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Szám: 35/2005. 
 
 

JEGYZ�KÖNYV 
 
 

Készült Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
2005.  szeptember 13-án  (kedden ) 09.10 órai kezdettel tartott  ülésér�l 

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

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

 
 
Távol vannak: Benkovits György, dr. Bindorffer Györgyi, dr. Pázmány Annamária és   

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

dr. Dóka Zsolt jogász, dr. Drobilisch Erzsébet, Fekete János irodavezet�,  
Gy�riné Franyó Éva bels� ellen�r, dr. L�rincz Andrea, Marosi Imréné,   
Puhl Márta irodavezet�   

 
Miakich Gábor polgármester: az ülést megnyitja, megállapítja, hogy a Képvisel�-testület 
határozatképes, a jelenlév� képvisel�k száma 15 f�.   
A következ� 7 sürg�sségi indítványra tesz javaslatot, melyek napirendre vételér�l külön 
szükséges döntenie a Képvisel�-testületnek: 

1. Sürg�sségi indítvány árvízkárosultak megsegítésér�l 
2. Sürg�sségi indítvány közterület min�sítés� ingatlant érint� telekalakítás jóváhagyásáról 
3. Sürg�sségi indítvány megvalósíthatósági tanulmány készítetésér�l a Püspökmajor 

lakókörnyezet energiahatékonysági beruházásához 
4. Sürg�sségi indítvány a Véd�n�i és Ifjúság – egészségügyi Szolgálat létszámb�vítése 
5. Sürg�sségi indítvány Szentendre Város közigazgatási területén 2005. szeptember 14-18-ig 

terjed� id�szakban végzend� rendkívüli szúnyoggyérítésr�l 
6. Sürg�sségi indítvány az árvízvédelmi töltésen vezetett kerékpárút kapcsán az EU Öner� 

Alaphoz történ� pályázat benyújtásáról 
7. Sürg�sségi indítvány a Budapest és Vonzáskörzete Települési Önkormányzatainak 

Társulási Megállapodása közös zajtérkép készítésér�l. 
El�zetesen megbeszéltek  szerint javasolja levenni  a napirendr�l a 22.  számú "El�terjesztés a 
Városfejlesztési Kht. ügyvezet�jének választására vonatkozó pályázat kiírásáról", a 19. számú    
"El�terjesztés az ANNO DOMINI Kulturális, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. beszámolójának 
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értékelése a Szentendre és térsége Turisztikai Marketing Tervének elkészítését támogató 
feladatok elvégzésér�l" cím� napirendi pontokat, valamint  a 31-32.  számú el�terjesztéseket,  
melyekben  a Közbeszerzési Munkacsoport érvényes ajánlat híján nem tudott  dönteni, ezért  nem 
tárgyalhatók. Ezek  a következ�k: 
"El�terjesztés az Izbégi Általános Iskolához tartozó Szentendre, Anna u. 22. szám alatti épület 
tet� és homlokzat felújítására kiírt közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozataláról"  
valamint  "El�terjesztés Szentendre, Bercsényi utca 2. szám alatti épület tet� és homlokzat 
felújítására kiírt közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozataláról" .   
Végül  visszavonja a 38. napirendi pontot, mert nem érkezett  fellebbezés. A meghívóból  
kimaradt  a 18. napirendi pont címe, mely a következ�: "El�terjesztés a  Szentendre, Kossuth 
Lajos u. 5. (hrsz.: 1052) szám alatt található épület statikai vizsgálatának elvégzésére kiírt 
egyszer� közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozataláról" 
Ügyrendi javaslata szerint az  1. számú árvíztámogatásról szóló sürg�sségi indítványt ebédszünet 
után tárgyalja a testület, így  el�tte  lesz mód az egyeztetésre, valamint a sürg�sségi indítványok 
nagy száma miatt javasolja, hogy a 25. számú  el�terjesztés megtárgyalását vegye a Képvisel�-
testület els�ként sorra, mert  az érdekeltek már itt várakoznak az el�térben.  A 25. napirendi pont 
címe: "El�terjesztés az 1704 hrsz-ú Frangepán utca egy részének kisajátításáról".  
 
Zakar Ágnes képvisel�:  az el�zetes megbeszélések szerint   Polgármester Úr  levette a 
napirendr�l a  Városfejlesztési Kht. ügyének tárgyalást.  A júniusi testületi ülésen döntés született 
arról, hogy a Kht. alapító  okiratát módosítani szükséges, ami viszont elhalasztódott. Pótlólagosan   
az  októberi ülésen kerül  a testület elé megtárgyalásra.  
A 14. számú el�terjesztés, mely a "f�t�m� területén elhelyezend� uszoda és szabadid�központról, 
Püspökmajor lakótelep Fehérvíz utca – Kálvária út – Hamvas Béla u. -1245/41 hrsz-ú út által 
határolt terület szabályozási terv tervezési programjának jóváhagyása" címmel ismert,  három 
részre lett bontva a könnyebb tárgyalhatóság végett.  
A 25. napirendi pont  tárgyalásának el�re vételével egyetért a Polgári Koalíció. 
   
Miakich Gábor polgármester: a napirendhez nem érkezett több módosító javaslat, így 
szavazásra bocsátja  azt.  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 704   Száma: 2005.09.13/0/0/ 
Ideje: 2005. szept. 13. 09:24 
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszer� szavazás 
 
Tárgya:  
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 100.00 78.95 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 15 100.00 78.95 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 4   21.05 
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Összesen 19   100.00 
Megjegyzés: 
dr. Dietz Ferenc Igen - 
dr. Dragon Pál Igen - 
Eszes Sándor Igen - 
Fülöp Zsolt Igen - 
Hankó László Igen - 
Horváth Gy�z� Igen - 
dr. Kiss László Igen - 
Lakatos Pálné Igen - 
Magyar Judit Igen - 
Miakich Gábor polgármester Igen - 
Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 
Simonyi György Igen - 
Szeg� Eta Igen - 
Zakar Ágnes Igen - 
Zsigmondi Éva Igen - 
Benkovits György Távol - 
dr. Bindorffer Györgyi Távol - 
dr. Pázmány Annamária Távol - 
Wachsler Tamás Távol - 
 
 
Miakich Gábor polgármester: a Képvisel�-testület a napirendet  az ügyrendi módosításokat 
figyelembe véve  15 igen szavazattal   elfogadta.  
 
 

N A P I R E N D :  
 
 
 

 T á r g y :  
 

E l � a d ó :  

 Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekr�l 
 

Miakich Gábor 
polgármester 

 
 Jelentés a lejárt határidej� önkormányzati határozatok 

végrehajtásáról 
 
 

Miakich Gábor 
polgármester 

 

 Beszámoló átruházott hatáskörben tett intézkedésekr�l 
 

Miakich Gábor 
polgármester 

 
1. El�terjesztés az 1704 hrsz-ú Frangepán utca egy részének 

kisajátításáról 
 

Miakich Gábor 
polgármester 
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2. Sürg�sségi indítvány közterület min�sítés� ingatlant érint� 
telekalakítás jóváhagyásáról 
 

Miakich Gábor 
polgármester 

 
3. Sürg�sségi indítvány megvalósíthatósági tanulmány 

készítetésér�l a Püspökmajor lakókörnyezet 
energiahatékonysági beruházásához 
 

Miakich Gábor, 
Radványi G. Levente, 
dr. Dragon Pál, Hankó 

László, Horváth Gy�z�,  
dr. Kiss László, Magyar 

Judit, Zakar Ágnes  
képvisel�k 

 
4. 
 

Sürg�sségi indítvány a Véd�n�i és Ifjúság – egészségügyi 
Szolgálat létszámb�vítése 
 

Miakich Gábor 
polgármester 

 
5. Sürg�sségi indítvány Szentendre Város közigazgatási 

területén 2005. szeptember 14-18-ig terjed� id�szakban 
végzend� rendkívüli szúnyoggyérítésr�l 
 

Miakich Gábor 
polgármester 

 

6. Sürg�sségi indítvány az árvízvédelmi töltésen vezetett 
kerékpárút kapcsán az EU Öner� Alaphoz történ� pályázat 
benyújtásáról 
 

Miakich Gábor 
polgármester 

 

7.  Sürg�sségi indítvány a Budapest és Vonzáskörzete 
Települési Önkormányzatainak Társulási Megállapodása 
közös zajtérkép készítésér�l. 
 

Miakich Gábor 
polgármester 

 

8. Képvisel�i indítvány a Szabályozási Tervben nem 
szabályozott külterületi, lakóterületi fejlesztésre szánt 
területekr�l 
 

dr. Dragon Pál 
képvisel� 

9. El�terjesztés az iparosított technológiával épült lakóépületek 
energiatakarékos korszer�sítése, felújítás és a lakóépületek 
környezete felújításának támogatása céljából kiírt 
pályázathoz való csatlakozásról 

 

Radványi G. Levente 
képvisel� 

10. El�terjesztés a város köztisztaságáról szóló, többször 
módosított 45/2001. (X. 15.) Önk. sz. rendelet módosításáról  

 

Miakich Gábor 
polgármester 

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

Miakich Gábor 
polgármester 
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12. Sürg�sségi indítvány árvízkárosultak megsegítésér�l Miakich Gábor 
polgármester 

 

 

13. El�terjesztés Szentendre Város Önkormányzat 2005. évi 
költségvetésének I. félévi teljesítésér�l 
 

Miakich Gábor 
polgármester 

 
14. El�terjesztés a távh�szolgáltatásról és a távh�szolgáltatási 

díjak alkalmazásáról szóló 35/2003. (VI. 18.) Önk. rendelet, 
valamint a rövidített ügyintézési határidej� ügyekr�l szóló 
5/2004. (II. 13.) Önk. rendelet módosításáról 
 

dr. Molnár Ildikó 
jegyz� 

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

Miakich Gábor 
polgármester 

17. El�terjesztés a közterületen reklámcélra használható 
felületek egységes kezelése lehet�ségeinek felmérése 
címmel közbeszerzési eljárás indításáról 
 

Miakich Gábor 
polgármester 

18. El�terjesztés az önkormányzat gazdasági helyzetének 
stabilizációjáról a 216/2005. (VI. 14.) Kt. sz. határozat 
alapján 
 

Miakich Gábor 
polgármester 

19. El�terjesztés a Szentendre, Boldogtanyai út 19. szám alatti 
túlépítkezésr�l 
 

Miakich Gábor 
polgármester 

 
20. El�terjesztés a K�zúzó utcai Sportközpont Pályázati 

Felhívásáról 
 

Miakich Gábor 
polgármester 

 
21. Tájékoztató a Belváros Koncepciójáról - I. forduló 

 
Miakich Gábor 
polgármester 

 
22. El�terjesztés f�t�m� területén elhelyezend� uszoda és 

szabadid�központról, Püspökmajor lakótelep Fehérvíz utca 
– Kálvária út – Hamvas Béla u. -1245/41 hrsz-ú út által 
határolt terület szabályozási terv tervezési programjának 
jóváhagyása 
 

Miakich Gábor 
polgármester 

23. El�terjesztés szándéknyilatkozat tétele, hogy Szentendre 
városa az Európai M�vésztelepek Szövetségének tagja 
legyen 
 

Miakich Gábor 
polgármester 

 

24. El�terjesztés az iskolatej program folytatásáról 
 

Miakich Gábor 
polgármester 
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25. Tájékoztató a közterület felügyelet munkájának 
összehangolásáról  
 

dr. Molnár Ildikó 
jegyz� 

 
26. El�terjesztés a  Szentendre, Kossuth Lajos u. 5. (hrsz.: 1052) 

szám alatt található épület statikai vizsgálatának elvégzésére 
kiírt egyszer� közbeszerzési eljárást lezáró döntés 
meghozataláról 

 
Miakich Gábor 
polgármester 

 
 

27. El�terjesztés a Jázmin utcai pihen�park kialakításáról Miakich Gábor 
polgármester 

 
28. El�terjesztés Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-

testületének 362/2004. (XI.9.)Kt. sz. határozatában foglaltak 
végrehajtásáról és a létszámcsökkentéssel kapcsolatos 
költségvetési hozzájárulás igényléséhez szükséges 
Képvisel�-testületi döntésekr�l 
 

dr. Molnár Ildikó 
jegyz� 

29. Tájékoztató a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 
(röviden: Ket.) hatályba lépésér�l 
 

dr. Molnár Ildikó 
jegyz� 

 

30. El�terjesztés a hivatásos önkormányzati t�zoltó-
parancsnokságok szerállományának, technikai eszközeinek 
amortizációs cseréjére, korszer�sítésére kiírt pályázaton 
történ� részvételr�l 
 

Miakich Gábor 
polgármester 

 

31.  El�terjesztés az Önkormányzat tulajdonában lév� 
Szentlászlói út 60. szám alatti ingatlan értékesítésér�l  
Az Ötv. 12. § (4) bek. b) pontja értelmében zárt ülést 
rendelhet el! 
 

Miakich Gábor 
polgármester 

 

32. El�terjesztés az izbégi sportpályán m�köd� baseball pálya 
üzemeltetési szerz�désének meghosszabbításáról 
Az Ötv. 12. § (4) bek. b) pontja értelmében zárt ülést 
rendelhet el! 
 

Miakich Gábor 
polgármester 

 

33. El�terjesztés a 8906/5 hrsz-ú és a 014/38 hrsz-ú ingatlanok 
el�vásárlási jogának lemondásáról 
Az Ötv. 12. § (4) bek. b) pontja értelmében zárt ülést 
rendelhet el! 
 

Miakich Gábor 
polgármester 

 

34. El�terjesztés perbeli egyezségkötésr�l Farkas Lászlónéval  
Az Ötv. 12. § (4) bek. b) pontja értelmében zárt ülést 
rendelhet el! 
 

Miakich Gábor 
polgármester 
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35. El�terjesztés Szentendre Város Önkormányzat tulajdonát 
képez�, Szentendre, Kucsera F. u. 5. sz. alatti bérlakás 
jogcím nélküli használója, Bobák Istvánné kérelmének 
megtárgyalásáról 
Az Ötv. 12. § (4) bek. b) pontja értelmében zárt ülést 
rendelhet el! 
 

Miakich Gábor 
polgármester 

36. El�terjesztés az Izbégi Általános Iskolához tartozó 
Szentendre, Anna u. 22. szám alatti épület tet� és homlokzat 
felújítására kiírt közbeszerzési eljárást lezáró döntés 
meghozataláról 
Az Ötv. 12. § (4) bekezdés b.) pontja alapján zárt ülést 
rendelhet el! 
 

Miakich Gábor 
polgármester 

37. El�terjesztés Pismány szabályozási tervére kiírt 
közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozataláról 
Az Ötv. 12. § (4) bekezdés b.) pontja alapján zárt ülést 
rendelhet el! 
 

Miakich Gábor 
polgármester 

38. El�terjesztés Barcsay Jen� Általános Iskola építési 
beruházásában a m�szaki ellen�ri feladatok ellátására kiírt 
közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozataláról 
Az Ötv. 12. § (4) bekezdés b.) pontja alapján zárt ülést 
rendelhet el! 
 

