    

 

dr. Pázmány Annamária: részben erre kívánt reagálni: éppen a napokban  kapott értesítést, 

miszerint a témában folynak az előkészületek. Továbbá  ezzel összefüggően kérdezi, hogy a  

házi jelzőrendszeres szolgálattal kapcsolatban van-e  érvényes megállapodás? A kérdés azért 

időszerű, mert   tudomása szerint januártól megkötötték a szerződést, holott a  Szociális és 

Egészségügyi Bizottság  kérése az volt, hogy a döntés előtt egyeztessenek a jelentkezőkkel. 

Többen is szeretnék elnyerni a megbízatást és közülük  a legjobbat szeretnék kiválasztani.   

 

Miakich Gábor polgármester: jelzi Képviselő Asszonynak, hogy dr. Nagy Teodóra a 

Kistérségre vonatkozó szerződést kötötte meg a Belügyminisztérium által meghirdetett 

pályázat alapján, amely nem a szóban forgó város szerződése, bár városi ellátást is biztosít.  

Az ügyben a Kistérségi Társulási Tanácsnak volt döntési joga. Az időtartama 1 évre szól, 

kísérleti jelleggel  fog működni és nem zárja ki  a másik változatot sem.  

További hozzászólás nem lévén a határozati javaslatot szavazásra bocsátja.   
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Szavazás eredménye 

 

#: 884   Száma: 2005.11.15/1/0/ 

Ideje: 2005. nov. 15.  09:48 

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű 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 Győző 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 - 

Szegő Eta Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Zsigmondi Éva Igen - 

Benkovits György Távol - 

Wachsler Tamás Távol - 

 

Miakich Gábor polgármester  a Képviselő-testület 17 igen szavazattal  a következő 

határozatot hozza:  

 

 



 17 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

396/2005. (XI.15.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a lejárt határidejű 

önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló jelentést, és  

 

1.  9/2005. (I. 18.) Kt. sz. határozat, 

 170/2005. (V. 10.) Kt. sz. határozat, 

 224/2005. (VI. 14.) Kt. sz. határozat, 

 244/2005. (VI. 14.) Kt. sz. határozat, 

 257/2005. (VI. 28.) Kt. sz. határozat, 

 304/2005. (IX. 06.) Kt. sz. határozat, 

 305/2005. (IX. 06.) Kt. sz. határozat, 

 313/2005. (IX. 13.) Kt. sz. határozat, 

 318/2005. (IX. 13.) Kt. sz. határozat, 

 319/2005. (IX. 13.) Kt. sz. határozat, 

 325/2005. (IX. 13.) Kt. sz. határozat, 

 326/2005.(IX. 13.) Kt. sz. határozat, 

 332/2005. (IX. 13.) Kt. sz. határozat, 

 334/2005. (IX. 13.) Kt. sz. határozat, 

 339/2005. (IX. 13.) Kt. sz. határozat, 

 341/2005. (IX. 13.) Kt. sz. határozat, 

 343/2005. (IX. 13.) Kt. sz. határozat, 

 363/2005. (X. 11.) Kt. sz. határozat végrehajtására adott jelentést elfogadja,   

 

2. és az alábbi határozatok határidejét meghosszabbítja úgy, hogy a 

 

37/2005. (II. 22.) Kt. sz. határozat határidejét a Képviselő-testület  decemberi 

ülésére, 

118/2005. (IV. 12.) Kt. sz. határozat határidejét folyamatos, illetve beszámolásra:  a 

Képviselő-testület decemberi ülése,  

126/2005. (IV. 12.) Kt. sz. határozat határidejét az árajánlat megkérésére: 2005. 

november 30., 

127/2005. (IV. 12.) Kt. sz. határozat határidejét a Képviselő-testület novemberi 

ülése, 

206/2005. (V. 18.) Kt. sz. határozat határidejét a Képviselőé-testület novemberi 

ülése, 

208/2005. (V. 14.) Kt. sz. határozat határidejét 2006. március 31., 

226/2005. (VI. 14.) Kt. sz. határozat határidejét 2005. november 30., 

239/2005. (VI. 14.) Kt. sz. határozat határidejét az eredményhirdetés határidejének     

változása      miatt 2005. február 25., beszámolásra: 2006. márciusi ülés, 

256/2005. (VI. 28.) Kt. sz. határozat határidejét 2005. november 15. 

267/2005. (VII. 12.) Kt. sz. határozat határidejét 2006. február 28., 

299/2005. (VIII. 25.) Kt. sz. határozat határidejét 2005. november 30., 

312/2005. (IX. 13.) Kt. sz. határozat határidejét 2005. december 31., 

314/2005. (IX. 13.) Kt. sz. határozat határidejét a Képviselő-testület novemberi 

ülése, 

316/2005. (IX. 13.) Kt. sz. határozat határidejét: 2005. november 30., 

320/2005. (IX. 13.) Kt. sz. határozat határidejét a Képviselő-testület decemberi ülése, 

323/2005. (IX. 13.) Kt. sz. határozat határidejét elbírálásra a Képviselő-testület 2006. 

januári   ülése, 

335/2005. (IX. 13.) Kt. sz. határozat határidejét 2005. december 31., 
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336/2005. (IX. 13.) Kt. sz. határozat határidejét a Képviselő-testület novemberi 

ülése, 

337/2005. (IX. 13.) Kt. sz. határozat határidejét a Képviselő-testület novemberi 

ülése, 

338/2005. (IX. 13.) Kt. sz. határozat határidejét a Képviselő-testület 2005. november 

30-ra, 

342/2005. (IX. 13.) Kt. sz. határozat határidejét folyamatos, beszámolásra: 2005. 

december, 

345/2005. (IX. 13.) Kt. sz. határozat határidejét a határozat II. pontjára 2005. 

november   30-ára módosítja. 

 

 

Utasítja a Jegyzőt, hogy a határozatok végrehajtását kísérje figyelemmel, valamint a 

Polgármestert, hogy a tett intézkedésekről számoljon be. 

 

Határidő:  folyamatos 

Felelős: Polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beszámoló a Képviselő-testület által a Polgármesterre – népjóléti igazgatás területén – 

átruházott hatáskörben tett intézkedésekről a 2005. 09. 02. - 2005. 10. 02. közötti 

időszakban 
Előadó: Miakich Gábor polgármester 

 

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

szavazásra bocsátja.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 885   Száma: 2005.11.15/1/0/ 

Ideje: 2005.nov..15 09:49 

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű 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: 
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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 Győző 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 - 

Szegő Eta Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Zsigmondi Éva Igen - 

Benkovits György Távol - 

Wachsler Tamás Távol - 

  

Miakich Gábor polgármester  a Képviselő-testület 17 igen szavazattal  a következő 

határozatot hozza:  

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

397/2005. (XI.15.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szentendre Város Önkormányzatának 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló, többször módosított 6/2003. (II. 24.) Önk. sz. 

rendelet 18. § (6) bekezdése értelmében a Képviselő-testület által a Polgármesterre – népjóléti 

igazgatási területén – átruházott hatáskörben tett intézkedésekről a 2005. 09.02. - 2005. 10. 

02. közötti időszakban szóló beszámolót elfogadja. 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

 

Beszámoló a Képviselő-testület által bérbeadói jogok gyakorlása tárgyában átruházott 

hatáskörben tett intézkedésekről a 2005.09.22. – 2005.10.20. közötti időszakban 

Előadó: Miakich Gábor polgármester 

 

 

 

Zsigmondi Éva képviselő: a Batthyány utca 3. sz.  alatti bérlakás cseréjéről  kér  információt,  

hogyan történik és mi alapján a cseréről való döntés?  Miként történik ezek  elbírálása?  

 

Miakich Gábor polgármester:  a cserére való kérelmet nem tagadhatják meg, amennyiben 

nincs  a bérlőnek lakbértartozása.  A törvény azt írja elő, amennyiben a két fél megegyezik, 

nem lehet megtagadni a hozzájárulást.  

 

Zsigmondi Éva képviselő: véleménye szerint a szabályozásra jobban oda kéne figyelni, mert 
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sok lakás ellenőrizhetetlenné válik a cserék után.  

 

Miakich Gábor polgármester: megismétli, hogy csak a fennálló törvények szerint tud a 

Hivatal eljárni  az ügyben, de  a változtatási javaslatot lehet jelezni az országgyűlési képviselő 

felé.    

 

dr. Lőrincz Andrea irodavezető:  tájékoztatja Képviselő Asszonyt, hogy  előfordult olyan 

eset, amikor az Önkormányzat élt törvény adta lehetőségével és leellenőrizte a cserét.  

Megvizsgálta, hogy a lakás komfortfokozata megfelel-e a leírtaknak,  hány fő lakik benne,  

kinek a tulajdonában  van a lakás,  minekután az igénylő indok  nélkül elállt a  cserétől.   

 

Zsigmondi Éva képviselő:  véleménye szerint a lakókkal ezt is tudatni szükséges, mert nem 

tudják milyen jogokkal élhetnek.   

 

Miakich Gábor polgármester: a bérleti szerződés magánemberek közt kötött polgári 

szerződés.  A Hivatal megteszi a tőle telhetőt, a megfelelő óvatossággal jár el, de a törvény 

előírásait be kell tartani.  

 

dr. Pázmány Annamária képviselő:  kérdezi,  lehet-e tudni, hogy a Dömörkapu 8. szám  

alatti lakás bérlője  Juhász Tibor-e?  A Szociális és Egészségügyi Bizottság a napokban dönt a  

Dömörkapun megüresedett lakás  bérlőjének megállapításáról, nem   volna célszerű, ha 

átfedés történne.   

  

Benkovits György  képviselő megérkezik az ülésterembe, a jelenlévő 

képviselők száma: 18 fő.  
 

Miakich Gábor polgármester:  a  jelzett 8-as és 11-es lakást Egri Richárd  és Kovács 

Mónika  bérli.  Nem történhet átfedés.  

Simonyi György képviselő: célszerűnek tartaná, ha a bérlők kijelölésének jogával az 

Önkormányzat  rendelkezne.   Cserénél ők határoznák meg, hogy ki kerülhet be.  

Miakich Gábor polgármester:  a lakástörvény  a  bérleti jogviszonyba kerülés után már  a 

két magánjogi szerződéshez köti a csere lehetőségét,  az Önkormányzat  hozzájárulást pedig 

csak abban az esetben lehet megtagadni, ha a csereszerződés törvényellenes. A 

törvényellenesség  esetei fel vannak sorolva.  

További  hozzászólás nem lévén a határozati javaslatot szavazásra bocsátja.   
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Szavazás eredménye 

 

#: 886   Száma: 2005.11.15/1/0/ 

Ideje: 2005.nov..15 09:58 

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű 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: 

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 Győző Igen - 

dr. Kiss László Igen - 

Lakatos Pálné Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Miakich Gábor polgármester Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 

Szegő Eta Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Simonyi György Tart. - 

Zsigmondi Éva Tart. - 

Wachsler Tamás Távol - 

 

Miakich Gábor polgármester:  a Képviselő-testület  16 igen szavazattal  és 2 tartózkodással  

a következő határozatot hozza:  
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Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

398/2005. (XI.15.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szentendre Város Önkormányzat 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többször módosított 6/2003. (II.24.) Önk. sz. 

rendelet 18. § (6) bekezdése értelmében, a 2005. szeptember 22. – 2005. október  20. közötti 

időszakban önkormányzati bérlakásra kötött tartási szerződés jóváhagyásához  a 

Polgármesterre átruházott hatáskörben tett intézkedésről szóló beszámolót elfogadja. 

 

Felelős:    Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

1. Sürgősségi indítvány a Püspökmajor ltp.-i Bölcsőde engedélyezési terveinek 

elkészítése tárgyában közbeszerzési eljárás megindításáról 

Előadó:  Miakich Gábor polgármester   

 

 

Miakich Gábor polgármester: a pályázaton nyert összeget bővítésre és  felújításra lehet 

felhasználni, melynek feltétele, hogy rendelkezzenek az engedélyezett tervekkel. Azt 

követően lehet kiírni a    kivitelezési közbeszerzési eljárást.  

 

dr. Dietz Ferenc képviselő:  megindokolja a közbeszerzési csoport  döntését: a korábbi 

tervező    munkaviszony keretében végezte  a bölcsőde épületének  tervezést, majd  miután a 

cég jogutód nélkül  megszűnt, kétségessé vált, hogy a tervezőt megilletik-e a szerzői jogok.  A  

problémát  kiküszöbölendő született az a döntés a Közbeszerzési Munkacsoportban, hogy 

közbeszerzési  eljárást folytassanak le a témában, és a korábbi szekértőt nevezzék meg a 

nyertes ajánlattevőként. A tervezés további részében azért is jogosult a nevezett szakértő 

továbbdolgozni, mert már előzetesen is készített ingyenes terveket.  Kiindulva abból, hogy az 

Építész Kamara állásfoglalása  szerint a tervező jogosult volt a további tervek elkészítésére. A 

Hivatal  a Szerzőjogi Törvény előírása alapján járt el.   

 

Zakar Ágnes képviselő: kérdezi, hogy a beruházás kezdése mikorra tehető:  

 

Miakich Gábor polgármester:  hozzávetőlegesen jövő év tavaszán kezdődhet el a 

beruházás.  

További hozzászólás nem kévén a határozati javaslatot szavazásra bocsátja.  
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Szavazás eredménye 

 

#: 887   Száma: 2005.11.15/1/0/ 

Ideje: 2005.nov..15 10:01 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elfogadva 

Minősített 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 Győző 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 - 

Szegő Eta Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Zsigmondi Éva Igen - 

Wachsler Tamás Távol - 

   

Miakich Gábor polgármester:  a Képviselő-testület 18 igen szavazattal   a következő 

határozatot hozza:  
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Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

399/2005. (XI.15.) Kt. sz. határozata: 

   

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1. a Püspökmajor Ltp.-i Bölcsőde átépítés engedélyezési tervének beszerzésére 

vonatkozó közbeszerzési eljárás megindításáról dönt; 

2. felkéri a Közbeszerzési Munkacsoportot, hogy az eljárás lefolytatásáról 

gondoskodjon;  

3. a Közbeszerzési Szabályzat II. fejezet 3. pont 7. francia bekezdése, valamint 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2005 (V.19.) Önk. sz. 

rendelete 1. §-a alapján az eljárást lezáró döntést a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottságra 

ruházza át. 

 

Határidő: 1. pont: azonnal 

  2., 3. pont: 2005. december 05. 

Felelős: 1., 2. pont: Polgármester 

  3. pont: Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság Elnöke 

 
 

Simonyi György képviselő távozik az  ülésteremből, a jelenlévő képviselők 

száma: 17 fő.    
 

 

2. Sürgősségi indítvány a közoktatási intézmények informatikai fejlesztését szolgáló, 

kötött felhasználású támogatás felhasználásával kapcsolatos közbeszerzési eljárás 

megindításáról 

Előadó:  Miakich Gábor polgármester   

 

 

Miakich Gábor polgármester: mint már a tavalyi Költségvetési Törvényben is szerepelt, 

tanulónként informatikai fejlesztési támogatás  vehető igénybe, mely lehetőséget biztosít  

hardver  eszközök beszerzésére.   

 

dr. Bindorffer Györgyi  képviselő: javasolja, hogy amikor az eljárás során a  Közbeszerzési 

Munkacsoport dönt az  ügyben, az informatikai munkacsoportot vonják be  a döntésbe.  

 

Miakich Gábor polgármester: egyetért a javaslattal,  kéri a munkacsoport tagjait, hogy az 

előkészítés során vegyék figyelembe a  kérést. Az eljárás során eseti tagként meghívják 

Weszelits Andrást.   

Szavazásra bocsátja  a határozati javaslatot. 
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Szavazás eredménye 

 

#: 888   Száma: 2005.11.15/2/0/ 

Ideje: 2005.nov..15 10:03 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elfogadva 

Minősített 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: 

 

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 Győző Igen - 

dr. Kiss László Igen - 

Lakatos Pálné Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Miakich Gábor polgármester Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 

Szegő Eta Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Zsigmondi Éva Igen - 

Simonyi György Távol - 

Wachsler Tamás Távol - 

   

Miakich Gábor polgármester: a Képviselő-testület  17 igen szavazattal  a következő 

határozatot hozza:  
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Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

400/2005. (XI.15.) Kt. sz. határozata: 

   

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1. 441.650 Ft. bruttó összeg felhasználásával a határozat melléklete szerinti 

hardver eszközök beszerzésére vonatkozó közbeszerzési eljárás megindításáról 

dönt; 

2. felkéri a Közbeszerzési Munkacsoportot, hogy az eljárás lefolytatásáról 

gondoskodjon;  

3. a Közbeszerzési Szabályzat II. fejezet 3. pont 7. francia bekezdése, valamint 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 18/2005 (V.19.) 

Önk. sz. rendelete 1. §-a alapján az eljárást lezáró döntést a Pénzügyi és 

Ellenőrző Bizottságra ruházza át. 

 

Határidő: 1. pont: azonnal 

  2., 3. pont: 2005. december 31. 

Felelős: 1., 2. pont: Polgármester 

  3. pont: Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság Elnöke 
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Melléklet 

Kisértékű hardver  eszközök rendelése iskolánként lebontva 

 

 

 II.Rákóczi 

F. 

Barcsay 

J. 

Izbégi I Templomdo

mbi 

összesen 

Billentyűzet, PS/2 csatlakozós 15    15 db 

Egér, optikai, PS/2 csatlakozós 

 

 

15  3 8 24 db 

Pendrive 512 MB-os  2 1  3 db 

Pendrive 1 GB-os  2   2 db 

Webkamera 640x480-as 20 fps 2  1  3 db 

Floppylemez TDK 5    5 db 

CD újraírható TDK 20    20 db 

DVD újraírható TDK 10  4 28 42 db 

DVD író 1    1 db 

DVD író     BELSŐ  1   1 db 

Hangkártya 5.1-es , PCI  15  2  17 db 

Hangfalszett sztereó (2 

hangfalas), aktív 

15  2  17 db 

Mikrofonos fejhallgató 15  2  17 db 

Szünetmentes tápegység 

500W-os 

1 1   2 db 

Túlfeszültség gátló APCE 15 

GR 

  6  6 db 

Nem utántöltött    
     

HP Toner 1010, 1020 -ashoz ' 

2612A ' 

2 2 2  6 db 

HP Tintapatron ' 56 ' 1    1 db 

HP Tintapatron ' 20 ' 1    1 db 

HP Tintapatron ' 78 ' nagy 

kapacitású 

   1 1 db 

Brother HL-1240 nagy 

kapacitású kapacitású, töltött 

 1   1 db 
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3. Sürgősségi indítvány  az Önkormányzat tulajdonában álló közutak tervezése 

tárgyában kiírt nyílt, nemzeti közbeszerzési eljárásban az eljárást lezáró döntés 

meghozataláról 

Előadó:  Miakich Gábor polgármester   

 

 

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

szavazásra bocsátja.  

Szavazás eredménye 

 

#: 889   Száma: 2005.11.15/3/0/ 

Ideje: 2005.nov..15 10:04 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elfogadva 

Minősített 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: 

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 Győző Igen - 

dr. Kiss László Igen - 

Lakatos Pálné Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Miakich Gábor polgármester Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 

Szegő Eta Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Zsigmondi Éva Igen - 

Simonyi György Távol - 

Wachsler Tamás Távol - 

 

Miakich Gábor polgármester: a Képviselő-testület  17 igen szavazattal  a következő 

határozatot hozza:  
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Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

401/2005. (XI.15.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a közbeszerzési eljárás 

kiírója, a 357/2004. (XI.09.) Kt. számú határozatával elfogadott Közbeszerzési Szabályzat 

alapján eljáró Közbeszerzési Munkacsoport vonatkozó döntéseit, eljárását megismerte,  

azokat jóváhagyja és ezzel egyidejűleg 

 

1. Szentendre Város Önkormányzatának tulajdonában álló  

 

1) csoport: Nap utcának a Fiastyúk utca és az Egres utcai híd közötti szakaszán, továbbá 

a Fény utcában, továbbá a Egres és Nap utca közötti Fiastyúk utcában útburkolat 

építésének megtervezése, illetve ahol meglévő útburkolat van ott annak felújításának 

megtervezése szabványosan kialakítható forgalmi sáv-szélességgel. Hossza összesen 

kb. 1100 méter. A tervnek illeszkedni kell a híd már meglévő jogerős, engedélyezett 

engedélyezési terveihez.  

2) csoport: Egres utca és a 11-es főút csomópontjában, Egres utcából Budapest irányába 

plusz kanyarodó sáv megtervezése, szabványos szélességben, és hosszban.  

3) csoport: Egres utcai és a Sztaravoda patak kereszteződésében lévő híd kiviteli 

terveinek elkészítése – a rendelkezésre álló jogerős, engedélyezett tender tervek 

alapján  

4) csoport: Ungvár utcában két forgalmi sávos útburkolat megtervezése szabványosan 

kialakítható  forgalmi sáv-szélességgel. Hossza kb. 190 méter.  

5) csoport: Berkenye utcának a Sztelin patak és az 5803 hrsz-ú ingatlan közötti szakaszán 

szabványosan kialakítandó útburkolat megtervezése. Hossza kb. 220 méter.    

 

utak burkolat felújításának tervezése  

 

tárgyában kiírt és a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény nemzeti, nyílt 

eljárásának szabályai alapján lebonyolított közbeszerzési eljárást eredményesnek 

nyilvánítja. 

 

2. az 1. pontban körülírt közbeszerzési eljárás eredményét az alábbiak szerint határozza 

meg:  

 

Értékelési szempont/Ajánlattevő TÓNUS Kft. 

1034, Budapest Bécsi út 126-128. 

Ajánlata 

Fizetendő ellenszolgáltatás 

mértéke  

Bruttó 4.937.500.- Ft 

 

 

 

 

Fentiek alapján a közbeszerzési eljárás nyertese, a legalacsonyabb ellenszolgáltatásra 

ajánlatot tevő TÓNUS KFT. (1034 BUDAPEST, BÉCSI ÚT 126.-128.). 

 

3. megállapítja, hogy az 1. pontban körülírt eljárásban érvénytelenné nyilvánított ajánlat 

nincs; 
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4. a 15/2004. (IV.25.) IM rendelet 27. számú melléklete alapján készített – jelen határozathoz 

mellékelt- írásbeli összegezést elfogadja; 

 

5. felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2. pontban meghatározott nyertessel / TÓNUS KFT. 

(1034 BUDAPEST, BÉCSI ÚT 126.-128.). / az ajánlati felhívásban és a 

dokumentációban, valamint a nyertes ajánlatában szereplő adatok alapján vállalkozási 

szerződést kössön a határozat 1. pontjában meghatározott tervezési feladat elkészítése 

érdekében.  

 

Határidő: 1-4. pont: azonnal 

5. pont: 2005. 11. 25. 

Felelős:     Polgármester 

 

 

 

 

4. Sürgősségi indítvány  az  önkormányzatok és a rendőrség együttműködésén 

alapuló bűnmegelőzési programok megvalósításának támogatására kiírt pályázat 

tárgyában 

Előadó:  Miakich Gábor polgármester   

 

dr. Dietz Ferenc képviselő: kérdezi a sürgősség okát, és hogy a pályázatot a Közbiztonsági 

Munkacsoport látta-e?  

 

Miakich Gábor polgármester: a sürgősség  oka,  hogy a Belügyminisztérium  Országos 

Bűnmegelőzési Központja  későn tette közzé a  pályázatot, a következő testületi ülés idejéig 

lejár a határidő.  

További kérdés nem lévén a határozati javaslatot szavazásra bocsátja . 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 890   Száma: 2005.11.15/4/0/ 

Ideje: 2005.nov..15 10:06 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elfogadva 

Minősített 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: 

 

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 Győző Igen - 

dr. Kiss László Igen - 

Lakatos Pálné Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Miakich Gábor polgármester Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 

Szegő Eta Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Zsigmondi Éva Igen - 

Simonyi György Távol - 

Wachsler Tamás Távol - 

  

Miakich Gábor polgármester: a Képviselő-testület  17 igen szavazattal  a következő 

határozatot hozza:  

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

402/2005. (XI.15.) Kt. sz. határozata: 

 

  Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Belügyminisztérium Országos 

Bűnmegelőzési Központ által az „Önkormányzatok és a rendőrség együttműködésén alapuló 

bűnmegelőzési programok megvalósításának támogatása” címmel kiírt pályázatára pályázatot 

nyújt be. A program megvalósításához igényelt támogatási összeg, a teljes project-költség: 

5.000.000 Ft, amelyhez Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete 20%, azaz 

1.000.000 Ft önrészt biztosít az 5/2005. (II.25) sz. Önkormányzati rendelet 1. sz. 

mellékletében szereplő 65.000.000 Ft hitelkeret terhére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

 

Simonyi György képviselő visszatér az ülésterembe, dr. Pázmány 

Annamária képviselő pedig  távozik az ülésteremből, a jelenlévő képviselők 

száma: 17 fő.     

 

 

5. Sürgősségi indítvány Zakar Ágnes, dr. Pázmány Annamária és dr. Dragon Pál 

képviselők interpellációjának kivizsgálásáról 

Előadó:  Miakich Gábor polgármester   

 

Miakich Gábor polgármester: kérdezi az előterjesztőt, hogy kíván-e  szóbeli hozzáfűzést 

tenni az előterjesztéshez?  

 

dr. Bindorffer Györgyi  képviselő: nem kíván szóbeli kiegészítést tenni,  e-mailben illetve   

nyomtatásban minden érdekelt megkapta,   akinek kérdése van azt tegye meg, válaszol rá.  
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dr. Dietz Ferenc képviselő: a 2005. november 11-ei keltezésű levélről kérdezi, hogy annak 

tartalmát vizsgálta-e a Művelődési és Kisebbségi Bizottság  és annak figyelembevételével 

készült-e a bizottság által készített jelentés,  vagy pedig  szerepel benne újnak tekinthető 

momentum?  

 

dr. Bindorffer Györgyi  képviselő: a levelet  ő is most kapta meg, a bizottsági ülés után 

íródott. A bizottsági ülésen történtek vannak leírva benne, illetve a szószerinti jegyzőkönyv 

mindenki rendelkezésére áll, aki kívánja elolvashatja. Kérdezi dr. Dietz Ferenc képviselőtől, 

hogy  a levél kommentálását kéri tőle? A levélben  leírtak ellentmondásban vannak 

egymással.  Nem   kívánja elemezni, hisz Korovkina asszony sincs jelen.  Valószínűleg  neki 

is igaza van a saját szempontjából, de a bizottságnak a saját szempontja szerinti érveket kell 

figyelembe venni.  Azt hogy  tárgyalt-nem tárgyalt,  nincs joguk nekik eldönteni. Nincs 

akkreditációs végzés,  illetve a bizottság tagjai által megtekintett anyagból az derült ki, hogy 

az akkreditációs anyagban a moszkvai egyetem fakultásainak megfelelően a művészeti 

képzési ágak mellett informatikai, könyvtárosi és egyéb, úgynevezett menedzseri szakok is 

vannak. Tehát nem voltak elválasztva egymástól a szakok. A Bíróság hozott egy végzést,  

melynek látták  a  fénymásolatát.  Számára érthetetlen döntés született, hisz  szerepel a 

végzésben, hogy a   Magyar Akkreditációs Bizottság (továbbiakban MAB)   nyilatkozzon 

arról, hogy milyen feltételekkel fogadja el az  Orosz Egyetem akkreditációs anyagát. 

Véleménye szerint amennyiben a MAB ezt megmondja,  előnyben részesíti  ezt a céget az 

összes többivel szemben.  A MAB kiírási feltételei fenn vannak az Interneten,  mindenki 

számára elérhető.   Teljesen értelmezhetetlen számára a bírónő döntése, milyen jogon 

kötelezheti a  MAB  elnökét arra, hogy jogtalan előnyben  részesítse a céget?  A levél 2. 

pontjában szereplő akkreditációs  csőd erre utal.  

A következő részben szó esik szentendrei művészeti tagintézményről.  Az előzmények: a 

művészeti képzés esetében az ADU bázisa nem felelt meg, sem mint felsőoktatási intézmény, 

sem mint építészeti háttér; pl. az ADU csepeli intézményénél nincsenek kiállító termek, és a 

képzést szolgáló egyéb szaktantermek sem. Ezért az ICA-K Kht.-nak új helyszínt kellett 

keresnie a művészeti képzés számára, mivel egy új akkreditációs kérelem benyújtásához az 

egyetem bázisát meg kell jelölni.  Így kerültek Szentendrére, ahol meg akarták venni az éppen 

eladó Fő téri galériát, valamint az egész Régi művésztelepet és a MűvészetMalmot is. Ezek a 

vásárlási szándékok nem valósultak meg. Tudomásunk szerint a Polgármestert csak ezután 

keresték meg, aki mindösszesen két alkalommal találkozott Korovkina asszonnyal, aki ekkor 

már az időközben létrehozott ICA-K Kht. ügyvezető igazgatójaként tárgyalt. A tárgyalások 

során többször megkérdezte tőlük, hogy miért nem tájékoztatták a Polgármester, azt a  választ 

kapták, hogy  nem találták fontosnak.  Az  ezzel kapcsolatos  vitákat  nem részletezi tovább.  

Az aláírásokra kitérve,  fontos megjegyezni a következőket:  az orosz jogrendet  ugyan nem  

ismeri, de a tények a következők: Korovkina asszony magánemberként kapott megbízást 

Moszkvában, az MGUKI Orosz Állami Egyetem,  viszont az  ICA-K Kht.  magyar jogi 

személynek minősül. Korovkina asszony nyilatkozik, hogy ügyvezetőként, valamint  

intézményi  igazgatóként tárgyalt és ír alá.  

Az elviség kevés ahhoz, hogy az Önkormányzat elkötelezze magát.  Menetközben derült ki, 

hogy azt a  megállapodást, melyet  Miakich Gábor polgármester  aláírt,  azt  nem a Hivatal 

jogászai írták, hanem az   ICA-K Kht.   hozta magával. A jogász már a Polgármester által 

aláírt példányt kapta kézhez.  Több adat hibásan szerepelt benne,  nem volt  ellenőrizve.  

Továbbiakban azt írja Korovkina asszony: a tevékenységet érintő információt  az aláíráskor  

feleslegesnek tartották közölni, hiszen egy folyamat kezdő fázisáról fél információ  

értelmezhetetlen.  Megjegyzi, az általuk fél információnak nevezett tény az, hogy 

visszautasították az akkreditációjukat, és  hogy a Csepeli Önkormányzattal  sem sikerült 

megállapodniuk.  

Végezetül Korovkina Galina  asszonynak Bársony Andrással, a Külügyminisztérium politikai 
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államtitkárával való  nézeteltérését  nem kívánja kommentálni.    

 

Szegő Eta  képviselő: alapjában véve az egyetem  léte hasznára vált volna a városnak. Sokáig 

nem is értette miért  ütközött ellenállásba a létrejötte. Részt vett a Művelődési és Kisebbségi 

Bizottság ülésén és   valóban szembesült azokkal a kérdésekkel, melyekre Korovkina asszony 

nem tudott kielégítő választ adni. Mindezek  ellenére tény, hogy van egy  együttműködési  

keret-megállapodásuk. Véleménye szerint  azt ne  bontsák fel,  ezek után is tartsák fenn.   

 

 

Magyar Judit képviselő: ügyrendi javaslata szerint   zárják le a vitát.  

 

Miakich Gábor polgármester:   szavazásra bocsátja  a javaslatot, de  jelzi, hogy nem 

támogatja.     

 

Szavazás eredménye 

 

#: 891   Száma: 2005.11.15/5/0/ 

Ideje: 2005.nov..15 10:15 

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 3 17.65 15.79 

Nem 9 52.94 47.36 

Tartózkodik 5 29.41 26.32 

Szavazott 17 100.00 89.47 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   10.53 

Összesen 19   100.00 

Megjegyzés: 

Eszes Sándor Igen - 

Hankó László Igen - 

Magyar Judit Igen - 

dr. Bindorffer Györgyi Nem - 

dr. Dragon Pál Nem - 

Fülöp Zsolt Nem - 

Horváth Győző Nem - 

dr. Kiss László Nem - 

Miakich Gábor polgármester Nem - 

Simonyi György Nem - 

Szegő Eta Nem - 

Zakar Ágnes Nem - 

Benkovits György Tart. - 

dr. Dietz Ferenc Tart. - 

Lakatos Pálné Tart. - 

Radványi G. Levente alpolgármester Tart. - 

Zsigmondi Éva Tart. - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

Wachsler Tamás Távol - 
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Miakich Gábor polgármester: a Képviselő-testület 3 igen, 9 nem  szavazattal    és 5 

tartózkodással nem  támogatja az ügyrendi javaslatot. A vita folytatódik.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: nem ért egyet Szegő Etával. A kezdeményezés jószándékot hozott,  a 

testületnek mégis vissza kell vonnia  a határozatot. Amennyiben az  ICA-K Kht. akkreditálja 

magát, hoz egy   szerződést, azután eldönthetik még, hogy mit lépjenek.   