Miakich Gábor 
polgármester 

39. El�terjesztés Városi Kitüntet� Díjak adományozásáról 
Az Ötv. 12. § (4) bekezdés a.) pontja alapján zárt ülés! 
 

Miakich Gábor 
polgármester 

 
40. El�terjesztés az önkormányzat tulajdonában álló lakások és 

nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletér�l szóló 
20/2003. (V.15.) Önk. sz. rendelet 4. § (2) bekezdése alapján 
a megüresedett önkormányzati lakásokról és hasznosításáról 
Az Ötv. 12. § (4) bekezdés a.) pontja alapján zárt ülés! 
 

Miakich Gábor 
polgármester 

 

41. Interpellációk, kérdések 
 

 

42. Egyebek 
 

 

 
 
Benkovits György  képvisel� megérkezik az ülésterembe, a jelenlév� 
képvisel�k száma: 16 f�.   
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Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekr�l 
 
dr. Dragon Pál képvisel�:   a város iparosaival  való egyeztetésr�l  és a kérelmükkel kapcsolatos  
lépésekr�l szeretne hallani. 
 
Hankó László  képvisel�: a Barcsay  Jen� Általános Iskola ügyér�l kér  tájékoztatást.  
 
Zakar Ágnes képvisel�: részint az el�tte szólókhoz kapcsolódva a GVOP pályázatról,  a Katonai 
Szakképz� és a HM vezet�ivel  történ� egyeztetésr�l  és az ehhez kapcsolódó óvodai 
elhelyezésr�l, valamint a Vasvári lakótelepen a lakóépülethez csatlakozó gázkéményen 
elhelyezend� rádiótelefon bázisállomásról  kíván tájékozódni. 
 
Eszes Sándor képvisel�: július 26-án a volt baromfifeldolgozó területének átjárhatóságáról  
történ�  egyeztetésr�l  kérdezi Polgármester Urat,  valamint az  augusztus 30-i intézményvezet�i 
értekezlet  témájáról szeretne hallani néhány szót.  Ez utóbbit mint a Városgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Bizottság  elnöke kérdezi.  
 
Horváth Gy�z� képvisel�: a Regionális Fejlesztési Tanács  ülésér�l  kérdezi a Polgármestert.   
 
Szeg� Eta képvisel�: Zakar Ágnes képvisel� asszony  már feltette  az általa is  megfogalmazott 
kérdést.  
 
dr. Dietz Ferenc képvisel�: szintén a Vasvári lakótelepen elhelyezend� rádiótelefon 
bázisállomásról  kérdezi: a szóban forgó épület a  "B" részen  a sátortet�s épületeken  kerül 
elhelyezésre?  
 
Miakich Gábor polgármester: igen, a jelzett épületen  kívánják felállítani a mobilantennát.    
 
Zsigmondi Éva képvisel�: a DMRV fejlesztési tervér�l kér tájékoztatást.  
   
Miakich Gábor polgármester: válaszol a feltett kérdésekre:  
- a GVOP pályázatról érdemes tudni, hogy a kistérség  540.000.000 Ft-os  e-közig  pályázaton 
lett nyertes, az országban  kistérségi  szinten az els�k közt.  Hosszas el�készítés után jelenleg a 
pályázat   közbeszerzési eljárása folyik, az els� ütemen vannak túl. Öt  pályázó közül lesz  
tárgyalásos eljárást követ�en kiválasztva a nyertes,  aki a   kivitelezést végzi. A  kistérség által 
létrehozott Szakmai Kollégiumban dr. Drobilisch Erzsébet és  Somogyi József képviseli  
Szentendre Városát.  A pályázat készítésében az IT  Egyesület volt segítségére  a kistérségnek,  
akik a  projekt során a  megrendel�i oldal min�ségbiztosítását is ellátják egyben.  
- az iparosokkal való egyeztetés  megtörtént, a területet érint�  kérdést Alpolgármester Úr kezeli.  
Szándékuk szerint nem kívánnak a várossal együttm�ködve  közös terület-fejlesztést indítani,  bár 
meggy�z�dése szerint mindkét fél számára az lett volna a  legmegfelel�bb. 
- a Barcsay Jen� Általános Iskolában megtörtént az évnyitó, minden osztályt sikerült elhelyezni.  
Az oktatási és a munka terület elválasztásra került.  Megjegyzi,  a kivitelez� az utolsó  napokban 
még 110 f�t bocsátott a rendelkezésükre, hogy a rakodás és az osztályok berendezése határid�re  
megtörténjen,  amit még éjszaka is végeztek.  Igazgatón�vel  és a kivitelez�vel egyeztetve a 
három els� osztály  is a  végleges helyére került, oly módon, hogy  az osztályterem  végleges 
burkolata   a hétvégén   kerül lerakásra, mert a  simított  beton technikai száradási idejét  ki kell 
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várni.  Az ütemterv elkészült, a végleges egyeztetésre a napokban kerül sor.   Az els� résszámlát, 
melyet  a m�szaki ellen�r nem igazolt le, az ideiglenesen megbízott  új m�szaki ellen�r a  
kivitelez�  költségére újra felmért és mintegy 15.000.000 Ft csökkenéssel  javasolt  megküldeni a 
Kincstárnak.    
-  a  Katonai Szakképz�be egy felszámolt  intézményb�l kerülnek ide a  katonák. Jelezték nekik, 
hogy  óvodai ellátást csak akkor tudnak biztosítani, ha a HM  finanszírozza.  Találtak közös 
megoldást, a Vasúti Villasori Óvoda  egy csoportszobával való b�vítésével  megoldható a 
helyzet, és pozitív eredmény, hogy  kb. 10 szentendrei óvodás is  elhelyezésre kerülhet pluszban.  
-  a Vasvári lakótelepen a lakóépülethez csatlakozó gázkéményen elhelyezend� rádiótelefon 
bázisállomásról   a következ�ket tudja mondani:  a  területre tulajdonosi hozzájárulás szükséges,  
hisz annakidején az építkezés folyamán  nem rendezték el a  kémény  épületen  való feltüntetését. 
Megoldás lehet a telekrész megvásárlása, vagy  hosszabb távú  bérlése a lakók részér�l.     
- a volt baromfifeldolgozó területének átjárhatóságáról  történ�  egyeztetés sikeresnek mondható,  
a beruházó keresi a  megoldást.   
- az intézményvezet�i értekezleten  a f� téma a felújítások  állása volt,  a pályázatok elbírálása,   
az osztálylétszáma vonatkozó  szabályok ismertetése.  A Városgazdálkodási és Környezetvédelmi 
Bizottságnak a CÉDE  pályázat elfogadása után lesz tennivalója.      
- a  Regionális Fejlesztési Tanács   nyári rendkívüli ülésein szintén a pályázatok elbírálása volt a  
f� téma. F�bb esemény a Fejlesztési Terv   továbbítása volt még. Dunakanyar térség  fejlesztése 
sajnos kismértékben szerepel a tervekben.  
- a DMRV vezet�ivel a csatorna beruházás  miatt vált szükségessé az egyeztetés.  Az � 
beruházásukban fog megvalósulni a Teátrum  feletti átemel�höz érkez� vezeték b�vítése, ami 
azért fontos, mert  ennek kivitelezési költségét a DMRV  vállalta. Több 10 millió Ft-os munkát 
jelent.  Egyeztetés  történt még több kisebb átemel�  korszer�sítése, mely új technológia 
alkalmazásával  megakadályozza a  betonelemek károsodását és csökkenti  a b�zt.    A Duna 
korzón jelent ez lényeges változást, f�leg a "Fehérház"  és a Zeneiskola    környékén.                                                                                                          
 
 
 
Jelentés a lejárt határidej� önkormányzati határozatok végrehajtásáról 
El�adó: Miakich Gábor polgármester 
 
 
Miakich Gábor polgármester: kiosztásra került egy kiegészítés a közúthálózat fejlesztéshez 
kapcsolódóan, mely a 123/2005. (IV. 12.) Kt. sz. határozat  határidejének meghosszabbításáról 
szóló javaslatot tartalmazza.  Jegyz� Asszony  kíván hozzászólni.   
 
dr. Molnár Ildikó jegyz�: a Jogi-, Igazgatási és Ügyrendi Bizottság  ülésén jelezte már, hogy a 
156/2005. (V.10.) Kt. sz. határozat határidejét a  2005. decemberi testületi ülésre  célszer� 
módosítani,  miután a Képvisel�-testület az  augusztus 25-i rendkívüli ülésén  módosította  a 
Városi Szolgáltató Rt.-nél lefolytatandó vizsgálat  befejezésének határidejét.  A lejárt határidej� 
önkormányzati határozatok végrehajtásáról  szóló jelentés erre vonatkozó pontját  és a 
vizsgálatról szóló határozatot így lehetne összhangba hozni.  
 
dr. Bindorffer Györgyi  és Wachsler Tamás   képvisel�k megérkeznek az 
ülésterembe, a jelenlév� képvisel�k száma: 18 f�.   
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Szeg� Eta  képvisel�: a 14. oldal alján a  Pilis Rádió tartozásáról  szóló jelentésben olvasható, 
hogy a tartozás rendezésér�l még nem jelzett vissza  a cég.  A Képvisel� Asszony nem ért egyet  
az új határid� módosításával.  
 
Miakich Gábor polgármester:  képvisel� asszony észrevétele jogos,   jelzi a rádiót m�ködtet� 
cég  id�közben rendezte  a megállapodás szerinti tartozását.  
 
Zakar Ágnes képvisel�: az útjavításra szánt  100 M Ft-os hitelfelvételr�l  kíván  b�vebben 
szólni.  A témára interpelláció formájában is visszatér az ülésen. Hangsúlyozza, nem ért egyet 
azzal, hogy a  Pismányi csatornázás hitelfelvétele miatt  elhalasztódjon a közúthálózat 
fejlesztésére szánt  hitel  határidejének elhalasztása.    
Két kérdésre vár  még választ:  
- a   "Móricz-Petzelt"  telekcsere  megtörtént, vagy  még a mai napig is  tart az egyeztetés  Pest 
Megye Önkormányzatával ?    
- a   Vodafone Magyarország Rt.-vel "külterületen létesítend� adótorony létesítésére" szóló 
szerz�dés megkötésre került.  2005. áprilisában, melyben a cég kérésére  módosítás (csökkenés!) 
történt a bérleti díj tekintetében. A  Képvisel�-testület  ez év áprilisában  döntött az ügyben, és 
megküldte a módosított szerz�dés-tervezetet a Vodafone Rt.-nek,  akik  a mai napig  nem  
reagáltak.  Tárgytalannak kell tekinteni  a szerz�dést, vagy  a cég  válaszára várnak még?   
- Szeg� Eta képvisel� társa  Pilis Rádiót érint� hozzászólásával egyetért,  valamint úgy véli,  az 
újonnan megkötött szerz�dés  szerinti fizetés  id�beni teljesítését a továbbiakban   ellen�rizni 
szükséges a Hivatal részér�l. 
 
Miakich Gábor polgármester:  válaszol az elhangzott  kérdésekre: 
- pályázatok: mivel útfelújítással kapcsolatban két pályázat is párhuzamosan  került beadásra, 
véleménye szerint  érdemes megvárni a döntést, mert még nem tudni, hogy  melyikre milyen 
összeg�  támogatást fognak kapni. Minden további döntés el�tt szükséges lezárni a Pismányi 
csatornázás hitelezésének  folyamatát, mert  amíg nem tudni milyen mértékben terheli meg a  
rendelkezésre álló hitelkeretet,  addig nem lehet továbblépni. Viszont egy 480 M Ft-os állami 
támogatással  megvalósuló    milliárdos  nagyságrend�  beruházást  nem veszélyeztethetnek.     
- a   "Móricz-Petzelt"  telekcsere  ügyében tart a folyamat,  még nem zárult le.        
- a Vodafone   szerz�dést illet�en Irodavezet� Asszony    tud b�vebb tájékoztatást adni.  
 
Zakar Ágnes képvisel�: a pályázattal kapcsolatos hozzászólására kapott válasszal nem ért egyet,  
kéri a jelentés említett pontját külön szavaztatni.   
                                                                                                                                                   
Miakich Gábor polgármester: a 123/2005. (IV. 12.) Kt. sz. határozat  végrehajtásáról szóló  
jelentést külön bocsátja szavazásra.     

 
Zakar Ágnes képvisel�: nem érti hogyan maradhatott ki az érintett hat utca  felújítása a 
tervekb�l.  Miért nem tudták id�ben beadni a pályázatokat?  
 
Miakich Gábor polgármester:  felhívja Képvisel� Asszony  figyelmét a következ�kre: a  
városban történ� felújítások  folyamatot alkotnak. Pl. egy csatorna kivitelezési terve, melyre  
pályázatot lehet beadni, általában a tanulmányterv készítésével kezd�dik, mely általában a  
pályázat beadását megel�z�en   3-4 évvel történik.  A háttérmunkák akkor is folynak, amikor   
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nem történik látványos el�relépés.    
Jegyz� Asszony jelzi,  hogy a határozati javaslatban a 37/2005. (II.22.)  Kt. számú   és a 29/2005. 
(IV.12.) Kt. sz. határozatra vonatkozó  sorok  tévedésb�l kerültek be, a 123/2005-r�l külön 
szavaznak.  
További hozzá szólás nem lévén a  123/2005. (IV. 12.) Kt. sz. határozat határidejének 
meghosszabbításáról szóló javaslatot szavazásra bocsátja.  
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 705   Száma: 2005.09.13/1/0/ 
Ideje: 2005.szept..13 09:57 
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elutasítva 
Egyszer� szavazás 
Tárgya:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 9 50.00 47.37 
Nem 9 50.00 47.37 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 94.74 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.26 
Összesen 19   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
Benkovits György Igen - 
Eszes Sándor Igen - 
Hankó László Igen - 
Magyar Judit Igen - 
Miakich Gábor polgármester Igen - 
Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 
Simonyi György Igen - 
Szeg� Eta Igen - 
Zsigmondi Éva Igen - 
dr. Bindorffer Györgyi Nem - 
dr. Dietz Ferenc Nem - 
dr. Dragon Pál Nem - 
Fülöp Zsolt Nem - 
Horváth Gy�z� Nem - 
dr. Kiss László Nem - 
Lakatos Pálné Nem - 
Wachsler Tamás Nem - 
Zakar Ágnes Nem - 
dr. Pázmány Annamária Távol - 
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Miakich Gábor polgármester:  a Képvisel�-testület  9 igen  és 9 nem szavazattal  nem fogadja 
el a  123/2005. (IV. 12.) Kt. sz. lejárt határidej� határozatról szóló jelentést,  az ügy  kivizsgálását 
a   Költségvetési és Vagyon Bizottság hatáskörébe  utalja.   
Szavazásra bocsátja  a határozati javaslatot.  
  
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 706   Száma: 2005.09.13/1/0/ 
Ideje: 2005. szept. 13. 09:57 
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszer� szavazás 
Tárgya:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 94.74 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 94.74 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.26 
Összesen 19   100.00 
Megjegyzés: 
 
Benkovits György Igen - 
dr. Bindorffer Györgyi Igen - 
dr. Dietz Ferenc Igen - 
dr. Dragon Pál Igen - 
Eszes Sándor Igen - 
Fülöp Zsolt Igen - 
Hankó László Igen - 
Horváth Gy�z� Igen - 
dr. Kiss László Igen - 
Lakatos Pálné Igen - 
Magyar Judit Igen - 
Miakich Gábor polgármester Igen - 
Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 
Simonyi György Igen - 
Szeg� Eta Igen - 
Wachsler Tamás Igen - 
Zakar Ágnes Igen - 
Zsigmondi Éva Igen - 
dr. Pázmány Annamária Távol - 
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Miakich Gábor polgármester:  a Képvisel�-testület  18 igen  szavazattal   a következ� 
határozatot hozza:  
 
 

Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
306/2005. (IX.13.) Kt. sz. határozata: 

 
 

Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testülete megtárgyalta a lejárt határidej� 
önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló jelentést. 
 
1. a 29/2005. (I. 18.) Kt. sz. határozat, 

38/2005. (II. 22.) Kt. sz. határozat, 
42/2005. (II. 25.) Kt. sz. határozat, 
43/2005. (II. 22.) Kt. sz. határozat, 
109/2005. (IV. 12.) Kt. sz. határozat, 
125/2005. (IV. 12.) Kt. sz. határozat, 
131/2005. (IV. 12.) Kt. sz. határozat, 
146/2005. (V. 10.) Kt. sz. határozat, 
180/2005. (V. 10.) Kt. sz. határozat 
185/2005. (V. 10.) Kt. sz. határozat, 
190/2005. (V. 12.) Kt. sz. határozat, 
191/2005. (V. 10.) Kt. sz. határozat, 
192/2005. (V. 10.) Kt. sz. határozat, 
195/2005. (V. 10.) Kt. sz. határozat, 
197/2005. (V. 10.) Kt. sz. határozat, 
206/2005. (V. 18.) Kt. sz. határozat, 
206/2005. (VI. 14.) Kt. sz. határozat, 
208/2005. (VI. 14.) Kt. sz. határozat, 
190/2005. (V. 12.) Kt. sz. határozat, 
216/2005. VI. 14.) Kt. sz. határozat, 
217/2005. (VI. 14.) Kt. sz. határozat, 
218/2005. (VI. 14.) Kt. sz. határozat, 
219/2005.  (VI. 14.) Kt. sz. határozat, 
222/2005. (VI. 14.) Kt. sz. határozat, 
227/2005. (VI. 14.) Kt. sz. határozat, 
229/2005. (VI. 14.) Kt. sz. határozat, 
232/2005. (VI. 14.) Kt. sz. határozat, 
237/2005. (VI. 14.) Kt. sz. határozat, 
238/2005. (VI. 14.) Kt. sz. határozat, 
243/2005. (VI. 14.) Kt. sz. határozat, 
245/2005. (VI. 14.) Kt. sz. határozat, 
249/2005. (VI. 14.) Kt. sz. határozat, 
251/2005. (VI. 14.) Kt. sz. határozat, 
253/2005. (VI. 14.) Kt. sz. határozat, 
270/2005. (VII. 12.) Kt. sz. határozat, 
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258/2005. (VI. 28.) Kt. sz. határozat, 
262/2005. (VI. 28.) Kt. sz. határozat, 
264/2005. (VI. 28.) Kt. sz. határozat, 
265/2005. (VI. 28.) Kt. sz. határozat, 
271/2005. (VII. 19.) Kt. sz. határozat, 
274/2005. (VII. 19.) Kt. sz. határozat, 
280/2005. (VII. 28.) Kt. sz. határozat és a  
287/2005. (VII. 28.) Kt. sz. határozat  végrehajtására adott jelentést elfogadja, 
 

2. és az alábbi határozatok határidejét meghosszabbítja úgy, hogy a 
29/2005. (I. 18.) Kt. sz. határozat határidejét 2005. októberi testületi ülésre módosítja, 
118/205. (IV. 12.) Kt. sz.  határozat határidejét 2005. szeptember 30-ára 
126/2005. (IV. 12.) Kt. sz. határozat határidejét 2005. október 30-ára, 
127/2005. (IV. 12.) Kt. sz. határozat határidejét: október testületi ülés, 
257/2005. (VII. 28.) Kt. sz. határozat határidejét folyamatosra, illetve szeptember 30-ra 
153/2005. (V. 10.)  Kt. sz. határozat határidejét: 2005. szeptember 30-ára, 
156/2005. (V. 10.) Kt. sz. határozat határidejét: 2005. decemberi testületi ülés, 
157/2005. (V. 10.) Kt. sz. határozat határidejét: 2005. októberi testületi  ülés, 
189/2005. (V. 10.) Kt. sz. határozat határidejét: 2005. 2005. december testületi ülés 
190/2005. (V: 12.) Kt. sz. határozat határidejét: 2005. októberi testületi ülés, 
191/2005. (V. 10.) Kt. sz. határozat határidejét: 205.  októberi testületi ülés, 
206/2005. (V. 18.) Kt. sz. határozat határidejét 2005. novemberi testületi ülés, 
217/2005. (VI. 14.) Kt. sz. határozat határidejét: 2005. októberi testületi ülés, 
225/2005. (VI. 14.) Kt. sz. határidejét: 2005. októberi testületi ülés, 

 226/2005. (VI. 14.) Kt. sz. határozat határidejét: 2005. októberi testületi ülés, 
255/2005. (VII. 28.) Kt. sz. határozat határidejét: folyamatosra, 
256/2005. (VI. 28.) Kt. sz. határozat határidejét: 2005. szeptember 30-ára, 
267/2005. (VII. 12.) Kt. sz. határozat határidejét: folyamatosra, beszámolásra: 2005. 
novemberi képvisel�-testületi ülés, 
276/2005. (VII. 19.) Kt. sz. határozat, 
284/2005. (VII. 28.) Kt. sz. határozat határidejét: 2005. szeptember 30-ára módosítja. 
286/2005. (VII. 28.) Kt. sz. határozat határidejét: Új határid�: folyamatos, beszámolásra: 
2005. december 31. 
 

Utasítja a Jegyz�t, hogy a határozatok végrehajtását kísérje figyelemmel, valamint a 
Polgármestert, hogy a tett intézkedésekr�l számoljon be. 
 
Határid�:  folyamatos 
Felel�s: Polgármester 
 
3. a Képvisel�-testület a 123/2005. (IV. 12.) Kt. sz. határozat  határidejének 

meghosszabbításáról szóló javaslatot nem fogadja el,  az ügy  kivizsgálását a   
Költségvetési és Vagyon Bizottság hatáskörébe  utalja.   

 
Határid�:  2005. októberi Költségvetési és Vagyon Bizottság  ülése, 
      2005. novemberi  Képvisel�-testületi ülés 
Felel�s: Költségvetési és Vagyon Bizottság  elnöke 
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Beszámoló a Képvisel�-testület által a a Polgármesterre – névhasználat engedélyezése 
tárgyában – átruházott hatáskörben tett intézkedésekr�l a 2005.05.28. – 2005.08.30. közötti 
id�szakban 
El�adó: Miakich Gábor polgármester 

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

Szavazás eredménye 
 

#: 707   Száma: 2005.09.13/2/0/ 
Ideje: 2005.szept..13 09:58 
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszer� szavazás 
Tárgya:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 94.74 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 94.74 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.26 
Összesen 19   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
Benkovits György Igen - 
dr. Bindorffer Györgyi Igen - 
dr. Dietz Ferenc Igen - 
dr. Dragon Pál Igen - 
Eszes Sándor Igen - 
Fülöp Zsolt Igen - 
Hankó László Igen - 
Horváth Gy�z� Igen - 
dr. Kiss László Igen - 
Lakatos Pálné Igen - 
Magyar Judit Igen - 
Miakich Gábor polgármester Igen - 
Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 
Simonyi György Igen - 
Szeg� Eta Igen - 
Wachsler Tamás Igen - 
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Zakar Ágnes Igen - 
Zsigmondi Éva Igen - 
dr. Pázmány Annamária Távol - 
 
Miakich Gábor polgármester:  a Képvisel�-testület  18 igen  szavazattal   a következ� 
határozatot hozza:  
   

 
Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 

307/2005. (IX.13.) Kt. sz. határozata: 
 
Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testülete a Szentendre Város Önkormányzatának 
Szervezeti és M�ködési Szabályzatáról szóló, többször módosított 6/2003. (II.24.) Önk. sz. 
rendelet 18. § (6) bekezdése értelmében a Képvisel�-testület által a Polgármesterre – 
névhasználat engedélyezése tárgyában – átruházott hatáskörben tett intézkedésekr�l szóló 
beszámolót a 2005.05.28. – 2005.08.30. közötti id�szakban - elfogadja. 
 
Felel�s:  Polgármester 
Határid�:  azonnal 

 
 
 

Beszámoló a Képvisel�-testület által a a Polgármesterre – népjóléti igazgatás területén – 
átruházott hatáskörben tett intézkedésekr�l a 2005. 05. 24. - 2005. 07. 30 közötti id�szakban  
El�adó: Miakich Gábor polgármester 

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

Szavazás eredménye 
 

#: 708   Száma: 2005.09.13/3/0/ 
Ideje: 2005.szept..13 09:58 
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszer� szavazás 
Tárgya:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 94.74 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 94.74 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.26 
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Összesen 19   100.00 
Megjegyzés: 
 
Benkovits György Igen - 
dr. Bindorffer Györgyi Igen - 
dr. Dietz Ferenc Igen - 
dr. Dragon Pál Igen - 
Eszes Sándor Igen - 
Fülöp Zsolt Igen - 
Hankó László Igen - 
Horváth Gy�z� Igen - 
dr. Kiss László Igen - 
Lakatos Pálné Igen - 
Magyar Judit Igen - 
Miakich Gábor polgármester Igen - 
Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 
Simonyi György Igen - 
Szeg� Eta Igen - 
Wachsler Tamás Igen - 
Zakar Ágnes Igen - 
Zsigmondi Éva Igen - 
dr. Pázmány Annamária Távol - 
 
Miakich Gábor polgármester:  a Képvisel�-testület  18 igen  szavazattal   a következ� 
határozatot hozza:  
 

Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
308/2005. (IX.13.) Kt. sz. határozata: 

 
Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testülete a Szentendre Város Önkormányzatának 
Szervezeti és M�ködési Szabályzatáról szóló, többször módosított 6/2003. (II. 24.) Önk. sz. 
rendelet 18. § (6) bekezdése értelmében a Képvisel�-testület által a Polgármesterre – népjóléti 
igazgatási területén – átruházott hatáskörben tett intézkedésekr�l a 2005. 05. 24. - 2005. 07. 30. 
közötti id�szakban szóló beszámolót elfogadja. 
 
Felel�s:  Polgármester 
Határid�:  azonnal 
 
 
Beszámoló a Képvisel�-testület által a Költségvetési és Vagyon Bizottságra átruházott 
hatáskörben tett intézkedésekr�l a 2005.05.01. – 2005.06.15. közötti id�szakban 
El�adó: Miakich Gábor polgármester 

Szeg� Eta  képvisel�: ez idáig a   lakások bérbeadásával kapcsolatos döntések a Szociális és 
Egészségügyi Bizottság elé kerültek véleményezésre, míg a jelenlegi döntést megel�z�en  a  
Költségvetési és Vagyon Bizottság  foglakozott az üggyel. Kérdése arra vonatkozik, mi indokolja 
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ezt, valamint a jöv�ben tisztázni szükséges  az ügyek menetét.  
 
Miakich Gábor polgármester:  a lakás pályázat útján került értékesítésre és mert   nem szociális  
alapú elhelyezés történt, ezért került a Költségvetési és Vagyon Bizottság  elé. Kéri ellen�rizni az 
eljárás jogosságát és Képvisel� Asszonyt tájékoztatni a megállapításról.   

További kérdés, hozzászólás nem lévén a  határozati javaslatot szavazásra bocsátja.  

 

Szavazás eredménye 
 

#: 709   Száma: 2005.09.13/4/0/ 
Ideje: 2005.szept..13 10:01 
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszer� szavazás 
Tárgya:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 94.44 89.48 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 1 5.56 5.26 
Szavazott 18 100.00 94.74 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.26 
Összesen 19   100.00 
Megjegyzés: 
 
Benkovits György Igen - 
dr. Bindorffer Györgyi Igen - 
dr. Dietz Ferenc Igen - 
dr. Dragon Pál Igen - 
Eszes Sándor Igen - 
Fülöp Zsolt Igen - 
Hankó László Igen - 
Horváth Gy�z� Igen - 
dr. Kiss László Igen - 
Lakatos Pálné Igen - 
Magyar Judit Igen - 
Miakich Gábor polgármester Igen - 
Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 
Simonyi György Igen - 
Wachsler Tamás Igen - 
Zakar Ágnes Igen - 
Zsigmondi Éva Igen - 
Szeg� Eta Tart. - 
dr. Pázmány Annamária Távol - 
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Miakich Gábor polgármester:  a Képvisel�-testület  17 igen  és 1 nem szavazattal   a következ� 
határozatot hozza:  
 
 

Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
309/2005. (IX.13.) Kt. sz. határozata: 

 
Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testülete a Szentendre Város Önkormányzat 
Szervezeti és M�ködési Szabályzatáról szóló többször módosított 6/2003. (II.24.) Önk. sz. 
rendelet 18. § (6) bekezdése értelmében, a 2005. május 1. – 2005. június 15. közötti id�szakban 
önkormányzati bérlakásra kötött lakásbérleti szerz�dések meghosszabbításához   a Költségvetési 
és Vagyon Bizottságra átruházott hatáskörben tett intézkedésér�l szóló beszámolót elfogadja. 
 
Felel�s:  Polgármester 
Határid�:  azonnal 
 
 
Beszámoló a Képvisel�-testület által a  M�vel�dési és Kisebbségi Bizottságra – a 
Közm�vel�dési és a Közösségi-kulturális civil pályázatok elbírásáról és a RODIN Galéria 
szoborpark kiállítás támogatásáról- átruházott hatáskörben tett intézkedéseir�l a 
2005.05.30-2005.08.23. közötti id�szakban 
El�adó: Miakich Gábor polgármester 

Miakich Gábor polgármester: szavazásra bocsátja  a határozati javaslatot:    
 

Szavazás eredménye 
 

#: 710   Száma: 2005.09.13/5/0/ 
Ideje: 2005. szept. 13. 10:01 
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszer� szavazás 
Tárgya:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 94.74 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 94.74 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.26 
Összesen 19   100.00 
Megjegyzés: 
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Benkovits György Igen - 
dr. Bindorffer Györgyi Igen - 
dr. Dietz Ferenc Igen - 
dr. Dragon Pál Igen - 
Eszes Sándor Igen - 
Fülöp Zsolt Igen - 
Hankó László Igen - 
Horváth Gy�z� Igen - 
dr. Kiss László Igen - 
Lakatos Pálné Igen - 
Magyar Judit Igen - 
Miakich Gábor polgármester Igen - 
Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 
Simonyi György Igen - 
Szeg� Eta Igen - 
Wachsler Tamás Igen - 
Zakar Ágnes Igen - 
Zsigmondi Éva Igen - 
dr. Pázmány Annamária Távol - 
 
Miakich Gábor polgármester:  a Képvisel�-testület  18 igen  szavazattal   a következ� 
határozatot hozza:  
 
 

Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
310/2005. (IX.13.) Kt. sz. határozata: 

 
Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testülete Szentendre Város Önkormányzatának 
Szervezeti és M�ködési Szabályzatáról szóló, többször módosított 6/2003. (II. 24.) Önk. sz. 
rendelet 18. § (6) bekezdésében foglaltak alapján a Képvisel�-testület által a M�vel�dési és 
Kisebbségi Bizottságra átruházott hatáskörök 1. pontja a Közm�vel�dési és a Közösségi-
kulturális civil pályázatok elbírálásáról és 10. pontja a Rodin Galéria  szoborpark kiállításának 
támogatásáról, a 2005.05.30.- 2005.08.23. közötti id�szakban tett intézkedésekr�l szóló 
beszámolót – elfogadja. 
                     