 

Zakar Ágnes képviselő: egyetért Fülöp Zsolt képviselővel. Egyetlen kiegészítést tesz: a 

háttér nincs biztosítva. A határozati javaslatban a Moszkvai Művészeti Egyetem szerepel. 

Kiderült, hogy nem Moszkvai, hanem Szentpétervári Egyetem.  Valamint nem azokat a 

szakokat  tanítanák, amikre  a helyi művészek számítottak.  Egyetem nem is létezhet  

akkreditáció nélkül. Továbbá nem is közölte a tényt a Polgármesterrel.   Az más kérdés, hogy 

a bíróságon fellebbezhetnek. A Művelődési és Kisebbségi Bizottság ülésének idején még  

nem volt meg a bírsági végzés a fellebbezésről.  

Szegő Etának válaszolja, fontos  szerepe van a keret-megállapodásnak. A határozati javaslatot 

vissza kell vonni,  ha minden rendben lesz az intézménnyel, folytathatják az ügy további 

menetét.  

Javasolja, hogy a Művelődési és Kisebbségi Bizottság állásfoglalását fogadják el. Több órát 

dolgoztak vele, a bizottság elnöke kimerítő és alapos munkáját egyúttal köszöni.  

Kéri a  testületet, hogy támogassák a javaslatot.  

 

A következő   kiemelt hozzászólás szó szerint  íródott. 

 

dr. Bindorffer Györgyi  képviselő:     

" Szeretném jegyzőkönyvbe és vastagbetűvel:  szűnjön  már meg a gyakorlat az 

Önkormányzatnál, hogy  akárki bejön ide, hoz  egy  szerződést és azt aláírja  a  

Polgármester anélkül, hogy  jogásszal, a város érdekeit képviselő  szakemberekkel, 

egyáltalán   szakemberekkel megtárgyalta volna. Ez a… egyszerűen amit én itt leírtam,  

ez  azt gondolom, ez sajnos  úgy tűnik igaz, mert  hogy a Polgármester  Úr nem mondta, 

hogy ez mind  nem igaz, de hogyha nem lenne igaz és a Polgármester Úr  minderről 

tudott volna, még rosszabb lenne a helyzet,  mert akkor mért nem  tájékoztatta  a 

testületet.  Egyszerűen így nem lehet tárgyalni, így nem lehet előkészítéseket, 

szerződéseket behozni, hogy az  Önkormányzat a saját érdekeit    nem érvényesíti.  Ez 

nem az első eset ebben a négy évben,  amit én tapasztalok,  hogy a jogász csak ugye  

jogilag  ö…ö…. megnézi, hogy rendben vannak-e a passzusok, de a háttérérdekeket  

azokat egyszerűen nem tudjuk  ér… tehát a mi érdekeink  nincsenek érvényesítve.  Hogy 

nem látja  a keret-megállapodást a jogász csak akkor, amikor már  a Polgármester 

aláírta.  Hát az eszem megáll.  Ne látja a Jogi Bizottság   

a keret-megállapodást.   Szóval egyszerűen micsoda dolog az, hogy nem  mi írjuk a  

szerződéseket, vagy nem közösen írjuk a  szerződéseket, hanem elfogadjuk. Amint 

idejön valaki,  hoz, elfogadjuk. Hát hol van akkor az érdekvédelem? Szentendre Város 

érdekeinek a védelme? Na most  ugye  ez a nulla előtti állapot. Nulla előtti állapotra nem 

kötünk semmilyen szerződést.  Pláne nem  ilyen címmel, hogy keret-megállapodás. A tv-

nek muszáj elmondani,  hogy  körülbelül tudja miről van szó. Egyszerűen  azt kérem, 

hogy… hogy ezt mindenképpen vonjuk vissza, és  a Polgármester pedig vonja le a 

következtetéseket ebből.  Egyszerűen így… így  nem lehet. Ez  egyszerűen hazardírozás.  

Köszönöm!  

 

Miakich Gábor polgármester: le fogom vonni a következtetéseket. Hazardírozás az, 

amikor úgy beszélünk valamiről, mintha úgy történne. Amikor olyan jelenik meg egy  

újságban, aminek semmi köze a valósághoz. Mikor olyan gondolatokat, vélt tetteket 

adnak az emberre, aminek semmi igazságtartalma nincs.  A nézők kedvéért felolvasom a 
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3. pontot, az  

együttműködés formáit szó szerint, hogy  értsék, hogy miről beszélünk itt azért.  

3. Az együttműködés formái 

A felsőoktatási intézménynek az érvényes jogszabályoknak megfelelően kell működnie, 

figyelembe véve a város hagyományait, a kultúra és a művészet területén betöltött helyét 

és szerepét. 

Az ICA-K Kht. kötelezettséget vállal arra, hogy elkészíti a project megvalósítási 

munkatervét, amelyben rögzíti a konkrét feladatokat, kötelezettségeket, beleértve a 

pénzügyi és egyéb jellegű vállalásokat időrendi sorrendben. 

- Ez a munka általában egy-másfél  évig szokott tartani ilyen  projektnél. - 

Az Önkormányzat segíti a project megvalósítását, együttműködik a terület 

kiválasztásában,  -nem ad területet - szükség esetén kezdeményezi a Szabályozási Terv 

módosítását. 

Az ICA-K Kht. vállalja az intézmény folyamatos működtetését a Bolognai 

Egyezményben rögzített kétlépcsős oktatási formának megfelelően. Felek a kölcsönös 

érdekeknek megfelelően felelősek a későbbiekben elfogadott Szervezeti és Működési 

Szabályzatban rögzített követelmények maradéktalan teljesüléséért. 

Ez utóbbi mondat Közbeszerzési Munkacsoportot. 3 év múlva szól.  Egy ilyen 

projektnél. Magyarországon ez a gyakorlat egy ilyen létesítés   időrendjében, de tudok 7 

éves eljárást is.  Magyarországi magyar  egyetemnél.  Tehát miről szólt a dolog?  

Kötelezettség feladata a másik félnek van, mi  kifejeztük azt a jószándékunkat, hogy 

szeretnénk, ha ez megvalósul, itt legyen Szentendrén.  És utána,… én  ezt különben 

átnézettem jogásszal,  úgy írtam alá előzetesen, mert ment vissza  Korovkina   asszony  

Moszkvába, hogy az Együttműködési keret-megállapodás  a Képviselő-testület  

jóváhagyó döntését követően lép hatályba.  Írtam  alá, majd utána nem sürgősségi 

indítványként, hanem  rendes testületi ülésen a rendes  bizottsági köröket végig járva   

előterjesztettem a testületnek, amelyet a testület elfogadott. Na most  természetesen én 

ebben a városban két tucat esetben végigéltem, hogy amikor kezdődött valami  és 

mondjuk itt megjelentek többen, vagy tiltakoztak, akkor az jelenik meg a nyilvánosság 

előtt. Azt is megéltem, hogy amikor  viszont megvalósult, néha ugyanazok a  személyek  

dicsérték a dolgot.    A Szentendre és Vidékét  ha áttekinti valaki  az utóbbi hét évben, 

kb. két tucat példát találna erre.  Neveket is megtalálja, előtte is utána is. Úgy gondolom, 

hogy megfelelően jártam el. Azért mert itt felvetődött ilyen is, hogy hivatkoztunk erre az 

egyezményre. Hogy van itt?  Ebben a dologban? Semmi olyat nem mondtunk, amely  

törvény ellenes lenne,  bántaná Szentendre érdekeit. Sőt, azokat kötöttük ki.   

Had mondjak el  egyetlenegy példát a dologra. Amikor én először tárgyaltam a Capris 

tulajdonosaival és természetesen ilyenkor  egy projekt igazgató szokott megjelenni és 

nem a  főtulajdonos, akkor  ő is kérte, hogy valamiféle  jószándékot fejezzünk ki a 

projektben. Amikor én először találkoztam velük, akkor még  tárgyaltak Csehországgal,  

Lengyelországgal. Aztán utána   csak Magyarországon,  aztán Szentendrén lett a dolog.   

De igenis kérték, hogy legyen a város részéről egy  olyan dolog, hogy szeretné,  hogy 

idejöjjön.   Hogy ezt támogatja amiben lehet. Ezt a projektet. De volt más ilyen  

beruházás is. Én úgy gondolom, ennyit tettem meg én, ennyit tett meg a testület, semmi 

bűnt el nem követett. Ez alapján bárki bármit mond, semmiféle kötelezettség vállalást 

nem  lehet tenni. Én úgy gondolom, hogy nem kell összekeverni egy másik akkreditációs 

eljárást és Szentendre ügyét,  bár abban úgy gondolom, igazat kell adjak,  jobb lett 

volna ha azt a részét  is elmondják a dolognak.  Bár ez másról szól. De mégiscsak azt 

gondolom, hogy ennek a tartalma fontosabb.  

Had mondjak el két példát, az elmúlt héten történt, egy budapesti magánegyetem és 

szombaton Balogh László  kiállításán a Soproni Művészeti Főiskola is azt mondta, hogy 

hozzam össze őket  Korovkina Asszonnyal. Nem  tudom, hogy ebben majd mit tegyek, 

én úgy gondolom, hogy  az, amit ma  Szentendrén  művészeti életnek  hívunk, annak 
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mindenképpen jót tenne és Szentendrének  is  hosszútávon egy ilyen intézmény.  Még 

egyszer mondom, talán világos volt ebből a négy bekezdésből álló és hét mondatból álló 

együttműködés formáiból, hogy ez mit takart.  

És akkor még egy dolgot megemlítenék. Kérdezem én, hogy annak az alapítványnak,  

amelynek épületet is adtunk, annak van-e már  azokra a  felsőoktatási formáira, amit ott 

leírt, akkreditációja?   Pedig ott még épületet is adtunk, kb. 120 millió   Ft értékben.  Itt 

sem  épületet nem kértek, semmit,  csak azt kérték, hogy jóakaratunkat fejezzük ki.  

Ennyit kértek. Ez az előterjesztés a jóakarat kifejezéséről szól. Én ehhez a jóakarat 

kifejezéshez  személy szerint ragaszkodom, mert  úgy senki nem fog senkivel 

együttműködni, ha  a másik fél legalább  ezt a jóakaratot nem fejezi ki. Ezt szerettem 

volna elmondani,  azt pedig  itt is szeretném elmondani, hogy ami  a  Szentendre és 

Vidékében megjelent, az több esetben szemen-szedett hazugság, ezt a kifejezést  

önmagamat is megróva kell, hogy használjam,  mert ez minősíthetetlen   ami ott volt.  A 

végső jegyzőkönyv nélkül, olyan ember, aki  nem is lehetett ott a  bizottsági ülésen, 3 óra 

múlva meg tudta  ezt írni. Ez  minősíthetetlen kérem. Az is minősíthetetlen, és meg kell 

mondanom a sajtó törvénnyel  is ellentétes, hogy ilyen jellegű esetben egy hét múlva nem 

jelenik meg a lap, és az, akit ócsárolnak nem is tud  reagálni abban a lapban. Én még azt 

is fontolgatom,   pert indítok a személye ellen.  Mert ez minősíthetetlen. Ezt el szerettem 

volna mondani."    

 

Szegő Eta   képviselő:  változatlanul azt állítja, ebben a formában   megvalósíthatatlan a  

terv, de  bízik abban, hogy a közeljövőben  létrejön az egyetem.   

 

dr. Dietz Ferenc képviselő:  a sajtó  és a visszajelzések alapján  is az állapítható meg, hogy 

még a mai napig sem egyértelmű a cél. Több képviselő  is felhívta a figyelmet arra a tényre, 

hogy a korábbi határozat csak  gesztus volt, nem  történt konkrét  kötelezettség vállalás.   A 

szentendrei művészi életet kívánták fellendíteni -  új irányzatok, áramlatok  behozatalát várták  

többek közt az egyetemtől.  Egyértelműsített megvalósításra nem történtek lépések.  A helyi 

művészek   véleményét  megismerve és a  Művelődési és Kisebbségi Bizottság  elnökének 

vizsgálata során  tett megállapítást figyelembe véve azonban   egyértelművé vált, hogy  a 

korábban hozott határozatot vissza kell vonni.   

 

Zsigmondi Éva képviselő:  más oldalról vizsgálja a problémát.  Véleménye szerint a jelen 

helyzet  is azt bizonyítja, több képviselő is azért  tárgyalja ilyen részletesen  és hosszú órákon 

át a témát, mert a televízió miatt szereplési  vágya van. Nem ért egyet a viselkedéssel és kéri 

képviselő-társait,   ne  húzzák  tovább az időt.      Csökkentsék le a  hozzászólások idejét a 

fontos mondanivaló közlésére és ne rabolják egymás idejét.       

 

Zakar Ágnes képviselő:  nem  kíván  sem  szerepelni, sem színész lenni, de a véleményét el  

szeretné mondani.  Érthetetlen számára, hogy dr. Dietz Ferenc jogász létére  ilyet állít. Az 

elhangzott  megállapítással nem ért egyet, mert a Képviselő-testület  által hozott határozati 

javaslat egyáltalán nem gesztus volt.  Az abban foglaltakkal  vissza lehet élni.   Hangsúlyozza 

ugyanakkor, hogy Polgármester Úr jószándékát nem vonja kétségbe.   Az ügy  

bizonytalanságát az okozza, hogy  annak ellenére, hogy Polgármester  Úr le is írta  és több 

helyen  nyilatkozta is,  hogy   probléma esetén  elsőként vonja  vissza a megállapodást, ezt 

mégsem tette meg.   Be kellett volna látni a tévedést.  

Azt pedig jelezni kívánja a Polgármester  felé, nem  tartja  elegáns  példának a "másik 

ügyként" említett  felsőfokú szakoktatásra vonatkozó megjegyzését. (Emlékeztetőül: AGY 

Tanoda) Az említett  felsőfokú szakoktatás akkreditációs kérelme jelenleg még folyamatban 

van.  

Véleménye szerint aki hibázik, vállalja, és mondja ki.  
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Miakich Gábor polgármester  kérésére az alábbi  válaszadás  jegyzőkönyvezése  szó 

szerint  készült.  
 

Miakich Gábor polgármester:  "Egyetlen egy mondatot engedjenek meg, lehet, hogy 

nem volt elegáns a példa.  Csak jelezni szerettem  volna, amit Képviselő Asszony  is 

elmondott, csak  most  folyik az akkreditációs eljárás és  ott már   ingatlanban is  

döntöttünk. Miközben engem azért rótak meg, hogy ebből bármi lehet. Nem lehet 

semmi, határozottan kijelentem, hogy semmi nem lehet belőle. Semmiféle  komoly dolog.  

Természetesen, mert ugye, hogy már bankokkal is tárgyalt. Minden nagy projekt  

előkészítése azzal kezdődik, hogy banktársat keres magának a befektető. Nem mással 

kezdődik. Majd remélem lesz egy másik előterjesztés - talán egy vagy két hónapon belül 

-, ott is először azzal tárgyal, aki befektet, hogy tudunk-e valamit tenni belőle.  (Azért 

nem szeretnék mondani, mert majd ott is kikapok, hogy mi lesz.  Majd meglesz az 

előterjesztés ott is.)  

Aki ebben a  gazdasági  életben  él, az tudja, és azt is tudja, egy ilyen keret-

megállapodás,   ezzel a tartalommal  amit én fölolvastam, ebből semmit nem lehet 

kezdeni. Ezt határozottan kijelentem. A jegyzőkönyvben az én mondandómat kérem szó 

szerint  végig megjeleníteni!"  

 

Benkovits György  képviselő: reagálva képviselő-társa színházi  szereplést illető 

hozzászólására, válaszolja: a  sikert ő is  vágyja, de  azt az előadást nem ide szánja.     

Sikerült a témából ismét  ügyet csinálni. Ismét előterjesztés nélküli határozatról beszélnek,  

amit vissza kívánnak vonni. Hiszen arról szól a  megbizatásuk, hogy a bizottság kivizsgálja az 

interpellációt. Véleménye szerint  nem az ügy  dologi lényege kerül szóba, folyamatos 

mellébeszélés történik.  Ideológiai  félelmekről, ellenérzésekről, politikai ambíciókról, stb. 

Egészen másról szól a fáma,  már  rég nem az eredeti cél a téma!  Nonszensz a dolog! Nem 

tartozik ide. Az eredeti előterjesztéssel  ért egyet.  

 

Simonyi György képviselő: sajnálattal vette tudomásul, hogy  heves vitákat váltott ki az ügy.  

Egyetért  Polgármester Úr kezdeményezésével.  Arra törekszik, hogy  a testület elé terjesztett  

ügy a városnak pénzt hozzon. A Képviselő-testületnek viszont az  általa előterjesztett témát 

nem kötelessége elfogadni,  előtte  a  témát sok oldalról kell megvizsgálni.  Azzal még nem 

kötelezik el magukat semmilyen irányba. A felsőoktatástól nem kell félni.  

 

Miakich Gábor polgármester: nyomatékosan jelzi a közbeszóló dr. Bindorffer Györgyi  

képviselő asszonynak, hogy Simonyi György képviselőé a szó. Amikor megadja Képviselő 

Asszonynak a szót,  ő akkor beszélhet. Ismétli, Simonyi Györgyé a szó.    

    

Simonyi György képviselő:  nem kíván élni a hozzászólási jogával. 

 

dr. Pázmány Annamária képviselő visszatér az ülésterembe, a jelenlévő 

képviselők száma: 18 fő.     
 

dr. Bindorffer Györgyi  képviselő: véleménye szerint  a társaság nem olvasta el azt, amit 

leírt. Nem politikai oldalról vizsgálta az ügyet. A felkérések ellenére sem nyilatkozott  

egyetlen újságnak sem, ezért nem tartja jogosnak a  többes szám használatát. Együttműködést  

keret-megállapodást jószándékra nem lehet kötni. Ez jogi abszurdum. A megoldás a 

szándéknyilatkozat megkötése lett volna.  Szerződést valami konkrétumra kell kötni, nem azt 

megelőzően.  

Az Orosz  Művészeti Egyetem nem a Magyar Képzőművészeti Egyetem szintű  oktatást 

biztosítaná. Meg kell nézni, mit tanítanak! Ilyen jellegű egyetemre nincs szüksége sem 
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Szentendrének, sem Magyarországnak. El kell olvasni Korovkina asszony megjegyzéseit;   

ledegradálja a magyar egyetemi felsőoktatást, olyan megjegyzéseket enged meg magának, 

mintha Magyarországon nem lenne képzés. Korovkina asszony  úgy véli, ők hozzák ide az 

európai képzést. Véleménye szerint lehet itt Magyarországon egyetem, ha minden feltétel 

adott.  Igazat ad Szegő Eta  képviselőnek,  nem kell  akkreditáció ahhoz, hogy  jöhessenek, 

csak   megfelelő területet kell nekik keresni.  

 

Miakich Gábor polgármester: kérdezi Képviselő Asszonytól, hol szerepel az szó szerint, 

ahol    a magyarországi oktatásról nyilatkozik  Korovkina asszony? 

 

dr. Bindorffer Györgyi  képviselő:  most nem tudja előkeresni, mert vastag az eddigi anyag 

is, de az újságban benn lesz, mert  ezek után nyilatkozni fog.  De  ha jól emlékszik a  

Szentendre és Vidéke   újságban van benne.  

Felolvassa: "ha a magyar művészetért  aggódók ilyen 'sikeresek' lesznek  a továbbiakban  is,  

akkor soha nem lesz  Szentendrén  Európai szellemi  művészeti egyetem. Ez lenne a szebb 

jövő, ahol az önérdek győz, az európai gondolat elbukik?" Ezt a cikket Korovkina Asszony 

írta.  

 

dr. Dietz Ferenc képviselő: nem kívánt már hozzászólni a témához, hisz korábban  kifejtettet 

azon véleményét, hogy a keret-megállapodás hatálytalanítása mellett foglal állást. Jogászként 

szívesen támasztja alá  az általa már  elmondott tényeket, ugyanakkor kéri Zakar Ágnest, 

hogy lehetőség szerint ő is támassza alá konkrétumokkal a  hozzászólásában  tett  utalásokat, 

amikben a jogi érvelésekkel vitatkozott.  Azt nyilatkozta, hogy a  keret-megállapodás jóval 

több egy gesztusnál, és konkrét számonkérési kötelezettségeket jelent, ezért   kéri, fejtse ki  

pontosan, hogy jogilag ezalatt mit ért?  Véleménye szerint az együttműködési keret-

megállapodás  még szándéknyilatkozatnak sem vehető. Rendkívül laza megállapodás, 

általánosságban beszél, nincsenek benne meghatározva szankciók.  

 

 

Hankó László, Horváth Győző és Simonyi György képviselők távoznak az 

ülésteremből, a jelenlévő képviselők száma: 15 fő.     
 

dr. Pázmány Annamária képviselő:  mint az interpelláció  egyik előterjesztője,  

természetes, hogy  az üggyel kezdetektől fogva nem értett egyet. De ugyanez elmondható 

Bársony Andrásról, aki  a Külügyi  Államtitkár. Amennyiben Polgármester Úr nem egyeztet 

saját pártján belül, hiteltelenné teszi az ügyet.  Az elhangzott érvek, valamint az aláírások és a 

Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének véleménye is a korábban elfogadott 

határozat visszavonását indokolják.  Tudvalevő, hogy nem egy  európai képzés lett volna, 

hanem egyértelműen orosz nyelvű oktatás lett volna, amelynek a FÁK országaiból idejövő 

diákok lettek volna a hallgatói.  

   

dr. Dietz Ferenc képviselő:  ügyrendi javaslata, hogy zárják le a vitát.  

 

Miakich Gábor polgármester:  szavazásra bocsátja  az ügyrendi javaslatot.  
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Szavazás eredménye 

    

#: 892   Száma: 2005.11.15/5/0/ 

Ideje: 2005. nov. 15. 10:51 

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű 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. Bindorffer Györgyi Igen - 

dr. Dietz Ferenc Igen - 

dr. Dragon Pál Igen - 

Eszes Sándor Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

dr. Kiss László Igen - 

Lakatos Pálné Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Miakich Gábor polgármester Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 

Szegő Eta Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Zsigmondi Éva Igen - 

Hankó László Távol - 

Horváth Győző Távol - 

Simonyi György Távol - 

Wachsler Tamás Távol - 

   

Miakich Gábor polgármester:  a  Képviselő-testület a vita lezárására vonatkozó ügyrendi 

javaslatot 15 igen szavazattal  elfogadta.    

 

Miakich Gábor polgármester: pontosítja a határozati javaslatot: "Szentendre Város 

Önkormányzat Képviselő-testülete a 172/2005. (V.10.) Kt. sz. határozattal jóváhagyott 

együttműködési keret-megállapodást hatálytalanítja."  

 

dr. Bindorffer Györgyi  képviselő: egyetért a határozati javaslat szövegével.    

 

Hankó László  és Horváth Győző képviselők visszatérnek az ülésterembe, a 

jelenlévő képviselők száma: 17 fő.     
 

Miakich Gábor polgármester: szavazásra bocsátja  a határozati javaslatot.  
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Szavazás eredménye 

 

#: 893   Száma: 2005.11.15/5/0/ 

Ideje: 2005 .nov..15 10:53 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 12 70.59 63.15 

Nem 3 17.65 15.79 

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 - 

dr. Dragon Pál Igen - 

Eszes Sándor Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hankó László Igen - 

Horváth Győző Igen - 

dr. Kiss László Igen - 

Magyar Judit Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Miakich Gábor polgármester Nem - 

Szegő Eta Nem - 

Zsigmondi Éva Nem - 

Lakatos Pálné Tart. - 

Radványi G. Levente alpolgármester Tart. - 

Simonyi György Távol - 

Wachsler Tamás Távol - 

 

Miakich Gábor polgármester: a Képviselő-testület 11 igen, 3 nem szavazattal  és 2 

tartózkodással   a következő határozatot hozza:  

  

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

403/2005. (XI.15.) Kt. sz. határozata: 

   

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 172/2005. (V.10.) Kt. sz. határozattal 

jóváhagyott együttműködési keret-megállapodást hatálytalanítja.  

Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az ICA-K Kht.-t tájékoztassa.  

 

Felelős:     Polgármester 

Határidő: azonnal 
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Simonyi György képviselő visszatér az  ülésterembe,  a jelenlévő képviselők 

száma: 18 fő.     
  

 

6. Sürgősségi indítvány  az ingyenes tankönyvellátás maradéktalan megvalósításáról 

Előadó:  Miakich Gábor polgármester   

 

Miakich Gábor polgármester: az előterjesztésben is szerepel, hogy az ingyenes 

tankönyvellátást biztosította az Önkormányzat. Kiszélesített értelemben a 

tankönyvjegyzékben szereplő  összes  munkafüzetet is tankönyvnek kell tekinteni és azokat is 

ingyenesen kell biztosítani.  Ennek  érdekében  került sor a sürgősségi indítvány  

beterjesztésére. Kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja  a határozati javaslatot.     

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 894   Száma: 2005.11.15/6/0/ 

Ideje: 2005 .nov. 15 10:55 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elfogadva 

Minősített 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: 

 

Benkovits György Igen - 

dr. Dietz Ferenc Igen - 

dr. Dragon Pál Igen - 

Eszes Sándor Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hankó László Igen - 

Horváth Győző Igen - 

dr. Kiss László Igen - 

Lakatos Pálné Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Miakich Gábor polgármester Igen - 

Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 

Simonyi György Igen - 

Szegő Eta Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Zsigmondi Éva Igen - 

dr. Bindorffer Györgyi Tart. - 
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dr. Pázmány Annamária Tart. - 

Wachsler Tamás Távol - 

 

   

Miakich Gábor polgármester: a Képviselő-testület 16 igen szavazattal  és 2 tartózkodással  

a következő határozatot hozza:    

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

404/2005. (XI.15.) Kt. sz. határozata: 

   

1. 

Szentendre Város Önkormányzata az ingyenes tankönyvellátás teljes körű megvalósíthatósága 

érdekében 2 millió Ft kiegészítő támogatást nyújt az önkormányzati iskoláknak -  Barcsay 

Jenő Általános Iskola, Izbégi Általános Iskola, Templomdombi Általános Iskola, II. Rákóczi 

Ferenc Általános Iskola és Gimnázium – amit azok a közös elvek alapján, a szükségleteknek 

megfelelően használnak fel a GESZ közreműködésével.  

2. 

A tankönyvtámogatást a Képviselő-testület a 2005. évi költségvetéséről szóló 5/2005. (II.25.) 

Önk. sz. rendeletben az Eseti pénzbeli szociális ellátásra biztosított előirányzat várható 

megtakarítása terhére biztosítja. 

 

Felelős:     Polgármester 

Határidő: 2005. november 30. 

 

 

 

 

A Képviselő-testület a 7. napirendi pontot   az  Ötv. 12.§  (4) bekezdés a) 

pontja  alapján zárt ülésen tárgyalja, melyről  külön jegyzőkönyv készül.  
 

 

8. Előterjesztés  Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 

plakátok falragaszok, valamint a reklámhordozók elhelyezésének a szabályairól 

szóló 19/2005. (V.19.) Önk. sz. rendelete módosításáról 

Előadó: Miakich Gábor polgármester   

 

 

 

Radványi G. Levente alpolgármester: Hörömpőné Koráth Judit  a következő kéréssel 

kereste  meg őt, mint képviselőt és a Hivatalt is egyúttal: a  társaság beruházásában 

megvalósuló VÁROSKAPU Üzletház homlokzatára a beruházói illetve jövőbeli bérlői 

igényeknek megfelelően a hatályos reklámrendelet által biztosított lehetőségeken felüli 

mennyiségben lehessen reklámfeliratot elhelyezni. Hivatkozik egy korábbi ülésen elmondott 

észrevételére,   amikor is azt  javasolta a testületnek, hogy amennyiben   szigorú szabályozást 

hoz,  azt minden esetben  jól gondolja át.   Előfordulhat, hogy a  túlzottan behatárolt 

döntéseket nem lehet  alkalmazni.  Véleménye szerint  ügyelni kell arra, hogy  rendelet-

alkotáskor legyen a szakembereknek lehetőségük a méltányosságot figyelembe vételére és 

alkalmazására. A cél, hogy a  reklámfelületeket  tekintve is  kultúrált képet mutasson a város, 

és nem a gazdaság  visszaszorítása.  Mindezeket figyelembe véve megfontolandó a 

rendeletben szabott reklámfelületek növelése.    
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Fülöp Zsolt képviselő: egyetért azzal, hogy bizonyos szabályokat  meg kell változtatni, de az 

egyenlő  elbánás  elvét szükséges követni.  Vizsgálják felül az egész rendeletet és  az egész 

városra  vonatkoztatva,   egységesen aktualizálják. 

 

Zakar Ágnes képviselő:  a reklám-rendeleteben helyesen cselekedtek, amikor a  belvárost 

mentesítették a reklámoktól. A  város  határában  épült üzletházon viszont célszerű jelezni az 

abban helyet kapó üzleteket, mert  különben nem tudják beindítani a működést. Tudomása 

szerint a  vállalkozó helyi üzletember, tehát a döntéssel  szentendrei iparűzési adót fizető 

vállalkozót is támogatnának.  A hatályos rendelet az ingatlan és a rajta álló épület 

rendeltetésétől függetlenül határozza meg a reklámhordozó méretét, nem differenciál az  

épület méretét  tekintve,  a felületen 20 %-ban maximálja az elhelyezhető reklámhordozót. Ez 

a nagyobb épületeknek nem kedvez. 

A rendelet 4. § (3) bekezdésének módosítására tett  javaslat alapján  a számozott utak melletti 

gazdasági területeken a 4000 m²-t meghaladó ingatlanokat 5 vagy annál több rendeltetési 

egység esetén, ahol 30 m²-ig  – a területi egységre vonatkozó előírások figyelembevétele 

mellett lehet reklámot elhelyezni. 

 

dr. Dietz Ferenc képviselő: nem ért egyet a méltányosság alkalmazásával, mert  visszaélésre 

adhatnak lehetőséget.  Megoldás lehet az adott helyzetre alkalmazott rendelet-módosítás, 

amikor konkrétan egy  adott tényre vonatkozó változtatást vezetnek végig.    

 

Fülöp Zsolt képviselő: figyelembe kell venni, hogy a 11-es út mentén váltás történik, a 

lakófunkciókat felváltják a kereskedelmi-szolgáltató funkciók. Véleménye szerint nem  

szerencsés egységes szabály szerint kezelni a város határában és a belvárosban levő  

ingatlanokra kihelyezhető reklámhordozókat.   

 

Magyar Judit képviselő: egyetért dr. Dietz Ferenc képviselő-társának javaslatával, hogy  a 

rendeletet   egyes esetekre vonatkozóan  módosítsák szükség esetén,  éppen a város védelme 

érdekében. Az előterjesztést javasolja elfogadni, a  jövőben  beérkezett igényeket pedig   az 

adott helyzetben  érdemes   mérlegelni. 

A  VÁROSKAPU Üzletház kívül esik  a városon, a lakosság tájékoztatása szempontjából  

szükséges az ott levő üzletek  hirdetése.  

  

Zakar Ágnes képviselő:  ügyrendi javaslata szerint  a döntés előtt  rövid szünetet kér.  

  

Miakich Gábor polgármester: az ügyrendi javaslatot  szavazásra bocsátja .   
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Szavazás eredménye 

 

#: 897   Száma: 2005.11.15/0/0/ 

Ideje: 2005. nov. 15. 11:30 

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű 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 Győző Igen - 

dr. Kiss László Igen - 

Lakatos Pálné Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Miakich Gábor polgármester Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 

Szegő Eta Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Zsigmondi Éva Igen - 

Simonyi György Tart. - 

Wachsler Tamás Távol - 

 

Miakich Gábor polgármester: a Képviselő-testület a szünetre vonatkozó javaslatot  17 igen 

és 1 nem szavazattal   elfogadta.  

 

A Képviselő-testület   11.31 órától 11-41 óráig szünetet tart.   
  

 

Miakich Gábor polgármester: a Képviselő-testület ülését megnyitja a szünet után, 

megállapítja, hogy a Képviselő-testület  16 fővel  határozatképes.  