                             
Felel�s:  Polgármester 
Határid�:  azonnal 
 
 
 
Beszámoló a Képvisel�-testület által a Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottságra 
átruházott hatáskörben tett intézkedésekr�l a 2005. 06. 01. – 2005. 07. 30 közötti 
id�szakban 
El�adó: Miakich Gábor polgármester 
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dr. Dietz Ferenc képvisel�: a  6.  pontban jelzett  forgalomlassító  intézkedés   középen 
elhelyezett járdaszigetet jelent?    
A 7. pontban jelzett  2291 hrsz-ú közterület hol található, a város mely területén helyezkedik el?     
 
dr. L�rincz Andrea irodavezet�:  a PEMÁK-tól egy esetlegesen elhelyezhet� járdasziget 
építésére kértek  szakvéleményt, az említett  2291 hrsz-ú közterület pedig a Templom térnél a   
mellvéd alatti terület,  a lépcs�  folytatásánál lev� részt jelenti.  Az Egyházközséggel  és a 
tulajdonosokkal a Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság még folyamatosan egyeztet.  
 
Zakar Ágnes képvisel�:  a dr. Dietz Ferenc képvisel� által feltett kérdésre jelzi, az � 
kezdeményezése a jelzett forgalomlassító járdasziget  építése.  
 
Szeg� Eta  képvisel�: a 2. pontban utalás található a tömegközlekedési útvonal módosítására, 
amelyr�l b�vebben szeretne hallani.  
 
Miakich Gábor polgármester:   a  hétvégi pismányi járatot  érinti, amely szombat-vasárnap a 
Duna parton haladt.   
További hozzászólás nem lévén a határozati javaslatot szavazásra bocsátja.    
 

Szavazás eredménye 
 

#: 711   Száma: 2005.09.13/6/0/ 
Ideje: 2005. szept. 13. 10:04 
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszer� szavazás 
Tárgya:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 94.74 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 94.74 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.26 
Összesen 19   100.00 
Megjegyzés: 
 
Benkovits György Igen - 
dr. Bindorffer Györgyi Igen - 
dr. Dietz Ferenc Igen - 
dr. Dragon Pál Igen - 
Eszes Sándor Igen - 
Fülöp Zsolt Igen - 
Hankó László Igen - 
Horváth Gy�z� Igen - 
dr. Kiss László Igen - 
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Lakatos Pálné Igen - 
Magyar Judit Igen - 
Miakich Gábor polgármester Igen - 
Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 
Simonyi György Igen - 
Szeg� Eta Igen - 
Wachsler Tamás Igen - 
Zakar Ágnes Igen - 
Zsigmondi Éva Igen - 
dr. Pázmány Annamária Távol - 
 
 
Miakich Gábor polgármester:  a Képvisel�-testület  18 igen  szavazattal   a következ� 
határozatot hozza:  
 
  

Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
311/2005. (IX.13.) Kt. sz. határozata: 

 
Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testülete a Szentendre Város Önkormányzatának 
Szervezeti és M�ködési Szabályzatáról szóló 6/2003. (II. 24.) Önk. sz. rendeletének 18. § (6) 
bekezdés értelmében a 2005. 06. 01. – 2005. 07. 30 közötti id�szakban a Képvisel�-testület által 
a Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottságra átruházott hatáskörben tett intézkedésr�l 
szóló beszámolót elfogadja. 
 
                             
Felel�s:  Polgármester 
Határid�:  azonnal 
 
 
Miakich Gábor polgármester:  az ülés elején elfogadott ügyrendi javaslatnak megfelel�en a 
meghívóban  eredetileg 25 sorszámmal  jelzett napirendi pont tárgyalása következik.  
 
   
1. El�terjesztés az 1704 hrsz-ú Frangepán utca egy részének kisajátításáról 

El�adó: Miakich Gábor polgármester 
 
 
Miakich Gábor polgármester: a Frangepán utca egy részének kisajátításáról szóló el�terjesztést 
a bizottságok is megtárgyalták és  döntöttek az ügyben.   
 
Magyar Judit  képvisel�:  zárt ülés elrendelését javasolja, amennyiben  a zárt ülésen az érdekelt  
meghívott vendégek jelen lehetnek.  
 
dr. Molnár Ildikó jegyz�:  a tárgyalásnak adódhat olyan szakasza, amelyben a meghívott 
vendégek nélkül egyeztet a testület, de  az � meghallgatásukra és tanácskozási joguk 
érvényesítésére is lehet�séget kell biztosítani.  



 23 

Miakich Gábor polgármester:  a zárt ülés elrendelésére az érdekeltek meghallgatása után van 
lehet�ség.    
  
Magyar Judit képvisel�: a Költségvetési és Vagyon Bizottság el�zetes bejárás után 
megtárgyalta az el�terjesztést  és  úgy döntött, hogy nem támogatja a kérelmet.  
 
Eszes Sándor képvisel�: a Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság  megtárgyalta az 
el�terjesztést és a kisajátítási kérelmet támogatta.   
 
Miakich Gábor polgármester: a bizottságok  állásfoglalása  ellentétes.   
 
Fülöp Zsolt képvisel�: a két bizottság ellentételesen foglalt állást és a felek is más-más érdeket 
képviselnek.  Véleménye szerint kompromisszumra kell törekedni.  A Frangepán utca  eleje 
szélesebb,  mint az utca vége. Javaslata szerint  ha az  utca  elején lév� szélességet  vinnék végig 
az utca   teljes hosszán, az   köztes megoldást jelentene. A két fél kölcsönös megegyezésére is 
szükség volna.  
 
Hajdú Gyula kérelmez�:  az elhangzott javaslattal az a probléma, hogy villanyoszlop is van  a 
terület sz�kebb részén, aminek áthelyezése plusz költséget jelentene. A bejáráson javasolta a  
jelenlév� képvisel�knek, hogy próbáljanak  beállni  az udvarba, amire nem voltak hajlandók.  A 
kérelemben azt a 25 m2-es  területet kéri, ami  eredetileg is az utca része volt.  A kisajátítással 
járó költségeket hajlandó megtéríteni. A bizottsági  ülésen elhangzott  az, hogy kötelezhetik �t a  
szennyvízelvezetés  bekötésére egy átemel� beiktatásával.  Tudomása szerint  nem kötelezhet� 
erre a 7 m szintkülönbség és a több, mint 50 m távolság  miatt.   A  Vízm�  igazolás szerint a 
gravitáció miatt ez nem oldható meg.   Garázsépítésre sem kapott engedélyt, mert a t�zrendészet 
el�írja, hogy a  t�zoltó autónak is be kell férnie szükség esetén.  Több mint 30 éve van a  
tulajdonában az   ingatlan, amit abban a  biztos hiszemben vásárolt meg  annak idején,  hogy  
mindég  a rendelkezésére fog állni  egy akkora  terület, ahol kényelmesen és biztonságosan meg 
tudja közelíteni az épületet.   
 
Magyar Judit képvisel�:  a tegnapi bejáráson nem hallotta a tulajdonos kérését az autóval való 
beállásra vonatkozóan,   a maga részér�l megtette volna. Ellentmondást lát az ügyben. Fekete Úr 
elmondása szerint  � nem kíván a területéb�l  bizonyos részt eladni,   vagy az egészet adja el, 
vagy pedig semennyit.    
 
dr. Bindorffer Györgyi képvisel�: jogilag milyen  lehet�ség  van a megoldásra?   
 
Hajdú Gyula kérelmez�: elhangzott a visszavásárlás lehet�sége, amivel már a  
Vagyongazdálkodási Iroda is próbálkozott, de  az illet� szomszéd,   Fekete Imre nem ment bele.  
Éppen ezért kérik a kisajátítást.  A telek értéke ugyanakkor folyamatosan  csökken. Dr. L�rincz 
Andrea irodavezet�    többször próbálkozott  megegyezni Fekete Imrével, de  � hajthatatlan.  
 
Fülöp Zsolt képvisel�: az imént feltett kérdésére konkrét  igen vagy nem választ szeretne hallani  
Hajdú Gyulától.   
 
Hajdú Gyula kérelmez�:  a  60-80 cm  szélesítés nem elegend�, a  készített videofelvételen 
látható.  
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dr. Dietz Ferenc képvisel�: dr. Bindorffer Györgyi  kérdésére válaszol: a m�szaki megoldás az 
els�dlegesen  dönt� szempont, a jogi  megoldás csak másodlagos.  Olyan jogi megoldás létezhet 
még, hogy Fekete Imrével  bontsák fel a szerz�dést és  Hajdú Gyula  vásárolja meg a szóban 
forgó területet.  
 
dr. L�rincz Andrea irodavezet�: Fekete Imre Úrral többször is tárgyaltak, de konkrét  vételi 
ajánlatot  felhatalmazás híján  nem tehettek neki.  Az �  álláspontja teljesen egyértelm�,  vagy az 
egészet adja vissza az Önkormányzatnak az összes költséget érvényesítve, vagy pedig   semmit.  
M�szaki szempontból Irodavezet� Asszony  álláspontja szerint Hajdú Úr telke  megközelíthet�.   
Valóban  kapott felmentést a csatornára való rákötés  alól,  de m�szaki szempontból az sem 
indokolt.  Átemel� beépítésével  ráköthet a csatornára, ami hozzávet�legesen 200-250.000 Ft 
költséget jelent számára. A kisajátítási eljárás mindenképp vételi ajánlattal kell induljon, amire   
Fekete Úr nemleges válasza esetén az Önkormányzat  kezdeményezheti a kisajátítási eljárást. Azt 
viszont tudni kell, hogy a Közigazgatási  Hivatal   felülvizsgálja a döntés jogszer�ségét és a 
m�szaki szempontokat. 
  
Szeg� Eta  képvisel�:  a 2001-es évre  kell visszamenni,   akkor nem vették figyelembe  Hajdú 
Gyula kérését, amikor a  Fekete Imre vételi szándékát jóváhagyta  az Önkormányzat.   A rossz 
döntést korrigálni szükséges.  
 
dr. Dietz Ferenc képvisel�:   ügyrendileg zárt ülés elrendelését  javasolja.  
 
Miakich Gábor polgármester: az ügyrendi javaslatot  szavazásra bocsátja.   
  

Szavazás eredménye 
 

#: 712   Száma: 2005.09.13/7/0/ 
Ideje: 2005.szept..13 10:22 
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszer� szavazás 
 
Tárgya:  
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 14 82.35 73.68 
Nem 0 0.00 0.00 
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. Bindorffer Györgyi Igen - 
dr. Dietz Ferenc Igen - 
dr. Dragon Pál Igen - 
Eszes Sándor Igen - 
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Fülöp Zsolt Igen - 
Hankó László Igen - 
Horváth Gy�z� Igen - 
dr. Kiss László Igen - 
Magyar Judit Igen - 
Miakich Gábor polgármester Igen - 
Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 
Wachsler Tamás Igen - 
Zakar Ágnes Igen - 
Zsigmondi Éva Igen - 
Lakatos Pálné Tart. - 
Simonyi György Tart. - 
Szeg� Eta Tart. - 
Benkovits György Távol - 
dr. Pázmány Annamária Távol - 
 
     
Miakich Gábor polgármester: a Képvisel�-testület a zárt ülésre vonatkozó javaslatot  14 igen 
szavazattal  és 3 tartózkodással   elfogadta. A nyílt ülést  10.55 órakor  felfüggeszti.  
 
A Képvisel�-testület a napirendi pont tárgyalását zárt ülésen folytatja,  
melyr�l külön jegyz�könyv készül.  
 
Miakich Gábor polgármester: a Képvisel�-testület 10.55 órától nyílt ülésen folytatja a  további 
napirendi pontok  tárgyalását. Megállapítja, hogy  a jelenlév� képvisel�k száma: 14 f�, a testület 
határozatképes.  
 
 
 
2. Sürg�sségi indítvány közterület min�sítés� ingatlant érint� telekalakítás 

jóváhagyásáról 
El�adó: Miakich Gábor polgármester 

  
Zakar Ágnes képvisel�:  sürg�sségi indítvány  lévén  nem tudta áttekinteni az el�terjesztést, kéri  
a Polgármestert ismertetésre  b�vebben a témát.   
 
Miakich Gábor polgármester: Képvisel� Asszony kérésére az el�terjesztésben leírtakat 
ismerteti szóban is.  Javasolja a  Képvisel�-testületnek, hogy hallgassák meg a társasház közös 
képvisel�jének a nyilatkozatát.    
 
Hollós András közös képvisel�: köszöni a lehet�séget. A lakókkal el�zetesen megtárgyalták   a  
telekalakítási vázrajzban feltüntetett kémény alatt lév� 20 m2-es földterület társasház részére 
történ� értékesítését, melyet az Építéshatósági Iroda  is támogat a  szakvéleményében. A T-
Mobile Magyarország Távközlési Rt. azzal a kéréssel kereste  meg a lakókat, hogy a tulajdonukat 
képez� és a lakóépülethez csatlakozó önálló kéménytesten szeretne egy rádiótelefon 
bázisállomást elhelyezni.   A gázkémény a társasház közös tulajdonát képezi, annak f�tését 
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szolgálja, és az épület alkotórésze. A társasház közgy�lése a kéményre történ� rádiótelefon 
telepítéshez hozzájárult.  
 
dr. Dietz Ferenc képvisel�:  jogilag rendben lév� a  megoldás, amennyiben történt egyeztetés az 
ár tekintetében,  úgy nincs akadálya az értékesítésnek.    
 
Miakich Gábor polgármester:  az  eladási ár 12.000 Ft/m2 . További hozzászólás nem lévén a 
határozati javaslatot szavazásra bocsátja.    
 
 

 
Szavazás eredménye 

 
#: 714   Száma: 2005.09.13/2/0/ 
Ideje: 2005.szept..13 11:01 
Típusa: Nyílt 
Rendelet; Elfogadva 
Min�sített szavazás 
 
Tárgya:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 12 85.72 63.16 
Nem 1 7.14 5.26 
Tartózkodik 1 7.14 5.26 
Szavazott 14 100.00 73.68 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 5   26.32 
Összesen 19   100.00 
Megjegyzés: 
 
dr. Bindorffer Györgyi Igen - 
dr. Dietz Ferenc Igen - 
dr. Dragon Pál Igen - 
Hankó László Igen - 
Horváth Gy�z� Igen - 
dr. Kiss László Igen - 
Lakatos Pálné Igen - 
Miakich Gábor polgármester Igen - 
Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 
Wachsler Tamás Igen - 
Zakar Ágnes Igen - 
Zsigmondi Éva Igen - 
Szeg� Eta Nem - 
Simonyi György Tart. - 
Benkovits György Távol - 
Eszes Sándor Távol - 
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Fülöp Zsolt Távol - 
Magyar Judit Távol - 
dr. Pázmány Annamária Távol - 
 
Miakich Gábor polgármester:  a Képvisel�-testület 12 igen, 1 nem szavazattal  és 1 
tartózkodással  a következ� határozatot hozza:  
 
 

Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
312/2005. (IX.13.) Kt. sz. határozata: 

 
Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testülete  
1. a szentendrei 3351/23 hrsz-ú (természetben Vasvári Pál utca) 1 hektár 160 m2  

forgalomképtelen törzsvagyon állományából (közterületb�l) 20 m2-t kiemel, és utasítja a jegyz�t, 
hogy a változást az ingatlanvagyon kataszteren vezesse át.  
 