A  rendelet-módosítást szavazásra bocsátja.  
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Szavazás eredménye 

 

#: 898   Száma: 2005.11.15/0/0/ 

Ideje: 2005.nov..15 11:48 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 11 68.75 57.90 

Nem 1 6.25 5.26 

Tartózkodik 4 25.00 21.05 

Szavazott 16 100.00 84.21 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   15.79 

Összesen 19   100.00 

Megjegyzés: 

 

Benkovits György Igen - 

dr. Dragon Pál Igen - 

Eszes Sándor Igen - 

Hankó László Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Miakich Gábor polgármester Igen - 

Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 

Simonyi György Igen - 

Szegő Eta Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Zsigmondi Éva Igen - 

Fülöp Zsolt Nem - 

dr. Dietz Ferenc Tart. - 

Horváth Győző Tart. - 

dr. Kiss László Tart. - 

Lakatos Pálné Tart. - 

dr. Bindorffer Györgyi Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

Wachsler Tamás Távol - 

 

Miakich Gábor polgármester: a Képviselő-testület 11 igen, 1 nem szavazattal és 4 

tartózkodással  a következő rendeletet-módosítást fogadta el:  
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Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

41/2005. (XI.18.) Önk. számú rendelete 

 

a plakátok, falragaszok, valamint a reklámhordozók elhelyezésének  

szabályairól  szóló 19/2005. (V.19.) Önk. sz. rendelet módosításáról 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, 

többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - 

figyelemmel az épített környezet alakításáról és védelméről szóló, többször módosított 1997. 

évi LXXVIII. törvényben foglaltakra, továbbá a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. 

törvény 1.§-ának (1) bekezdésében foglaltakra - a város arculatának védelme érdekében  

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének a plakátok, falragaszok, valamint a 

reklámhordozók elhelyezésének szabályairól szóló 19/2002. (V. 19.) Önk. sz. rendeletét  

(továbbiakban R.) az alábbiak szerint  módosítja: 

 

1. § 

 

A R. 4. §-ának  (3) bekezdése a következőkre módosul 

 

Az ingatlanokon reklámhordozót az ingatlan telekhatárán és az ingatlan területén belül 

együttesen 8 m2-ig – kivéve a gazdasági területeket, a számozott utak melletti, valamint a 

külterületi ingatlanokat, ahol 16 m2-ig; a számozott utak melletti gazdasági területeken a 

4000 m²-t meghaladó ingatlanokat 5 vagy annál több rendeltetési egység esetén, ahol 30 

m²-ig  – a területi egységre vonatkozó előírások figyelembevétele mellett, 

a) az ingatlan közterület felőli telekhatárán a kerítéssel egybeépítve, annak magasságáig, 

a közterületbe max. 10 cm-t benyúlva, 

b) az ingatlanon belül – közterületről látható módon –, az ott folytatott tevékenységhez 

szorosan kapcsolódó cégért, címtáblát (pl.: logo, üzemanyagtöltő állomás 

ártájékoztató oszlopa, stb.), 

c) az épületek homlokzatain kerítésén, támfalán, az érintett felület legfeljebb 20%-áig, 

d) kizárólag az iparterületen a kéményre vagy szellőztető berendezés kéményszerű 

kivezetésére, maximum a műtárggyal azonos méretben (burkolatszerűen kialakítva) 

lehet elhelyezni. 

 

 

2. § 

 

 

(1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba 

(2) A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik. 
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9.  Előterjesztés   Szentendre Város Önkormányzat 2006. évi költségvetési 

koncepciójáról és tájékoztató a 2005. évi I-IX.  havi költségvetési gazdálkodásáról  

 

Magyar Judit képviselő: a Költségvetési és Vagyon Bizottság megtárgyalta Szentendre 

Város 2006. évi költségvetési koncepciójáról és tájékoztató a 2005. év I –IX. havi 

költségvetési gazdálkodásáról készült előterjesztést, és a következő módosításokkal javasolja 

a Képviselő-testületnek elfogadásra: 

- A 30 M Ft-os képviselői karbantartási keret egy összegben kerüljön 

felhasználásra. 

- 2006. évben a Panel-plusz program finanszírozásának 1/3 részét az 

önkormányzat biztosítsa, ne csak a felvett hitel kamatát (400.000 

Ft/lakás, max. 20 M Ft.) 

- Javasolja megvizsgálni, hogy a következő évben milyen konstrukció 

szerint lehetne a költségvetés terhelése nélkül elindítani a város 

úthálózatának javítását. 

- Bevétel növelési lehetőségként kerüljön bele a koncepcióba a nem lakás 

célú helyiségek bérleti díjának felülvizsgálata és emelése. 

- A Gondozási Központ dolgozza ki a támogató szolgálat létrehozását. 

- A határozati javaslat 2. pontjában ne szerepeljen, hogy „az V. 

pontjában foglalt tartalommal” 

- A határozati javaslat 2. pontjának „B” változatába konkrét összeg (265 

M Ft) kerüljön megjelölésre. 

A Költségvetési és Vagyon Bizottság a határozati javaslat 1. pontjával és a 2. pont „A” 

változatával ért egyet. 

 

Eszes Sándor képviselő: a Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság  megtárgyalta 

a Szentendre Város Önkormányzat 2006. évi költségvetési koncepciójáról és tájékoztató a 

2005. év I –IX. havi költségvetési gazdálkodásáról szóló előterjesztést, azt a Képviselő-

testületnek az alábbi módosítással megtárgyalásra és elfogadásra javasolja: 

- Máltai Játszótér létrehozása, Pannónia telepen a vízelvezetés megoldása, 

sportcélra 30 millió Ft. 

- 10 millió Ft elkülönítése a Dumtsa Jenő utca burkolatának felújítására. 

- Eötvös utcai közvilágítás megoldása, János utcai járda elkészítése. 

Közvilágítás fejlesztése a legszükségesebb helyeken 5 millió Ft. Eötvös 

utcai árok elkészítése. A Jogi- Igazgatási és Ügyrendi Bizottság a 

257/2005. (XI.10.) JIÜB sz. határozatában megtárgyalta Szentendre 

Város 2006. évi költségvetési koncepciójáról és tájékoztató a 2005. év I –

IX. havi költségvetési gazdálkodásáról című előterjesztést, azt a 

Képviselő-testületnek megtárgyalásra javasolja.  

 

 

dr. Dietz Ferenc képviselő: a költségvetési koncepció helyzetképét elemezve jelzi,  nem 

forráshiányos. A bizottsági ülésen elhangzott az óvodák-iskolák  csoportlétszám bővítése, 

melybe belekényszerültek. A normatív támogatás nő, az összeget az intézmények kapják meg, 

ugyanakkor azt is eredményezi, hogy túllépik a tervezett szintet. A képviselői keret 

összevonását, és egy összegben való felhasználását nem támogatja. A lakosság részéről 

kedvező visszajelzések  érkeznek jelen formában történő  felhasználására, mert érzékelik a 

közvetlen környezetükben való változást.  Sőt, módosítaná oly módon, hogy  elsősorban  3 fő 

területet  érintsenek a keret felhasználása során,  az útépítést, az intézmény-felújítást és egy 

közösen kiválasztott célt,  de ugyanakkor taxatív módon ne  korlátozzák, csak jelöljék meg, 

hogy elsősorban ezt a három területet érintse. 
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Horváth Győző képviselő: javasolja, hogy a városi költségvetés fél %-a  menjen  a sportra,  

és vegyék figyelembe az utóbbi évek lélekszám növekedését! A sport munkacsoporttal való 

egyeztetést fontosnak tartja.  Globálisan 30 millió Ft-ról van szó.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: elismerését fejezi ki a kidolgozott anyag alaposságáért. A mostani  

önkormányzati rendszert  próbálja finanszírozhatóvá tenni. Az intézményhálózatot, az 

Önkormányzat által nyújtott kötelező és vállalt szolgáltatásokat.  Az Önkormányzat pénzügyi 

hiányát látva el kell gondolkodni azon, hogy  a keret megfelelő-e, nem szükséges-e egy 

alternatív koncepció kidolgozása is, melyben bizonyos nem kötelező szolgáltatásokat 

megszűntet,  melyet nem kötelező finanszírozni, míg másokat létrehoz, melyre nagyobb 

szükség van. Bizonyos intézményéket más keretek közt lát el, egyes feladatokat másképp old 

meg, stb. Ennek következtében a költségvetés is más szerkezetet mutathatna.   Véleménye 

szerint meg kellene adni a lehetőséget a Képviselő-testületnek, hogy véleményt formálhasson 

egy másfajta költségvetésről is.  Összegezve a lehetőséget hiányolja, mert a jelen költségvetés 

reális, de a "túlélést" biztosítja,  nem lép előre.  

 

dr. Bindorffer Györgyi  és dr. Pázmány Annamária képviselők visszatérnek 

az ülésterembe, a jelenlévő képviselők száma: 18 fő.    
 

Simonyi György képviselő: a határozati javaslatot  b) változatában áll: legfeljebb a 2005. évi 

hiány összegével azonos hiányú költségvetést nyújtson be a Képviselő-testület elé. 

Értelmezése szerint ha ezt teszik, akkor  növelik az összes hiányt. Ezt nem engedhetik meg 

maguknak, mert kezelhetetlen lesz a költségvetés. Az Önkormányzatnak meg kell vizsgálnia, 

hogy a hiteleket hosszú távon  is  tudja-e törleszteni. 

Nem tartja helyesnek, hogy közpénzekből  politikai munkatársakat fizetnek.   

Tudvalevő, hogy a bérleti díjak a bérlemények állapota miatt   alacsonyak,  de el kéne 

gondolkodni, hogyan lehetne ezeket megemelni. Az ebből  befolyt összeg egy részét vissza 

kellene forgatni a  felújításokra.   

Szentendre Önkormányzata magára vállal bizonyos kistérségi terheket. Gondol  a Szentendre 

Szakorvosi Rendelőintézetre, a Tűzoltóságra, az iskoláztatásra, stb.  Véleménye szerint 

hatékonyabban kellene ebbe bevonni a kistérséget is, hogy a költségekhez járuljanak hozzá.  

Pap-sziget termálkútja ügyében tárgyalni szükséges  Mészáros Úrral, mert arra vonatkozóan 

nincs megegyezés az Önkormányzat és közte, hogy közös értékesítés esetén az  milyen  

formában  történne.  

   

dr. Bindorffer Györgyi  képviselő:  tudomására jutott, hogy jövőre  Számvevő Szék 

vizsgálatára lehet számítani a képviselői keretet illetően, ennek megfelelően  nem javasolja 

azt a  jövő évi költségvetésbe  betervezni, mert törvénytelen.  

A 12. oldalon található a közművelődés rész,  melyben szerepel a "többet-kevesebbért" 

elvárás.  Egyetért az Önkormányzat rész 10 %-os csökkentésével. Kérdése, hogy azt az egész 

kulturális életre kell érteni?  

A sportra fordítandó részt  nem tudja most pontosan meghatározni,  de az alapfeladatokat kell 

előbb megoldani. Fenn kell tartani az iskolákat, óvodákat,  az anyagi eszközöket arra kell 

koncentrálni, amire  ténylegesen szükség van. Nem költhetnek az  "ingyensportra" addig, 

amíg kötelező alapfeladatokat nem tudnak megoldani. A lakosságnak is áldoznia kell a 

sportra, nem csak az Önkormányzatnak.  Az anyagi eszközöket koncentrálni kell mindenképp.   

 

Zsigmondi Éva, Eszes Sándor és  Simonyi György képviselők távoznak az 

ülésteremből, a jelenlévő képviselők száma: 15 fő.    
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Magyar Judit képviselő: módosító indítványokat tesz:  

- az 1 milliárdos közútfejlesztés  beruházást  illetően. A kátyúzás nem hoz eredményt, 

másfajta konstrukcióban kell gondolkodni. Sok  pénz ment el feleslegesen,  nem a 

toldozás hoz eredményt. Javasolja, hogy a  koncepcióba kerüljön be az 1 milliárdos 

közútfejlesztési program. 

- a  Pannónia  telep vízelvezetésének terve  is sürgőssé vált. Legalább  a terveket  

készítsék el, még ha  a kivitelezés nem is kerül most sorra.  

-  azt, hogy a  Képviselői  karbantartási keret törvényszerű-e vagy sem, azt nem tudja 

eldönteni, de mindenképp  diszkriminatív. mert  különbséget tesz  a képviselők közt. 

Javasolja, hogy ha megszavazásra kerül,  akkor mindenki a  saját körzetében 

használja fel.  dr. Dietz Ferenc képviselő  hozzászólásával egyetért. A 30 millió  Ft-ot 

hasznosabban lehet felhasználni, mint megbontva.   

 

dr. Kiss László képviselő:  hiányolja, hogy az egészségügyi alapellátásról nincs szó a 

koncepcióban. Nem érti,  miért nem került megemlítésre, miközben  hihetetlen körülmények 

közt dolgoznak. Az elmúlt évi képviselői kerete teljes egészében a rendelőépület tetejének  

rendbehozatalára lett fordítva, miközben az nem csak az ő körzetének  javára történt,  az egész 

város  számára fontos  lépés volt. Míg a Szentendre Szakorvosi Rendelőintézet  figyelemre 

méltó támogatást kapott és a jövőben is fel van tüntetve, addig az egészségügyi alapellátás  

kimaradt  minden támogatásból. Kérdezi, hogy a 2005-ben elmaradt beruházásokat hogyan 

viheti át a következő évre?    

 

Zakar Ágnes képviselő: sorba veszi  a  hozzászólásait:  

 - 1.3. -pontban szerepel a gépjárműadókról szóló összeállítás.  Az  elvárható összegét 

szeretné pontosan tudni,  hogy mennyi az előreláthatóan  befolyó összeg.    

- javasolja, hogy a költségvetési koncepcióban szerepeljen:  a befolyt adókat a velük 

kapcsolatos kiadásokra szükséges fordítani.  ( pl.: gépjárműadót útjavításra)  

- 1.7. - szeretné tudni, milyen ingatlanértékesítésre   vonatkozó döntéseket nem 

szavazott meg a  testület? 

- 1.2. - a személyi jövedelemadó Önkormányzatnál maradó mértéke pontosan  mennyi?  

- a Közoktatás, közművelődés, sport  témakörnél  kiegészítést javasol - a  közszolgálati 

médiák közül a Szentendre és Vidéke önkormányzati lap, valamint a Gondolat TV  

támogatását célkitűzésként  jelöli meg.  

- bízik abban, hogy a logopédiai oktatás  továbbra is működik a megállapodás szerint.   

- a köztisztasági  feladatok közt szerepel, hogy a város napi takarítását át kell gondolni. 

Ezzel teljes mértékben egyetért.   

-  a  Képviselői karbantartási  keret - az óvodai körzetek megszűntek,  a képviselő azt az 

intézményt támogathatja, amelyiknél szükségesnek látja.   

-  ugyanehhez a témához  kapcsolódóan -  "3 fő területet érintsen"   helyett 

"elsősorban" kifejezés szerepeljen.  A három fő terület helyett elsősorban út-és 

járdaépítés legyen. 

-  végül -  az idén fel nem használt keret felhasználására  2006-ban  lehetőség legyen.  

-  az utak javítására szánt 100 millió Ft  bekerülése a koncepcióba  látványos változást 

eredményezhet, mindenképp helyes döntésnek tartja.  

 

Magyar Judit képviselő  távozik az  ülésteremből, a jelenlévő képviselők 

száma: 14 fő.    
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dr. Dragon Pál képviselő: több olyan hozzászólás is elhangzott már, melyek az ő véleményét 

is megfogalmazták, ezért csak néhány kiegészítést tesz:  

-  1.7 pontban szerepel a megállapítás, miszerint elmaradt a bevétel realizálása. 

Kérdezi, hogy melyek ezek, mire vonatkozik a 200.000.000 Ft utalás?   

-  egyetért Simonyi György képviselő alapfelvetésével, a Pap sziget termálkútjának 

fejlesztése kerüljön be a költségvetési koncepcióba. 

-  a többletbevételek hiánya miatt elmaradt feladatokhoz fűzi hozzá: kéri, hogy a 

Barackos út - Cseresznyés út kereszteződésbe tervezett    buszmegálló a csatorna  

elkészülte után  készüljön el.   

- a jövőben is törekedni kell arra, hogy az Önkormányzat beruházásai és  intézmény-

felújítások lehetőleg a legelfogadhatóbb költségvetéssel történjenek.  

 

Miakich Gábor polgármester: javasolja, hogy a képviselők a további hozzászólásaik során  

egyben  6 percben tegyék meg javaslataikat. 

Szavazásra bocsátja  a javaslatot.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 899   Száma: 2005.11.15/9/0/ 

Ideje: 2005. nov. 15.  12:21 

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű 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. Bindorffer Györgyi Igen - 

dr. Dietz Ferenc Igen - 

dr. Dragon Pál Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hankó László Igen - 

Horváth Győző Igen - 

dr. Kiss László Igen - 

Lakatos Pálné Igen - 

Miakich Gábor polgármester Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 

Szegő Eta Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Eszes Sándor Távol - 

Magyar Judit Távol - 

Simonyi György Távol - 
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Wachsler Tamás Távol - 

Zsigmondi Éva Távol - 

 

 

Miakich Gábor polgármester: a Képviselő-testület a javaslatot 14 igen szavazattal 

elfogadta.  

 

dr. Dragon Pál képviselő: folytatja a hozzászólását.  

-  útproblémák témára tér ki. A kátyúzást és a tél által okozott útproblémákat az év 

elejére javasolja  ütemezni. Szentendrén megengedhetetlen az  utak jelenlegi állapota,  

még novemberben is.  

- másik megjelölt témakör a képviselői  keret felhasználása. Véleménye szerint a város 

lakossága egyre inkább elfogadja a tendenciát. Több esetben  a hivatal munkatársai is 

arra hívják fel a képviselők  figyelmét, hogy a keretből oldják  meg a felmerült 

problémát. A keret egyben való felhasználásával  viszont nem ért egyet.  

 

Benkovits György  képviselő:  két elvi megjegyzést vitat. Érdemes lenne összehasonlítást 

tenni más Önkormányzatok  gazdálkodásával.   

Tendenciáról két dolgot emel ki - Szentendre az egyik leggazdagabb város, a személyi jöv.adó 

tekintetében, egy nagyon szegény hivatallal. 7 önkormányzatot indirekt módon támogatniuk 

kell. A hiány nem pótolható.  

Támogatandó  az  utak problémájának a hosszú távú hitellel való megoldása.  

 

dr. Pázmány Annamária képviselő: Simonyi György képviselő  hozzászólására válaszol - 

térségi ellátást szorgalmazzák,  a településekkel való egyeztetések folyamatosan történnek.  

A legutóbbi Költségvetési és Vagyon Bizottság ülésén javaslatot tett,  hogy  lehetőség  szerint 

a Polgármester  is vegyen részt  a tárgyalásokon.  

 

Hankó László  képviselő: szennyvízelvezetés - Dömörkapu ügye. Többször helyszíneltek, 

nem mindegyik szociális  lakás alkalmas a használatra.  Át kell gondolni, milyen megoldás a 

legoptimálisabb a helyzet megoldására.  

Amennyiben  az Intézményeknél a  gázáremelés nem lesz kompenzálva, úgy azt a 

költségvetésnél  javasolja figyelembe  venni.   

 

Magyar Judit,  Zsigmondi Éva és Simonyi György képviselők visszatérnek 

az ülésterembe, a jelenlévő képviselők száma: 17 fő.  
 

Radványi G. Levente  alpolgármester: vízkár megelőzés, csapadékvíz elvezetés kérdése. 

Pismány csatornázással kapcsolatban végig kell gondolni,  hisz  vannak olyan helyek, ahol  az 

esőzések  során  komoly  károk keletkeznek.  Azt már most figyelembe kell venni.   

Pannónián az egész kertvárosi rész szint alatt van. Esőzés után az egész rész víz alá kerülhet, 

nincs vízelfolyás.  Utakat a probléma megoldását megelőzően értelmetlen felújítani.  

Utak - rövid időn belül döntés szükséges, összegszerűséget illetően, költségvetés 

tárgyalásánál tudható legyen az összeg, és annak alapján ütemezhetőek legyenek. Minél 

hamarabb el kell indítani a közbeszerzést.  

Karbantartási keret - javasolja, ha marad a keret, fő célokra április  elejéig a képviselő 

határozza meg, hogy mire szeretné felhasználni. Nagyon nehezen lehet kezelni a kisebb 

összegeket.  

Javasolja - figyelembe véve a súlyadót - egy nagyobb összeg felé menjenek el, hiszen a 

kátyúk egy része már nagyon nehezen vagy nem is javítható. Utána sokkal kisebb költséggel 

működtethetők.  
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Magyar Judit képviselő:  az  ingatlanértékesítésből származó bevétel elmaradására 

vonatkozó kérdésre kíván választ adni: a Bogdányi u. 34. és 34/A - a testület úgy döntött, 

hogy hosszútávú bérletre írta   ki a pályázatot. A hirdetésre senki nem jelentkezett.  Volt egy 

másik döntésük is, a  Kőzúzó úti ingatlan hasznosításánál,  ott is úgy írták ki a pályázatot, 

hogy akár bérlet, akár vétel is  mérlegelhető megoldás. Ebben az esetben is így lett volna 

célszerű  eljárni. Adott egy ingatlan, melynek  állaga folyamatosan romlik, lassan szükséges a 

felújítása, mely újabb kiadást jelent.   Ez az a bizonyos  70 millió Ft-os tétel, mely  sokat 

jelentene az ingatlaneladások tekintetében.  

 

Zsigmondi Éva képviselő:  tudomása szerint vannak olyan szentendrei polgárok, akik nem 

fizetnek kommunális adót.   Véleménye szerint  nem teljes nyilvántartás.  

Másik  megemlítésre  fontos téma: Pannónia úti  járdák  az úttesthez képest alacsonyabban 

vannak,  átfolyik a víz a házakba az úttestről.   

Rendeletek betartatása nagyon fontos!  Felelős személy  kijelölése  célszerű lenne.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: úgy látja, a b) változatot szavazza meg a testület! Próbálják meg az 

erőiket koncentrálni! Ehhez kapcsolódóan módosító indítványt tesz:   

A b) változatban  két fontos feladatot  kíván kiemelni:   

1. városüzemeltetési feladatok  

2. intézményi felújítások - erre  a két feladatra kellene koncentrálni a 2006-os erőiket, 

mely a legsürgősebb  megoldandó.    

Módosító indítványa: "legfeljebb a 2005. évi  hiány összegével azonos  hiányú 

költségvetést nyújtson be, kiemelten  kezelve a   városüzemeltetési feladatok ellátását és 

az  intézmények  felújítását. " 

 

Miakich Gábor polgármester:  további hozzászólás nem lévén sorba véve a javaslatokat 

véleményezi azokat:  

- Fülöp Zsolt képviselő módosító indítványára jelzi, hogy az elhangzott városüzemeltetési 

feladatok ellátásán  és az  intézmények  felújításán  kívül  nincs más kiadása az 

Önkormányzatnak,  illetve azonkívül még van a Hivatal és az intézmények bérköltsége. 

Ehhez még kapcsolódnak a támogatások, mely  során a sporttámogatást illetően két ellentétes 

javaslat is elhangzott.  Véleménye szerint  ha kiemelik a kötelező feladatokat, akkor  

"megfoghatóbb" a téma.  Jelzi, hogy  az intézmény-felújítás   prioritásként érvényesülni fog, 

mert a  két pályázat kiadási kerete  miatt meg fogja haladni a korábbi évek összegét és a belső 

egyensúlyt is el fogja  tolni.  

Az említett strukturális változtatásra válaszul említi az általa  nemrégiben előterjesztett 

adómódosítást, melyet a testület  nem fogadott el.  Továbbá utal a Belvárosi  Koncepcióra, 

valamint az Önkormányzat   két cégét érintő   vizsgálatra, melynek  eredménye befolyásolhat 

bizonyos változásokat. Erre is tett utalást.  Elképzelhető strukturális vagy városüzemeltetési 

változások is egyaránt.  Az elmondottakat figyelembe véve Fülöp Zsolt képviselő   

javaslatát be tudja fogadni.    

- Zsigmondi Éva képviselő a rendeletek  szigorúbb betartatását szorgalmazza -  egyetért, de ez 

nem feltétlen a koncepció része!  

- Magyar Judit képviselő az ingatlaneladásokat említette.   A betervezett eladás megvalósulás 

esetén  a folyószámla kiadásokban  hitelkiadást jelent.  

- Radványi G. Levente  alpolgármester hozzászólásával egyetért, Pannónia telep 

elhelyezkedése miatt  a legsúlyosabb  terület a vízelvezetés szempontjából.  

-  Magyar Judit képviselő és Radványi G. Levente  alpolgármester is megemlítette az 

utak  felújítására  szánt "nagyobb összeget". Az  érkezett javaslatok   esetében   úgy 

értelmezi, hogy  az nem a hitelkeretet terhelendő  összeget  jelenti.   Ebben az esetben ért 
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egyet a javaslattal.  Kéri, hogy akinek ehhez képest van módosító indítványa, azt tegye 

meg.   

-  Hankó László  képviselő  a Dömörkapun szükségessé vált szennyvízelvezetést  említette.  

Előkészület alatt van a  probléma pályázati  forrásból történő megoldása,  mert a víztisztítás és 

szennyvízelvezetés  kérdése megoldásra vár. A terület értékét mindenképp emelné,    

amennyiben a későbbiekben értékesíteni kívánnák, még ha  jelenleg van is némi nézeteltérés 

ez ügyben az erdészettel és a Duna-Ipoly Nemzeti Parkkal.   

-  dr. Pázmány Annamária képviselő reagált a településeket érintő együttműködést 

szorgalmazó  egyeztetésre.    

- Benkovits György  képviselő  lényegében véleményt fogalmazott meg, módosító javaslatot 

nem tett.   

- dr. Dragon Pál képviselő javaslata a Barackos út - Cseresznyés út kereszteződésbe 

tervezett    buszmegálló  megépítése; a  javaslatot  befogadja.   

-  Simonyi György  és dr. Dragon Pál képviselők   a Pap szigeten történő termálkút fúrására és 

esetleges értékesítésére vonatkozóan tettek fel kérdést -    a tervek a rendelkezésükre állnak,   

de a vízjogi engedély miatt  húzódott az ügy. Közös megegyezés után született  az a 

kompromisszum, hogy a minimális vízszint kerüljön be elsőként az engedélyezett tervbe,  

majd a  működés során megemelik a vízszintre vonatkozó adatot. Mészáros  Úr  nyilatkozata 

a rendelkezésükre áll, mely szerint együttműködik az Önkormányzattal.      

- Zakar Ágnes képviselő  több témát is érintett  hozzászólásában.  

- az útjavítás  ügyében megjegyzi, a  Képviselő-testület tavalyi  döntése értelmében az 

összeg javarészét útjavításra kellett volna felhasználni, miközben a Pénzügyi és Ellenőrző 

Bizottság  még október végén  is arról hozott döntést, hogy a képviselői keret  egy részét 

kátyúzásra költi.  Így nehéz  megindokolni, hogy az a kátyúzás miért nem márciusban 

történt meg.     

-  a gépjárműadót érintő kintlevőség növekedése-  a 2. oldalon szereplő adat a be nem fizetett 

összeg, a pénzügyi teljesítés  terveik szerint 140 millió Ft volt, a hátralék  61 millió  Ft, 

mely növekedett 70 millió Ft-ra.  Itt  mintegy 9 millió Ft a be nem fizetett, de kirótt  adó  

összegének növekedése.   Az adó behajtására vonatkozóan volt egy belső ellenőri 

vizsgálat,   mely megállapította, hogy néhány területen történt előrelépés.   Ilyen a 

bérlakások esetében a  bérletidíj hátralék csökkentése.   A további előrelépés fontos 

feladata a Hivatalnak.  

-   az SZJA 10%-a  marad helyben.   Ebből   tartalékot kell képezni,  másik 10% normatívákba 

épül be.  

- a Gondolat Televízió és a Szentendre és Vidéke  támogatására vonatkozó javaslatot  

szavazásra kívánja bocsátani.  Értelmezése szerint  a  támogatás nem összegszerű jelen 

pillanatban, csak elvben  kéri támogatni Képviselő Asszony.  

- az útjavításra vonatkozó  "3 fő területet érintsen"   helyett "elsősorban"  kifejezés  

használatára vonatkozó javaslatot szintén szavazásra  kívánja bocsátani. Utalva arra, hogy 

személy szerint támogatta volna a képviselői keret közös célra való felhasználását.    Igazat 

ad dr. Bindorffer Györgyi  képviselő asszonynak:  amennyiben a Számvevőszék  vizsgálni 

fogja a témát, nagy valószínűséggel  meg fogja állapítani, hogy az önkormányzati törvény 

előírásainak nem felel meg a képviselői keret,  hisz nem rendelkezik vele  minden 

képviselő. 

 Megjegyzi, amikor annak idején erről döntött a testület, akkor is elmondta azon 

véleményét, hogy az önkormányzati törvény előírásainak nem felel meg.  

- a dr. Kiss László képviselő által felvetett hozzászólásra reagálva: az egészségügyi 

alapellátás azért nem került bele a  koncepcióba, mert   a házi orvosi szolgálat rendben   

működik,  kevés gond van vele. Több más Önkormányzattal összehasonlítva 

megállapítható, hogy  kedvezőbb feltételeket teremtettek az orvosoknak.  Azt köszöni 

Képviselő Úrnak, hogy a képviselői keretét a tető cseréjére fordította, melyet az 

Önkormányzat  valamivel több, mint  3 millió Ft-tal  kiegészített, valamint kistérségi 
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pályázati pénzből  is tudtak fordítani   a célra.  

- Magyar Judit képviselő  1 milliárd Ft-os közútfelújításra vonatkozó  javaslata értelmezése 

szerint  összhangban van az általa  tett kiegészítéssel, melyről már  az imént  esett szó.    

- a Pannónia telepre vonatkozó tervezést  szintén támogatta Képviselő Asszony, melyet 

íly módon befogad.  

-  dr. Bindorffer Györgyi   képviselő hozzászólása a képviselői keretre vonatkozott, de nem   

módosító  javaslatként hangzott el.  

-  Simonyi György képviselő a Pap szigetre vonatkozó hozzászólást tett, mellyel 

kapcsolatban   az  imént  már adott választ.  

- az épületek állaga  és a  bérleti díjak alakulása- látszólagos az összefüggés.  Véleménye 

szerint sokkal radikálisabban kellene az üzleti célú  bérleti  szerződéseket kezelniük. Az 

újabban kötött szerződések viszonylag magasak,  ahol felújításokat is vállalnak, míg a 

régebbiek  relatíve alacsonyabbak.  Ebben kellene valamilyen változtatást  eszközölni.  

- a  költségvetési hiány mértékét illetően - az  alaphelyzet  minden esetben a következő: az  

Önkormányzat az induló állapotot tekintve  arra   tervez egy vélt   állapotot, melyet  

menetközben módosít.  Erről már több vitát is lefolytattak, nem kíván  újabbat  hozzáfűzni.  

- Horváth Győző képviselő a sportra fordított   támogatás növelését említette- véleménye 

szerint  nem lehet  a kijelölt célokra fordított összeget %-osan meghatározni, hisz több, 

mint 100 cél is létezik a  városban. A működési kiadások fél %-a  18 millió Ft lenne.  

Felhívja a figyelmet arra, hogy a  beruházásokra fordított összeget  le kell vonni a  

költségvetésből.   Ilyen  sportberuházás a  Barcsay Iskolában  felújított két tornaterem, és 

az ahhoz vásárolt eszközök is.  Javasolja, hogy a sportra fordított összeg mértékét a 

költségvetési vita kapcsán alakítsák ki.  Amennyiben nem kerül visszavonásra, szavazni 

szükséges róla.  

- dr. Dietz Ferenc képviselő nem támogatta a képviselői keret összevonását, arról is külön 

szükséges szavaznia a testületnek.  

Összefoglalva ezek  a felvetések hangzottak  el.  

 

Zakar Ágnes képviselő: kéri, hogy a Számvevőszék honlapján a Hivatal  tájékozódjon a 

környező településeken  történő képviselői keret felhasználásáról.  Javasolja, vizsgálják meg a 

kérdést. Milyen megoldás létezik arra vonatkozóan,  hogy  törvényességi szempontból 

megfeleljen? 

 

 

Miakich Gábor polgármester: Jegyző Asszony jelzi,  hogy erre vonatkozóan állásfoglalást 

fognak kérni a Közigazgatási Hivataltól.  