2. a tervezet telekalakítási szerint 20 m2 területet a társasház részére nettó 240.000,- Ft (12.000,- 
Ft/m2) vételáron értékesít, és hozzájárul ahhoz, hogy a területrész a társasház tulajdonában álló 
3351/2 hrsz-ú ingatlannal  összevonásra kerüljön. 
 
3. a telekalakítási határozat joger�re emelkedése után felhatalmazza a Polgármestert a vázrajz 
aláírására. 
 
4. a telekalakítási határozat joger�re emelkedése után felhatalmazza a Polgármestert az adás-
vételi szerz�dés aláírására.  
 
Felel�s: 1. pontért: Jegyz� 

2- 4. pontért: Polgármester 
Határid�:  

1. pontért: azonnal 
2. pontért: 2005. október 31. 
3. pontért: telekalakítási határozat joger�re emelkedése után, beszámolásra a 2005.          
novemberi   Képvisel�-testületi ülés. 
4. pontért: 2005. november 30.  

 
Miakich Gábor polgármester:  tájékoztatja a lakóközösség képvisel�jét, hogy a határozatot 
hivatalosan is meg fogja küldeni számukra a Hivatal.    
 
 
3.  Sürg�sségi indítvány megvalósíthatósági tanulmány készítetésér�l a Püspökmajor 

lakókörnyezet energiahatékonysági beruházásához 
El�adók: Miakich Gábor, Radványi G. Levente, dr. Dragon Pál, Hankó László, Horváth 
Gy�z�,  dr. Kiss László, Magyar Judit, Zakar Ágnes  képvisel�k   

 
dr. Dietz Ferenc képvisel�:  javasolja, hogy kapjon szót az ügyben Horváth Gusztáv a VSz. Rt. 
cégvezet�je.  
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Simonyi György képvisel�:  kérdést intéz a Polgármesterhez:  szerepel-e a 2005. évi 
költségvetésben az  összeg?  
 
Miakich Gábor polgármester:  jelenleg nem szerepel a költségvetésben az összeg.  
 
dr. Bindorffer Györgyi  képvisel�:  szakért�i tájékoztatást kér  a m�szaki megvalósításról.  
Hova  fogják szerelni a napkollektorokat?  
 
Horváth Gusztáv a VSz. Rt. cégvezet�je: nehezményezi, hogy  nem kapott tájékoztatást az 
el�terjesztés napirendre vételér�l.  Jelzi, a  szövegben szerepl�  gázfogyasztásra és megtakarításra  
vonatkozó számadatok  nem valósak. Mivel érvényes szerz�désük van a jelenlegi 
gázszolgáltatóval,  annak lejártáig  nem  vásárolhatnak más szolgáltatótól   gázt.  Továbbá még 
12 évre szóló szerz�dés köti �ket a gázmotor üzemeletet�jéhez, a  Budapesti  Er�m� Rt.-hez. A 
jogi viták elkerülése végett mennyiben a Hivatal indulni kíván a pályázaton, azt a  Városi 
Szolgáltató Rt.  részvétele nélkül tegye meg.   Jelzi, felháborító hangnem� elektronikus levelet 
kapott  Trombitás Úrtól, Szentendre Magyarországi Zöld Párt aláírással, aki többek közt a 
környezetvédelemre  hivatkozva  kedvez�tlen színben  tüntette fel a céget. A levélben  az olcsóbb 
f�téssel érvel,  ami  megtakarítást jelent.  Valóban jelentkezik megtakarítás, de abból sem a 
Városi Szolgáltató Rt. sem az Önkormányzat  nem részesül, ugyanakkor a f�tés jelenleg is 
ráfizetéses a cégnek.  
 
Zakar Ágnes képvisel�:  sajnálattal vette tudomásul, hogy a téma ilyen hangnemre váltott. Az 
el�terjesztés  hasznos,  nyolc képvisel� összefogásaként jött létre. Arról nem volt tudomása, hogy 
a  Városi Szolgáltató Rt. cégvezet�je nem kapott értesítést. Az ügy lényegér�l a  
környezetvédelmi referens  tud b�vebb tájékoztatást adni.  
 
Radványi G. Levente  képvisel�:  nem érti  cégvezet� indulatait. A VSz. Rt. legutóbbi  
igazgatósági ülésén  az Egyebek napirendi pontban beszéltek  a témáról. Azon jelen voltak a 
Felügyel� Bizottság  és az Igazgatóság tagjai is.  Az el�terjesztés korrektségér�l néhány szót: 
valóban  utána kell nézni a tényeknek m�szakilag és  gazdaságilag is egyaránt. Az mindenképp 
fontos szempont, hogy a   projekt lehet�séget ad a káros anyag kibocsátásának,  valamint a  lakók  
f�tési költségeinek jelent�s csökkentésére.  Az másodlagos kérdés, hogy a Városi Szolgáltató Rt.  
gazdálkodását hogyan érinti, hisz megvalósulás esetén  �k már nem érdekeltek a témakörben.  
Nyilvánvaló tény, hogy  nekik  a szolgáltatott h�b�l van jövedelmük.   
A cégvezet� által említett   érvényben lév�  szerz�dések valószín�leg  nem érintik  a beruházást, 
hisz az új szerz�dések megkötésének és hatályba lépésének  is van bizonyos átfutási ideje.  
A Budapesti  Er�m� Rt.  részér�l felmerült a szerz�dés átadásának lehet�sége  egy másik 
üzemeltet� számára,  -természetesen a meglév� kötelezettségekkel és jogokkal,- amihez  nem 
járult hozzá az Önkormányzat.        
Javasolja a m�szaki paraméterek pontosítása végett hallgassák meg Kondacs Krisztián 
környezetvédelmi referenst.  
Véleménye szerint  a mai testületi ülésen ne támogassák az el�terjesztést, de  a Városi Szolgáltató 
Rt-t mindenképp vonják  be a  tárgyalások menetébe. 
 
Benkovits György , Fülöp Zsolt, Magyar Judit és Eszes Sándor  képvisel�k 
visszatérnek az  ülésterembe, a jelenlév� képvisel�k száma: 18 f�.     
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Kondacs Krisztián környezetvédelmi referens:  felhívja a  képvisel�k figyelmét  az 
el�terjesztés lényegére, amit Alpolgármester Úr is kihangsúlyozott.  Arról szól, vizsgálják meg  
az energiakorszer�sítés lehet�ségeit.  Mint ahogy az el�terjesztés  címében is benne van, ez egy 
megvalósíthatósági tanulmány,  nem konkrét beruházás!  
Tájékozódott a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumban, hogy milyen lehet�ségek vannak 
nagyobb támogatások elérésére. A tanulmány kimutathatja, hogy pénzügyileg milyen  beruházás 
finanszírozható és teljesíthet� a városban.  
 
Hankó László  képvisel�: egyetért Radványi G. Levente  alpolgármesterrel. Az el�terjesztésben 
szerepel a cél: a   megvalósíthatósági tanulmány elemezné a pontos költségeket, a megtérülési 
id�t, stb. A kezdeményezést támogathatónak tartja, viszont kérdezi, hogy az 1.99 M Ft-ot mib�l 
biztosítaná a Képvisel�-testület? A cégvezet� által említett levélr�l nem hallott.  
 
Simonyi György képvisel�:  ismét olyan sürg�sségi indítvány került elé az ülést megel�z� 
percekben,  amit id� hiányában  nem  tudott áttekinteni.    
A következ� kérdések merültek fel  benne:  kinek jelent megtakarítást? Az Önkormányzatnak 
vagy a VSz. Rt.-nek, esetleg a lakóknak? Nem látható, hogy kinek mit  és miért kell fizetni?   
 
Horváth Gusztáv a VSz. Rt. cégvezet�je:  a távh�fogyasztáson 30 M Ft vesztesége van a 
cégnek,  Városi Szolgáltató Rt. nem érdekelt abban, hogy többet f�tsön. Folyamatosan   
törekszenek a  takarékosabb megoldásokra.  A  szóban forgó  beruházás valóban   gyors 
megtérülést  jelent, alkalmazására a közelben is  van már példa.    Viszont tudni kell, a lakóknak 
jelent kevesebb  kiadást,  abból a megtakarításból fejlesztést, korszer�sítést  nem lehet 
eszközölni. Jelen pillanatban pedig a f�tés ráfizetéses a cégnek. 
 
Miakich Gábor polgármester: a határid� nagyon rövid. 2005. okt. 31-ig van lehet�ség  a   
pályázatot beadni, amivel   az öner� részét  tudják csökkenteni, ezáltal még gazdaságosabbá 
tehetik a projektet. Amennyiben mégis másképp dönt a testület,  még a pályázat beadása el�tt is 
visszaléphetnek, s�t elnyerés esetén is megtehetik az. A veszteség legrosszabb esetben a 
tanulmány elkészítése lehet.   
  
dr. Dietz Ferenc képvisel�: felhívja a figyelmet a határid� meghatározására, hisz az azonnali 
határid� nem teljesíthet�, a novemberi viszont már  kés�, mert a Belügyminisztérium öner� 
alapja  ez év október 31-ig van nyitva.   Egyetért azzal, hogy a  tanulmányt  a hivatal készítse el,   
de  meg kell vizsgálni az értékhatárt, hogy nem ütközik-e a közbeszerzési törvénnyel?  A 
finanszírozást át kell vizsgálni,  mivel 304 M Ft  szükséges a beruházási összeghez. Véleménye 
szerint  a bevétel  csökkenése nem csak a lakosság körében jelentkezik,  hanem közvetve a Városi 
Szolgáltató Rt.-nél is,  és rajtuk keresztül az Önkormányzatnál is, hisz tulajdonosai a cégnek.  
Összegezve:  Amennyiben  csökken   a cég  ráfizetése, az máshol is megjelenik. A Cégvezet� 
által  fent  hivatkozott  lekötött szerz�désekre különös  figyelmet kell fordítani.  
 
dr. Bindorffer Györgyi  képvisel�:  ha jól értelmezi, els� menetben  el kell készíttetni egy 
tanulmányt,  azt követ�en pedig az eredményt figyelembe véve lehet pályáztatni. Több kérdés is  
felmerült: ki készíti el a tanulmányt? Továbbá ha 40% támogatást  kapnak a projekt teljes 
költségéb�l, a fennmaradó 60% öner�t ki finanszírozza?  A lakások kinek a  tulajdonában 
vannak? Ha a napelemeket felépítik, a lakástulajdonosoknak lesz-e hozzájárulási 
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kötelezettségük?  Szükséges-e  hozzá közbeszerzési eljárás?  Addig nem tud  dönteni, amíg a 
kérdésekre nem kap választ.  
 
Miakich Gábor polgármester: az el�terjesztés ad egy lehetséges  megoldási változatot, 
valamint tartalmazza a pénzszerzési forrásokat.  A  további döntés, a pályázó kiválasztása  az 
értékhatártól függ.  Lehet�leg 2 M Ft  alatt szeretnék tartani az összeget,  hogy egyszer� 
meghívásos alapon három pályázót hívhassanak meg.  Ha  a pályázatok 2 M Ft felettiek, akkor 
egyszer� közbeszerzési  eljárási rend szerint szükséges eljárni. A szabályokat be kell tartani.  
 
Fülöp Zsolt képvisel�: egyetért Polgármester Úrral. Hangsúlyozza, az elmúlt közel 3 év alatt 
100 M Ft-os nagyságrend� megtakarítást  nagyon ritkán sikerült elérni,  tehát  ha ennyit nyernek 
a beruházáson, az mindannyiuk  érdeke  kell legyen, bárhol történik is a beruházás.  Ha energiát 
és költséget takarítanak meg, az mindenkinek egyaránt  jó, attól függetlenül, hogy  mely 
városrész   nyer az ügyön. A legfontosabb szempont, hogy energiát és költséget takarítanak meg.   
A Képvisel�-testület  figyelmébe ajánlja  a következ�  napirendi pontok egyikét,  mely az uszoda 
létrehozásáról szóló el�terjesztés, mely szintén  nagy  beruházás.  Amennyiben a Városi 
Szolgáltató Rt.-vel  köt szerz�dést az üzemeltet�,  jelent�s plusz energiát köt le és pótolhatja a 
f�tésen   kies�  bevételt.  Az érvényben lév� szerz�déseket  valóban figyelembe kell venni, de 
nem jelent  feltétlen   szerz�dés szegést  egy újabb lehet�ség, hisz egy   beadott pályázat  sem  
valósul meg egyik napról a másikra. Addigra nagy valószín�séggel a szerz�dések is lejárnak, 
nem okoznak a Városi Szolgáltató Rt.-nek  megoldhatatlan feladatot. A lehet�séggel élni kell.  
 
Horváth Gusztáv a VSz. Rt. cégvezet�je: a félreértések elkerülése végett jelzi,  hasznos 
dolognak tartja a konstrukciót.  Kéri, hogy a hatástanulmány  elkészítésénél  vegyék figyelembe 
az ingatlanállomány helyzetr�l szóló jelentést.   Az ezzel kapcsolatos anyagot már eljuttatta a 
Hivatalnak.  
 
Radványi G. Levente alpolgármester: valóban a lakótelepen  él�knek kedveznek, de nem 
szabad elfelejteni, hogy egyúttal  a városnak is jelent megtakarítást.  A f�téskorszer�sítés 
lényege: a mainál korszer�bb  technológiát olcsóbban prezentálni. Javasolja a Képvisel�-
testületnek, hogy  átgondolva az érveket, figyelembe véve a bizottságok álláspontját  pozitív    
döntést hozzanak.  
 
Zakar Ágnes képvisel�: a sürg�sséget a határid�  indokolja, az ügy mellé pedig a  
környezetkímél� rendszer  fontossága miatt állt, a takarékosságot pedig már említette. A 
pályázatot a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium írta ki, a Belügyminisztérium pedig az 
öner�s hitelt   biztosítja, amennyiben október 31-ig  beérkezik a kérelem.  
 
Horváth Gy�z� képvisel�:  Zakar Ágnes képvisel� asszony által megfogalmazott érveket 
kívánta � is elmondani,  valamint   egyetért Polgármester  Úrral is. Készüljön el a tanulmány, azt 
követ�en  ráérnek rögzíteni a tényeket.  
 
Eszes Sándor képvisel�:  kéri Képvisel�  társait, hogy támogassák a pályázatot. Valóban nagyon 
fontos, hogy a város  élenjárjon  a környezetvédelem terén.  A beruházáshoz hozzátartozik az is, 
hogy nagyobb léptékben gondolkodjanak. Megjegyzi a magáner�s beruházásokhoz is  szükséges 
30 % öner�, és hozzávet�legesen 3 éves megtérüléssel  lehet számolni.   A takarékosság vonzer�, 
beszélni kell róla.   
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Horváth Gusztáv a VSz. Rt. cégvezet�je: kéri Alpolgármester urat, hogy  a jöv�ben 
tájékoztassák �t a Városi Szolgáltató Rt.-t érint�  el�terjesztésekr�l.   
 
dr. Bindorffer Györgyi képvisel�: nincs a korszer�sítés ellen, mindössze a lakosság 
hozzájárulását  hiányolja.  Megjegyzi, más beruházás, mint pl. a csatornázás,  a lakosoknak több 
100 ezer Ft-os  költséget jelent, melyet öner�b�l kell állnia saját magának is.   
 
dr. Kiss László képvisel�: nem csak  környezetvédelmi szempontból fontos lépés, bizonyos 
fokig függetlenedést jelent az odaszállított energiát tekintve.  
 
Miakich Gábor polgármester: dr. Bindorffer Györgyi  képvisel� asszony  hozzászólására  jelzi, 
a csatornázás esetében a város 466 ezer Ft támogatást nyújt lakónként a beruházáshoz.    
 
Zsigmondi Éva képvisel�: a kés�bbiekben el�fordulhat a lakosság hozzájárulása. 
 
Radványi G. Levente  alpolgármester:  az árképzés az Önkormányzat feladata,  jelen 
pillanatban  nem tervezik a lakosság  hozzájárulását, de elviekben  semmi sem kizárt.  
 
Hankó László  képvisel�:  azt kell szem el�tt tartani, hogy  energiát takarítanak meg, a törekvés   
támogatásra érdemes. 
 
Horváth Gusztáv a VSz. Rt. cégvezet�je:  az el�készítést nem tartja  megfelel�nek, a  
szándékkal egyetért.  
 
Simonyi György képvisel�:   mi   szolgál a  pályázat fedezetéül? 
 
Miakich Gábor polgármester:  a  pályázatokra szánt hitelfelvétel-keret még nem ürült ki, 
javasolja azt figyelembe venni.  
 
Benkovits György  képvisel�:  javaslata szerint a következ� napirend el�tt a Polgármester 
olvassa fel az el�terjesztést,  adjon hozzá értelmez� magyarázatot, mert  így túl hosszúra nyúlik 
egy-egy napirendi pont vitája.  
  
Miakich Gábor polgármester:   szavazás el�tt  felolvassa a határozati javaslatot.  Hozzászólás 
nem lévén a határozati javaslatot szavazásra bocsátja.   
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 715   Száma: 2005.09.13/3/0/ 
Ideje: 2005.szept..13 11:49 
Típusa: Nyílt 
Rendelet; Elfogadva 
Min�sített szavazás 
Tárgya:  
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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 Gy�z� Igen - 
dr. Kiss László Igen - 
Lakatos Pálné Igen - 
Magyar Judit Igen - 
Miakich Gábor polgármester Igen - 
Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 
Wachsler Tamás Igen - 
Zakar Ágnes Igen - 
Zsigmondi Éva Igen - 
Simonyi György Tart. - 
Szeg� Eta Tart. - 
dr. Pázmány Annamária Távol - 
 
Miakich Gábor polgármester: a Képvisel�-testület 16 igen szavazattal  és 2 tartózkodással  a 
következ� határozatot hozza:  
        

Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
313/2005. (IX.13.) Kt. sz. határozata: 

 
1. Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testülete felkéri a Polgármestert, hogy 

készíttessen 1.99 M Ft értékben megvalósíthatósági tanulmányt, a Szentendre 
Püspökmajori F�t�m�re és a belvárosban található közintézményekre a Gazdasági és 
Közlekedési Minisztérium energiagazdálkodás környezetbarát fejlesztése” 
Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program keretében kiírt KIOP-2005- 1.7.0.f 
kódszámú pályázati útmutatóban szerepl� XII. 6. pontja alapján.    
A pénzügyi fedezetet  Szentendre Város Önkormányzatának 2005. évi költségvetésér�l 
szóló 5/2005. (II.25.)  Önk. sz. rendeletének 1. számú mellékletében a bevételek 
oszlopban feltüntetett felhalmozási célú hitelkeret terhére biztosítja.   
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2. Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testülete felkéri a VSz Rt. igazgatóságát, 
cégvezet�jét, hogy a megvalósíthatósági tanulmány elkészítéséhez szükséges adatokat 
biztosítsa. 

 
Felel�s: Polgármester 
Határid�:  a Képvisel�-testület 2005. október  11-i   ülése  

 
 

dr. Bindorffer Györgyi  képvisel�  és Radványi G. Levente  alpolgármester 
távozik  az ülésteremb�l, a jelenlév� képvisel�k száma: 16 f�.   

 
 

4.  Sürg�sségi indítvány a Véd�n�i és Ifjúság – egészségügyi Szolgálat létszámb�vítése 
El�adó: Miakich Gábor polgármester 

 
Miakich Gábor polgármester: figyelembe véve Benkovits György  javaslatát  ismerteti  a 
határozati javaslatot. 
    
Szeg� Eta  képvisel�:  támogatja a javaslatot, de  kérdezi, ha az  egészségbiztosítási pénztár  
fedezi a kiadást, akkor az Önkormányzat   saját költségvetését  miért  kell módosítani?    
 
Miakich Gábor polgármester:  azért, mert a bevételeket és a kiadásokat is megnöveli, ezért a  
változásokat végig kell vezetni. További hozzászólás nem lévén a határozati javaslatot szavazásra 
bocsátja.  
  

Szavazás eredménye 
 

#: 716   Száma: 2005.09.13/4/0/ 
Ideje: 2005.szept..13 11:51 
Típusa: Nyílt 
Rendelet; Elfogadva 
Min�sített 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. Dietz Ferenc Igen - 
dr. Dragon Pál Igen - 
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Eszes Sándor Igen - 
Fülöp Zsolt Igen - 
Hankó László Igen - 
Horváth Gy�z� Igen - 
dr. Kiss László Igen - 
Lakatos Pálné Igen - 
Magyar Judit Igen - 
Miakich Gábor polgármester Igen - 
Simonyi György Igen - 
Szeg� Eta Igen - 
Wachsler Tamás Igen - 
Zakar Ágnes Igen - 
Zsigmondi Éva Igen - 
dr. Bindorffer Györgyi Távol - 
dr. Pázmány Annamária Távol - 
Radványi G. Levente alpolgármester Távol - 
 
Miakich Gábor polgármester:   a Képvisel�-testület  16 igen szavazattal  a következ� 
határozatot hozza:  
 

Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
314/2005. (IX.13.) Kt. sz. határozata: 

 
Szentendre Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete: 

1) 2005. október 1-jét�l 3 f� területi véd�n�i állást és 1 f� ifjúsági véd�n�i állást hoz létre, 
melynek fedezete az Egészségbiztosítási Pénztári támogatás.  

2) felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon az Szentendre Város Önkormányzatának 2005. évi 
költségvetésér�l szóló, többször módosított 5/2005. (II.25.) Önk. sz. rendelet módosításáról. 

3) felkéri továbbá a Polgármestert, hogy széleskör� egyeztetéssel vizsgálja meg annak 
lehet�ségét, hogy a jelenleg 5 f� részfoglalkozású gyermekorvos feladatai elláthatók-e további 1  
f� f�állású gyermekorvossal. 

 

Felel�s: Polgármester 
Határid�: 1. pont: 2005. október 1. 
 2. pont: 2005. októberi Képvisel�-testületi ülés 
 

5.  Sürg�sségi indítvány Szentendre Város közigazgatási területén 2005. szeptember 14-
18-ig terjed� id�szakban végzend� rendkívüli szúnyoggyérítésr�l 
El�adó: Miakich Gábor polgármester 

 
 
Miakich Gábor polgármester: tájékoztatja  a Képvisel�-testület, hogy az id�járás miatt  ebben 
az évben már több  szúnyogirtást hajtottak végre, mint a  betervezett, de továbbiakra van szükség.  
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Zsigmondi Éva képvisel�:  kérése, hogy lehet�leg szeptember 17-e szombat el�tt történjen meg.  
 
Miakich Gábor polgármester: a kérést figyelembe veszik a végrehajtásnál. Légi és  melegködös 
irtás is lesz egyaránt.    
A határozati javaslatot  szavazásra bocsátja.   
 

Szavazás eredménye 
 

#: 717   Száma: 2005.09.13/5/0/ 
Ideje: 2005. szept. 13. 11:52 
Típusa: Nyílt 
Rendelet; Elfogadva 
Min�sített 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. Dietz Ferenc Igen - 
dr. Dragon Pál Igen - 
Eszes Sándor Igen - 
Fülöp Zsolt Igen - 
Hankó László Igen - 
Horváth Gy�z� Igen - 
dr. Kiss László Igen - 
Lakatos Pálné Igen - 
Magyar Judit Igen - 
Miakich Gábor polgármester Igen - 
Simonyi György Igen - 
Szeg� Eta Igen - 
Wachsler Tamás Igen - 
Zakar Ágnes Igen - 
Zsigmondi Éva Igen - 
dr. Bindorffer Györgyi Távol - 
dr. Pázmány Annamária Távol - 
Radványi G. Levente alpolgármester Távol - 
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Miakich Gábor polgármester: a Képvisel�-testület 16 igen szavazattal  a következ� határozatot 
hozza:  
  

Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
315/2005. (IX.13.) Kt. sz. határozata: 

 
Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testülete  
 
1. tekintettel a rendkívüli id�járás miatt elszaporodott szúnyogok miatt kialakult 

elviselhetetlen csípés-terhelésre, 2005. 09. 14-18-i terjed� id�szakban elrendeli 
Szentendre Város közigazgatási területén 230 ha-on rendkívüli légi és földi 
szúnyoggyérítés elvégzését.  

2. felkéri a polgármestert, hogy a gyérítést, melynek ellenértéke kb. 500.000 Ft, a 2005. 
évi m�ködési költségek keretének terhére rendelje meg. 

 
Felel�s:     Polgármester 
Határid�: azonnal 

 
 

Simonyi György képvisel� távozik az ülésteremb�l, a jelenlév� képvisel�k 
száma: 15 f�. 
 
 
6.  Sürg�sségi indítvány az árvízvédelmi töltésen vezetett kerékpárút kapcsán az EU 

Öner� Alaphoz történ� pályázat benyújtásáról 
El�adó: Miakich Gábor polgármester 

 
 
Miakich Gábor polgármester: az el�zetes egyeztetés megtörtént, annak eredményeként tett 
javaslatot a pályázat benyújtására. Megkezdett beruházásnál is van mód pályáztatásra,  
természetesen a  pozitív elbírálás  nem garantált, de meg kell próbálni.   
Szavazásra bocsátja  a határozati javaslatot.  
  
 

 Szavazás eredménye 
 

#: 718   Száma: 2005.09.13/6/0/ 
Ideje: 2005.szept..13 11:53 
Típusa: Nyílt 
Rendelet; Elfogadva 
Min�sített szavazás 
Tárgya:  
 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 100.00 78.95 
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Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 15 100.00 78.95 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 4   21.05 
Összesen 19   100.00 
Megjegyzés: 
 
Benkovits György Igen - 
dr. Dietz Ferenc Igen - 
dr. Dragon Pál Igen - 
Eszes Sándor Igen - 
Fülöp Zsolt Igen - 
Hankó László Igen - 
Horváth Gy�z� Igen - 
dr. Kiss László Igen - 
Lakatos Pálné Igen - 
Magyar Judit Igen - 
Miakich Gábor polgármester Igen - 
Szeg� Eta Igen - 
Wachsler Tamás Igen - 
Zakar Ágnes Igen - 
Zsigmondi Éva Igen - 
dr. Bindorffer Györgyi Távol - 
dr. Pázmány Annamária Távol - 
Radványi G. Levente alpolgármester Távol - 
Simonyi György Távol - 
 
 
Miakich Gábor polgármester:  a Képvisel�-testület  15 igen szavazattal  a következ� 
határozatot hozza:  
 
 

Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
316/2005. (IX.13.) Kt. sz. határozata: 

 
I. Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testülete az Euro-VELO hálózat fejlesztése - 

Szentendre, Dunaparti panoráma kerékpárút építése elnevezés� projekttel kapcsolatosan 
úgy dönt, hogy a 14/2005. (III. 30.) BM rendelet szerinti pályázatot nyújt be az EU Öner� 
Alaphoz vissza nem térítend� támogatás elnyerésére az alábbiak szerint: 

 
 

1. A Pályázó megnevezése: Szentendre Város Önkormányzata. 
 

2.  A tervezett fejlesztés 
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a) pontos megnevezése: Euro-VELO hálózat fejlesztése - Szentendre, Dunaparti 
panoráma kerékpárút építése. 

 
b) pénzügyi ütemezése: 

 
 2005. 2006. összesen 

elismerhet� költségek 
tervezett alakulása 

 

206.612.880 Ft 
 

93.387.120 Ft 
 

300.000.000 Ft 
 

 
c) összköltsége: bruttó 300.000.000,- Forint, azaz Háromszázmillió forint. 

 
d) pénzügyi forrásainak összetétele és azok éves ütemezése: 

 
pénzügyi források 

összetétele 2005. 2006. összesen 

önkormányzati saját forrás 4.132.258 1.867.742 6.000.000 Ft 
EU Öner� Alap 6.198.386 2.801.614 9.000.000 Ft 

ROP-támogatás 196.282.236 88.717.764 285.000.000 Ft 
összesen: 206.612.880 93.387.120 300.000.000 Ft 

  
 
 

3. A források biztosításának vállalt módja:  
 

Szentendre Város Önkormányzata a Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal 
szervezeti keretei között m�köd�  Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító 
Hatóság nevében eljáró VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Kht-vel 
megkötött támogatási szerz�déssel rendelkezik, melynek azonosító száma: ROP-1.1.5-
2004-08-0002/36. A támogatási szerz�dés szerint a vissza nem térítend� támogatás 
mértéke 285.000.000 Ft. 
Szentendre Város Önkormányzata a projekthez szükséges saját forrást az 
önkormányzat saját felhalmozási célú bevételeib�l, a költségvetésben szerepeltetett 
módon biztosítja. 

 
4. Az EU Öner� Alap által nem finanszírozandó saját forrás résznek a Pályázó 

költségvetésében – a fejlesztés teljes id�tartamára – történ� biztosításáról a Pályázó 
kötelezettségvállalása: 

 
Szentendre Város Önkormányzata kötelezettséget vállal arra nézve, hogy az éves 
költségvetési rendeleteiben a beruházás saját forrását, azaz összesen 6.000.000,- Ft-ot 
– a fejlesztés teljes id�tartamára – mindvégig biztosítja. 

 
Felel�s:     Polgármester 
Határid�: folyamatos 
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II. Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testülete felkéri a Polgármestert, hogy 
gondoskodjon a pályázat benyújtásáról, egyben felhatalmazza a pályázattal kapcsolatos 
nyilatkozatok megtételére. 

 
Felel�s:     Polgármester 
Határid�: 2005. szeptember 30. 

 
 

7.  Sürg�sségi indítvány a Budapest és Vonzáskörzete Települési Önkormányzatainak 
Társulási Megállapodása közös zajtérkép készítésér�l 
El�adó: Miakich Gábor polgármester 

 
 
Miakich Gábor polgármester: mint emlékezetes, már két megel�z� döntést hoztak az ügyben.  
A város csatlakozott az el�készítéshez. Két  éve folyó munkáról van szó, a végleges  
megállapodás jóváhagyása van hátra.    
 