 

Hankó László  képviselő:  a Dömörkaput érintő  kérdése  több éve  jelent problémát,  

megoldás lenne szükséges! 

 

Miakich Gábor polgármester:  egyetért, a  terület szennyvíztisztítása minimum 

követelmény,  azt feltétlen meg kell oldani.  A csatornát a város kiépítené, a  lakók pedig 

megoldanák a  belső munkálatokat.  Véleménye szerint a javaslat ezen része  szerepeljen.  

   

Horváth Győző képviselő: felhívja képviselő- társai figyelmét arra a tényre, hogy Szentendre 

az utolsók közt szerepel a támogatást illetően.  

 

Miakich Gábor polgármester: tudomása szerint a statisztika szerint Szentendre 

középszinten van a sport támogatás terén.     

 

Zsigmondi Éva képviselő:   a temetővel kapcsolatban  felmerült már részéről a kérés,  most 

megismétli:  a ravatalozó  épületénél az   előtetőt  készítsék el az esős időszak  beállta előtt.  
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Kéri, hogy  vegyék bele a koncepcióba!  

 

Miakich Gábor polgármester: a koncepcióban szerepel az új  temető tervezése. Az előtetőre 

vonatkozó kérdésre javasolja, a költségvetésnél döntsék el, hogy szerepeltetik-e a 

városüzemeltetési kiadások  közt.   Véleménye szerint  a  temető  állapotjavítása   belefér, 

befogadja a javaslatot.  A költségvetés kialakításánál pedig   megállapítják a nagyságrendjét 

is.      

A módosító javaslatok szavazása következik.  

1. dr. Dietz Ferenc képviselő többekkel együtt felvetette, hogy a képviselői keretet ne 

összevontan   használják fel, hanem hagyományos  módon. Szavazásra bocsátja  a 

javaslatot. A félreértések elkerülése végett jelzi, hogy aki igennel szavaz,  azt támogatja, 

hogy nem javasolja az összevonást, tehát  a képviselői keret  eddigi rendszer szerinti 

felhasználását   támogatja.    

 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 900   Száma: 2005.11.15/9/0/ 

Ideje: 2005. nov. 15.  13:13 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elutasítva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 9 52.95 47.36 

Nem 6 35.29 31.58 

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: 

 

dr. Dietz Ferenc Igen - 

dr. Dragon Pál Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Horváth Győző Igen - 

dr. Kiss László Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Zsigmondi Éva Igen - 

Benkovits György Nem - 

Hankó László Nem - 

Magyar Judit Nem - 

Miakich Gábor polgármester Nem - 

Simonyi György Nem - 

Szegő Eta Nem - 

dr. Bindorffer Györgyi Tart. - 
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Lakatos Pálné Tart. - 

Eszes Sándor Távol - 

Wachsler Tamás Távol - 

    

Miakich Gábor polgármester: minősített szavazás lévén  a Képviselő-testület a módosító 

indítványt  9 igen, 6 nem szavazat és 2 tartózkodás  mellett   nem támogatta.   

 

Eszes Sándor képviselő  visszatér az  ülésterembe, a jelenlévő képviselők 

száma: 18 fő.  
 

Miakich Gábor polgármester: 2. szavazásra bocsátja  a következő javaslatot: az 

szerepeljen a koncepcióban a képviselői keret felhasználásra vonatkozó céloknál, hogy 

"elsősorban"  a "három fő terület"  kifejezés helyett.   

 

Szavazás eredménye 

 

#: 901   Száma: 2005.11.15/9/0/ 

Ideje: 2005 nov. 15.  13:15 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elfogadva 

Minősített szavazás 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 12 66.66 63.16 

Nem 1 5.56 5.26 

Tartózkodik 5 27.78 26.32 

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 Győző Igen - 

Lakatos Pálné Igen - 

Magyar Judit Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Miakich Gábor polgármester Nem - 

dr. Bindorffer Györgyi Tart. - 

dr. Kiss László Tart. - 

Simonyi György Tart. - 

Szegő Eta Tart. - 

Zsigmondi Éva Tart. - 

Wachsler Tamás Távol - 
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Miakich Gábor polgármester:  a Képviselő-testület a módosító   javaslatot  12 igen, 1 nem  

szavazattal   és 5 tartózkodással   elfogadta.  

 

3. Szavazásra bocsátja  Horváth Győző  javaslatát, mely szerint a költségvetés  működési 

kiadásainak  0,5%-ot fordítsák  sporttámogatásra.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 902   Száma: 2005.11.15/9/0/ 

Ideje: 2005.nov..15 13:16 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 10 55.56 52.64 

Nem 4 22.22 21.05 

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: 

 

dr. Dietz Ferenc Igen - 

dr. Dragon Pál Igen - 

Eszes Sándor Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hankó László Igen - 

Horváth Győző Igen - 

dr. Kiss László Igen - 

Lakatos Pálné Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Magyar Judit Nem - 

Miakich Gábor polgármester Nem - 

Radványi G. Levente alpolgármester Nem - 

Simonyi György Nem - 

Benkovits György Tart. - 

dr. Bindorffer Györgyi Tart. - 

Szegő Eta Tart. - 

Zsigmondi Éva Tart. - 

Wachsler Tamás Távol - 

 

Miakich Gábor polgármester:  a Képviselő-testület a módosító  javaslatot 10 igen  és 4 nem 

szavazattal, valamint 4 tartózkodással  elfogadta.    

Kéri,  hogy   minden  sportjellegű  kiadás külön szerepeljen, intézménynél és szerződéseknél 

megjelenő összeg.  

4. Magyar Judit  képviselő javasolta az  1 milliárd Ft összegű,  nem a közvetlen hitelfelvételt 

jelentő útépítés megvalósítása kerüljön be a koncepcióba. Szavazásra bocsátja  a javaslatot.    
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Szavazás eredménye 

 

#: 903   Száma: 2005.11.15/9/0/ 

Ideje: 2005. nov..15 13:17 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elutasítva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 7 38.89 36.84 

Nem 2 11.11 10.53 

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: 

 

Benkovits György Igen - 

Eszes Sándor Igen - 

Hankó László Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Miakich Gábor polgármester Igen - 

Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 

Zsigmondi Éva Igen - 

Simonyi György Nem - 

Szegő Eta Nem - 

dr. Bindorffer Györgyi Tart. - 

dr. Dietz Ferenc Tart. - 

dr. Dragon Pál Tart. - 

Fülöp Zsolt Tart. - 

Horváth Győző Tart. - 

dr. Kiss László Tart. - 

Lakatos Pálné Tart. - 

dr. Pázmány Annamária Tart. - 

Zakar Ágnes Tart. - 

Wachsler Tamás Távol - 

 

Miakich Gábor polgármester:  a Képviselő-testület 7 igen, 2 nem  szavazattal  és 9 

tartózkodással  nem fogadta el a javaslatot.  

 

5. Szavazásra bocsátja   a  Zakar Ágnes képviselőtől érkezett javaslatot, miszerint a  

koncepcióba kerüljön be a Gondolat Televízió támogatása is a Szentendre és Vidéke  

támogatása mellett.  
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Szavazás eredménye 

 

#: 904   Száma: 2005.11.15/9/0/ 

Ideje: 2005.  nov..15 13:18 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elfogadva 

Minősített 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 - 

dr. Bindorffer Györgyi Igen - 

dr. Dietz Ferenc Igen - 

dr. Dragon Pál Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Horváth Győző Igen - 

dr. Kiss László Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Miakich Gábor polgármester Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 

Simonyi György Igen - 

Szegő Eta Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Eszes Sándor Tart. - 

Hankó László Tart. - 

Lakatos Pálné Tart. - 

Zsigmondi Éva Tart. - 

Wachsler Tamás Távol - 

 

 

Miakich Gábor polgármester: a Képviselő-testület 14 igen szavazattal  és 4 tartózkodással  

a támogatásra vonatkozó javaslatot elfogadta.   

Hankó László  képviselő visszavonta Dömörkapura vonatkozó    javaslatát, Fülöp Zsolt 

képviselő 

módosító indítványát  pedig  befogadta.  

Végszavazásra bocsátja a határozati javaslatot.  
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szavazás eredménye 

 

#: 905   Száma: 2005.11.15/9/0/ 

Ideje: 2005.nov..15 13:19 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elfogadva 

Minősített 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: 

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 Győző Igen - 

dr. Kiss László Igen - 

Lakatos Pálné Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Miakich Gábor polgármester Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Zsigmondi Éva Igen - 

Simonyi György Tart. - 

Szegő Eta Tart. - 

Wachsler Tamás Távol - 

 

Miakich Gábor polgármester: a Képviselő-testület 16 igen szavazattal  és 2 tartózkodással   

a következő határozatot hozza:  
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Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

406/2005. (XI.15.) Kt. sz. határozata: 

   

1. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2005. évi I-IX. havi 

költségvetési tájékoztatót elfogadja. 

2. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2006. évi költségvetési 

koncepciót az  alábbiakban felsorolt  módosításokkal elfogadja: 

- a  Pannónia  telep vízelvezetési  tervének elkészítése;  

- közszolgálati médiák közül a Szentendre és Vidéke önkormányzati lap, 

valamint a Gondolat TV  támogatása;  

- a "3 fő területet érintsen"   helyett "elsősorban" kifejezés szerepeljen.  A 

három fő terület helyett elsősorban út-és járdaépítés legyen. 

- a többletbevételek hiánya miatt elmaradt feladatok közé kerüljön be, hogy  a 

Barackos út - Cseresznyés út kereszteződésbe tervezett buszmegálló a csatorna   

kivitelezést követően   készüljön el;   

- legfeljebb a 2005. évi  hiány összegével azonos  hiányú költségvetést nyújtson 

be, kiemelten  kezelve a   városüzemeltetési feladatok ellátását és az  

intézmények  felújítását;  

- a  jelenlegi köztemető  állapotjavítása; 
- a költségvetés  működési kiadásainak  0,5%-át fordítsák  sporttámogatásra.  

 

3. Felkéri a Polgármestert,  hogy legfeljebb a 2005. évi hiány összegével azonos 

hiányú költségvetést nyújtson be  kiemelten kezelve a   városüzemeltetési 

feladatok ellátását és az  intézmények  felújítását.  

Felelős:    Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Miakich Gábor polgármester:  a Képviselő-testület   ülését az ebédszünet idejére  bezárja.  
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A Képviselő-testület 13.40 órától 14.40 óráig szünetet tart.  
 

 

 

A Képviselő-testület a 10. napirendi pontot zárt ülésen tárgyalja, melyről 

külön jegyzőkönyv készül.  
 

 

 

  

11.  Előterjesztés az önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló, többször 

módosított 5/2005. (II.25.) Önk. sz. rendelet módosításáról 

 Előadó: Miakich Gábor polgármester 

 

 

Miakich Gábor polgármester: a nyílt ülést megnyitja, megállapítja, hogy a Képviselő-testület 

határozatképes, a jelenlévő képviselők száma 16 fő. 

Észrevétel nem lévén a rendelet-tervezetet szavazásra bocsátja.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 907   Száma: 2005.11.15/11/0/ 

Ideje: 2005.nov..15 14:59 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 16 100,00 84,21 

Nem 0 0,00 0,00 

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. Dietz Ferenc Igen - 

dr. Dragon Pál Igen - 

Eszes Sándor Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hankó László Igen - 

Horváth Győző Igen - 

dr. Kiss László Igen - 

Lakatos Pálné Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Miakich Gábor polgármester Igen - 
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Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 

Simonyi György Igen - 

Szegő Eta Igen - 

Zsigmondi Éva Igen - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

Wachsler Tamás Távol - 

Zakar Ágnes Távol - 

 

     

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

42/2005. (XI.18.) Önk. sz. rendelete 

 

az Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló 5/2005. (II.25.) Önk. sz. rendelet  

módosításáról 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-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 költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvényben 

meghatározottaknak megfelelően Szentendre Város Önkormányzata 2005. évi 

költségvetéséről szóló 5/2005. (II.25.) Önk. sz. rendeletének (továbbiakban: R.)  módosítására 

az alábbi rendeletet alkotja: 

 

1. § 
 

(1) Szentendre város 2005. évi költségvetésének 

 

  bevételi főösszege 5 916 517 E Ft-ról 5 592 604 EFt főösszegre  

  kiadási főösszege    5 916 517 E Ft-ról  5 592 604 EFt főösszegre változik 

 

(2) A R.1. számú melléklet – A működési és felhalmozási célú bevételi  és   kiadási 

előirányzatok bemutatása mérlegszerűen – helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete 

lép. 

 

2. § 
 

(1) A R. 2. számú melléklet – Költségvetési előirányzatok önállóan és részben önállóan 

gazdálkodó költségvetési szervenként, kiemelt előirányzatonként, 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. 
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(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 kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik. 

 

 

 

 

 

12.  Előterjesztés a pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátásokról 

szóló 25/2003. (V.19.) Önk. sz. rendelet módosításáról 

Előadó: dr. Molnár Ildikó jegyző 

 

 

Miakich Gábor polgármester: kérdés, hozzászólás nem lévén a rendelet-tervezetet szavazásra 

bocsátja.  

 

 Szavazás eredménye 

 

#: 908   Száma: 2005.11.15/12/0/ 

Ideje: 2005.nov..15 15:00 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 16 100,00 84,21 

Nem 0 0,00 0,00 

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. Dietz Ferenc Igen - 

dr. Dragon Pál Igen - 

Eszes Sándor Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hankó László Igen - 

Horváth Győző Igen - 

dr. Kiss László Igen - 

Lakatos Pálné Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Miakich Gábor polgármester Igen - 
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Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 

Simonyi György Igen - 

Szegő Eta Igen - 

Zsigmondi Éva Igen - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

Wachsler Tamás Távol - 

Zakar Ágnes Távol - 

 

     

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

43/2005. (XI.15.) Önk. sz. rendelete 

 

a pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló  

25/2003. (V. 19.) Önk. sz. rendelet módosításáról 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, 

többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdése, valamint a szociális igazgatásról 

és szociális ellátásokról szóló, többször módosított 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: 

Sztv.) 10. §-ában, 25. §-ában, 26. §-ában, 32. §-ában, 37/D §-ában, 38. §-ában, 41. §-ában, 45. 

§-ában, 47. §-ában, 50. §-ában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

szóló, többször módosított 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 19. § (2) 

bekezdésében és a 21. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján alkotott rendeletet 

(továbbiakban: R) az alábbiak szerint módosítja. 

 
1. § 

 

A R. 25. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

Az önkormányzat vagy a Munkaügyi Központ által szervezett programok, munkalehetőségek 

helyéről és időpontjáról a megjelenésre kötelezettet 5 munkanappal előbb írásban kell 

értesíteni. A távolmaradás igazolására a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény vonatkozó szabályai az irányadóak. 

 

2. § 

 

(1)  Ez a rendelet 2005. december 01. napján lép hatályba.  

(2) A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik.   

 

 

 

dr. Pázmány Annamária és Zakar Ágnes képviselők megérkeznek az ülésterembe, a 

jelenlévő képviselők száma 18 fő.
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13. Előterjesztés a Szentendre és Vidéke kiadásának támogatásáról  

Előadó: Miakich Gábor polgármester 

 

 

Simonyi György képviselő: kérdése, teljesen nyilvánvaló-e, hogy a pénz a Szentendre és 

Vidékéhez folyik be? Azon belül működik egy Kht., és nem tudják szétválasztani a kettő 

tevékenységét. A 450 E Ft-ot megvizsgálta-e valaki az Önkormányzat részéről, vagy csak 

elfogadják az igényt?  

 

Miakich Gábor polgármester: részletesen megvizsgáltatta, és teljesen egyértelmű, a három 

bérkiadásból jött össze a támogatási igény. A Szentendre és Vidéke újságnál a törvényi 

változás után – amikor nem lehetett vállalkozási formában kvázi munkaviszonyt fenntartani – 

akkor a három újságnál dolgozó foglalkoztatott lett. Tételes kimutatást kértek, amelyet a 

Közgazdasági Iroda áttekintett, leellenőrzött.  

 

Zsigmondi Éva képviselő: részletesebben szeretne megtudni néhány dolgot. Pl. 158 Ft-ra 

emelkedett a lap ára. Ebből hány darab marad meg? Tudomása szerint a szentendreieknek ez 

az összeg túl sok, nem nagyon vásárolják, inkább elolvassák a könyvtárban.  

Nem tudhatóak a kimutatásból pl. a bérek. Az újságírók, akik a lapba írnak, azok milyen 

összeget kapnak? Valamivel részletesebb kimutatást szeretne a jövőben kapni.  

 

Miakich Gábor polgármester: a részletesebb adatokról Szirtes András ügyvezető fog 

tájékoztatást adni. A teljes részletezettség megtekinthető számla szinten is. Három fő van 

főállásban az újságnál, a többiek cikkírásokat vállalnak.  

Tudomása szerint a vett példányszám jelentősen nem változott az áremelkedés óta.  

További észrevétel nem lévén a határozati javaslatot szavazásra bocsátja.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 909   Száma: 2005.11.15/13/0/ 

Ideje: 2005.nov..15 15:06 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elfogadva 

Minősített 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. 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 Győző Igen - 

dr. Kiss László Igen - 

Lakatos Pálné Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Miakich Gábor polgármester Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Simonyi György Tart. - 

Szegő Eta Tart. - 

Zsigmondi Éva Tart. - 

Wachsler Tamás Távol - 

 

     

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

408/2005. (XI.15.) Kt. sz. határozata: 

 

 

1. A Képviselő-testület a Szentendre és Vidéke kiadását további 450 E Ft/hó összeggel 

támogatja visszamenőleg 2005. május 1-től. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő:  2005. május 1 – 2005. szeptember 31-ig azonnal 

visszavonásig 2005. október 1–től havi egyenlő részletekben 

 

2. A Képviselő-testület utasítja a Polgármestert, hogy gondoskodjon a 2005. évi 

költségvetésről szóló 5/2005. (II.25.) Önk. rendelet módosításáról. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

 

 

 



 68 

 

14. Előterjesztés a  Barackvirág úti 7689 hrsz-on kialakítandó pihenőparkhoz elvi 

tulajdonosi hozzájárulásról 

Előadó: dr. Dragon Pál képviselő 

 

 

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

szavazásra bocsátja.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 910   Száma: 2005.11.15/14/0/ 

Ideje: 2005.nov..15 15:07 

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű 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 Győző 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 - 

Szegő Eta Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Zsigmondi Éva Igen - 

Wachsler Tamás Távol - 
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Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

409/2005. (XI.15.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1. úgy dönt, hogy a Szentendre, Barackvirág 7689 hrsz-ú, Szentendre Város 

Önkormányzat tulajdonában lévő árokként nyilvántartott ingatlanon pihenőpark 

kialakításához az elvi tulajdonosi hozzájárulást megadja. 

2. felkéri a Polgármestert, hogy vizsgáltassa meg a pihenőpark kialakításának 

lehetőségeit, különös tekintettel az érintett terület építési övezeti besorolására, 

engedélyeztetési kötelezettségére, és a kialakítás szakmai és pénzügyi feltételeinek 

meglétére. 

 

Felelős:  Polgármester, Jegyző 

Határidő:  1. pont  – azonnal 

2. pont – 2006. évi januári rendes testületi ülés 

 

 

 

 

15. Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonában lévő József u. 6. szám alatti 

sportpálya pályázati felhívásáról 

Előadó: Miakich Gábor polgármester 

 

 

Miakich Gábor polgármester: jelzi, hogy elírás történt, nem József Attila utca, hanem József 

utca a helyes megnevezés! A Jogi- Igazgatási és Ügyrendi Bizottság módosító javaslata 

alapján a határidő a pályázat elbírálására: 2006. februári testületi ülés.  

 

Horváth Győző képviselő: kiegészítésként kéri a pályázati kiírásba belefoglalni, hogy a 

nyertes biztosítson lehetőséget a BARI FOCISULI EGYESÜLETNEK a 2005-2006-os 

bajnokság befejezéséhez. Természetesen ettől függetlenül indulhat a BARI FOCISULI 

EGYESÜLET is a pályázaton.  

 

Miakich Gábor polgármester: ezzel egyetért, mint feltétel bekerül a kiírásba.  

 

Zakar Ágnes képviselő: a hasonló előterjesztésekhez kér térképet mellékelni a jövőben.   

Kérdése, hogy miután ideiglenes szerződés volt a Kikilai családdal, a szerződést mikor 

kötötték?  

A Mokka Negrával való egyezségben szerepelt, hogy felújítja majd a focipályát. Történt 

bármiféle lépés a kérdésben?  

 

Miakich Gábor polgármester: térképet valóban jó lett volna mellékletként csatolni, de úgy 

tekintették, hogy a területet biztosan mindenki ismeri.  

A hatásköri jegyzék szerint az edzővel kötöttek egy féléves megállapodást, hogy ne maradjon 

a pálya kezeletlenül. Tehát fél évre szól a szerződés.  

A focipálya rendbehozatalát pedig írásban ismételten fel fogják vetni! 

 

dr. Bindorffer Györgyi képviselő: kérdése, hogy a pálya melletti szolgálati lakásban lakik-e 

valaki?  
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Miakich Gábor polgármester: tudomása szerint büféként üzemel. Az valamikor volt csak 

szolgálati lakás. Nem lett átminősítve, de nem működik lakásként.  

Jelzi, hogy Horváth Győző képviselő módosító indítványát beépítik a kiírás feltételeibe.    

Észrevétel nem lévén a határozati javaslatot szavazásra bocsátja.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 911   Száma: 2005.11.15/15/0/ 

Ideje: 2005.nov..15 15:12 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elfogadva 

Minősített 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 Győző 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 - 

Szegő Eta Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Zsigmondi Éva Igen - 

Wachsler Tamás Távol - 
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Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

410/2005. (XI.15.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 8505 hrsz-ú (természetben Szentendre, 

József utcai) tulajdonában lévő 18. 913 m2 területű ingatlant a rajta lévő épülettel együtt, az 

önkormányzat vagyonáról és az önkormányzati vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról 

szóló többször módosított 34/2003.(VI. 18.) Önk. számú rendelet 24. és 25. § -aiban foglaltak 

alapján kiírt pályázat útján hasznosítja. 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  a pályázat kiírására: 2005. november 30. 

                        elbírálásra: 2006. februári képviselő-testületi ülés 
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Pályázat 
 

Szentendre Város Önkormányzatának tulajdonában álló Szentendre, József utcai 8505 

hrsz-ú K-SP3 ( különleges terület, sportterület) övezeti besorolású beépített terület  

hasznosításának pályázati felhívásáról és elbírálásáról 

 

 

 

 

 

TARTALOM: 

 

  - a pályázat célja 

 

  - részvétel alapfeltételei 

 

  - érvényességi követelmények 

 

  - ajánlatok felbontása és kézhezvétele 

 

  - eredményhirdetés 

 

  - szerződéskötésre vonatkozó kötelezettségek, 

 

                     - jogok és egyebek 

 

  - egyéb tájékoztatás 

 

 

 

 

             - Mellékletek: 

    1. számú: pályázati adatlap 

                                          2. számú: pályázói nyilatkozat 
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Pályázati felhívás 

 

 

Szentendre Város Önkormányzatának tulajdonában álló Szentendre, József utcai 8505 

hrsz-ú K-SP3 (különleges terület, sportterület) övezeti besorolású beépített terület  

hasznosítására 

 

 

I.  A pályázat célja: 

 

 1. Szentendre Város Önkormányzata megbízásából 34/2003.(VI.18.) Önk. sz. 

rendelete alapján a Polgármester (továbbiakban kiíró) nyilvános pályázati felhívást tesz közzé 

K-SP3 övezeti besorolású sportpálya hasznosítására, kizárólag sportpálya és annak kiszolgáló 

létesítményeinek hasznosítására.  

 

 2. A pályázat az ingatlan hasznosítására vonatkozik, mely Szentendre Város 

Önkormányzatának tulajdonában van. 

 

 3. A pályázatokat a megjelölt helyre 1 db zárt, cégjelzés nélküli borítékban, 2 

példányban, kötve vagy fűzve, számozott lapokkal magyar nyelven kell benyújtani. A 

borítékon fel kell tüntetni az alábbi szöveget:  

 

"Önkormányzati ingatlan hasznosítási ajánlat" 

 

            7. A pályázó köteles az eredeti példányt megjelölni, „EREDETI PÉLDÁNY” 

felírással ellátni. Ennek elmulasztása esetén a bontóbizottság választ a beérkezett példányok 

közül és a továbbiakban azt tekinti eredeti példánynak. 

 

            8. A pályázat benyújtásának határideje: 

 

2006. január 18. (szerda) 15.30 óra 

 

 9. A pályázat benyújtásának helye:  
 

Szentendre Város Polgármesteri Hivatala 

Iktató 

Szentendre, Városház tér 3. I. emelet 

  

 10. A pályázati kiírás a Polgármesteri Hivatal portáján átvehető. 
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II. Részvétel alapfeltételei 
 

 1. A pályázaton minden természetes és jogi személy, gazdasági társaság, egyéni 

vállalkozó, - vagy ezek konzorciuma - részt vehet.   

 

 2. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő jogilag kötelező erejű nyilatkozatát az 

alábbiakra: 

            a/ Az ajánlattevő neve, székhelye, telefon és telefax száma. 

 

 b/ Az ajánlattevő által hasznosítani kívánt ingatlan címe, helyrajzi száma 

 

c/ Az ajánlati kötöttség vállalása a pályázat bontását követő Képviselő-testületi ülés 

időpontjától számított minimum 30 (harminc) napig.  

 

 d/ Az ajánlattevőnek nincs semmilyen köztartozása Szentendre Város 

Önkormányzata felé. 

 

 3. Az ingatlant megtekintett állapotában, jelenlegi közműellátottságával hasznosítja az 

önkormányzat.  

 

 4. A pályázaton való részvétel az 1. számú mellékletben meghatározott összegű 

12.500 Ft eljárási díj megfizetéséhez kötött, melyet a pályázó a pályázat benyújtásának 

időpontjáig köteles az önkormányzat számlájára befizetni. Az önkormányzat számlaszáma: 

11742087-15395364, mely számlát az OTP szentendrei fiókja kezeli.  

 

A befizetésről, vagy átutalásról szóló igazolást másolatban az ajánlathoz mellékelni kell. 

Kérjük a pályázót, hogy az eljárási díj befizetésekor jelölje meg az összeg rendeltetéseként a 

következőt: "ingatlanhasznosítás eljárási díj 8505 hrsz".  

 

 5/a. Az ajánlathoz mellékelni kell: 

 -    A kitöltött pályázati adatlapot és a pályázói nyilatkozatot /cégszerűen/ aláírva   

- Az eljárási díj befizetését igazoló feladóvevényt vagy banki átutalást 

- társaság esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonatot és az aláírási címpéldányt 

eredetiben, vagy közjegyző által hitelesítve 

- pályázó rövid bemutatása  

 

           5/b.  A Tulajdonos az 1. pontban megnevezett létesítményt Bérlő részére üzemeltetési 

kötelezettséggel bérbe adja 2006. február 1-től 2016. január 31. napjáig 10 éves határozott 

időtartamra az alábbi feltételek Üzemeltető részéről történő vállalása esetén: 

       

- havi bérleti díj megfizetése 

- a pálya szolgálja az utánpótlás, szabadidő-tömegsport, versenysport céljait  

- a nyertes köteles lehetőséget biztosítani a BARI FOCISULI EGYESÜLETNEK a      

2005-2006-os bajnokság (2006. június 30-ig tartó) befejezéséhez.  

- az iskolák előre megbeszélt időpontban ingyenesen igénybe vehessék a pályát 

(pályázó a pályázatában ajánlja meg azt az órakeretet, melyet havonta biztosít), 

- évente legalább két amatőr verseny szervezése szentendrei lakosoknak 

- a megvalósításra szánt beruházások felsorolása, (pálya, vizesblokkok, kerítés stb. 

felújítása) 

- pályázónak lehetősége van további sportágak részére pályák s egyéb kiegészítő 

szolgáltatások kialakítására tulajdonosi hozzájárulással 

- a megvalósulási és használati konstrukció javaslata 
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- az ajánlat szerint megvalósítandó beruházás pénzügyi garanciái  

 

A fent felsorolt szempontok azonos súllyal szerepelnek. 

6. Kizárólag az vehet részt a pályázaton, aki a kiírást átvette, nevét és címét a kiíró 

nyilvántartásba vette, valamint az eljárási díjat  megfizette és az erről szóló igazolást a 

pályázathoz csatolta és pályázatát a 1. és 2. számú mellékletek kitöltésével nyújtotta be. 

 

7. A kiírás feljogosítja tulajdonosát, hogy az ajánlatok benyújtásáig a pályázati kiírás 

felmutatásával a Vagyongazdálkodási Irodával előzetesen egyeztetett időpontban megtekintse 

a hasznosítani kívánt ingatlant. 

 

 

 

III. Érvényességi követelmények:  
 

  Érvénytelen az ajánlat: 

 

a/ amelyet nem a kiírásban meghatározott, illetve a szabályszerűen meghosszabbított 

határidőben vagy nem az ott megjelölt helyen és időben nyújtottak be. 

  
b/ amely nem határozza meg egyértelműen a hasznosítani kívánt ingatlant. 

  

 c/ amely nem felel meg a kiírás II/2/a/, b/, c/ és  d/ pontjának 

 

d/ amely nem tartalmazza a II/5. pontban felsoroltakat 

  

A hiányosan benyújtott pályázat hiánypótlására nincs lehetőség!  
 

IV. Ajánlatok felbontása és kézhezvétele: 

  

           1. Az ajánlatok felbontására a pályázatok benyújtására nyitva álló határidő lejártát 

követően kerül sor az alábbi tagokból álló munkacsoport tagjainak jelenlétében: Jogi- 

Igazgatási és Ügyrendi Bizottság, valamint a szakmailag érintett önkormányzati bizottság 

elnöke vagy az elnök által kijelölt bármely bizottsági tag; a hivatal jogtanácsosa; a 

Vagyongazdálkodási Iroda vezetője. A pályázatok felbontása nyilvános. A kiíró felhívja az 

ajánlattevőket, hogy feltétlenül vegyenek részt a pályázatok felbontásánál, tekintettel 

arra, hogy az esetleges licittárgyalás időpontja ekkor kerül kihirdetésre. 

 
Ideje: 2006. január 18. (szerda) 15.30 óra 

Helye: Polgármesteri Hivatal Szentendre, Városház tér 3. 

I. emeleti tárgyaló  

 

           2. A munkacsoport az ajánlatok felbontásának körülményeiről jegyzőkönyvet készít és 

záradékolja az ajánlatokat, valamint a pályázatok formai érvényességét (érvénytelenségét) 

egyszerű többségű szavazással megállapítja.  

 

 3. A munkacsoport az ajánlatok megismerése után szóbeli kiegészítést kérhet, de csak 

az ajánlat egyes feltételeinek tisztázására, az írásban tett ajánlat értelmezésére kerülhet sor.  

 

Az egyeztetés során nem módosíthatók érdemben az ajánlatok. Az egyeztetésre szóló 

meghívást telefaxon vagy e-mailben kapják meg az ajánlattevők. 
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           4. A kiíró az ajánlatok felbontásakor a módosítható feltételek megjelölésével 

módosításra vagy licitre hívhatja fel a pályázókat. E felhívásnak a jegyzőkönyvben 

szerepelnie kell. 

 

Új ajánlattételre valamennyi érvényes pályázatot benyújtó felhívható, vagy ezek közül a kiíró 

által meghatározott számú pályázó. 

Az új ajánlatkérés feltételeit és szabályait a kiíró a felhívással egyidejűleg határozza meg. 

 

V. Eredményhirdetés 

 

 1. A pályázat eredményének értékelése során a szakbizottság és a beruházási 

tanácsnok a rangsort a dokumentációban meghatározott súlypontok alapján állítja össze, 

tekintettel arra, hogy melyik ajánlattevő tesz összességében kedvezőbb a hasznosítási 

ajánlatot.  

  

 2. Értékelést követően a végső döntést a Képviselő-testület hozza meg.  

 

           3. A kiíró legkésőbb 2006. január 31-ig elbírálja az ajánlatokat és dönt a pályázat 

eredményéről. E határidőt a kiíró egy ízben legfeljebb 14 nappal meghosszabbíthatja. 

Eredményhirdetés időpontja alatt a Képviselő-testületi döntés időpontja értendő. 

 

VI. Szerződéskötésre vonatkozó kötelezettségek, jogok és egyebek 

 

 1. A nyertes ajánlattevő az eredményhirdetés határidejétől számított 30 napon belül 

köteles bérleti szerződést kötni a kiíróval.  