Szeg� Eta  képvisel�:  a zajtérképnek mi  a haszna? Számára  nem derül ki.  
 
Radványi G. Levente alpolgármester visszatér az ülésterembe,  a jelenlév� 
képvisel�k száma: 16 f�. 
 
Miakich Gábor polgármester: az el�készítés során ismertette a fontos tudnivalókat.  Szükség 
van  rá, mert ennek hiányában a 2007-2013 közti  id�szakban  nem lehet  környezetvédelemmel 
kapcsolatos EU-s pályázatot   beadni.  El�írás a 20.000 f�nél több  lakosú városok esetében a 
zajtérkép megléte.  Feltétele a pályázatok  beadásának, az  adatszolgáltatásnál  szükség van rá.  
Szavazásra bocsátja  a határozati javaslatot.  
   

Szavazás eredménye 
 

#: 719   Száma: 2005.09.13/7/0/ 
Ideje: 2005.szept..13 11:56 
Típusa: Nyílt 
Rendelet; Elfogadva 
Min�sített szavazás 
Tárgya:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 93.75 78.95 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 1 6.25 5.26 
Szavazott 16 100.00 84.21 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 3   15.79 
Összesen 19   100.00 
Megjegyzés: 
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Benkovits György Igen - 
dr. Dietz Ferenc Igen - 
dr. Dragon Pál Igen - 
Eszes Sándor Igen - 
Fülöp Zsolt Igen - 
Hankó László Igen - 
Horváth Gy�z� Igen - 
dr. Kiss László Igen - 
Lakatos Pálné Igen - 
Magyar Judit Igen - 
Miakich Gábor polgármester Igen - 
Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 
Wachsler Tamás Igen - 
Zakar Ágnes Igen - 
Zsigmondi Éva Igen - 
Szeg� Eta Tart. - 
dr. Bindorffer Györgyi Távol - 
dr. Pázmány Annamária Távol - 
Simonyi György Távol - 
 
Miakich Gábor polgármester: a Képvisel�-testület 15 igen szavazattal  és 1 tartózkodással    a 
következ� határozatot hozza:  
 
 

Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
317/2005. (IX.13.) Kt. sz. határozata: 

 
 

Szentendre Város Önkormányzat Képvisel� –testülete: 
felkéri a polgármestert hogy a mellékletben szerepl� Megállapodást kösse meg. 
 
 
Felel�s:  Polgármester 
Határid�:  azonnal 
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BUDAPEST ÉS VONZÁSKÖRZETE TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATAINAK 
TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA 

 
a környezeti zaj értékelésér�l és kezelésér�l szóló 280/2004. (X. 20.) Korm. rendeletben 

meghatározott önkormányzati feladatok végrehajtásáról 
 
Budapest és vonzáskörzete - amely Budapest - Dunakeszi - Fót - Csömör - Kistarcsa - Kerepes - 
Pécel - Vecsés - Gyál - Dunaharaszti - Szigetszentmiklós - Diósd - Érd - Halásztelek - 
Törökbálint - Budaörs - Budakeszi - Solymár - Üröm - Budakalász - Pomáz - Szentendre -, 
önkormányzati képvisel�-testületei (a továbbiakban: önkormányzatok) – a Magyar Köztársaság 
Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény, a helyi önkormányzatok társulásairól és együttm�ködésér�l szóló 1997. évi CXXXV. 
törvény 7. §-a, valamint a környezeti zaj értékelésér�l és kezelésér�l szóló 280/2004. (X. 20.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) szerint megkötik az alábbi társulási 
megállapodást, amelynek keretében szabályozott eljárási rendben és módon szervezik meg, 
hangolják össze és látják el a jelen megállapodásban rögzített feladatokat, szolgáltatást, fejlesztési 
tevékenységet. 
 

1. A jelen Társulás el�zménye 

A Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdése a) pontja hatálya alá tartozó önkormányzatoknak 
stratégiai zajtérképeket (a továbbiakban: zajtérkép) kell elkészíteniük, amelyeknek 
zajjellemz�it külön jogszabályban rögzített követelményeknek megfelel� topográfiai 
alaptérképen kell megjeleníteni. A véglegesített zajtérképet ötévente felül kell vizsgálni, és 
szükség szerint módosítani kell. A zajtérkép alapján az önkormányzatok intézkedési tervet 
készítenek. Az intézkedési tervben kell meghatározni azokat a zajcsökkentési vagy más, a 
zaj elleni védelmet célzó m�szaki, szervezési, településrendezési megoldásokat és egyéb 
intézkedéseket (például hatósági eljárás kezdeményezését), amelyekkel megakadályozható 
a zaj növekedése. 

Budapest és vonzáskörzetéhez tartozó települések zajtérképének, az ahhoz felhasznált 
forgalmi adatok és az érintett lakosság száma meghatározása módjának, valamint a 
számításhoz használt számítógépes programnak - a települések tekintetében - egymással 
megegyez�nek kell lennie. 

A KIOP (Környezetvédelmi és Infrastruktúra Operatív Program) a 1.6.0.-2004 kódszámú 
„Leveg�szennyezés és zajterhelés mérése” Központi Projekt (továbbiakban: Projekt) 
keretében „Budapest és vonzáskörzete zajtérképe” címmel a Korm. rendeletben 
meghatározott önkormányzati feladatok forrásának megteremtésére pályázati úton 
lehet�séget biztosít. 

A Pályázatel�készít� Alap (PEA) az el�bbiekben meghatározott Projektre vonatkozó 
pályázat (a továbbiakban: Pályázat) elkészítésének forrásait biztosítja oly módon, hogy 
pályázatel�készítés „A” szakaszát követ�en Megállapodást köt� Felek meghatalmazták a 
pályázó F�városi Önkormányzatot, hogy nevükben és helyettük a Projekthez szükséges 
pályázat elkészítésére a támogató szervezettel (Nemzeti Fejlesztési Hivatal Közösségi 
Támogatási Keret Irányító Hatósága / KTK IH) a támogatási szerz�dést megkösse, továbbá 
nevükben jogszer�en eljárjon, képviseletüket ellássa, nyilatkozatot tegyen, utasítást vegyen 
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át, vagy adjon ki. A „B” szakasz során kerül kidolgozásra a pályázat tényleges szakmai 
tartalmának és feltételeinek pontos és részletes meghatározása. 

Tagok a pályázatban történ� Együttm�ködésre, valamint a jelen Társulás létrehozására 
Együttm�ködési megállapodást kötöttek, amelyet Önkormányzatok képvisel� testületei 
jóváhagytak. 

 

2. A Társulás tagjai 

A jelen Társuláshoz a Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott, 
Budapest és vonzáskörzetébe tartozó települési önkormányzatok képvisel�-testületei 
csatlakoznak. 

A jelen Társulást létrehozó települési önkormányzatok felsorolását – nevét, székhelyét és 
képvisel�jét – a megállapodás 1. sz. melléklete tartalmazza. 

 

3. A Társulás célja 

A Társulás célja, hogy: 
- a Tagok részt vegyenek a feladatellátás feltétel- és forrásrendszerének koordinációjában, 

különös tekintettel az el�zményben meghatározott Pályázat el�készítésében és a 
Projekt megvalósításában; 

- a Tagok számára keretet biztosítson a Korm. rendelet 4-8.§-ban meghatározott feladatok 
összehangolt és együttes végrehajtásához, kialakítsa a szükséges kapcsolat- és 
együttm�ködés rendszerét. 

A Projekt általános m�szaki leírását a jelen megállapodás 2. számú melléklete tartalmazza. 

 

4. A Társulás szervezeti formája 

A Tagok Korm. rendeletben meghatározott feladatok ellátására külön szervezetet nem 
hoznak létre, annak ellátásával Budapest F�város Önkormányzatát bízzák meg, amely a 
jelen megállapodásban foglaltakat a F�polgármesteri Hivatalán keresztül látja el. 

A jelen Társulás nem min�sül jogi személynek. 

 

5. Csatlakozás a Társuláshoz 

A Tagok képvisel�-testületei – át nem ruházható jogkörükben min�sített többséggel hozott - 
határozatban foglalt nyilatkozatban mondják ki a jelen Társulásban való részvételüket, 
csatlakozásukat. 

A Tagok képvisel�-testületei mindegyikének min�sített többséggel hozott döntése 
szükséges: 
-- a jelen megállapodás módosításához, 
-- a Társulás megszüntetéséhez. 
A Tagok a jelen megállapodás módosításáról, a társulás megszüntetésér�l a kezdeményezés 
megküldését�l számított hatvan napon belül döntenek. A jelen megállapodásnak a Tagok 
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által elfogadott módosítása csak a Támogató Szervezet el�zetes hozzájárulásával, írásban 
lehetséges. 

A jelen társuláshoz – tekintettel a tagok kötelezettségének jogszabályi hátterére – új tag 
akkor csatlakozhat, ha a Korm. rendelet vonatkozó személyi hatálya módosul. Új tag 
felvételéhez a Támogató Szervezet jóváhagyását kell kérni.  

 

6. A tag kizárása 

Amennyiben valamely tag ismételt felhívás ellenére sem tesz eleget a megállapodásban 
foglalt kötelezettségeinek, a tagok több mint a fele min�sített többséggel hozott 
határozatával a naptári év utolsó napjával – a Támogató Szervezet tájékoztatásával és 
el�zetes hozzájárulásával – kizárhatja a társulásból. 

Amennyiben valamely tagot a Társulásból kizárják: 

- tag nem jogosult az elszámoláskor a többi taggal szemben érvényesíteni a 
támogatás(ok) útján kapott részarányos hozzájárulást, mivel azt a közösen 
együttm�köd� tagok részére juttatták. Köteles viszont elszámolni minden olyan 
vagyoni el�nnyel, melyet a Társulás alatt vagy annak révén szerzett. 

- a jelen megállapodás vagy a Pályázat keretében esetlegesen használatába kapott 
vagyontárgyat a tulajdonosának haladéktalanul vissza kell szolgáltatni, aki köteles azt 
továbbra is a Projekt céljaira felhasználni. 

- kizárt tag teljes kártérítési felel�sséggel tartozik a kizárásához vezet� magatartásából 
fakadó, a többi tagnak a Projekt megvalósításával összefüggésben okozott konkrét és 
közvetlen károkért. 

 
7. A Társulás hatálya, ütemezése és id�tartama 

A jelen megállapodás akkor tekinthet� hatályosnak, ha a Tagok képvisel�-testületei azt 
jóváhagyják, és az önkormányzatok képviseletében eljáró személyek azt aláírásukkal 
ellátják. Jelen megállapodás valamennyi tag közül az utolsóként jóváhagyó tag képvisel�-
testületének határozatával válik hatályossá. 

A jelen Társulás határozatlan id�re alakul, de a Társulást a Tagok legalább a Projekt 
megvalósítás befejezésének napjától számított öt évig kötelesek fenntartani. 

A Tagok vállalják, hogy a jelen Társulásból - a Társulás céljaira és jogszabályi 
kötelezettségükre is tekintettel - nem lépnek ki, azt csak a jelen megállapodásban 
meghatározott feltétel fennállása esetén szüntetik meg. 

A jelen Társulás megsz�nik: 
- a feladatok forrását képez� pályázat végleges eredménytelensége esetén, 
- ha valamennyi tag kimondja a jelen Társulás megsz�nését, 
- ha a tagoknak a Korm. rendeletben vagy egyéb erre vonatkozó jogszabályban 

meghatározott kötelezettsége megsz�nik, 
- a bíróság joger�s döntése alapján. 

A Tagok a jelen Társulás megsz�nésekor kötelesek egymással elszámolni a jelen 
megállapodás 10., 13. valamint 14. pontjában foglaltak figyelembe vételével. 
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8. A Társulás székhelye, m�ködési területe 

A Társulás székhelye: 1052 Budapest, Városház utca 9-11. szám. 

A Társulás m�ködési területe: az 1. számú mellékletben feltüntetett települési 
önkormányzatok közigazgatási területe. 

 

9. A Tagok kapcsolata és képviselete 

A Tagok a jelen megállapodás aláírásával meghatalmazzák a F�városi Önkormányzatot, 
hogy a Projekt megvalósítás alatt Tagok nevében jogszer�en eljárjon, képviseletüket 
ellássa, nyilatkozatot tegyen, utasítást vegyen át vagy adjon ki. 

A F�városi Önkormányzat a Tagok nevében pénzügyi kötelezettséget csak az érintett tag 
jóváhagyásával vállalhat.  

A Támogató Szervezet a Tagokkal a F�városi Önkormányzaton keresztül tartja a 
kapcsolatot. 

A Tagokat a jelen Társulásban a mindenkori polgármester, illetve a F�városi 
Önkormányzat esetében a mindenkori f�polgármester képviseli. 

A jelen Társulást általános képviseleti jogkörrel felruházva – harmadik személyekkel 
szemben - a F�városi Önkormányzat nevében eljáró mindenkori f�polgármester képviseli. 

 

10. A Tagok jogai és kötelezettségei 

A Tagok tudomásul veszik, hogy a jelen Társulás létrehozása a Korm. rendeletb�l fakadó 
feladat-ellátási kötelezettségüket nem érinti. 

Tagok feladata, hogy a Projekt keretében létrejött zajtérképet megfelel�en nyilvánosságra 
hozzák és a nyilvánosságot folyamatosan biztosítsák. 

A Tagok joga, hogy: 
- igény szerint szakért�t delegálhatnak az Ellen�rz� Testületbe, 
- a projekt során létrehozott zajtérképi adatbázisnak a saját közigazgatási területére es� 

részét igény szerint átveheti, 

- saját feladatai ellátásához - a Tagok által meghatározott körben - térítésmentesen 
igényelje a Korm. rendelet végrehajtásához kapcsolódó szolgáltatásokat, 

- a saját közigazgatási területükre vonatkozó adatbázis aktualizálását saját költségükön 
elkészítsék, illetve elkészítessék. 

A Tagok Projekthez tartozó feladatai: 
- szolgáltatja a Projekt megvalósításához szükséges és a Tagoknál rendelkezésre álló 

területi, lakossági, valamint egyéb adatokat; e körben a Tagok nem hivatkozhatnak 
településük érdekeire, mint „üzleti titokra”, 
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- képvisel� testületeik elfogadják - a környezetvédelmi felügyel�ség véleményének 
figyelembe vételével - az elkészült, a közigazgatási területükre vonatkozó zajtérképet, 

- megnevezi - a közbeszerzési dokumentációhoz – a területén m�köd�, a számára – a 
zajtérképhez, ipari zaj kibocsátóként – fontosnak tartott üzemi létesítményeket. 