            

            2. Amennyiben a nyertes pályázó a fenti időtartam alatt nem köti meg a szerződést az 

önkormányzattal, úgy az önkormányzat a szerződéskötéstől elállhat és a szerződést a 

következő legkedvezőbb ajánlattevővel kötheti meg, illetőleg megfelelő ajánlat hiányában 

újabb pályázat kiírása mellett dönthet. 

 

 3. A pályázati felhívás és kiírás a kiíró számára szerződéskötési kötelezettséget nem 

jelent. A kiíró bármikor jogosult kártérítési és egyéb kötelezettség kizárásával indokolás 

nélkül eredménytelennek nyilvánítani a pályázatot. 

 

            5. Az ajánlattétellel kapcsolatos minden költség - annak sikerétől függetlenül - a 

pályázót terheli.  

 

VII. Egyéb tájékoztatás 

 

Jelen ajánlattételi felhívás elválaszthatatlan részét képezik a felhívás mellékletei. A kiíró 

javasolja, hogy az ajánlattevő az ajánlattételi felhíváson felül saját felelősségére és költségére 

szerezzen be minden olyan kiegészítő információt (beépítési lehetőség, közműellátás, stb.) az 

ingatlanról, amely megalapozott ajánlatához szükséges lehet. Szentendre Város Polgármesteri 

Hivatal Vagyongazdálkodási Irodája rendelkezésére áll minden érdeklődőnek a hasznosítással 

kapcsolatban felmerülő kérdéseik megválaszolásában (telefonon a 26/503-364 számon, 

személyesen ügyfélfogadási időben). 

 

Szentendre, 2005. november 

 

         Miakich Gábor 

           polgármester 



 77 

 

1. számú melléklet 

 

PÁLYÁZATI ADATLAP 

(Felolvasólap) 

 

 

Szentendre Város Önkormányzatának tulajdonában lévő, Szentendre, József utcai 

terület 8505 hrsz-ú sporttelep megnevezésű ingatlan hasznosítására 

I. A pályázó adatai: 

 1.A társaság/egyén/ neve:  

 

..............................................................................................................................………………

…. 

 

 2. Székhelye/lakcíme: 

..............................................................................................................................………………

…. 

 

..............................................................................................................................………………

…. 

 3. Telefon, telefax szám: 

..............................................................................................................................………………

…. 

 

A társaság  vezetôjének neve: 

................................................................................................................................................…

….. 

 

 5. A társaság cégjegyzékszáma (lajstromszáma): 

.......................................................................................................................................................

......................................................................................................... 

 

 6. A pályázó társaság/egyén bankszámlaszáma és a számlavezető pénzintézet 

megnevezése: 

.......................................................................................................................................................

...... 

 

.................................................................................................………………………….. 

II. A  8505 hrsz-ú ingatlanra  vonatkozó bérleti  ajánlat:  

 

Hasznosítási ajánlatom(tunk) Szentendre, 8505 hrsz-ú ingatlanra vonatkozik 

 

 ..........................................Ft/hó , azaz....................................................................................… 

forint bérletidíj /hó.. 

 

 

Kelt: 2005…………………………………… 

 

  

 _____________________________________                                      

                                                             aláírás (cégszerű) 
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2. számú melléklet 
 

 

 

Pályázói nyilatkozat 
 

 

 

Alulírott ........................................…………………………………………………. (név) a 

Szentendre Város Önkormányzatának tulajdonában lévő ………………………. hrsz-ú 

ingatlanra vonatkozóan a vételi ajánlatomat/tunkat annak megtekintését követően 

tettem/tettük  meg. 

 

Elfogadom a pályázati feltételeket és a bírálati szempontokat, különös tekintettel a fizetési 

garanciák, a szerződéskötés és a 30 napig tartó ajánlati kötöttség vállalása követelményeire. 

 

Egyebekben az ingatlan per-, teher- és igénymentes. 

 

Kijelentem, hogy a pályázat során a kiírótól birtokomba került adatokat harmadik személynek 

át nem adom, illetve üzleti és egyéb tevékenységemben azt fel nem használom. 

 

 

 

 

....................................2005…………………...................... 

 

 

 

 

                              

    

 __________________________________________________________ 

                                                                                              (Cégszerű)  aláírás 
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16. Előterjesztés az izbégi sportpályán működő baseball pálya üzemeltetési 

megállapodásáról 

Előadó: Miakich Gábor polgármester   

 

 

dr. Bindorffer Györgyi képviselő: a Művelődési és Kisebbségi Bizottság a határozati 

javaslatot a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja azzal a módosítással, hogy „a 

megállapodás 2. pontjában szereplő 10 éves időtartamot 5+5 évre módosítsa.” A 10 évet 

a bizottság soknak találta, bármi megtörténhet 10 év alatt, akár egy szabályozási terv 

módosítása is.  

Továbbá bejelenti Simonyi György képviselő érintettségét az előterjesztéssel kapcsolatosan.  

 

dr. Dietz Ferenc képviselő: a Jogi- Igazgatási és Ügyrendi Bizottság módosító indítványai a 

következők voltak:  

3. pont: „2006. évtől az Üzemeltetőnek bérleti díj megállapítására kerül sor, nettó 25 

Ft/m2/év, összesen 487.100,- Ft. Az Önkormányzat az első két évben a bérleti díj 

fizetésétől eltekint, ezeket betudja az Üzemeltetőnek a korábbi beruházásában. 2008-től 

érvényesíti a fenti bérleti díjat, amit évente egy összegben, minden év március 31-ig 

köteles megfizetni.” Ennek indoka, hogy maga a sportegyesület is kap az Önkormányzattól 

támogatást. Vagy a sportegyesület ne kapjon támogatást, vagy ténylegesen bérleti díj 

megállapítására kerüljön sor.  

5.4. pont: „A felek rögzítik, hogy a sportpálya használatából és üzemeltetéséből 

bekövetkező bármilyen személyi vagy vagyoni kár miatti kártérítési kötelezettség az 

üzemeltetőt terheli.”  

Továbbá a 7. pontba bekerült egy azonnali hatályú írásbeli felbontás. 

 

dr. Bindorffer Györgyi képviselő: kérdést tesz fel a térképre vonatkozóan, melyre Miakich 

Gábor polgármester válaszol.  

 

Zakar Ágnes képviselő: tudomása szerint az egyesület országosan az első három között van, 

amelyhez gratulál. Viszont ezzel a döntéssel a sporttámogatásban 1 M Ft foglalt, azzal már 

számolhatnak, hiszen évente fognak 974.200 Ft-ot kifizetni, mint támogatást. 2006-ban 

összesen 974.200 Ft-tal támogatja a Szentendrei Sleepwalkers Baseball Club 

Sportegyesületet, az 50 Ft/m²/évre jön ki. Amikor majd a többi egyesületnek a támogatásáról 

van szó, akkor is legyen hasonló egyetértés a képviselők között. A sporttámogatás elég nagy 

visszhangot váltott ki, hogy igen nagy erejű, akkor ez a döntés beleszámítandó.  

 

dr. Dragon Pál képviselő: a Jogi- Igazgatási és Ügyrendi Bizottság állásfoglalásával nem 

értett egyet, tartózkodott, mert nem támogatja, hogy az igen nehéz helyzetben lévő 

sportegyesületek némelyikének bérleti díjat kell fizetnie, a másiknak pedig nem. Véleménye 

szerint egyik sportegyesület sincs abban a helyzetben, hogy bérleti díjat fizessen. 

A sportegyesületek a fiatalság utolsó mentsvárai, tehát minden lehetőséget meg kellene 

ragadni, hogy a sportegyesületeket támogassák, és ne találjanak ki rájuk ilyen jelképes adókat 

sem.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: kérdése, hogy a szerződés tartalmazza-e azt a lehetőséget, ill. kezeli-e 

azt a problémát, hogy ha ott egy beruházás, fejlesztés megvalósulna, akkor mi történne a 

baseballpályával, ill. egyesülettel? Tehát ha nem fér ott el egy beruházás miatt a 

baseballpálya, akkor van-e kártérítés? Ez a lehetőség felmerült-e? A szerződésben van-e a 

kérdés kezelve? Nagyobb beruházás esetén ne legyen akadály a meglévő szerződés.  
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Simonyi György képviselő: a határozati javaslat elfogadása mellett érvel.  

Ha nem támogatják az előterjesztést a képviselők, akkor vegyék le napirendről, mert 

márciusban jár le a baseball pálya szerződése, addig lehet, hogy új érvek alapján meg tudja 

győzni a képviselőket. Kéri, hogy a 487.000 Ft-ot természetbeni juttatásnak tekintsék.  

 

dr. Bindorffer Györgyi képviselő: jelzi, hogy a baseball nem tömegsport, és nem is beteg 

gyermekek sportoltatása. Úgy gondolja, forduljon az egyesület szponzorokhoz, minden ilyen 

sportágnak üzleti alapokon kell működnie. Simonyi György képviselő érintettségét az ügyben 

ismételten bejelenti.  

 

Miakich Gábor polgármester: jelzi, hogy az érintettség kérdését szavazásra fogja bocsátani.  

 

dr. Bindorffer Györgyi képviselő: továbbra is az 5+5 évet javasolja elfogadásra! 2016-ig az 

Önkormányzat nem kötelezheti el magát senkinek, mi történik, ha időközben az egyesület 

feloszlik. Az Önkormányzatnak lehet más jellegű terve a területre. Az Önkormányzat érdekeit 

a szerződés nem veszi figyelembe.  

 

Hankó László képviselő: a múltkori testületi ülésen saját maga is megszavazta a 10 évet, de 

akkor még nem volt teljesen világos számukra, hogy a terület használata ingyenesen történne. 

A baseball esetében is bevezethető lenne néhány ezer forintos tagdíj.  

Az 500 E Ft-ot évente nem tartja soknak! 

 

Zsigmondi Éva képviselő: kéri szem előtt tartani, hogy a gyermekek érdeke az, hogy 

sportoljanak.  

 

Miakich Gábor polgármester: kéri a képviselőket, hogy gondolják végig, hogy egy hónappal 

ezelőtt is hoztak egy döntést. Úgy nem működhet egy város, hogy egyik hónapban döntenek 

valamiféleképpen egy ügyről, a másik hónapban pedig azzal ellentétesen. Lehet egy elv, hogy 

nem kérnek a sportpályáért díjat, de viszont elvárják az egyesülettől, hogy azt fenntartsák. Azt 

majd figyelembe veszik a támogatásoknál, és nyilvántartják. Lehet másféle elv is elfogadott, 

de az legyen egységes.  

Felhívja a figyelmet, az a fontos, hogy mozogjanak gyerekek, teljesen mindegy, hogy milyen 

sportban.  

 

Simonyi György képviselő: kéri, döntse el a testület, hogy mennyit kíván kérni a 

területhasználatért, ill. ha szétosztásra kerül a 10-12 M Ft sporttámogatás, akkor beszámítsák, 

hogy bizonyos összeggel természetben már megtámogatták a klubot.  

 

Lakatos Pálné képviselő: ha a pénzügyi részben nem tudnak megegyezni, nincs egy egységes 

kialakult álláspont, akkor ügyrendi javaslata, hogy vegyék le az előterjesztést napirendről. 
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Miakich Gábor polgármester: az ügyrendi javaslatot szavazásra bocsátja. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 912   Száma: 2005.11.15/16/0/ 

Ideje: 2005.nov..15 15:38 

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 2 11,11 10,53 

Nem 9 50,00 47,37 

Tartózkodik 7 38,89 36,84 

Szavazott 18 100.00 94,74 

Nem szavazott 0   0,00 

Távol 1   5,26 

Összesen 19   100.00 

Megjegyzés: 

 

Benkovits György Igen - 

Lakatos Pálné Igen - 

Eszes Sándor Nem - 

Fülöp Zsolt Nem - 

Hankó László Nem - 

Magyar Judit Nem - 

Miakich Gábor polgármester Nem - 

Radványi G. Levente alpolgármester Nem - 

Simonyi György Nem - 

Szegő Eta Nem - 

Zsigmondi Éva Nem - 

dr. Bindorffer Györgyi Tart. - 

dr. Dietz Ferenc Tart. - 

dr. Dragon Pál Tart. - 

Horváth Győző Tart. - 

dr. Kiss László Tart. - 

dr. Pázmány Annamária Tart. - 

Zakar Ágnes Tart. - 

Wachsler Tamás Távol - 

 

 

dr. Dietz Ferenc képviselő: ügyrendi javaslata, hogy a szavazás előtt szünet kerüljön 

elrendelésre.  
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Miakich Gábor polgármester: az ügyrendi javaslatot szavazásra bocsátja.  

 

 

 

 Szavazás eredménye 

 

#: 913   Száma: 2005.11.15/16/0/ 

Ideje: 2005.nov..15 15:38 

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű 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 Győző 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 - 

Szegő Eta Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Zsigmondi Éva Igen - 

Wachsler Tamás Távol - 

 

Eszes Sándor képviselő: a jelenlegi probléma arra világít rá, hogy egyszer jó lenne 

részletesen áttekinteni a szentendrei sportolási lehetőségeket és egyesületeket, egyáltalán a 

sporttámogatás rendszerét. Mi működik a városban és hogyan. Ha egy sportegyesület itt 

működik a városban, az mindenképpen előny. Az nem mindegy, hogy a város az 

egyesületeket hogyan támogatja. Úgy vette észre, hogy az elmúlt években a sporttámogatást 

tekintve egy kissé preferenciák voltak. Át kell tekinteni, hogy valóban igazságos-e az 

elosztás. Megjegyzi, a szponzorok bevonása valóban fontos feladata az egyesületeknek.  
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Fülöp Zsolt képviselő: támogatja az előterjesztést két feltétellel, ha az Önkormányzatnak 

komolyabb befektetője akadna a területre, akkor ne legyen akadály a megkötött 

szerződés a beruházás elvégzésére. Másik feltétel, hogy figyelembe kellene venni, hogy 

minden egyesület fizet terembérleti díjat, és az Önkormányzat támogatja őket sport célú 

támogatásokkal.  

Kíváncsi a kérdéssel kapcsolatosan a szünetben Jakab Péter sportreferens személyes 

véleményére. Szakember mondja el, hogy ez kb. mit jelent, ismeri a többi sportegyesületet, 

van-e ennek realitása? Az előterjesztést pl. látta-e?  

 

Simonyi György képviselő: támogatja az elveket, de más egyesület terembérletet fizet, de 

ennek fejében magasabb összegű támogatást is kap. A baseball az ismert támogatást kapja, de 

nincs nevesítve. A baseball kap egy fiktív számban kimutatható támogatást, ez a támogatás 

egyik része, a másik része az 500-600 E Ft, amit az elmúlt években is kaptak.  

Elfogadható, hogy megállapodnak egy összegben – pl. 487 E Ft-ban, amit Hankó László 

képviselő említett, és azt betudják a klub támogatásának. Azt is megérti, hogy az 

Önkormányzatnak pénz kell pl. egy beruházás miatt, de miért csak a baseball pálya a 

kérdéses, a focipálya miért nem kerül szóba?  

 

Miakich Gábor polgármester: felhívja a figyelmet, hogy a múltkori határozata a testületnek 

úgy szólt, hogy a klubbal kötött megállapodás meghosszabbításával elviekben egyetért. Egy 

testület akkor jár el jól, ha a döntései konzekvensek. Simonyi György képviselőnek abban a 

kérdésben igaza van, hogy ha egy pályát adnak oda, és fenntartási kötelezettség van, akkor a 

pályával kapcsolatos költségeket is áttestálják. A környék füvesítése, fűnyírás, salak 

rendbentartás, a lelátó hordozása – ilyen jellegű kötelezettséget is rónak arra, akinek odaadják 

használatba. Biztosan nem zárkóznak el attól, hogy ha egy sportfejlesztés történik a területen, 

akkor hozzá fognak ahhoz járulni. Ez egy beemelhető dolog a szerződésbe.  

 

dr. Bindorffer Györgyi képviselő: véleménye szerint rövidebbre kellene fogni a beszédeket, 

mindenki elmondta a módosító javaslatát, nagyon hosszúra nyúlik már az ülés. Véleményt és 

indokot kell elmondani.  

 

Miakich Gábor polgármester: SZMSZ előírás szerint köteles szót adni annak a képviselőnek, 

aki még nem használata ki a napirendenkénti 3-2-1 perces hozzászólási idejét.  

 

dr. Dragon Pál képviselő távozik az ülésteremből, a jelenlévő képviselők száma 17 fő.  

 

Eszes Sándor képviselő: Polgármester Úr előbb elmondta a paramétereket, és egyetért azzal, 

hogy azok mentén jól lehet mérlegelni a különböző sportegyesületi támogatásokat. Ezek 

alapján felül lehet vizsgálni a többi sportegyesület szerződését is. 

 

Simonyi György képviselő: ügyrendi javaslata, hogy a témát vegyék le a napirendről. 

Elhangzott sok minden, szeretné összefoglalni, és elküldeni a képviselőknek, hogy a 

következő testületi ülésig véleményezzék.  
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Miakich Gábor polgármester: az ügyrendi javaslatot szavazásra bocsátja.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 914   Száma: 2005.11.15/16/0/ 

Ideje: 2005.nov..15 15:55 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elutasítva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 7 41,17 36,84 

Nem 7 41,18 36,84 

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: 

 

dr. Dietz Ferenc Igen - 

dr. Kiss László Igen - 

Lakatos Pálné Igen - 

Miakich Gábor polgármester Igen - 

Simonyi György Igen - 

Szegő Eta Igen - 

Zsigmondi Éva Igen - 

Benkovits György Nem - 

Eszes Sándor Nem - 

Fülöp Zsolt Nem - 

Hankó László Nem - 

Magyar Judit Nem - 

dr. Pázmány Annamária Nem - 

Radványi G. Levente alpolgármester Nem - 

dr. Bindorffer Györgyi Tart. - 

Horváth Győző Tart. - 

Zakar Ágnes Tart. - 

dr. Dragon Pál Távol - 

Wachsler Tamás Távol - 

 

     

 

Miakich Gábor polgármester: rövid szünetet rendel el.  

 

 

 

A Képviselő-testület 15.55 órától 16.10 óráig szünetet tart.  
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Miakich Gábor polgármester: az ülést megnyitja, megállapítja, hogy a Képviselő-testület 

határozatképes, a jelenlévő képviselők száma 16 fő.  

 

dr. Dietz Ferenc képviselő: körvonalazódik egy megállapodás, amely határozatlan időre 

szólna, egy év felmondási idővel, de 5 évig vállalna az Önkormányzat egy felmondási 

korlátot a maga részére egyoldalúan. Tehát az Önkormányzat nem mondhat fel 5 évig, 

természetesen a másik fél bármikor felmondhat. A díj megállapítására kerülne sor: a 

fele, 250.000 Ft kifizetésre kerülne egy összegben az adott évben március 31-ig, 2008-tól, 

a másik fele az elvégzett munkának az ellenértéke lenne.  

Fontos szempont, hogy két lehetőség van: vagy elhalasztják a kérdést, és felülvizsgálják a 

többi szerződést is, értelemszerűen elsősorban a focipálya kérdésére gondolnak, vagy pedig ha 

elfogadják ezt a javaslatot, megoldást, akkor értelemszerűen ezt kellene alkalmazni a többi 

esetre is.  

 

Miakich Gábor polgármester: a megállapodás-tervezetben szerepelne, hogy 5 évig 

határozatlan idejű a szerződés, 5 évig a város nem mondhatja fel, utána csak 1 éves 

felmondási idővel, és a fizetendő térítési díj 2 év után 250.000 Ft/év. Ez azt is jelenti, hogy a 

másik fele viszont kvázi támogatás.  

Szavazásra bocsátja Simonyi György képviselő döntéshozatalból történő kizárását.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 915   Száma: 2005.11.15/0/0/ 

Ideje: 2005.nov..15 16:14 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elutasítva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 8 50,00 42,10 

Nem 2 12,50 10,53 

Tartózkodik 6 37,50 31,58 

Szavazott 16 100.00 84,21 

Nem szavazott 0   0,00 

Távol 3   15,79 

Összesen 19   100.00 

Megjegyzés: 

 

dr. Bindorffer Györgyi Igen - 

dr. Dietz Ferenc Igen - 

dr. Dragon Pál Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Horváth Győző Igen - 

dr. Kiss László Igen - 

Lakatos Pálné Igen - 

Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 

Miakich Gábor polgármester Nem - 

Szegő Eta Nem - 

Benkovits György Tart. - 

Eszes Sándor Tart. - 
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Hankó László Tart. - 

dr. Pázmány Annamária Tart. - 

Zakar Ágnes Tart. - 

Zsigmondi Éva Tart. - 

Magyar Judit Távol - 

Simonyi György Távol - 

Wachsler Tamás Távol - 

 

     

 

 

Miakich Gábor polgármester: megállapítja, hogy Simonyi György képviselőt nem zárták ki a 

szavazásból.  

A módosított határozati javaslatot szavazásra bocsátja.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 916   Száma: 2005.11.15/0/0/ 

Ideje: 2005.nov..15 16:14 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elfogadva 

Minősített 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. Dietz Ferenc Igen - 

dr. Dragon Pál Igen - 

Eszes Sándor Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hankó László Igen - 

Horváth Győző Igen - 

dr. Kiss László Igen - 

Lakatos Pálné Igen - 

Miakich Gábor polgármester Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 

Szegő Eta Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Zsigmondi Éva Igen - 

dr. Bindorffer Györgyi Tart. - 

Magyar Judit Távol - 
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Simonyi György Távol - 

Wachsler Tamás Távol - 

 

     

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

411/2005. (XI.15.) Kt. sz. határozata: 

   

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

1. elfogadja a Szentendrei Sleepwalkers Baseball Club Sportegyesület (2000 Szentendre, 

Pitypang u. 4.), valamit Szentendre Város Önkormányzata között megkötendő 

megállapodást, mely a határozat mellékletét képezi. 

 

2. felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás aláírására. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 1. pontban foglaltakért: azonnal 

       2. pontban foglaltakért: 2005. december 31. 
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Megállapodás 

 

amely létrejött egyrészről Szentendre Város Önkormányzata (2000 Szentendre, Városház tér 

3. képv.: Miakich Gábor Polgármester) mint Tulajdonos, valamint a Szentendre Sleepwalkers 

Baseball Club Sportegyesület (2000 Szentendre, Pitypang u. 4. képv.: Simonyi György S.E. 

Elnök), mint Üzemeltető között a mai napon, a következő feltételekkel: 

 

1./ Felek megállapítják, hogy a megállapodás tárgyát képező ingatlan: 

 

Szentendre, József utcai 8503 hrsz-ú művelési ágból kivett 19.484 m2 nagyságú 

sportpálya 

 

Szentendre Város Önkormányzata tulajdonában van. 

 

2./ Jelen megállapodással Tulajdonos az 1. pontban meghatározott sportpályát Üzemeltető 

használatába bocsátja megtekintett állapotban, határozatlan időtartamra, 1 éves rendes 

felmondási idővel. 

Tulajdonos kijelenti, hogy a szerződés hatályba lépésétől számított 5 évig nem él az őt 

megillető rendes felmondási joggal. 

 

3./ 2006. évtől az Üzemeltetőnek bérleti díj megállapítására kerül sor, nettó 25 Ft/m2/év, 

összesen 487.100 Ft. Tulajdonos az első két évben a bérleti díj fizetésétől eltekint, ezeket 

betudja az Üzemeltetőnek a korábbi beruházásaiba. (Üzemeltető a korábbi megállapodás 

hatálya (1994. április 11. – 2006. március 31.) alatt a baseball pálya működtetéséhez 

szükséges víz-, valamint elektromos áramvételi lehetőséget saját költségén kiépítette.) 2008-

tól érvényesíti a fenti bérleti díjat, úgy, hogy Üzemeltető 250.000 Ft-ot évente előre egy 

összegben, minden év március 31-ig köteles megfizetni, és a fennmaradó 237.100 Ft-ot 

Tulajdonos betudja a terület karbantartásának ellenértékeként. 

Ha bármilyen egyéb beruházást a bérleti időszak alatt elvégez a beruházás megkezdéséhez az 

Önkormányzat írásbeli hozzájárulása szükséges. 

 

4./  

4.1. Jelen megállapodás időtartama alatt a sporttelep rendeltetésszerű használatával 

kapcsolatos valamennyi költség (karbantartás, működtetés, közüzemi díjak) Üzemeltetőt 

terheli. 

Üzemeltető tudomásul veszi, hogy bármely értéknövelő beruházás kizárólag Tulajdonos 

előzetes hozzájárulása alapján végezhető, és az ingatlanon a keletkezett értéknövekvő 

beruházás azonnal, térítésmentesen a Tulajdonos, Szentendre Város Önkormányzat 

tulajdonába kerül. 

 

4.2. Üzemeltető magára nézve elfogadja, hogy az ingatlanon bármely építmény, műtárgy 

elhelyezése kizárólag tulajdonos írásbeli hozzájárulása alapján, a vonatkozó jogszabályok 

szerint, valamint a szükséges hatósági engedélyek birtokában lehetséges.  

 

5./ A Szentendre Sleepwalkers Baseball Club Sportegyesület, mint Üzemeltető kötelességei: 

 

 5.1. a sporttelep sportjellegének megőrzése, és a funkciójának megfelelő működtetése 

(kizárólag baseball sport céljára történő használat); 

 

 5.2. a sporttelep szakszerű gondozása, működőképes karbantartása, az esedékes 

felújítási munkálatok elvégzése; 
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 5.3. a sporttelep használhatóságának biztosítása, a rendezvényeknek megfelelő 

előkészítés a rendezvények lebonyolítására; 

 

 5.4. A felek rögzítik, hogy a sportpálya használatából és üzemeltetéséből 

bekövetkező bármely személyi vagy vagyoni kár miatti kártérítési kötelezettség az 

Üzemeltetőt terheli. 

 

 5.5. a sporttelep használatának, sportolási lehetőségek biztosítása a városi tömeg-, 

iskolai- és ifjúsági sport részére igény szerint, amennyiben a rendeltetésszerű (baseball céljára 

történő) használatot az nem akadályozza; 

 

 5.6. a sporttelep használatának biztosítása az önkormányzat által legalább 30 nappal 

korábban jelzett időpontban, és az önkormányzat által megjelölt egyes rendezvények számára, 

de a rendeltetésszerű használattal nem ellentétes módon. 

 

6./ Üzemeltető a megállapodás lejártakor köteles a sporttelep eredeti állapotának 

helyreállítására – kivéve az olyan értéknövelő beruházásokat, amelyek maradandóak, és 

létrehozásukhoz az önkormányzat hozzájárult, 

 

7./ Tulajdonos jogosult a használatba adott, az 1. pontban körülírt ingatlannak a jelen 

megállapodás szerinti, rendeltetésszerű használatát ellenőrizni. 

 

Amennyiben üzemeltető nem a megállapodásnak megfelelő módon üzemelteti, vagy 

hasznosítja a sporttelepet, illetve a 5. pontban vállalt kötelezettségeit másodszori írásbeli 

felszólításra sem teljesíti, az Önkormányzat, mint Tulajdonos azonnali hatállyal írásban 

felbonthatja e megállapodást.  
Ebben az esetben üzemeltető köteles a sporttelepet az írásbeli felbontás kézhezvételét 

követően 15 napon belül tulajdonos rendelkezésére bocsátani a 6. pontban foglaltak szerint. 

 

8./ Üzemeltető kijelenti, hogy tudomása van arról, hogy a megállapodás tárgyát képező 

Szentendre, belterület 8503 hrsz-ú sportpálya területéből Tulajdonos út kialakítását tervezi. 

Tulajdonos kijelenti, hogy az út kialakítása a használatba adott területet csökkenti, de a 

ténylegesen sportpályaként használt területet nem fogja érinteni. 

Tulajdonos kijelenti, hogy az útépítés esetén a sportpálya területének felvonulási területként 

való használatát nem engedélyezi a kivitelezőnek, valamint az út megvalósulását követően a 

sportpálya fennmaradó területe parkolási célra nem hasznosítható. 

 

9./ Felek kölcsönösen elfogadják, hogy jelen megállapodás a jogutódlás lehetőségét kizárja, a 

Szentendre Sleepwalkers Club S.E. átalakulása, vagy megszűnése esetén a megállapodás 

érvényét veszti, a további használatról újabb megállapodást kell kötni.  

 

 

10./ Jelen szerződés megkötésére 

a) Szentendre Város Önkormányzatának Polgármestere a 337/2005. (IX. 13.) Kt. sz. 

valamint a 411/2005. (XI.15.) Kt. sz. határozatok alapján jogosult. 
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 b) a Sleepwalkers Baseball S.E. a II. PK 62851/1993/4 sz. bejegyző bírósági végzés 

alapján működik. Simonyi György elnök aláírási címpéldánya bemutatásával képviseleti 

jogosultságát megfelelően igazolta. 

 

E megállapodásban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv vonatkozó 

szabályai valamint az Önkormányzat vonatkozó rendeletei az irányadóak. 

 

Jelen megállapodást, amely 6 (hat) szó szerint megegyező eredeti példányban, összesen 3 

(három) oldalon készült, a Szerződő Felek elolvasták, megértették és mint akaratukkal 

mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták. 

 

Kelt: Szentendre, 2005. november … 

 

 

______________________________  ______________________________ 

    Polgármester  Jegyző     Üzemeltető 

Szentendre Város Önkormányzata   Szentendre Sleepwalkers Club  

 

 

 

 

 

 

Magyar Judit képviselő megérkezik az ülésterembe, a jelenlévő képviselők száma 17 fő.
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17. Előterjesztés  a Szentendre,  0188/73 hrsz-ú ingatlan, a Bükköspatak túloldalának 

Szentlászlói útról történő megközelítéséről 

Előadó:  Miakich Gábor polgármester   

 

 

 

Miakich Gábor polgármester: a napirendi pont legutóbbi tárgyalása óta Filó Andrással 

egyeztetve módosították a határozati javaslatot.  

 

Eszes Sándor képviselő: a Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság az alábbi 

módosítással megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a határozati javaslatot:  

„Geodéziai és munkaközi tervek elkészítése (útra és hídra egyaránt). Az úttól 7 m 

szélességből 2 m széles járda, 5 m széles úttest kétirányú forgalommal, vízelvezetéssel.” 

 

Miakich Gábor polgármester: kérdése, hogy a 2/a pont úgy módosuljon: a 7 m helyett 5 m 

+2?  

 

Zakar Ágnes képviselő: miért nincs egy földhivatali vázlat mellékelve? A múltkor is a 

Főkertész és Környezetvédelmi Referens véleményét kérte, hiszen ez egy természetvédelmi 

terület. Kéri, hogy a 2/b pontnál a Környezetvédelmi Referens és a Főkertész pozitív 

szakvéleménye is legyen a feltétele a híd megépülésének! 

Kérdése, hogy fontos a 7 m? Kell egy 7 m-es híd? Nem elég egy keskenyebb?  

 

Miakich Gábor polgármester: jelzi, hogy nem a híd lesz 7 m! 

Ide beszúrásra kerül, hogy az útnál van az előírás! 

 

dr. Bindorffer Györgyi képviselő: sok mindent nem ért az előterjesztéssel kapcsolatban. Az 

előbbiekben is elvi döntésről beszélt a Polgármester Úr. Nem szereti az elvi döntéseket, 

gyakorlati döntéseket hozzon a testület. 

Amíg nem látható konkrétan egy kidolgozott szerződésben, hogy mik a feltételek, addig nem 

tudja igazán, miről döntenek.  

Adott a 8503-as sportpálya, amiről az előbbiekben is döntött a testület, és ahonnan le kell 

választani a 7 m-t. Ezt nem vették be az előbbiekben az előterjesztésbe. Mi van, ha fogja 

zavarni a baseball pálya működését? Ez nincs leszabályozva. Ezek szerint a híd azért 

szükséges, mert egy újabb sportpálya fog készülni?  

 

Zakar Ágnes képviselő: az 5 m széles úttest jelölést szeretné módosítani 3 m-re. Kérdése, 

hogy mekkora forgalomra számítanak ott?   

Megismétli, a Környezetvédelmi Referens és a Főkertész pozitív szakvéleményét szeretné 

hallani. Szeretné tudni, hogy a beruházás milyen környezeti károkkal jár.  

 

Lakatos Pálné képviselő: javasolja módosítani a határozati javaslat 2. b) pontjának 3. 

bekezdését: ne 5 m széles hidat, hanem egy nyomtávnyit írjanak elő.  

 

Radványi G. Levente alpolgármester: egyetért Lakatos Pálné képviselő javaslatával, hogy a 

híd egy nyompályás legyen, és véleménye szerint 15 tonna teherbírást írjanak elő.  
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Miakich Gábor polgármester: a város Főkertésze az alábbiakat írta Jegyző Asszony kérésére:  

„Az előterjesztéshez szakvélemény jelenleg nem adható, mert sem a híd, sem az út 

kialakítására vonatkozó konkrétumokat nem tartalmaz. De az engedélyezési eljárás során a 

tájvédelmi szakhatóság hatáskörbe tartozó engedélyezési eljárásokról szóló 166/1990. Korm. 

rendelet mellékletének 8. pontja alapján adott felhatalmazása alapján az engedélyezési 

eljárásba szükséges bevonni a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőséget 

is.” 

 

Jelzi, azzal a módosítással egyetért, hogy a híd egy nyomsávos legyen. Megfontolandó, hogy 

egy ilyen út, ahol sportlétesítmény lesz, egy nyomsávosra létesüljön, mert a 

gyalogosközlekedés terhére megy. A hídon pedig jobb is, ha egysávos a forgalom! A hídra 

vonatkozó megjelölés pedig szerepel az anyagban.  

A minimális útméret meghatározás miatt javasolja a 2/b pontban elfogadni, hogy 5+1,5 m-ről 

szóljon a módosítás. Ezt engedélyezi minimumként az útügyi hatóság.  

A módosítás a következő: „Geodéziai és munkaköri tervek elkészítése (útra és hídra 

egyaránt), az útra: 5 m szélességű út kétirányú forgalommal, vízelvezetéssel + 1,5 m 

széles járda; a hídra: egy nyomvonal vezetésű híd, 15 tonnás teherbírással.” 

 

Zakar Ágnes képviselő: módosító javaslata volt a 2/b ponthoz: a környezetvédelmi referens 

és a főkertész pozitív szakvéleménye esetén (a híd megépülésének feltétele) 

 

Miakich Gábor polgármester: felolvasta a főkertész levelét, kéri annak tartalmát figyelembe 

venni! 

Ebben az esetben nem a hivatal a szakhatóság, hanem a környezetvédelmi, természetvédelmi 

és vízügyi felügyelőség a szakhatóság, és ők fogják véleményezni! 

 

Zakar Ágnes képviselő: kéri, hogy akkor ők kerüljenek megnevezésre! 

 

Miakich Gábor polgármester: ez a szakhatósági eljárásban kötelező, törvényi előírás. Kéri, 

hogy ettől a módosító indítványtól tekintsen el Képviselő Asszony! 

 

dr. Bindorffer Györgyi képviselő: az út megépülése esetén az kinek a  tulajdona lesz? Ki 

lesz a felelős az út kátyúzásáért? Magántulajdon vagy köztulajdon? Ki léphet rá? Ki 

használhatja? Ingyen adják az utat egy magánvállalkozás céljaira? 

 

Miakich Gábor polgármester: a 3. pontban szerepel, hogy lesz még egy megállapodás a 

későbbiekben.  

Két lehetőség van: a közcél számára megnyitott magánút, vagy a kivitelezés után azt 

önkormányzati fenntartásba átadják. Ez megállapodás kérdése. A használat jellegét nem 

befolyásolja. Ha az Önkormányzat tulajdonába kerül, akkor az Önkormányzat tartja fenn az 

utat.  

 

dr. Bindorffer Györgyi képviselő: semmiféle elvi döntést nem kíván hozni a jövőben. 

Legyen a testület előtt a szerződés-tervezet, és arról tárgyaljanak. Konkrétumokról, tényekről 

lehet dönteni.  

 

Miakich Gábor polgármester: jelzi, hogy minden beruházás elvi döntéssel kezdődik. Senki 

nem fog pénzt áldozni egy dologra anélkül, hogy az érdekelt felek ne fejeznék ki szándékukat. 

Nem lehet megelőzni az elvi megegyezést a konkrét beruházási döntéstől.  
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dr. Filó András: azért van szükség elvi hozzájárulásra, mert a terület közútról másképp nem 

közelíthető meg. Az Önkormányzatnak jogszabályi kötelezettsége egyébként közúti 

kapcsolatot biztosítani, de szerette volna lepontosítani, hogy honnan lesz a megközelítés. 

Saját maga, mint szerkezetépítő mérnök jogosult híd tervezésére, és út tervezésére is. Saját 

beruházásban valósítja meg a terveket, így nehezményezi, hogy előírják, hogy vagy 

jelzálogjogot jegyeznek be az ingatlanára, vagy bankgaranciát ad, vagy pedig egyéb 

biztosítékot Önkormányzat számára. Abban az esetben, ha saját maga valósítja meg, kissé 

furcsa, ha saját beruházásával szemben garanciát ad.  

 

Miakich Gábor polgármester: Filó Úr észrevételét érti, de pl. a jelzálogjog nem érint konkrét 

anyagi kötelezettséget, az annak biztosítéka, hogy a terület közhasználatú út lesz. Ez nem 

jelent anyagi terhet csak egy jelzálogjogi bejegyzést. Ezt a megoldást lehet választani, amely 

nem jelent újabb kötelezettséget, csak egy biztosítékot.  

 

Zakar Ágnes képviselő: módosító indítványa a következő: 2/b pont egészüljön ki úgy az 

utolsó pont folytatásaként: A Bizottságnak figyelembe kell venni döntésénél a 

Környezetvédelmi Referens és a Főkertész véleményét.  

 

Miakich Gábor polgármester: ezt a módosító javaslatot előterjesztőként befogadja!  

A módosított határozati javaslatot szavazásra bocsátja.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 917   Száma: 2005.11.15/17/0/ 

Ideje: 2005.nov..15 16:35 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elfogadva 

Minősített 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. Dragon Pál Igen - 

Eszes Sándor Igen - 

Hankó László Igen - 

Horváth Győző 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 - 

Szegő Eta Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Zsigmondi Éva Igen - 

Fülöp Zsolt Nem - 

dr. Dietz Ferenc Tart. - 

Simonyi György Távol - 

Wachsler Tamás Távol - 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

412/2005. (XI.15.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 

1.) elvileg egyetért azzal, hogy a 0188/30 és a 0188/73 hrsz-ú ingatlanok tulajdonosai az 

ingatlanok közúti kapcsolatának megteremtése érdekében saját költségén a 8503 hrsz-ú 

ingatlanból egy 7 m-es sáv leválasztásával utat építsen ki és a Bükkös patakon átívelő hidat 

létesítsen.  

 

2.) a megvalósítás feltételéül az alábbiakat köti ki 
 

a) a 8503 hrsz-ú ingatlan üzemeltetője írásbeli nyilatkozatának beszerzése arról, hogy a pálya 

használatát nem akadályozza a 7 m –es sáv út céljára történő leválasztása. 

b) kérelmező teljesíti Építéshatóság által előírtakat, melyek a következők: 

 PEMÁK Kht előzetes (elvi) pozitív véleményének beszerzése (Szentlászlói úti 

csatlakozási csomópont, út teherbírása, a tervezett létesítményekhez kapcsolódó 

forgalomtechnikai kapacitás számítása) 

 Geodéziai és munkaközi tervek elkészítése (útra és hídra egyaránt), az útra: 5 m 

szélességű út kétirányú forgalommal, vízelvezetéssel + 1,5 m széles járda; a hídra: 

egy nyomvonal vezetésű híd, 15 tonnás teherbírással.  

 Engedélyezési tervdokumentáció elkészíttetése, melyhez a Városgazdálkodási és 

Környezetvédelmi Bizottság véleménye alapján a tulajdonosi hozzájárulást a 

Képviselő-testület adja. A Bizottságnak figyelembe kell venni döntésénél a 

Környezetvédelmi Referens és a Főkertész véleményét. 
 

3.) a Képviselő-testület az építési engedélyhez a tulajdonosi hozzájárulását abban az esetben 

adja meg, ha a 0188/30 valamin 0188/73 hrsz-ú ingatlanok tulajdonosai az alább felsorolt 

garanciák valamelyikét biztosítják a kivitelezés anyagi ellenszolgáltatásáról szóló 

megállapodásban szereplő összeg erejéig: 

 a 0188/73 hrsz-ú ingatlanra jelzálog jog jegyeztetik be Szentendre Város 

Önkormányzat javára a kivitelezési költségek erejéig, vagy 

 az összeget az építtető az önkormányzat által megnevezett ügyvédnél ügyvédi 

letétbe helyezi, vagy 

 a megállapodáshoz alapjogviszony vizsgálata nélküli, egyedül  az önkormányzat 

mint jogosult igénybevevő  nyilatkozatához kötött,   feltétlen  bankgaranciát 

mellékel.  
 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  folyamatos, beszámolásra 2006. februári képviselő-testületi ülés 
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Simonyi György képviselő megérkezik az ülésterembe, a jelenlévő képviselők száma 18 fő. 

 

 

 

18.  Szóbeli tájékoztató a Castrum fejlesztési elképzeléseiről 

 

Miakich Gábor polgármester: köszönti Gauder Pétert, akinek átadja a szót.  

 

Gauder Péter: röviden ismerteti a Castrum fejlesztési elképzeléseit.  

 

 

 

 

19.  Előterjesztés a Védőnői és Ifjúság-egészségügyi Szolgálat létszámbővítéséről szóló 

314/2005. (IX.13.) Kt. számú határozat módosításáról 

 Előadó: Miakich Gábor polgármester 

 

 

dr. Pázmány Annamária képviselő: előzetes megbeszélés alapján – melyet dr. Homor 

Zsuzsa főorvossal és a védőnőkkel folytattak – került sor a módosításra. Jelzi, hogy a 

módosítás nem igényel költségvetési pénzt, mert az Egészségpénztár finanszírozza. Ezért a 

határozati javaslat II. pontjában a b) pontot törlésre javasolja. Az a) pont esetében a határidő: 

2006 márciusa.  

 

Radványi G. Levente alpolgármester és dr. Dietz Ferenc, Hankó László képviselők 

távoznak az ülésteremből, a jelenlévő képviselők száma 15 fő. 

 

Miakich Gábor polgármester: a módosítást előterjesztőként befogadja, a módosított 

határozati javaslatot szavazásra bocsátja.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 918   Száma: 2005.11.15/19/0/ 

Ideje: 2005.nov..15 16:58 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elfogadva 

Minősített 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. Bindorffer Györgyi Igen - 



 96 

dr. Dragon Pál Igen - 

Eszes Sándor Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Horváth Győző Igen - 

dr. Kiss László Igen - 

Lakatos Pálné Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Miakich Gábor polgármester Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Simonyi György Igen - 

Szegő Eta Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Zsigmondi Éva Igen - 

dr. Dietz Ferenc Távol - 

Hankó László Távol - 

Radványi G. Levente alpolgármester Távol - 

Wachsler Tamás Távol - 

 

     

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

413/2005. (XI.15.) Kt. sz. határozata: 

   

I.) 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a 314/2005. ( IX. 13. ) Kt. számú 

határozat 1. pontját az alábbiak szerint módosítja: 

2005. október 1-jétől 1 fő ifjúsági védőnői állást, 2005. december 1-től a 3 fő területi védőnői 

állás helyett 2 fő iskolavédőnői állást hoz létre, melynek fedezetét az Egészségbiztosítási 

Pénztár támogatja.  

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2005. december 1.  

 

II.) 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a 314/2005. ( IX. 13. ) Kt. számú 

határozatát az alábbi 4. ponttal egészíti ki: 

 

Felkéri a Polgármestert, hogy a jelenleg 5 fő részfoglalkozású gyermekorvos feladatait egy fő 

főállású iskolaorvos lássa el 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2006. március 1.  

 

 

 

Radványi G. Levente alpolgármester és Hankó László képviselő megérkezik az 

ülésterembe, a jelenlévő képviselők száma 17 fő. 
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20. Előterjesztés   „ÉRTED” Hajléktalanszálló férőhelyszám és státusz  bővítése 

Előadó:  Miakich Gábor polgármester   

 

 

dr. Pázmány Annamária képviselő: jelzi, hogy az előterjesztés egy jelenlegi állapot 

legalizálása, időszakos, minden évben ismételten kell kérni. Kéri az előterjesztés támogatását.  

 

Miakich Gábor polgármester: a határozati javaslatot szavazásra bocsátja.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 919   Száma: 2005.11.15/20/0/ 

Ideje: 2005.nov..15 16:59 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elfogadva 

Minősített 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: 

 

Benkovits György Igen - 

dr. Bindorffer Györgyi Igen - 

dr. Dragon Pál Igen - 

Eszes Sándor Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hankó László Igen - 

Horváth Győző 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 - 

Szegő Eta Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Zsigmondi Éva Igen - 

dr. Dietz Ferenc Távol - 

Wachsler Tamás Távol - 

 

     



 98 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

414/2005. (XI.15.) Kt. sz. határozata: 

   

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő- testülete 

 

1. 2005. december 01-től 2006. április 30-ig a fenntartásában működtetett „ÉRTED” 

Városi Hajléktalanszálló és Menedékhely férőhelyeit időszakos férőhelyszám 

bővítésként 6 hellyel bővíti. 

2. felkéri a Jegyzőt, hogy az 1. pontban meghatározott férőhelybővítést a Pest Megyei 

Közigazgatási Hivatalnál engedélyeztesse.  

3. jóváhagyja, hogy a Szálló működésének hatékonysága érdekében 1 fő főállású szociális 

munkás 2006. január 01. napjától felvételre kerüljön.  

4. felkéri a Polgármestert, hogy jelen határozat 1.-3. pontjaiban foglaltak 2005. évet érintő 

költségvetési kiadásainak tervezése érdekében gondoskodjon Szentendre Város 

Önkormányzatának 2005. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 5/2000. (II. 

25.) Önk. rendelet módosításának előkészítéséről és a tervezetet terjessze a Képviselő- 

testület elé. 

5. felkéri a Jegyzőt, hogy a határozat 2006. évet érintő kiadásainak tervezéséről az 

Önkormányzat 2006. évi költségvetésének tervezésekor gondoskodjon.  

 

Felelős: 1.,3. és 4. pontok: Polgármester 

2-5. pontok: Jegyző 

 

Határidő:   1-2. pontok: azonnal 

3. pont: 2006. január 01. 

4. pont: 2005. decemberi testületi ülés 

5. pont: a 2006. évi költségvetés tervezésekor 

 

 

 

 

Lakatos Pálné képviselő távozik az ülésteremből, a jelenlévő képviselők száma 16 fő.  
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21.  Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzata és a MICRO-INVEST Kft. között 

létrejövő szerződés megkötéséről 

 Előadó: Miakich Gábor polgármester 

 

Miakich Gábor polgármester: az előterjesztés lényege, hogy a jelenlegi közbeszerzési 

törvény szerint a megkötött megállapodást nem lehet másként érvényesíteni, csak 

közbeszerzési eljárás keretében. A határozati javaslat a közbeszerzési eljárás megindítását 

tartalmazza.  

 

Simonyi György képviselő: nagy jelentőségű ügyről van szó, és komoly területfejlesztés 

történik a telekcserék következtében. Került-e sor lakossági fórum megtartására a kérdésben? 

A szolgáltató központ kiépítésére valahol ezen a környéken történhet. Ha ez a csere létrejön, 

akkor ezt a lehetőséget is elveszti az Önkormányzat.  

 

Radványi G. Levente alpolgármester: ügyrendi javaslatában zárt ülés elrendelését javasolja.  

 

Miakich Gábor polgármester: az ügyrendi javaslatot szavazásra bocsátja.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 920   Száma: 2005.11.15/21/0/ 

Ideje: 2005.nov..15 17:01 

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 81,25 68,42 

Nem 1 6,25 5,26 

Tartózkodik 2 12,50 10,53 

Szavazott 16 100.00 84,21 

Nem szavazott 0   0,00 

Távol 3   15,79 

Összesen 19   100.00 

Megjegyzés: 

 

Benkovits György Igen - 

dr. Dragon Pál Igen - 

Eszes Sándor Igen - 

Hankó László Igen - 

dr. Kiss László Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Miakich Gábor polgármester Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 

Simonyi György Igen - 

Szegő Eta Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Zsigmondi Éva Igen - 
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Fülöp Zsolt Nem - 

dr. Bindorffer Györgyi Tart. - 

Horváth Győző Tart. - 

dr. Dietz Ferenc Távol - 

Lakatos Pálné Távol - 

Wachsler Tamás Távol - 

 

     

 

A Képviselő-testület 17.02 órától 17.21 óráig zárt ülést tart, melyről külön 

jegyzőkönyv készül.  
 

 

 

Miakich Gábor polgármester: a nyílt ülést 17.21 órakor megnyitja, megállapítja, hogy a 

Képviselő-testület határozatképes, a jelenlévő képviselők száma 18 fő.  

Ügyrendi javaslata, hogy rövid szünet kerüljön megtartására. Az ügyrendi javaslatot 

szavazásra bocsátja.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 922   Száma: 2005.11.15/22/0/ 

Ideje: 2005.nov..15 17:22 

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű 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 Győző 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 - 

Szegő Eta Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Zsigmondi Éva Igen - 

Wachsler Tamás Távol - 

 

 

     

A Képviselő-testület 17.22 órától 17.33 óráig szünetet tart.  
 

 

 

 

Miakich Gábor polgármester: az ülést megnyitja, megállapítja, hogy a Képviselő-testület 

határozatképes, a jelenlévő képviselők száma 16 fő.  

 

 

 

22. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő Kovács László u. 37. szám alatti 

ingatlan értékesítéséről   

Előadó: Miakich Gábor polgármester   

 

 

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

szavazásra bocsátja.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 923   Száma: 2005.11.15/0/0/ 

Ideje: 2005.nov..15 17:35 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 16 100,00 84,21 

Nem 0 0,00 0,00 

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. Dietz Ferenc Igen - 
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dr. Dragon Pál Igen - 

Eszes Sándor Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hankó László Igen - 

Horváth Győző Igen - 

dr. Kiss László Igen - 

Lakatos Pálné Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Miakich Gábor polgármester Igen - 

Simonyi György Igen - 

Szegő Eta Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Zsigmondi Éva Igen - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

Radványi G. Levente alpolgármester Távol - 

Wachsler Tamás Távol - 

 

     

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

415/2005. (XI.15.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

Nagy Róbert és Nagy Andrásné 2000 Szentendre, Kovács László u. 35. szám alatti lakosok 

(2627/1 hrsz-ú) a Szentendre Kovács László utca 37. szám alatti ingatlan megvásárlására tett 

ajánlatát nem fogadja el, és az ingatlant önkormányzat vagyonáról és az önkormányzati 

vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló, többször módosított 34/2003. (VI. 18.) 

Önk. számú rendelet 24. § (3) bekezedése alapján továbbra is folyamatosan hirdeti.  

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  folyamatosan 
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23. Előterjesztés  a Fő térre és a HÉV végállomásra kihelyezendő árusító asztalok 

pályáztatásáról 

Előadó: Miakich Gábor polgármester   

 

 

Radványi G. Levente alpolgármester és dr. Pázmány Annamária képviselő megérkezik az 

ülésterembe, a jelenlévő képviselők száma 18 fő. 

 

Miakich Gábor polgármester: jelzi, hogy a pályázati kiírásban Templomtér szerepel a Fő tér 

helyett, azt kéri javítani! 

 

Hankó László képviselő: kiegészítése, hogy Alkotmány utca aljában is legyen lehetőség az 

árusítóasztalok kihelyezésére.  

A Dumtsa Jenő utca vállalkozói kérik, hogy az időpontot hosszabbítsák meg január 15-ig. 

Lehetőség szerint egységes asztalokat, sátrakat helyeznének ki. Ezzel felszabadulhat 6 asztal, 

amelyet a Templomtérre ki lehet helyezni. Így egy egységes kép alakulna ki a Dumtsa Jenő 

utcában. 

 

Miakich Gábor polgármester: elmondja, hogy a bizottsági javaslatokat előterjesztőként 

befogadja.  

 

Zakar Ágnes képviselő: kérdése, hogy a borárusítást csak a Rotary Club végzi? A befolyó 

összegből fogják díszíteni a Dumtsa Jenő utcát.  

 

Miakich Gábor polgármester: a Rotary Club minden évben ingyenesen kapja a területet, és 

ez ebben az évben is így lesz. Viszont kizárólagosságot a bor árusítására nem lehet biztosítani, 

esetleg csak a Fő térre. Ezt figyelembe veszik a zsűrizésnél! 

A Rotary Club mindig valamilyen közérdekű célra ajánlja fel az összeget!  

 

Fülöp Zsolt képviselő: Hankó László említette, hogy az üzlettulajdonosok kihelyezhetnek 

asztalt. Az Önkormányzat bevétele ennek függvényében csökken? Ebben az esetben kisebb 

bérleti díjat kérnek, vagy ugyanannyi marad az Önkormányzathoz befolyó összeg.  

 

dr. Lőrincz Andrea irodavezető: az előterjesztés arról szól, hogy azon kereskedők részére, 

akik vállalják a díszkivilágításhoz az anyagi hozzájárulást, lehetővé teszik a saját asztalon 

való kitelepülést, és nem kérnek tőlük semmit. Az Önkormányzatnak az elsődleges célja, 

hogy a belvárosban a karácsonyi vásár egy kissé kijjebb terjedjen. Az egész belváros kezdjen 

karácsonyosodni. Nemcsak a Dumtsa J. utcában árusító kereskedők települhetnek oda, hanem 

bárki a városból vagy a városon kívülről. A pályázati eljárás mindenkire vonatkozik, tehát a 

zsűri azoknak az árucikkeit is vizsgálni fogja, akiktől nem kér az Önkormányzat anyagi 

hozzájárulást. De kérnek egy írásbeli nyilatkozatot, hogy kik azok a kereskedők, akik 

pénzügyileg is részt vettek a díszkivilágításban, és azok nem fizetnek területhasználati díjat. A 

többi kereskedő pályázni fog.  

A kereskedők valósítják meg a díszkivilágítást, az Önkormányzat nem foglalkozik azzal, 

hogy mennyit fizetnek, és egymás között hogyan osztják meg. Szamos László vállalta, hogy ő 

ennek a koordinátora, és ő fogja írásban az Önkormányzatnak megadni azon kereskedők 

névsorát, akik valóban anyagilag részt vettek a díszkivilágításban. Hiszen itt a parkolóhelyek 

megváltásáról is szó van. Egyenlőre nem tervezték meg a díszkivilágítást, bíznak abban, hogy 

megfelelő lesz, a Főkertésszel kell egyeztetniük.  
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Miakich Gábor polgármester: a Szamos Marcipán tulajdonosa garancia arra, hogy minőség 

fog megjelenni. A technikai megoldás az lehet, amit Irodavezető Asszony elmondott.  

 

Magyar Judit képviselő: megkereste az egyik vállalkozó, és előadta, hogy szívesen 

kihelyeznek egységes asztalokat. A felszabaduló 6 asztalt el lehetne helyezni egy másik 

utcában, pl. az Alkotmány utca aljában, és ott ki lehetne adni. Jó lenne, ha egységes arculata 

lenne a Dumtsa Jenő utcának.  

 

dr. Bindorffer Györgyi képviselő: tudja valaki, hogy mennyibe kerül egy ilyen kivilágítás? 

 

Miakich Gábor polgármester: elsőként, amikor a város végezte, 1,6 M Ft volt. Minden évben 

kevesebb, mert csak pótolni kell az égőket. A Dumtsa Jenő utcában a város nem végzett eddig 

díszkivilágítást, mert nem volt ennyi pénze.  

 

dr. Bindorffer Györgyi képviselő: szükséges lenne tudni, hogy a hálózat elég erős-e, elbírja-

e a tervezett díszkivilágítást, az milyen lesz és mennyibe kerül? Kiszámolta-e valaki, hogy 

ezzel anyagilag jól jár-e a város?  

 

Miakich Gábor polgármester: jelzi, hogy a Főkertésszel egyeztetett díszkivilágítás 

megfogalmazás bekerülhet a határozati javaslatba, valamint annak minimum 300 E Ft 

értékűnek kell lennie.  

Kéri a képviselőket, úgy tekintsék, hogy ez egy első év lesz, senki nem tudja, hogy miként 

alakul. Jó lenne, ha ez működne, később kiterjedne a Duna-partra, a többi utcára, és a 

vállalkozók kapcsolódnának ehhez az elképzeléshez. A Dumtsa Jenő utca a város legjobb 

minőségű utcája a kereskedelem szempontjából. Ha a kereskedők megkeresik az 

Önkormányzatot, akkor elemi érdek, hogy támogassák őket.  

 

dr. Dietz Ferenc képviselő: véleménye szerint a díszkivilágítást is valakinek kontrollálni 

kellene! A Főkertész Asszonynak, Polgármester Úrnak vagy a zsűrinek. Maximálisan 

megbízik a Szamos Úr értékítéletében, de valahogy kontrollálni szükséges, főleg ha egy 

hagyományt szeretne teremteni a város.  

 

dr. Kiss László képviselő: kérdése, történt-e a parkoló üzemeltetőjével egyezség arra 

vonatkozóan, hogy mennyit fog kérni azért a területért, ha ő nem használhatja. Valószínű, 

ahol az autók állnának, ott lesznek kitéve az árusító asztalok.  

 

Miakich Gábor polgármester: jelzi, a Szamos üzletvezetője tárgyalt a parkoltatást végző 

céggel. Tudomása szerint megegyeztek. 

 

Wachsler Tamás képviselő megérkezik az ülésterembe, a jelenlévő képviselők száma 19 fő. 

 

Radványi G. Levente alpolgármester: miután egy civil kezdeményezés történt, 

mindenképpen támogatandó. A városnak egy valóban jó minőségű utcájáról van szó több 

szempontból is. A Szamos és a többi cég neve egy garancia arra, hogy nem bóvli-vásárt 

akarnak. Az Önkormányzatnak a Fő tér és a város díszkivilágítása egyre nehezebb gondot 

jelent. Rá lehet bízni a civilekre, kár túlszabályozni. Asztalok egységesítése ha 

megvalósítható, akkor jó lenne megoldani. A pályáztatásba mindenképpen szóljon bele a 

testület, azt akadályozzák meg, hogy oda nem való dolog jelenjen meg.  

 

Lakatos Pálné képviselő: elmondja, hogy rontja a városképet a salátabár melletti elhanyagolt 

ház. Valamit tenni kellene annak érdekében, hogy valóban szép legyen a Dumtsa Jenő utca.  
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dr. Dragon Pál képviselő távozik az ülésteremből, a jelenlévő képviselők száma 18 fő. 

 

Hankó László képviselő: maguk a vállalkozók jelezték, hogy nem szeretnék, ha egy „gagyi-

vásár” alakulna ki. Arra törekednek, hogy minőségi dolgok legyenek megvásárolhatóak.  

 

Miakich Gábor polgármester: az említett elhanyagolt ingatlan hagyatéki eljárás alatt van, 

nem tudnak egyelőre intézkedni az ügyben.  

 

dr. Kiss László képviselő: ismerve a parkolást üzemeltető cég üzletpolitikáját, a Bartex Rt. 

adjon írásbeli nyilatkozatot, hogy nem támaszt anyagi követelést az elmaradt haszon miatt.  

 

Miakich Gábor polgármester: dr. Kiss László képviselő felvetésére idézi a határozati javaslat 

5. pontját.  

 

Lakatos Pálné képviselő: javasolja, hogy a világítást a Főkertész Asszony mellett a bizottság 

tagjai is ellenőrizzék, a feladatot ne csak a Főkertész Asszonyra bízzák! 

 

Miakich Gábor polgármester: a módosított határozati javaslatot szavazásra bocsátja. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 924   Száma: 2005.11.15/1/0/ 

Ideje: 2005.nov..15 17:53 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elfogadva 

Minősített 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. Dietz Ferenc Igen - 

Eszes Sándor Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hankó László Igen - 

Horváth Győző Igen - 

dr. Kiss László 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 - 

Szegő Eta Igen - 

Wachsler Tamás Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Zsigmondi Éva Igen - 

dr. Bindorffer Györgyi Tart. - 

dr. Dragon Pál Távol - 

 

     

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

416/2005. (XI.15.) Kt. sz. határozata: 

   

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

1. A közterület-használat rendjének szabályozásáról szóló, többször módosított 13/2005. 

(IV.15.) Önk. sz. rendeletének 2. § (4) bekezdés d) pontjában foglaltaknak 

megfelelően idényjelleggel vásárt tart a Fő téren 6, a HÉV állomás melletti téren 3 

asztalon, valamint a Dumtsa Jenő utcában és az Alkotmány utcában a 4. pontban 

meghatározott további feltételek mellett 2005. november 28. és 2006. január 15. 

között. 

 

2. Pályázatot ír ki közterületi árusító asztalok bérletére a Fő téren, a HÉV állomás mellé, 

a Dumtsa Jenő utcában és az Alkotmány utcában a 4. pontban foglalt feltételek mellett 

2005. november 28. és 2006. január 15. közötti időszakra a határozat mellékletét 

képező pályázati kiírásban foglalt feltételekkel. 

 

3. Felkéri a Polgármestert közterület-használatról szóló 13/2005. (IV. 15.) Önk. sz. 

rendelet 6. § (5) bekezdésében foglaltak alapján, a határozat mellékletét képező 

pályázati kiírásnak megfelelő pályázati eljárást, valamint a zsűrizést folytassa le. 

 

4. a) A Dumtsa Jenő, valamint az Alkotmány utcában üzlettel rendelkező kereskedők 

térítésmentesen használhatják 2005. november 28. és 2006. január 15. közötti 

időtartamra az üzletük előtti úttestet saját asztalon történő kirakodásra karácsonyi 

vásár tartása céljából, mely területe üzletenként legfeljebb 6 m2, amennyiben az utca 

karácsonyi díszbe öltöztetését és díszkivilágítását saját költségen (a Dumtsa Jenő 

utcában összesen legalább 300.000 Ft értéken) megvalósítják, valamint a BARTEX Rt. 

karácsonyi vásárhoz való hozzájárulásáról szóló nyilatkozatot 2005. november 21-ig a 

Polgármesteri Hivatalban leadják. 

b) A fent meghatározottakon túl a Dumtsa Jenő utcában és az Alkotmány utcában 

fennmaradó helyekre térítés fizetése ellenében az a) pontban meghatározott 

kereskedőkön túlmenően saját asztallal is lehetséges pályázni karácsonyi árusítás 

céljából.  

Amennyiben a Dumtsa Jenő utcában és az Alkotmány utcában több igénylő 

jelentkezik, mint ahány asztal kihelyezése lehetséges, úgy az utcában üzlettel 

rendelkező kereskedők elsőbbséget élveznek. Amennyiben a helyeket az üzlettel 

rendelkező kereskedők nem töltik meg, úgy a fennmaradó helyeket az Önkormányzat 

licittárgyalás útján osztja a ki.  

A Képviselő-testület javasolja, hogy a Dumtsa Jenő utcában elsősorban önkormányzati 

asztalok kerüljenek kihelyezésre. 
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5. Amennyiben a BARTEX Rt. karácsonyi vásár tartásához való hozzájárulását a Dumtsa 

Jenő utcában és az Alkotmány utcában üzlettel rendelkező kereskedők nem adják le 

2005. november 21-ig a Polgármesteri Hivatalban, úgy az utcák vonatkozásában a 

pályázati eljárás nem folytatható le. 

 

Felelős:  1. pontban foglaltak teljesítéséért – Polgármester 

  2. pontban foglaltak teljesítéséért – Polgármester 

 3. pontban foglaltak teljesítéséért – a Polgármester és a közterület- használatról 

szóló 13/2005. (IV. 15.) Önk. sz. rendelet 3. § (4) valamint 6. § (5) 

bekezdésében meghatározott zsűri 

 4 pontban foglaltak teljesítéséért– Polgármester 

 5. pontban foglaltak teljesítéséért– Polgármester 

 

 

Határidő:   1. pont –azonnal 

  2. pont –azonnal 

  3. pont – 2005. november 25. 

 4. pontban - 2005. november 25. 

 5. pontban - 2005. november 21. 
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

 

Szentendre Város Önkormányzata pályázatot hirdet  

 

közterületi árusító asztalok bérletére,  

2005. november 28. és 2006. január 15. 

közötti időtartamra 

 

Az árusítás helyszíne:   

Szentendre, Fő tér 6 db asztal 

Szentendre, HÉV végállomás melletti terület 3 db asztal 

Szentendre, Dumtsa Jenő utca 

Szentendre, Alkotmány utca 

 

A közterületeken kizárólag a 4/1997. (I. 22.) Korm. rendelet 3. sz. melléklete szerinti 

termékek árusíthatók (pl. iparművészeti, képzőművészeti, fotóművészeti termékek, zsűrizett 

népi iparművészeti, valamint népművészeti termékek). 

A pályázaton a Kormány-rendeletnek megfelelő termékekkel lehet részt venni, az árumintákat 

helyi szakmai zsűri tekinti meg.  

 

Az asztalbérlet és közterület-használat díja: 

térítésmentes, amennyiben a Dumtsa Jenő utcában és Alkotmány utcában üzlettel rendelkező 

kereskedő saját költségén részt vesz az utca karácsonyi díszbe öltöztetésében és 

kivilágításában, valamint a világítás költségeit a vásár időtartama alatt az ennek 

megvalósításában részt vevő többi üzlettel rendelkező kereskedővel együttesen viseli. 

 

legalább 40.000 Ft, 2006. január 15-ig (Fő tér+ HÉV végállomás melletti terület+ Dumtsa 

Jenő utca+Alkotmány utca térítésmentes használattal nem érintett területei) 

 

Amennyiben az árusítás az önkormányzat tulajdonában álló asztalon történik a letéti díj: 

60.000 Ft/asztal . 

 

Eljárási díj: 12.000 Ft (a befizetés igazolását a jelentkezési laphoz kell csatolni, a jelentkezés 

anélkül nem érvényes!) 

 

Helyi zsűrizés és licittárgyalás:  

2005. november 24-én 13.30 órakor, Szentendre, Polgármesteri Hivatal, Díszterem 

 

Jelentkezéseket az erre az eljárásra rendszeresített formanyomtatványon lehet benyújtani 

2005. november 24-én 12 óráig: 

Polgármesteri Hivatal - Iktató 

2000 Szentendre, Városház tér 3. 

 

További információ: 

Polgármesteri Hivatal – Vagyongazdálkodási Iroda 

 2000 Szentendre, Városház tér 3. 

 Tel. 26/503-364 

 

Jelentkezési lapok a Polgármesteri Hivatal portáján is átvehetők. 
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2. számú melléklet 

JELENTKEZÉSI LAP 

 

Szentendre Város Önkormányzata által bérbe adandó közterületi árusító asztalok pályázatán 

résztvevők számára, 2005. november 28. és 2006. január 15. közötti időszakra  

Jelentkezési határidő: 2005 november. 24. ( csütörtök)12.00 óra 

 

1. Név / vállalkozás neve, képviselő neve: 

 

 ___________________________________________________________________________ 

 

2. Cím / Székhely: __________________________________________________________ 

 

3. Értesítési cím / Telephely: _________________________________________________ 

 

4. Telefon és fax: ___________________________________________________________ 

 

5. Adószám: ___________________________ 

 

6. Cégjegyzékszám: _____________________ 

 

7. Működési engedély száma és kibocsátójának neve: _____________________________ 

 

8. Közterületen árusítani kívánt termékek: _____________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

9. Bérelni kívánt helyszín: ___________________________________________________ 

 

bérelni kívánt asztalok száma: ______________________________________________ 

 

kihelyezni kívánt saját asztalok száma:_______________________________________ 

 

 

A pályázati kiírást megismertem, annak feltételeit elfogadom, és jelentkezem: 

 

Szentendre, 2005. _____________________ 

________________________________ 

jelentkező v. képviselő aláírása 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

IGAZOLÁS jelentkezési lap átvételéről – jelentkezési határidő: 2005. november 24. 12. 00 

óra 

 

A közterületi elárusító asztalok bérletére kiírt pályázati jelentkezési lapot a mai napon 

 

________________________________ jelentkezőtől átvettem. 

 

Szentendre, 2005. ____________________   __________________________ 

                 Iktató  
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3. számú melléklet 

 

BÉRLETI SZERZŐDÉS TERVEZET 

 

amely létrejött egyrészről 

Szentendre Város Önkormányzata 

2000 Szentendre, Városház tér 3. 

KSH számjel:1315440, 

Képviseli: 

mint Bérbeadó, 

 

másrészről 

Székhely/lakcím: 

Cégjegyzékszám/vállalkozói igazolvány szám:  

Számlaszám: 

Adószám: 

Minősített beszállítói szám: 

mint Bérlő között 

 

a mai napon, az alábbi feltételek mellett: 

 

1. A bérlet tárgya: …db sátortetős, fából készült elárusító asztal (sorszáma:   ), valamint az 

asztalhoz tartozóan az árusítás területe/ vagy saját asztalon történő árusítás céljából az 

asztalhoz tartozó árusítás területe Bérbeadó tulajdonát képező Szentendre 2324 hrsz-ú „Fő 

tér” illetve/és a 400/15 hrsz-ú HÉV állomás melletti terület illetve/és a 2365/1 hrsz-ú Dumtsa 

Jenő utca elnevezésű ingatlanon illetve/és a 2290 hrsz-ú Alkotmány utca elnevezésű 

ingatlanon (mellékelt helyszínrajz szerinti elhelyezéssel). 

 

2. Bérbeadó bérbe adja, Bérlő pedig bérbe veszi az 1. pontban részletezett ingóságot vagy/és 

elárusító helyet. 

 

3. A bérlet határozott időre szól, 2005. november 28-tól 2006. január 15-ig. 

 

4. A felek által megállapított bérleti díj teljes összege:………….,-Ft, azaz 

………………………………………….Forint, melyet Bérlő egy összegben, a szerződés 

megkötésével egyidejűleg köteles Bérbeadó 11742087-15395364 számú számlájára 

megfizetni. 

 

5. A bérlet fennállása alatt Bérlő jogai és kötelezettségei: 

 Bérlő a bérelt asztalt csak a szerződés mellékletét képező helyszínrajzon megjelölt területen, 

és csak zsűrizett termék árusítás céljára használhatja (4/1997. (I. 22.) Korm. r. 3. sz. 

melléklete). Új termék árusításának szándéka esetén Bérlő köteles azt Bérbeadó számára 

írásban bejelenteni, és lezsűriztetni. 

 Bérlő köteles a bérlet tárgyát rendeltetésszerűen használni, karbantartani, a szükséges és a 

rendeltetésszerű használattal kapcsolatos egyébként felmerülő javításokat saját költségére 

elvégezni, vagy az asztal gyártójával elvégeztetni. 
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 Bérlő vállalja, hogy az asztalra az elárusításra szánt termékeit csak a meglévő felületen 

helyezi el, egyéb eszközökkel azt nem egészíti ki, nem pótolja (pl. kötelek, fogasok, csavarok, 

szegek). 

 Bérlő köteles az árusítás helyét és környékét tisztán tartani, a saját maga termelte hulladék 

összegyűjtéséről és tárolásáról, valamint a kulturált megjelenésről gondoskodni.  

 Bérlő felelős minden olyan kárért, amely a rendeltetésellenes használat következménye.  

 Bérlő tudomásul veszi, hogy az asztalok használata és tárolása, valamint az árusítás és az áruk 

tárolása saját felelősségére és kockázatára történik. A biztosítás és egyéb díjak Bérlőt terhelik. 

 A bérlet tovább nem adható sem albérletbe, sem részben vagy egészben történő használatra, 

sem más egyéb módon harmadik személynek. 

 Bérlő jelen szerződés aláírásával egyidejűleg nyilatkozik, hogy rendelkezik valamennyi 

engedéllyel, hivatalos dokumentummal, amely az árusítást lehetővé teszi. 

 Bérlő a kiállított árukért, a megvásárlásra felkínált termékekért felelősséggel tartozik, és 

vállalja, hogy közízlést és közszemérmet sértő terméket nem forgalmaz. 

 Bérlő kötelezettsége a zsűrizésnél készült fényképet mindig magánál tartani és azt a 

közterület felügyelők felszólítására megmutatni. 

 

Jelen szerződés mellékletét képezik a zsűrizett termékek Kamarák, és más, arra jogosult 

szervek által kiállított tanúsítványainak, minősítéseinek másolatai. 

 

6. A bérlet fennállása alatt Bérbeadó jogai és kötelezettségei: 

 Bérbeadó köteles Bérlő számára a bérelt területet, valamint árusító asztalt legkésőbb 2006. 

január 19-ig átadni, az átvételt biztosítani. 

 Bérbeadó a bérlő szükségtelen háborítása nélkül ellenőrizheti a használatot, és az ellenőrzés 

tapasztalatai alapján bérlőt felszólíthatja a rendeltetés- vagy szerződésellenes használat 

megszüntetésére, az eredeti állapot helyreállítására, legsúlyosabb esetben pedig a bérletet 

azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést és kártérítést követelhet. 

 

7. A bérlet megszűnésekor Bérbeadó köteles átvenni, Bérlő pedig köteles eredeti, 

rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban visszaadni a bérlet tárgyát. 

 

8. Az esetleges sérülések kijavításának költségeit fedezendő Bérlő a bérleti díj megfizetésével 

egyidejűleg köteles 60.000,-Ft, azaz hatvanezer forint letétet fizetni Bérbeadó számlájára, 

amely a bérlet megszűnésekor eredeti állapotban történő visszaadás esetén visszajár 

(kamatmentesen). Amennyiben a bérlet ideje alatt az asztal megsérül, Bérbeadó egyoldalúan 

jogosult a letét összegének terhére elvégeztetni a javítást – ekkor a bérlet megszűnésekor csak 

a különbözet jár vissza. Amennyiben a sérülés kijavításának költsége meghaladja a letét 

összegét, illetve az asztal használhatatlanná válik, Bérlő köteles a javítás 60.000,-Ft-on felüli 

költségeit, illetve az asztal bekerülési költségének 80 %-át megtéríteni Bérbeadó számára, a 

jegyzőkönyv felvételét követő 8 banki napon belül. (eshetőleges, saját asztalon történő 

árusítás esetén nem alkalmazandó) 

 

9. A határozott idejű szerződést a határidő letelte előtt rendes felmondással nem mondható fel. 
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10. Valamely fél súlyos szerződésszegése esetén azonnali hatályú rendkívüli felmondásnak van 

helye. Súlyos szerződésszegés:  

- szükséges engedélyek nélkül történő árusítás; 

- más, illetve nem zsűrizett termék árusítása; 

- a bérlet tárgyának rendeltetésellenes használata, pótlások, kiegészítő eszközök 

kihelyezése, felszerelése (kötél, fogas, csavarok, kampók stb.). 

 

11. Rendkívüli felmondás esetén  

– amennyiben arra a Bérlőnek felróható okból kerül sor, a Bérlő a már befizetett bérleti díjat 

elveszti, 

– amennyiben arra a Bérbeadónak felróható okból kerül sor, Bérbeadó köteles a már 

befizetett díjból a hátralévő bérleti időre arányosan jutó összeget kamatmentesen 

visszafizetni. 

Rendkívüli felmondás esetén Bérlő az árusítási tevékenységét azonnal köteles megszüntetni, 

és az asztalt Bérbeadó birtokába bocsátani. 

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint a kapcsolódó hatályos 

jogszabályok rendelkezései az irányadók. 

 

 

A szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, szerződő 

felek jóváhagyólag írják alá. 

 

 

Szentendre, 2005. november ….. 

 

 

Miakich Gábor dr.Molnár Ildikó   ..…………………... 

polgármester           jegyző 

Szentendre Város Önkormányzata      

             Bérbeadó      Bérlő 
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24. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő 1039/1/A/-6  hrsz-ú természetben 

Szentendre, Bükköspart 34 . ingatlan bérlőjének megállapításáról 

Előadó: Miakich Gábor polgármester   

 

 

Zsigmondi Éva képviselő: ügyrendi javaslatában zárt ülés elrendelését kéri.  

 

Miakich Gábor polgármester: az ügyrendi javaslatot szavazásra bocsátja.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 925   Száma: 2005.11.15/2/0/ 

Ideje: 2005.nov..15 17:54 

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 12 66,67 63,16 

Nem 2 11,11 10,53 

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 Győző Igen - 

dr. Kiss László Igen - 

Lakatos Pálné Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Miakich Gábor polgármester Igen - 

Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 

Simonyi György Igen - 

Szegő Eta Igen - 

Zsigmondi Éva Igen - 

Fülöp Zsolt Nem - 

Wachsler Tamás Nem - 

dr. Bindorffer Györgyi Tart. - 

dr. Dietz Ferenc Tart. - 

dr. Pázmány Annamária Tart. - 
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Zakar Ágnes Tart. - 

dr. Dragon Pál Távol - 

 

     

 

 

A Képviselő-testület 17.54 órától 17.57 óráig ZÁRT ülést tart, melyről külön 

jegyzőkönyv készül. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Miakich Gábor polgármester: a nyílt ülést 17.57 órakor megnyitja, megállapítja, hogy a 

Képviselő-testület határozatképes, a jelenlévő képviselők száma 17 fő.  

 

 

 

25.  Tájékoztató a városüzemeltetési feladatok teljesítéséről 

 Előadó: Miakich Gábor polgármester 

 

 

 

Miakich Gábor polgármester: kérdés, hozzászólás nem lévén megállapítja, hogy a Képviselő-

testület a tájékoztatót tudomásul veszi.  
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26. Előterjesztés a Képviselő-testület 2006. évi munkatervének elfogadásáról 

Előadó: Miakich Gábor polgármester   

 

 

Miakich Gábor polgármester: Jegyző Asszony tájékoztatása alapján elmondja, hogy jogszabályi 

változás következtében az idei évi decemberi ülésére kerül előterjesztésre a 2006. évi 

ellenőrzési terv, továbbá a 2007. évi ellenőrzési terv a 2006-os év decemberi ülésre.  

Kiegészítésként ismerteti, hogy májusban tárgyalja a testület a Dömörkapu ivóvízellátásáról 

szóló előterjesztést. Márciusban pedig a fogorvosok elhelyezésének kérdéséről szóló 

tájékoztatót.  

 

Észrevétel nem lévén a határozati javaslatot szavazásra bocsátja.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 927   Száma: 2005.11.15/4/0/ 

Ideje: 2005.nov..15 17:59 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elfogadva 

Minősített 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. Dietz Ferenc Igen - 

Eszes Sándor Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hankó László Igen - 

Horváth Győző Igen - 

dr. Kiss László 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 - 

Szegő Eta Igen - 

Wachsler Tamás Igen - 

Zsigmondi Éva Igen - 

dr. Bindorffer Györgyi Tart. - 

dr. Dragon Pál Távol - 

Zakar Ágnes Távol - 

 

     

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

418/2005. (XI.15.) Kt. sz. határozata: 

   

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

1.  elfogadja a határozat melléklete szerinti tartalommal a 2006. évi  munkatervet, és utasítja 

a Polgármestert, hogy az abban foglaltak végrehajtásáról gondoskodjon. 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  a munkaterv szerint 

 

2.  utasítja a Jegyzőt, hogy a napirendi pontok előadóit, és felelőseit a munkaterv egy 

példányának megküldésével értesítse. Az előterjesztés mellékletében szereplő, a hivatal 

működését érintő feladatok végrehajtását kísérje figyelemmel. 

 

Felelős:  Jegyző 

Határidő:  folyamatos, 2006. december 31. 

 

3.  felkéri a Bizottságok elnökeit, hogy az előterjesztés mellékletében szereplő javaslatok 

figyelembevételével készítsék elő bizottságuk 2005. évi munkatervét, melyet – 

tájékoztatásul – a testület februári ülésére terjesszenek elő.  

 

Felelős:  Bizottságok elnökei 

Határidő:  februári testületi ülés időpontja 
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Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

 

 

 

2006. évi 

 

 

 

m u n k a t e r v e  

 

 

 

 

 
 

 

Jóváhagyva: a 418/2005. (XI.15.) Kt. sz. határozattal 
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A testületi ülések ideje és napirendje: 
 

 

Január 24. 

 

 

Beszámoló a Szentendre Szakorvosi Rendelőintézet gazdasági helyzetéről 

Előadó: Polgármester 

 

Előterjesztés elkészítésében közreműködik: SZEI vezetője, Jogi- Egészségügyi és 

Minőségügyi referens, ÁNTSZ, Közigazgatási és Népjóléti Iroda, Közgazdasági Iroda  

Véleményezi: Szociális és Egészségügyi Bizottság, Jogi- Igazgatási és Ügyrendi Bizottság 

 

 

 
 

 

Tájékoztató az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek 

bérletéről szóló, módosított 20/2003. (V. 15.) Önk. sz. rendelet 4. § (2) bekezdése alapján a 

megüresedett lakásokról 

Előadó: Polgármester 

 

Előterjesztés elkészítésében közreműködik: Közigazgatási és Népjóléti Iroda, Szociális és 

Egészségügyi Bizottság 

Véleményezi: Jogi- Igazgatási és Ügyrendi Bizottság, Szociális és Egészségügyi Bizottság 

 

 

 
 

 

Előterjesztés a közterületen reklámcélra használható felületek egységes kezelése lehetőségeinek 

felmérése címmel közbeszerzési eljárás indításáról  

Előadó: Polgármester 

 

Előterjesztés elkészítésében közreműködik: Közgazdasági, és Vagyongazdálkodási Iroda,  

Véleményezi: Jogi- Igazgatási és Ügyrendi Bizottság, Költségvetési és Vagyon Bizottság, 

Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 
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Február 21. 

 

 

Előterjesztés az önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 5/2005. (II. 

25.) Önk. sz. rendelet módosításáról 

Előadó: Polgármester 

 

Előterjesztés elkészítésében közreműködik: Közgazdasági Iroda 

Véleményezi: Jogi- Igazgatási és Ügyrendi Bizottság, Költségvetési és Vagyon Bizottság, 

Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság 

 

 
 

Előterjesztés az önkormányzat 2006. évi költségvetéséről 

Előadó: Polgármester 

 

Előterjesztés elkészítésében közreműködik: Közgazdasági Iroda (a hivatal valamennyi 

irodája). 

Véleményezi: valamennyi bizottság 

 

 
 

 

Tájékoztató az önkormányzat tulajdonában áll lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek 

bérletéről szóló, módosított 20/2003. (V. 15.) Önk. sz. rendelet 4. § (2) bekezdése alapján a 

megüresedett lakásokról 

Előadó: Polgármester 

 

Előterjesztés elkészítésében közreműködik: Közigazgatási és Népjóléti Iroda, Szociális és 

Egészségügyi Bizottság 

Véleményezi: Jogi- Igazgatási és Ügyrendi Bizottság, Szociális és Egészségügyi Bizottság 

 

 

♦ 

 

Tájékoztató a bizottságok 2006 évi munkatervéről 

Előadó: Bizottságok elnökei 

 

Az előterjesztés előkészítésében közreműködik: Önkormányzati és Szervezési Iroda 

Véleményezi: Valamennyi Bizottság 

 

 

♦ 
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Beszámoló a Városi Szolgáltató Rt. fűtőművének szabadpiacon vásárolható földgázra történő 

átállásáról 

Előadó: Vsz. Rt. Cégvezetője 

 

Előterjesztés elkészítésében közreműködik: Vagyongazdálkodási Iroda, Építéshatósági Iroda 

Véleményezi: Jogi- Igazgatási és Ügyrendi Bizottság, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi 

Bizottság, Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság, Költségvetés és Vagyon Bizottság 

 

Március 21. 

 

 

Előterjesztés a 2006. éves összesített Közbeszerzési Terv elfogadásáról  

Előadó: Polgármester 

 

Előterjesztés elkészítésében közreműködik: Közgazdasági Iroda, Közbeszerzési 

Munkacsoport, Vagyongazdálkodási Iroda, egészségügyi és minőségügyi referens,  

Véleményezi: Jogi- Igazgatási és Ügyrendi Bizottság, Költségvetési és Vagyon Bizottság, 

Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság  

 

 
 

Tájékoztató a fogorvosok elhelyezésének kérdéséről 

Előadó: Polgármester 

 

Előterjesztés elkészítésében közreműködik: Jogi, egészségügyi és minőségügyi referens 

Véleményezi: Jogi- Igazgatási és Ügyrendi Bizottság, Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság, Szociális 

és Egészségügyi Bizottság. 

 

 

Április 11. 

 

 

Előterjesztés az önkormányzat 2005. évi gazdálkodásának zárásáról (zárszámadás) 

Előadó: Polgármester 

 

Előterjesztés elkészítésében közreműködik: Közgazdasági Iroda 

Véleményezi: valamennyi bizottság 

 

 
 

 

Előterjesztés a 2005. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról 

Előadó: Polgármester 

 

Előterjesztés elkészítésében közreműködik: Közgazdasági Iroda 

Véleményezi: valamennyi bizottság 
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Beszámoló a belső és a felügyeleti ellenőrzés 2005. évi munkájáról 

Előadó: Polgármester 

 

Előterjesztés elkészítésében közreműködik: Belső Ellenőr 

Véleményezi: Jogi- Igazgatási és Ügyrendi Bizottság 

 
 

Beszámoló a Szentendrei Rendőrkapitányság 2005. évben végzett rendőri tevékenységéről  

Előadó: Polgármester 

 

Véleményezi: Jogi- Igazgatási és Ügyrendi Bizottság 

 

 

Május 9. 

 

 

Előterjesztés Szentendre Város Díszpolgára Cím és PRO URBE Emlékérem adományozásának 

elbírálásához előkészítő munkacsoport létrehozásáról. 

Előadó: Polgármester 

 

Előterjesztés előkészítésében közreműködik: Közoktatási és Közművelődési Iroda,  

Véleményezi: Jogi- Igazgatási és Ügyrendi Bizottság, Művelődési és Kisebbségi Bizottság 

 

 

♦ 

 

Előterjesztés Városi Pedagógiai Díj adományozására.  

Előadó: Polgármester 

Az előterjesztés előkészítésében közreműködik: Közoktatási és Közművelődési Iroda,  

Véleményezi: Jogi- Igazgatási és Ügyrendi Bizottság, Művelődési és Kisebbségi Bizottság 

 

 

♦ 

 

Tájékoztató az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek 

bérletéről szóló, módosított 20/2003. (V. 15.) Önk. sz. rendelet 4. § (2) bekezdése alapján a 

megüresedett lakásokról és azok hasznosításáról 

Előadó: Polgármester 

 

Előterjesztés elkészítésében közreműködik: Közigazgatási és Népjóléti Iroda, Szociális és 

Egészségügyi Bizottság 

Véleményezi: Jogi- Igazgatási és Ügyrendi Bizottság, Szociális és Egészségügyi Bizottság 
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♦ 

 

A lakásigénylők 2006. évi várakozó listájának elfogadása 

 

Előterjesztés elkészítésében közreműködik: Közigazgatási és Népjóléti Iroda, Szociális és 

Egészségügyi Bizottság 

Véleményezi: Jogi- Igazgatási és Ügyrendi Bizottság, Szociális és Egészségügyi Bizottság 

 

 

♦ 

Beszámoló a megüresedett önkormányzati bérlakásokról beszámoló és azok hasznosításáról 

javaslat tétel 

 

 

Előterjesztés elkészítésében közreműködik: Közigazgatási és Népjóléti Iroda, Szociális és 

Egészségügyi Bizottság 

Véleményezi: Jogi- Igazgatási és Ügyrendi Bizottság, Szociális és Egészségügyi Bizottság 

 

 

 
 

Előterjesztés Dömörkapu ivóvízellátásáról 

Előadó: Polgármester 

 

Előterjesztés elkészítésében közreműködik: Vagyongazdálkodási Iroda 

Véleményezi: Jogi- Igazgatási és Ügyrendi Bizottság, Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság, Szociális 

és Egészségügyi Bizottság, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság.  

 

 

Június 20. 

 

 

Előterjesztés az önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról 

Előadó: Polgármester 

 

Előterjesztés elkészítésében közreműködik: Közgazdasági és Népjóléti Iroda 

Véleményezi: Jogi- Igazgatási és Ügyrendi Bizottság, Költségvetési és Vagyon Bizottság, 

Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság 
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Tájékoztató az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek 

bérletéről szóló, módosított 20/2003. (V. 15.) Önk. sz. rendelet 4. § (2) bekezdése alapján a 

megüresedett lakásokról 

Előadó: Polgármester 

 

Előterjesztés elkészítésében közreműködik: Közigazgatási Iroda, Szociális és Egészségügyi 

Bizottság 

Véleményezi: Jogi- Igazgatási és Ügyrendi Bizottság, Szociális és Egészségügyi Bizottság 

 

 

 
 

Előterjesztés Szentendre Város Díszpolgára Cím, valamint PRO URBE Emlékérem 

adományozásáról. 

Előadó: Polgármester 

 

Előterjesztés elkészítésében közreműködik: Közoktatási és Közművelődési Iroda,  

Véleményezi: Jogi- Igazgatási és Ügyrendi Bizottság, Művelődési és Kisebbségi Bizottság 

 

 

Szeptember 19. 

 

 

 

Előterjesztés az önkormányzat 2006. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről 

Előadó: Polgármester 

 

Előterjesztés elkészítésében közreműködik: Közgazdasági Iroda (a hivatal valamennyi irodája) 

Véleményezi: Jogi- Igazgatási és Ügyrendi Bizottság, Költségvetési és Vagyon Bizottság, 

Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság 

 

 

♦ 

 

 

Előterjesztés városi kitüntető díjak adományozásáról.  

Előadó: Polgármester 

Az előterjesztés elkészítésében közreműködik: Közoktatási és Közművelődési Iroda, 

valamennyi bizottság, tanácsnokok 

Véleményezi: Jogi- Igazgatási és Ügyrendi Bizottság 
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♦ 

 

 

Javaslat tétel az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek 

bérletéről szóló, módosított 20/2003. (V. 15.) Önk. sz. rendelet 4. § (2) bekezdése alapján a 

megüresedett lakásokról és azok hasznosításáról 

 

Előterjesztés elkészítésében közreműködik: Közigazgatási Iroda, Szociális és Egészségügyi 

Bizottság 

Véleményezi: Jogi- Igazgatási és Ügyrendi Bizottság, Szociális és Egészségügyi Bizottság 

 

 

Október 10. 

 

 

Tájékoztató az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek 

bérletéről szóló, módosított 20/2003. (V. 15.) Önk. sz. rendelet 4. § (2) bekezdése alapján a 

megüresedett lakásokról 

Előadó: Polgármester 

 

Előterjesztés elkészítésében közreműködik: Közigazgatási Iroda, Szociális és Egészségügyi 

Bizottság 

Véleményezi: Jogi- Igazgatási és Ügyrendi Bizottság, Szociális és Egészségügyi Bizottság 

 

 

 

November 21. 

 

 

Előterjesztés az önkormányzat 2007. évi költségvetési koncepciójáról 

Előadó: Polgármester 

 

Előterjesztés elkészítésében közreműködik: Közgazdasági Iroda 

Véleményezi: valamennyi bizottság 

 

 
 

 

Tájékoztató az önkormányzat 2006. évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről; az 

önkormányzati tulajdonú bérlakások elidegenítéséről; az értékesítésből befolyt bevételekről; a 

költségvetés várható éves teljesítéséről 

Előadó: Polgármester 

 

Előterjesztés elkészítésében közreműködik: Közgazdasági Iroda 

Véleményezi: Jogi- Igazgatási és Ügyrendi Bizottság, Költségvetési és Vagyon Bizottság, 

Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság 
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Előterjesztés a Képviselő-testület 2007. évi munkatervének meghatározására.  

Előadó: Polgármester 

 

Az előterjesztés elkészítésében közreműködik: Önkormányzati és Szervezési Iroda (a hivatal 

valamennyi irodája), valamennyi bizottság és tanácsnok 

Véleményezi: Jogi- Igazgatási és Ügyrendi Bizottság 

 

 

 

December 12. 

 

 

Beszámoló a hivatali ügyintézés, a törvényesség helyzetéről, az ügyfélfogadás tapasztalatairól. 

Előadó: Jegyző 

 

Az előterjesztés elkészítésében közreműködik: Jegyzői referens, Önkormányzati és Szervezési 

Iroda 

Véleményezi: Jogi- Igazgatási és Ügyrendi Bizottság 

 

 

♦ 

 

 

Javaslat tétel az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek 

bérletéről szóló, módosított 20/2003. (V. 15.) Önk. sz. rendelet 4. § (2) bekezdése alapján a 

megüresedett lakásokról és azok hasznosításáról 

Előadó: Polgármester 

 

Előterjesztés elkészítésében közreműködik: Közigazgatási Iroda, Szociális és Egészségügyi 

Bizottság 

Véleményezi: Jogi- Igazgatási és Ügyrendi Bizottság, Szociális és Egészségügyi Bizottság 

 

 

 
 

Előterjesztés a 2007. évi ellenőrzési terv elfogadásáról 

Előadó: Polgármester 

 

Előterjesztés elkészítésében közreműködik: Belső Ellenőr 

Véleményezi: Jogi- Igazgatási és Ügyrendi Bizottság, Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság 

 

 

♦ 
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A Képviselő-testület mellett működő bizottságok és munkacsoportok beszámolója a 2006. évben 

végzett munkájáról 

Előadó: A bizottságok elnökei 

 

Az előterjesztés elkészítésében közreműködik: Önkormányzati és Szervezési Iroda 

Véleményezi: Jogi- Igazgatási és Ügyrendi Bizottság 

 

 

 
 

Előterjesztés a 2007. évi sportkoncepció megtárgyalásáról 

Előadó: Polgármester 

 

Előterjesztés elkészítésében közreműködik: Önkormányzati és Szervezési Iroda 

Véleményezi: Jogi- Igazgatási és Ügyrendi Bizottság, Művelődési és Kisebbség Bizottság 

 

 

 
 

 

Tájékoztató a lakosság egészségügyi állapotáról 

Előadó: Városi Tisztiorvos 

 

Előterjesztés elkészítésében közreműködik: ÁNTSZ 

Véleményezi: Jogi- Igazgatási és Ügyrendi Bizottság, Szociális és Egészségügyi Bizottság 

 

 

   
 

 

Az Ötv. 13. §-a szerint: „A Képviselő-testület évente legalább egyszer, előre meghirdetett 

közmeghallgatást tart, melyen az állampolgárok és szervezetek képviselői közérdekű kérdéseket 

és javaslatokat tehetnek.” 

 

A Képviselő-testület 2006. november  27-én (hétfőn) 17.00  órakor közmeghallgatást tart. 

 

 

Szentendre, 2005. október 28. 

 

 

 

 Miakich Gábor 
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Lakatos Pálné képviselő távozik az ülésteremből, a jelenlévő képviselők száma 16 fő. 

 

 

27. Előterjesztés az iparosított technológiával épült lakóépületekre vonatkozó lakóépület-

felújítási programról    
Előadó: Miakich Gábor polgármester   

 

 

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

bocsátja.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

 

#: 928   Száma: 2005.11.15/5/0/ 

Ideje: 2005.nov..15 18:00 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elfogadva 

Minősített 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. Dietz Ferenc Igen - 

Eszes Sándor Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hankó László Igen - 

Horváth Győző Igen - 

dr. Kiss László Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Miakich Gábor polgármester Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 

Simonyi György Igen - 

Szegő Eta Igen - 

Wachsler Tamás Igen - 
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Zsigmondi Éva Igen - 

dr. Bindorffer Györgyi Tart. - 

dr. Dragon Pál Távol - 

Lakatos Pálné Távol - 

Zakar Ágnes Távol - 

 

     

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

419/2005. (XI.15.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szentendre Város Önkormányzat 

közigazgatási területén lévő „Iparosított technológiával épült lakóépültek korszerűsítésére, 

felújítására vonatkozó lakóépület-felújítási középtávú terv”-et elfogadja. 

A lakóépület-felújítási középtávú terv a határozat mellékletét képezi. 

 

Felelős:      Polgármester 

Határidő:  folyamatos 
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Szentendre Város Önkormányzata 

lakóépület-felújítási programja 

 

Középtávú terv 

az önkormányzat közigazgatási területén lévő iparosított technológiával épült lakóépületek 

korszerűsítésére, felújítására 

 

 

A város területén az 1970-80-as években iparosított technológiával épült lakóépületekben lakik a 

város lakosságának egy jelentős része. Ezek az épületek az építési időszak elvárásainak 

megfelelően kialakítva ma már nem felelnek meg a magasabb energiatakarékossági igényeknek 

és egyben koruknál fogva gépészetileg és részben szerkezetükben is elavultak. 

 

Az épületeken belül a lakások döntő többsége magántulajdonban van, az önkormányzati 

tulajdonú bérlakások száma ezekben az épületekben elenyésző, az önkormányzat a tulajdoni 

hányad arányában „csak” mint kisebbségben lévő résztulajdonos jelenik meg ezekben az 

épületekben illetve társasházakban és képviselőjén keresztül vesz részt a döntések 

meghozatalában. 

 Az előzőekből adódóan az Önkormányzat a társasházak felújítására, korszerűsítésére 

vonatkozóan sincs döntéshozatali helyzetben. 

Ugyanakkor az iparosított technológiával épült lakóépületek Szentendre lakásvagyonának 

jelentős részét képezik ezért az önkormányzatnak a tulajdonviszonytól függetlenül fontos feladata 

ezen épületek sorsának figyelemmel kisérése, a korszerűsítés, felújítás különböző módszerekkel 

történő támogatása. 

 

Az épületeket a tulajdonosok általában társasházi formában működtetik, azonban a társasházak 

működése jogilag nem mindig felel meg a vonatkozó törvényben előírtaknak. 

 

 

A terv célja a városban az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos 

felújítása, illetve ezen lakóépületek, gépészeti rendszereinek, berendezéseinek, valamint 

közvetlen környezetében lévő utak, parkolók, játszóterek, parkok korszerűsítése, felújítása 

támogatása az önkormányzat lehetséges eszközeivel. A támogatás metódusának meghatározása – 

középtávon - a lehetséges központi támogatások felhasználásának segítésére illetve az 

önkormányzat saját forrásaiból bevonható rész meghatározására. 

 

Cél középtávon a város iparosított technológiával épült lakóépületei legalább 50 százalékban 

történő felújításának illetve mind nagyobb arányú részleges korszerűsítésének, az épületek illetve 

környezetük megújításának az elősegítése. 
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Feladatok: 

 

Évente, a költségvetési rendelet megalkotásakor a lehetséges ez irányban felhasználható pénzügyi 

lehetőségek vizsgálata, a források leghatékonyabb felhasználásának a meghatározása.  

 

Az Önkormányzat által kiírt érvényben lévő pályázat, pályázatok áttekintése, a rendelet(ek)ben 

megfogalmazottaknak megfelelően az éves támogatási keret illetve a támogatás módjának a 

meghatározása, a lehetőség szerinti maximális összegű és hatásfokú keret biztosítása. 

 

Társasházak jogszerű és hatékonyabb működésének elősegítése érdekében 2006. év tavaszán 

majd évente a költségvetés készítésének időszakában egy alkalommal a közös képviselők, a 

társasházak képviselői részére munkaértekezlet és fórum szervezése.  

 

A jelentős lakásszám koncentrációt jelentő „lakótelepekre” illetve társasházakra vonatkozóan a 

további tervezést, döntés előkészítést segítő szélesebb körű műszaki adatbázis létrehozása 2006 

szeptember 30-ig a lakótelepi körzetek egyéni önkormányzati képviselőivel, a közös 

képviselőkkel együttműködve.  

 

A Polgármesteri Hivatal pályázatok figyelésével megbízott személye folyamatosan figyelemmel 

kíséri a tárgykörben vagy azzal kapcsolódó témakörökben megjelenő pályázatokat és a pályázat 

jellegétől függően tájékoztatja a Polgármestert, a hivatal vezetőjét, az érintetteket, vagy javaslatot 

tesz közös pályázati tevékenységre melyhez a Képviselő-testület döntését előkészíti.  

 

A Képviselő-testület döntése alapján esetenként az Önkormányzat együttműködik pályázat 

elkészítésében, a pályázatban vagy az Önkormányzat ír ki pályázatot amennyiben a fenti 

feladatokra ily módon központi vagy pályázati pénzügyi forrás nyerhető. 

 

 

 

Mellékletek: 

1. sz. melléklet 

Kimutatás Szentendre területén lévő, iparosított technológiával épült lakóépületekről 

 

2. sz. melléklet 

Kimutatás Szentendre közigazgatási területén lévő iparosított technológiával épült 

lakóépületek korszerűsítéséhez, felújításához kapott központi támogatásokról 

 

3. sz. melléklet 

Kimutatás Szentendre az iparosított technológiával épült lakóépületekben lévő 

önkormányzati tulajdonú lakásokról. 
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1. sz. melléklet 

 

Kimutatás Szentendre területén lévő, iparosított technológiával épült lakóépületekről 
 
 

Sorsz. Lakótelep Cím    Lépcsőház sz. Lakássz. Technológia 

 

1. Püspökmajor Hamvas B. u.   2-10  5  80  alagútzsalus 

2.  „ Hamvas B. u. 12-18            4  56   „ 

3.  „ Hamvas B. u. 20-30            6  60   „ 

4.  „ Hamvas B. u. 42-48  4  32   „ 

5.  „ Hamvas B. u.     3-9  4  56   „ 

6.              „ Hamvas B. u.  11-13           2  33   „ 

7.  „ Széchenyi tér  2-8  6  78   „ 

8.  „ Széchenyi tér  8-10  3  42   „ 

9.  „ Széchenyi tér  11-12  2  28   „ 

10.  „ Széchenyi tér  13-18  6  84   „ 

11.  „ Széchenyi tér   19-21  3  42   „ 

12.  „ Széchenyi tér   29-31  3  42   „ 

13.  „ Széchenyi tér   32-33  2  28   „ 

14.  „ Fehérvíz u. 2-8  4  60         panel 

15.  „ Fehérvíz u. 10-18  5  70   „ 

16.  „ Fehérvíz u. 20-30  6  85   „ 

17.  „ Károly u.  2-14  7  100   „ 

18.  „ Károly u.  16-22  4  60   „ 

19.  „ Károly u.  24-34     6  85   „ 

20.  „ Kondor B.u.  28  3  24   helyszínen öntött beton 

21.  „ Kondor B.u.  24  3  24   „ 

22.  „ Kondor B.u.  26  3  24   „ 

23.  „ Kondor B.u. 1-3  3  24   „ 

24.  „ Kondor B.u. 4-5  2  16   „ 

25.  „ Kondor B.u.   6-8  3  24   „ 

26.  „ Kondor B.u. 9-11  3  24   „ 

27.  „ Kondor B.u. 12-14  3  24   „ 

28. Füzespark  Füzespark 2-10  5  64 

29.  „ Füzespark 10-20  5  64        blokkos 

30. Vasvári Vasvári P.u.   41  5  30   „ 

31.  „ Vasvári P.u.  43  6  36   „ 

32. Egyéb h. Rózsa köz           32             205         panel 

33.  „ Dunakorzó 19-20/a  3   42        blokkos 

34.  „ Rózsakert           18  132    „                          
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2. sz. melléklet 

 

Kimutatás Szentendre közigazgatási területén lévő iparosított technológiával épült lakóépületek 

korszerűsítéséhez, felújításához kapott központi támogatásokról 

 

 

Fsz. 
A támogatás  

Megjegyzés 

forrása célja formája összege dátuma 

 

 

A terv elkészítésének, az azt jóváhagyó Képviselő - Testületi ülésnek az időpontjáig az 

önkormányzat, a város közigazgatási területén lévő, iparosított technológiával épült lakóépületek 

korszerűsítésére, felújítására központi vagy más egyéb pályázati forrásból támogatást nem kapott. 
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3. sz. melléklet 

 

Kimutatás  Szentendre területén,  iparosított technológiával épült 

lakóépületekben lévő önkormányzati tulajdonú lakásokról és nem lakás célú 

helyiségről 
 

Társasházak: 
 

1./ Széchenyi tér 19-20-21 /alagútzsalus technológiával épült, ~1976/ 42 lakásos 
Hrsz:1245/18  3 lakás, 5 nem lakás célú helység, 334 m2, 1244/10000 tulajdoni 
hányad 
 
2./ Károly u. 2-14 / panel, ~1978/100 lakásos 
Hrsz:8634/3   21 lakás, 11 nem lakás célú helyiség, 1305 ,2, 1305/5786 tulajdoni 
hányad 
 
3./Széchenyi tér 8-9-10 /alagútzsalus,  ~1976/42 lakásos 
Hrsz:1245/16     6 lakás,  5 nem lakás célú helyiség,  477 m2, 1793/10000 tulajdoni 
hányad 
  
4./Széchenyi tér 11-12 / alagútzsalus  ~1976/28 lakásos 
Hrsz:1245/15    1 lakás, 1 nem lakás célú helyiség, 70 m2, 385/10000 tulajdoni 
hányad 
 
5./Hamvas B.u. 2-10 /alagútzsalus ~1975/80 lakásos 
Hrsz:1245/12    19 lakás, 4 nem lakás célú helyiség, 1266 m2, 1997/10000 tulajdoni 
hányad 
 
6./Hamvas B.u. 12-18 /alagútzsalus  ~1975/56 lakásos 
Hrsz:1286/4       12 lakás, 592 m2, 2132/10000 tulajdoni hányad 
 
7./Fehérvíz u. 20-30. /panel ~1985/85 lakásos 
Hrsz:8634/9         7 nem lakás célú helyiség, 252 m2, 252/10000 tulajdoni hányad 
 
8./Vasvári P.u. 41/D/1 /blokkos, ~1971/30 lakásos 
Hrsz:3351/1/A/19  1 lakás, 34 m2 
 
9./Dunakorzó 19-20-20/a /blokkos, ~1966/42 lakásos 
Hrsz:1792/2           1 lakás,  42 m2 
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Lakatos Pálné és Zakar Ágnes képviselők megérkeznek az ülésterembe, Simonyi György és 

Szegő Eta képviselők távoznak az ülésteremből, a jelenlévő képviselők száma 16 fő. 

 

 

 

28. Előterjesztés pályázati kiírás az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc 

emlékművének megtervezéséről és elkészítéséről   

Előadó: Miakich Gábor polgármester   

 

 

Miakich Gábor polgármester: felhívja a figyelmet, hogy az új, módosított anyag szerint tárgyal a 

testület, amely a bizottsági javaslatokat tartalmazza. Az emlékmű helyét nem kívánják 

megjelölni, a művészeknek bizonyos szabadságfokot adnak.  

 

Horváth Győző képviselő: a Pest Megyei POFOSZ Elnöke felhívta a figyelmét a Magyar 

Közlöny 1103/2005. (X.27.) Korm. határozatára. Az 1956-os emlékév programjában szerepel, 

hogy a 10.000 és 50.000 fő közötti települések a kért támogatás legalább 50%-ának megfelelő 

önrésszel maximálisan 5,5 M Ft-os központi támogatásra pályázhatnak. Felelős: a 

Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter, nemzeti kulturális örökség minisztere, Határidő: a 

pályázat kiírására 2005. november 30.  

 

Miakich Gábor polgármester: jelzi, hogy a pályázat az említett időpontban fog megjelenni. 

Rendelkeznek az anyaggal, pályázatot fog az Önkormányzat benyújtani, amellyel akár meg is 

duplázhatják a forrást! 

A módosított határozati javaslatot szavazásra bocsátja.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 929   Száma: 2005.11.15/6/0/ 

Ideje: 2005.nov..15 18:03 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 16 100,00 84,21 

Nem 0 0,00 0,00 

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: 
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Benkovits György Igen - 

dr. Bindorffer Györgyi Igen - 

dr. Dietz Ferenc Igen - 

Eszes Sándor Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hankó László Igen - 

Horváth Győző 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 - 

dr. Dragon Pál Távol - 

Simonyi György Távol - 

Szegő Eta Távol - 

 

     

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

420/2005. (XI.15.) Kt. sz. határozata: 

   

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 1956-os magyar forradalom és 

szabadságharc emlékművének megtervezésére és elkészítésére kiírt, a határozati javaslat 

mellékletét képező pályázati felhívást elfogadja. 
 

Felkéri a Polgármestert, hogy a kiírásról a helyi médiában gondoskodjon. 
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete 385/2005.(X.11.) Kt. sz. határozata alapján 

a forradalom és szabadságharc  50.évfordulója alkalmából nyilvánosan meghirdetett, titkos 

pályázatot ír ki szentendrei művészek számára az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc 

emlékművének megtervezésére és elkészítésére. 

 

Az emlékmű helye: 

A művész által Szentendre város közterületén vagy valamelyik közintézményében megjelölt 

helyen. 

 

Az emlékmű anyaga:  
Az állandóság igényének és a köztéri funkciónak megfelelő bármely időjárástűrő anyag, a 

választott helyszínnek megfelelően. 

 

A pályaművek elbírálásánál szempont az emlékmű körüli megemlékezési tér kialakítása is. 

 

Pályázati feltételek a következők: 

 

Bemutatandó: 

1) Az emlékmű 1:10 léptékű terve, dombormű esetében 1:5 léptékű terve szabadon választott 

anyagban 

 

2) Az emlékmű környezetbe való illesztéséről és a környezet rendezéséről a megrendelő által 

megadott helyszínrajz illetve alaprajz alapján készített bírálható léptékű látványterv 

 

3) Műleírás amelynek tartalmaznia kell a felállítandó emlékmű leírását, pontos          méretét, 

anyagát, kiviteli technikáját és a kivitelezés ütemezését 

 

4) Költségbecslés 
 

A pályázó nevét, pontos címét és telefonszámát egy lezárt borítékban kell a pályaműhöz csatolni. 

A pályázók és a pályaművek azonosítása a képviselő-testületi döntést követően történik. 

 

Az első három helyezett pályamű díjazásban részesül. 

I. díj a műalkotás megvalósítása 

II. díj  200.000,-Ft 

III. díj 100.000,-Ft 

 

A pályaterveket a Képző és Iparművészeti Lektorátus szakértői bizottsága értékeli a megrendelő 

képviselőinek jelenlétében, majd a 385/2005.(X.11.) Kt sz. határozat 4. pontja szerint létrehozott 

’56-os emlékbizottság tesz javaslatot a pályázat győzteséről és helyezettjeiről a Képviselő-

testületnek.  

 



 137 

A díjak a lektorátusi szakvélemény, az ’56-os emlékbizottság javaslatára a képviselő-testület 

döntése alapján kerülnek kiosztásra. 

 

A pályázóknak figyelembe kell venni, hogy az emlékmű állításának maximális keretösszege 5 

millió forint, amely a tágabb környezet rendezésének, valamint a 2. és 3. helyezett díját is 

tartalmazza.  

 

A pályázat beadási határideje: 2006. február 24. (péntek) 12 óra 

 

A pályázat eredményhirdetése: 2006. április 20. (csütörtök)  13 óra 

 

 

A leadás helye: Polgármesteri Hivatal Iktatója (2000 Szentendre Városház tér 3.) 

 

A kész mű felállításának ideje 2006. október 

 

Az elhelyezéshez szükséges engedélyeket a megrendelő köteles beszerezni. 

 

További felvilágosítás kérhető: a Közoktatási és Közművelődési Irodán, Fekete János 

irodavezetőnél 06-26/503-344 (fekete@ph.szentendre.hu), vagy Alföldiné Petényi Zsuzsanna 

főépítésznél a 06-25/503-313 (foepitesz@ph.szentendre.hu). 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete 
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Simonyi György és Szegő Eta képviselők megérkeznek az ülésterembe, a jelenlévő képviselők 

száma 18 fő.  

 

 

29. Előterjesztés Miakich Gábor polgármester és Radványi G. Levente alpolgármester 

jutalmazásáról 

Előadó: dr. Dietz Ferenc JIÜB elnöke 

 

 

Magyar Judit képviselő: ügyrendi javaslatában zárt ülés elrendelését kéri. 

 

Miakich Gábor polgármester: az ügyrendi javaslatot szavazásra bocsátja.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 930   Száma: 2005.11.15/7/0/ 

Ideje: 2005.nov..15 18:04 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 15 83,33 78,95 

Nem 3 16,67 15,79 

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 - 

dr. Dietz Ferenc Igen - 

Eszes Sándor Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hankó László Igen - 

Horváth Győző Igen - 

dr. Kiss László Igen - 

Lakatos Pálné Igen - 

Magyar Judit Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Simonyi György Igen - 

Szegő Eta Igen - 

Wachsler Tamás Igen - 
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Zakar Ágnes Igen - 

Zsigmondi Éva Igen - 

Benkovits György Nem - 

Miakich Gábor polgármester Nem - 

Radványi G. Levente alpolgármester Nem - 

dr. Dragon Pál Távol - 

 

     

 

 

A Képviselő-testület 18.05 órától 18.08 óráig zárt ülést tart, melyről külön 

jegyzőkönyv készül.  
 

 

 

 

 

30. Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonában lévő Szentlászlói út 60. szám alatti 

ingatlan értékesítésére kiírt pályázat eredményhirdetéséről 

Előadó: Miakich Gábor polgármester   

 

 

Miakich Gábor polgármester: a nyílt ülést 18.08 órakor megnyitja, megállapítja, hogy a 

Képviselő-testület határozatképes, a jelenlévő képviselők száma 17 fő. 

A bizottságok a határozati javaslat B) változatát támogatták, így azt szavazásra bocsátja. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 935   Száma: 2005.11.15/8/0/ 

Ideje: 2005.nov..15 18:10 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elfogadva 

Minősített 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: 
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Benkovits György Igen - 

dr. Dietz Ferenc Igen - 

Eszes Sándor Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hankó László Igen - 

Horváth Győző Igen - 

dr. Kiss László Igen - 

Lakatos Pálné Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Miakich Gábor polgármester Igen - 

Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 

Simonyi György Igen - 

Szegő Eta Igen - 

Wachsler Tamás Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Zsigmondi Éva Igen - 

dr. Bindorffer Györgyi Tart. - 

dr. Dragon Pál Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

 

     

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

422/2005. (XI.15.) Kt. sz. határozata: 

   

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat vagyonáról és az 

önkormányzati vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló módosított 34/2003. (VI.18.) 

Önk számú rendelet 24.§ (3) bekezdésében foglaltak alapján nem ír ki pályázatot, hanem 

folyamatosan hirdeti az ingatlant értékesítésre. 

 

Felelős:     Polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

 

 

A Képviselő-testület a 31. napirendi pontot zárt ülésen tárgyalja, melyről 

külön jegyzőkönyv készül.  
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32. Előterjesztés  a szentendrei belterületi 90/2. hrsz–ú önkormányzati tulajdonban álló 

ingatlan jogi sorsának rendezéséről 

Előadó:  Miakich Gábor polgármester   

 

 

Miakich Gábor polgármester: a nyílt ülést megnyitja, megállapítja, hogy a Képviselő-testület 

határozatképes, a jelenlévő képviselők száma 16 fő.  

Kérdés, hozzászólás nem lévén a határozati javaslatot szavazásra bocsátja.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 938   Száma: 2005.11.15/10/0/ 

Ideje: 2005.nov..15 18:13 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 15 93,75 78,95 

Nem 1 6,25 5,26 

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. Dietz Ferenc Igen - 

Eszes Sándor Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hankó László Igen - 

Horváth Győző Igen - 

dr. Kiss László Igen - 

Lakatos Pálné Igen - 

Miakich Gábor polgármester Igen - 

Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 

Simonyi György Igen - 

Szegő Eta Igen - 

Wachsler Tamás Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Zsigmondi Éva Igen - 

dr. Bindorffer Györgyi Nem - 
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dr. Dragon Pál Távol - 

Magyar Judit Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

 

     

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

424/2005. (XI.15.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja, hogy az Önkormányzat 

tulajdonát képező szentendrei belterületi 90/2 hrsz–ú ingatlan megosztásra kerüljön, és hogy az 

így kialakítandó telkek közül 

1. azt, amelyiken a Lakatos Gyula  (2000 Szentendre, Patak u. 22.) tulajdonát képező ingatlan áll, 

Lakatos Gyula megvásárolhassa azzal, hogy a megosztás folytán kialakuló másik telekre történő 

bejárást – amennyiben az szükséges, akkor szolgalmi jog útján – biztosítani kell. 

2. azt, amelyiken a Lakatos Tamás (2000 Szentendre, Patak u. 24.) által használt épület áll, 

elsősorban értékesítésre kerüljön Lakatos Tamásnak, illetve családjának; amennyiben az ott élők 

a telket megvásárolni nem kívánják, úgy értékbecslő által meghatározott használati díjat 

érvényesítsen az Önkormányzat Lakatos Tamással és családjával szemben. 

 

Felelős:  Polgármester  

Határidő: 2006. január 31. 

 

 

 

 

A Képviselő-testület a 33. napirendi pontot zárt ülésen tárgyalja, melyről 

külön jegyzőkönyv készül.  
 

 

 



 143 

 

 

 

34.  Interpellációk, kérdések 

 

 

 

Miakich Gábor polgármester: a nyílt ülést megnyitja, megállapítja, hogy a Képviselő-testület 

határozatképes, a jelenlévő képviselők száma 16 fő. 

Kérdése dr. Kiss László képviselőhöz, hogy az interpellációjára írásban megküldött választ 

elfogadja-e?  

 

dr. Kiss László képviselő: jelzi, hogy az interpellációra adott választ elfogadja.  

 

Zsigmondi Éva képviselő: interpellációja a következő:  

„Szentendrén hányszor lehet „eladni” vagy „elcserélni” önkormányzati lakást?  

- a Battyány u. 3. sz. lakás bérlője Dudás Mihály saját költségén hozatta rendbe, illetve 

alakította át az önkormányzati tulajdonú lakását? (-holott volt, amikor kikapcsolták az 

áramot, mert nem tudta fizetni!) 

- a Rákóczi u. 17.-ben a lakás Sárközi néven szerepel, és nem is ők laknak benne – (ők 

építették!) illetve Horváth Józsefék lakják. 

Ki ellenőrzi vagy milyen módon az ilyen és hasonló eseteket?” 

 

Miakich Gábor polgármester: az Önkormányzat nyilvántartása szerint Sárközi Zsigmond a 

bérlő, a lakást ők újították fel, nagyon lelakott volt, amikor átvették. A hivatal megteheti, hogy 

ellenőrzést végez, ki lakja a lakást, amelyre már többször volt példa.  

Dudás Mihály bérleményét elcserélte a Budapest, Karcag utcai lakásra. A cseréhez becsatolta az 

igazolásokat, a bérleményre sem lakbér, sem közüzemi díjtartozása nincs. Ennek ismeretében az 

Önkormányzatnak hozzá kellett járulnia a cseréhez.  

Felkéri a Közigazgatási és Népjóléti Irodát, hogy vegye fel Zsigmondi Éva képviselővel a 

kapcsolatot. Beszéljék át a problémát, az Iroda kikeresi a kapcsolódó törvényeket, és arra 

készítenek egy törvénymódosítási javaslatot, amelyet a testület a decemberi ülésén elfogadhat.  

 

Zsigmondi Éva képviselő: Polgármester Úr javaslatával egyetért, az interpellációra adott választ 

elfogadja.  

 

Lakatos Pálné képviselő: interpellációja a következő:  

„Tisztelt Polgármester Úr! A Szentlászlói u. 162-ben lakik 4 család, akik évek óta, 1995. óta 

kérik, hogy a Szentendre Város Polgármesteri Hivatala biztosítsa állampolgári jogukat. 

Állampolgári joguk többek között az esélyegyenlőség, vagyis, úgy akarnak élni, mint bármelyik 

szentendrei polgár. Úgy akarnak élni, hogy legyen gépkocsival megközelíthető útjuk. Tudni kell, 

hogy házaik a Bükkös patak jobb partján helyezkednek el. Ahhoz, hogy a közútra rá tudjanak 

menni, a patakon át kell jutni valahogy a bal partra. Jelenleg évek óta sem orvos, sem mentőautó, 

sem tűzoltókocsi nem tudná megközelíteni ezt a területet. Azért nem, mert semmilyen közúti 

kapcsolata, sem gyalogos, sem gépkocsival történő átjárása nincs jogilag semerre sem biztosítva. 

Évek óta ígéri a Hivatal, hogy megoldják ezt a problémát, de eddig az eredmény semmi! 

Legfeljebb annyi történt, hogy készült egy megállapodásról tervezet. Ha a lakók ezt aláírják, az 
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eddig jó idő esetén használható patakmedret sem használhatják gépkocsival, de a gyaloghidat 

sem, mert az önkormányzati területre vezet. Ide pedig a készülő megállapodás már nem engedi az 

átjárást a közút felé. Ha a lakók ezt aláírják, a beígért önkormányzati út helyett kaphatnának egy 

bozótosban levő 200-300 m hosszú területet útnak. Ezt a területet saját erejükből, és saját 

költségükön kiépíthetnék magánútnak. Ez a terület az Óbuda Tsz. területén van, akinek írásos 

engedélye sincs ezen a tervezeten. Az itt lakóknak 50 évig volt kialakult útjuk, ezért tudták 

házaikat jóváhagyott építési engedély alapján bővíteni, közművesíteni. Mikor lesz a kijárásuk, 

közműveik megléte megnyugtatóan biztosítva? Meddig húzza a Hivatal ennek az évtizedes 

problémának a megoldását? Kinek az érdeke az, hogy ebben az ügyben ne történjen semmi?” 

 

Miakich Gábor polgármester: az interpellációra 15 napon belül írásban válaszol. 

 

Zakar Ágnes képviselő: kérdése a következő: 

„Tárgy: beruházások tervezése. Tisztelt Polgármester úr! A tervezésekre elfogadott 65 millió Ft 

hitelnek a sorsa felől szeretnék érdeklődni. Milyen felújítások, beruházások tervezése történt meg 

az idén? Milyen összegben? (Mennyibe kerültek az egyes tervek?) A tervekkel mikor és milyen 

pályázatokon kívánunk indulni? Mely beruházások tervezése maradt ki idén, és ha van ilyen, 

milyen okból maradt el az idei tervezés?” 

 

Miakich Gábor polgármester: a kérdésre 15 napon belül írásban válaszol. 

 

Szegő Eta képviselő: kérdése a következő: 

„Tárgy: A Pap-sziget sorsa. Tisztelt Polgármester Úr! Mindannyiunk előtt közismert a Pap-

sziget, és ezen belül a strand évek óta tartó áldatlan állapota. A sziget fejlesztése óriási lökést 

adhatna a városunk, egyben a turizmus fejlődésének. A strand állapota pedig évről évre romlik, a 

melegvíz-forrás használhatatlan; beruházó és befektető vállalkozó nélkül sorsa az enyészeté lesz. 

Információm szerint az elmúlt hónapokban tisztiorvosi vizsgálat is folyt a strandon, de ennek 

eredményéről a képviselőket eddig nem tájékoztatták. Kérdéseim ezek után:  

1. Mi volt az ÁNTSZ-vizsgálat eredménye?  

2. Mit kíván tenni a Pap-sziget és strand fejlesztése érdekében? Nem kellene-e sürgősen 

pályázatot kiírni a strand üzemeltetésére és felújítására, hogy a fél év múlva kezdődő 

szezonban már megújultan nyithasson ki?” 

 

Miakich Gábor polgármester: a kérdésre 15 napon belül írásban válaszol. 
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35.  Egyebek 

 

 

Zakar Ágnes képviselő: kérdése, hogy a kockakő-felújítás milyen stádiumban van? Sikerrel járt-

e a közbeszerzés? December 20. a határideje az 1+1-es utak esetében a közbeszerzés kiírásának, 

azzal hol tart a hivatal? A közművelődési pályázatokra még mindig nem történt meg a kifizetés, 

mely 50 E Ft-os összegeket jelentenek. Kéri, hogy ez történjen meg az év végéig.  

Kérdése Aljegyző Úrtól, hogy a Bogdányi u. - Fő tér – Bajcsy-Zs. úton, ahol lefestésre került egy 

sáv, lehetne-e egy hónapon keresztül reggel 7.30-8.30-ig, és du 16.00-17.00-ig a közterület-

felügyelőkkel betartatni a rendet?  

 

Szabó Géza aljegyző: természetesen megoldható a kérés, de a közterület-felügyelők munkája 

16.00 óráig tart. Általában 7.30-tól az iskolák előtt kezdenek, a mostani és a jövő héten Pismány 

az ellenőrzésre kijelölt terület. Azt követően a belvárost kívánják fokozottabban ellenőrizni. A 

jelzést köszönettel vette, több alkalommal ellenőrzést fog tartani a közterület-felügyelet a 

megépült akadályoknál, amelyek az autók behajtását akadályozzák meg. Igyekszenek minden 

területet bejárni, de egy területnek az egy hónapon keresztül való ellenőrzését nem tudják 

vállalni.  

 

Miakich Gábor polgármester: a közművelődési pályázatokat igyekszenek kifizetni a jövő héten. 

A kockakő-burkolatokkal kapcsolatban a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság még a mai napon 

reggel is döntött a képviselői felajánlásokról. Az ajánlatok bekérése megtörtént, ha a teljes összeg 

már ismert, talán véglegesíteni lehet.  

 

Zsigmondi Éva képviselő: tájékoztatásul elmondja, hogy a legutóbbi Szociális és Egészségügyi 

Bizottság ülésén megjelentek orvosok és a SZEI gazdasági igazgatója, és a bizottsági tagok 

részéről a SZEI-ben lévő orvosok munkájával kapcsolatosan merültek fel panaszok! Nem kíván 

felsorolni különböző egyéni problémákat, de ígéret hangzott el a bizottsági ülésen Igazgató 

Főorvos Úr részéről, hogy egy vélemény-nyilvánítási doboz kerül kihelyezésre az intézményben.  

A Rodinnel szemben épül egy hatalmas, többlakásos épület, és felhívja a figyelmet, hogy több fa 

is kivágásra került.  

 

Miakich Gábor polgármester: jelzi, hogy az építtető a fakivágásokra engedélyt kért.  

 

Benkovits György képviselő: múltkorában Jegyző Asszonytól kérte, hogy intézkedjék néhány 

adat hozzáférhetősége érdekében. Ezekből 3-4 nap múlva megkapta 10 évre visszamenőleg az 

építési engedélyeket a lakóépületekre, víkendházakra vonatkozóan, ill. a kiadott használatbavételi 

engedélyeket. Az ezen felül kért statisztikákat is szeretné minél hamarabb kézhez venni.  

 

Miakich Gábor polgármester: jelzi, hogy az adatok kigyűjtése folyamatban van.  

 

Benkovits György képviselő: a lakosok kérdést tettek fel számára, hogy a kockakő-burkolatot 

visszaállítják-e azokban az utcákban, ahol hamarosan az Elektromos Művek kábelesít. Kérdése, 

hogy pontosan mikor kezdődik a kábelesítés? Továbbá a víz- és az elektromos helyreállítás össze 

van-e hangolva? Értelmetlen lenne visszaállítani a burkolatot, mert a hamarosan kezdődő 

kábelesítés miatt ismételten felszedésre kell, hogy kerüljön.  



 146 

 

Miakich Gábor polgármester: sajnos néhány kisebb helyen van összefüggés a két hely között. 

Mivel a beruházó nem az Önkormányzat, ez nem megoldható, de nem a város pénzét fogja 

terhelni. A hivatal ugyanúgy megköveteli az úthelyreállítást. Megpróbáltak egyeztetni, de nem 

sikerült összehozni. Kis szakaszon lesz átfedés. Mindenesetre a belvárosban kockakővel történik 

a burkolás.  

 

Zakar Ágnes képviselő: a környezetvédelmi programhoz beadtak egy pályázatot, amelyet meg is 

nyertek, és a minisztérium csak Szentendre szerződését veszítette el! Ezért nem tud indulni a 

környezetvédelmi program készítése. Kéri Polgármester Urat, hogy próbáljon meg közbenjárni a 

Minisztériumnál, hogy a 6 vagy 7 hónapja megszavazott támogatást a minisztérium adja meg, és 

el tudjon kezdődni a környezetvédelmi program megírása. 

Benkovits György képviselőnek válaszolja, hogy a kábelekre vonatkozóan ugyanazon kérdést 

feltette Virágh János csoportvezetőnek, aki azt válaszolta, hogy lesz olyan hely, ahol a járda alá 

fogja javasolni a kábelek bevitelét, hogy ne kelljen még egyszer felbontani az útburkolatot.  

 

Miakich Gábor polgármester: a környezetvédelmi programmal kapcsolatos anyagnak utána fog 

járni.  

 

Szegő Eta képviselő: a Pismány aljában elkezdődött a csatornaépítés, és információja szerint, 

azon a rövid szakaszon, ahol már dolgoznak, a közművek véletlenül sem ott vannak, ahol a 

térkép jelzi azokat. Kérdése, hogy ha ezeket a közműveket az építtetők megtalálják, nem lehetne 

ezzel párhuzamosan javítani a hivatalban a közművek helyét.  

 

Miakich Gábor polgármester: korábban is volt rá példa, hogy a közművek tulajdonosaival 

felvették a kapcsolatot, ezt megpróbálják jelenleg is.  

További hozzászólás nem lévén az ülést 18.37 órakor bezárja! 

 

 

K. m. f. 

 

 

 

 Miakich Gábor  dr. Molnár Ildikó 

 polgármester jegyző 