A F�városi Önkormányzat Projekthez kapcsolódó további feladatai: 
- lebonyolítja a közbeszerzési eljárásokat, 
- ellátja a Projekt keretében történ� árubeszerzéssel, szolgáltatással kapcsolatos 

adminisztratív teend�ket, 
- a Projekt teljes kör� menedzselése, az adminisztratív feladatok ellátása, a keletkez� 

dokumentumok tárolása, elszámolás a Tagok és a Támogató Szervezet felé, 
- el�írt formában átadja a képvisel�-testületek által elfogadott, és a f� közlekedési 

létesítményekkel kiegészített a „Budapest és vonzáskörzetére vonatkozó stratégiai 
zajtérképeket” a KvVM részére, 

- aktiválja és üzemelteti a projekt során megvásárlásra kerül�, az adatbázis tárolását és 
a hozzáférés biztosítását szolgáló hardver és szoftver eszközöket, 

- a a Projekt megvalósítás befejezésének napjától számított öt évig biztosítja a jogosult 
szervezetek részér�l történ� ellen�rzés lehet�ségét, illetve számukra adatot szolgáltat, 

A F�városi Önkormányzatnak a Projekt megvalósulását követ�en a Társulás 
m�ködtetéséhez kapcsolódó további feladatai: 
- tárolja, fenntartja a Projekt során létrehozott teljes zajtérképi adatbázist, és biztosítja a 

Tagok részére a hozzáférést, 
- végzi a jelen Társulásból fakadó adminisztratív feladatokat és koordinációt. 

Tagokat egyebekben a Pályázat és a Projekt során együttm�ködési és 
információszolgáltatási kötelezettség terheli. Ennek keretében Tagok kötelesek a szükséges 
nyilatkozatokat megtenni, a szükséges igazolásokat és információkat átadni. Amennyiben 
Tagok bármelyike a jelen kötelezettségét nem teljesíti és ennek következtében a Projekt 
végrehajtása meghiúsul, a mulasztó önkormányzatot a közrehatása mértékéig mögöttes 
felel�sség terheli. 

 
11. A Társulás m�ködtetésének ellen�rzése 
 

A Tagok a Projekt megvalósításának, illetve m�ködtetésének ellen�rzésére, nyomon 
követésére, valamint a kapcsolattartásra ellen�rz� munkacsoportot, úgynevezett Ellen�rz� 
Testületet hoznak létre. Tagok jogosultak az Ellen�rz� Testületbe egy-egy személyt 
delegálni. Az Ellen�rz� Testület munkarendjét saját maga alakítja ki. 

A F�városi Önkormányzat szükség szerint, de legalább félévente egyszer beszámol a 
Tagoknak, akik a képvisel�-testületüket tájékoztatják a Társulás tevékenységér�l, 
pénzügyi helyzetér�l, a társulási cél megvalósulásáról. 

 
12. A tagok felel�ssége 

A Tagok mindegyike felel�sséggel tartozik a Projektben meghatározott, általa 
megvalósítandó projektelem szerz�désszer� teljesítéséért, és az azzal kapcsolatos 
kötelezettségekért. Amennyiben az egyes projektelemeket a tagok, vagy azok egy csoportja 
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közösen valósít meg, az azzal kapcsolatos kötelezettségekért az abban résztvev� tagok 
egyetemlegesen felelnek a többi tag felé. 

A Tagok tudomásul veszik, hogy a Támogató Szervezettel megkötend� támogatási 
szerz�désben lefektetett szempontok szerint lesznek felel�sek.  

A Tagok a Projektb�l megvalósítására nyújtott támogatás szabályszer� és szerz�désszer� 
felhasználásért, továbbá esetleges visszakövetelése esetén annak teljesítéséért 
egyetemlegesen felelnek Támogató Szervezet felé. 

 

13. A megállapodás költségei 

A Tagok rögzítik, hogy a Projekt megvalósításához szükséges pénzügyi forrásokat - sikeres 
pályázat esetén - feladat ellátás forrásait a Projekt biztosítja. A Projekthez önrészt, illetve 
biztosítékot nyújtani Tagoknak nem kell. 

Amennyiben a Projekt lebonyolítása érdekében szükséges, a F�városi Önkormányzat az 
önkormányzati banki számlaszámtól elkülönített, önálló alszámlát köteles nyitni, amelyet 
kizárólag csak erre a célra vehet igénybe. 

A Projekt megvalósítása után annak fenntartásához, m�ködtetéséhez szükséges további 
forrásokat a F�városi Önkormányzat biztosítja. 

A Tagoknak a Projekt fenntartására vonatkozó megállapodását a 2. számú melléklet 
tartalmazza. 

 
14. A Projekt megvalósítása során keletkez� vagyontárgyak 

A Projekt megvalósítása során a támogatás felhasználásával létrejöv� korlátozottan 
forgalomképes vagyontárgyakra a fenntartási id�szak végéig (2013. december 31. 
napjáig) elidegenítési és terhelési tilalom áll fenn. 

A pályázati támogatás felhasználásával a projekt megvalósítása során létrejöv� 
vagyontárgyak és jogosultságok feletti tulajdon- és használati jogok a F�városi 
Önkormányzatot, mint a Projekt eredményének fenntartásáért felel�s tagot illeti, az 
alábbiak figyelembe vételével. 

A Tagok kötelesek a Projekt megvalósításával létrejöv� vagyontárgyak, valamint az 
adatbázis használatának jogát a Tagoknak ingyenesen biztosítani legalább a támogatási 
szerz�désben meghatározott fenntartási id�szak végéig.  

A Társulás megsz�nése esetén az adatbázisnak az önkormányzat közigazgatási területére 
es� részét a Tagoknak térítésmentesen át kell adni. 
 

15. Záró rendelkezések 

Jelen megállapodás a Pályázat és a vonatkozó Támogatási Szerz�dés elválaszthatatlan 
részét képezi.  

Alulírottak nyilatkoznak, hogy a vonatkozó és megkötött Támogatási szerz�dést és annak 
mellékleteit részletesen ismerik, és a jelen Társulási Megállapodás értelmében, és keretein 
belül, annak teljesítésére kötelezettséget vállalnak.  
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A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény, a helyi önkormányzatok társulásairól és együttm�ködésér�l szóló 
1997. évi CXXXV. törvény, valamint a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvér�l 
szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezései az irányadóak. 

A Tagok egybehangzóan kijelentik, hogy a jelen Társulási Megállapodásból ered� 
esetlegesen felmerül� vitás kérdéseket els�dlegesen egymás között, tárgyalásos úton, 
konszenzusos módon kívánják rendezni. A bírói út igénybevételével kizárólag akkor élnek, 
ha az el�zetes egyeztetés nem vezetett eredményre, megegyezésre. 

A jelen Társulási Megállapodást a Tagok közgy�léseinek döntése alapján, a Tagok 
képviseletében eljáró polgármesterek és jegyz�k, mint az önkormányzati akarattal 
teljességgel megegyez�t helybenhagyólag saját kez�leg aláírták. 

 

Budapest, 2005. … 

 

 

 

Z á r a d é k: 

A jelen Társulást létrehozó települési önkormányzatok képvisel�-testületei a jelen megállapodást 
határozataikban jóváhagyták, az abban foglaltakat önmagukra nézve kötelez� rendelkezésként 
fogadták el. 

Települési Önkormányzat Képvisel�-testülete: Képvisel�-testületi határozat száma: 

Budakalász Nagyközség Önkormányzata                         

Budakeszi Önkormányzata  

Budaörs Önkormányzata  

Budapest F�város Önkormányzata                                               

Csömör Nagyközség Önkormányzata                                                                             

Diósd Önkormányzata  

Dunaharaszti Önkormányzata  

Dunakeszi Önkormányzata  

Érd Önkormányzata  
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Fót Önkormányzata  

Gyál Önkormányzata  

Halásztelek Önkormányzata  

Kerepes Önkormányzata  

Kistarcsa Önkormányzata  

Pécel Önkormányzata                                                                                         

Pomáz Önkormányzata                                                                                   

Solymár Önkormányzata  

Szentendre Önkormányzata  

Szigetszentmiklós Önkormányzata  

Törökbálint Önkormányzata  

Üröm Önkormányzata  

Vecsés Önkormányzata 
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A települési önkormányzat képvisel�-testülete nevében a jelen megállapodást aláírásával látta el: 

Települési Önkormányzat:                             Ellenjegyz�: 

Budakalász Nagyközség Önkormányzata: 

 

 

………………………………………… 

Harcsa Lajos 

polgármester 

 

 

………………………………………… 

dr. Bocsi István 

jegyz� 

 

Budakeszi Önkormányzata: 

 

 

 

………………………………………… 

Farkas Gyula 
polgármester 

 

 

 

………..……………………………… 

Majorné dr. Stahácz Éva 

jegyz� 

 

Budaörs Önkormányzata: 

 

 

 

………………………………………… 

Wittinghoff Tamás 

polgármester 

 

 

 

………………………………………… 

Tevanné dr. Südi Annamária 

jegyz� 

 

Budapest F�város Önkormányzata:                                                                                                                                                           

 

 

 

……………………………………… 

dr. Bakonyi Tibor 

f�polgármester-helyettes 

 

 

 

………………………………………… 

Sajtosné Nágel Ilona                      

aljegyz� 
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Csömör Nagyközség Önkormányzata: 

 

 

 

 

………………………………………… 

Bátovszki György 

polgármester 

 

 

 

………………………………………… 

Mladoniczki Mihály 

 jegyz�    

 

Diósd Önkormányzata: 

 

 

 

………………………………………… 

Spéth Géza 
polgármester 

 

 

 

………………………………………… 

dr. Csizmadia Julianna 

jegyz� 

 

Dunaharaszti Önkormányzata: 

 

 

 

………………………………………… 

dr. Szalay László  

polgármester 

 

 

 

………………………………………… 

Peth� Zoltán 

jegyz� 

 

Dunakeszi Önkormányzata: 

 

 

 

………………………………………… 

Kecskeméthy Géza 

polgármester 

 

 

 

………………………………………… 

Doráné dr. Illés Melinda 

jegyz� 
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Érd Önkormányzata: 

 

 

 

………………………………………… 

dr. Döcsakovszky Béla 

polgármester 

 

 

 

………………………………………… 

Ujlakiné dr. Pék Éva  

jegyz� 

 

Fót Önkormányzata: 

 

 

 

………………………………………… 

Szent-Iványi Géza 

polgármester 

 

 

 

………………………………………… 

Polgár Erzsébet 

aljegyz� 

 

Gyál Önkormányzata: 

 

 

 

………………………………………… 

Gyimesi István 

polgármester 

 

 

 

………………………………………… 

dr. Horti István 

jegyz� 

 

Halásztelek Önkormányzata: 

 

 

 

………………………………………… 

Stoffán Antal 

polgármester 

 

 

 

………………………………………… 

Baloghné dr. Nagy Edit 

jegyz� 
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Kerepes Önkormányzata: 

 

 

 

………………………………………… 

Bók Károly 

polgármester 

 

 

 

 

 

………………………………………… 

Czeczéné dr. Szirmai Gabriella 

jegyz� 

 

Kistarcsa Önkormányzata: 

 

 

 

………………………………………… 

Tóth Szabolcs 

polgármester 

 

 

 

………………………………………… 

dr. Korbély Géza 

jegyz� 

 

Pécel Önkormányzata:                                                                                        

 

 

 

………………………………………… 

dr. Benkovics Gyula 

polgármester 

 

 

 

………………………………………… 

Szokolay Zoltán  

Megbízott jegyz� 

 

Pomáz Önkormányzata:                                                                                   

 

 

 

………………………………………… 

Golub Atanász 

polgármester  

 

 

 

………………………………………… 

Szabó András 

jegyz� 
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Solymár Önkormányzata: 

 

 

 

………………………………………… 

Enczmann László 

polgármester 

 

 

 

………………………………………… 

Szántó Erika 

aljegyz� 

 

Szentendre Önkormányzata: 

 

 

 

………………………………………… 

Miakich Gábor 

polgármester 

 

 

 

………………………………………… 

dr. Molnár Ildikó 

jegyz� 

 

Szigetszentmiklós Önkormányzata: 

 

 

 

………………………………………… 

             dr. Fodor Antalné 
polgármester 

 

 

 

 

………………………………………… 

Vargáné dr. Pet� Terézia 

jegyz� 

 

Törökbálint Önkormányzata: 

 

 

 

………………………………………… 

Turai István 

polgármester 

 

 

 

………………………………………… 

Dorka Ágnes  

jegyz� 
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Üröm Önkormányzata: 

 

 

 

 

………………………………………… 

Laboda Gábor  

polgármester 

 

 

 

………………………………………… 

dr. Balogh Szilvia 

jegyz� 

 

 

Vecsés Önkormányzata: 

  

 

 

………………………………………… 

Bükk László 

polgármester 

 

 

 

………………………………………… 

Takács Mária 

jegyz� 
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1. sz. melléklet 

A jelen megállapodást létrehozó települési önkormányzatok 

 

Önkormányzat: 
 

Székhely: Polgármester 

Budakalász Nagyközség 
Önkormányzata 

2011 Budakalász, Pet�fi tér 1. Harcsa Lajos 

Budakeszi Önkormányzata 2092 Budakeszi, F� u. 179. Farkas Gyula 

Budapest F�város 
Önkormányzata 

1052 Budapest, Városház u. 9-11. dr. Demszky Gábor 

Budaörs Önkormányzata 2040 Budaörs, Szabadság u. 134. Wittinghoff Tamás 
Csömör Nagyközség 
Önkormányzata 

2141 Csömör, Szabadság út 5. Bátovszki György 

Diósd Önkormányzata 2049 Diósd, Szent István tér 1. Spéth Géza 
Dunaharaszti Önkormányzata 2330 Dunaharaszti, F� út 152. dr. Szalay László 

Dunakeszi Önkormányzata 2120 Dunakeszi, F� út 25. Kecskeméthy Géza 
Érd Önkormányzata 2030 Érd, Alsó u. 1. dr. Döcsakovszky Béla 
Fót Önkormányzata 2151 Fót, Vörösmarty tér 1. Szent-Iványi Géza 
Gyál Önkormányzata 2360 Gyál, K�rösi út 112-114. Gyimesi István 
Halásztelek Önkormányzata 2314 Halásztelek, Posta köz 1. Stoffán Antal 

Kerepes Önkormányzata 2144 Kerepes, Vasút u. 42. Bók Károly 
Kistarcsa Önkormányzata 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Tóth Szabolcs 
Pécel Önkormányzata 2119 Pécel, Kossuth tér 1. dr. Benkovics Gyula 
Pomáz Önkormányzata 2013 Pomáz, Kossuth L. u. 25. Golub Atanász 
Solymár Önkormányzata 2083 Solymár, József A. u. 1. Enczmann László 
Szentendre Önkormányzata 2000 Szentendre, Városház tér 3. Miakich Gábor 
Szigetszentmiklós 
Önkormányzata 

2310 Szigetszentmiklós, Kossuth L. u. 2. dr. Fodor Antalné 

Törökbálint Önkormányzata 2045 Törökbálint, Munkácsy M. u. 79. Turai István 
Üröm Önkormányzata 2096 Üröm, Iskola u. 10. Laboda Gábor 
Vecsés Önkormányzata 2220 Vecsés, Szent István tér 1. Bükk László 
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2. sz. melléklet 

A Projekt leírásáról, valamint a Projekt fenntartására vonatkozó rendelkezésekr�l  

1. A Projekt általános m�szaki leírása 

A Projekt végeredményeként  

− átadásra kerül egy olyan térinformatikai adatbázis, amely a projekt során beszerzett 
(pl. lakossági adatok), felvett (pl. közlekedés forgalmi adatok), valamint keletkezett 
(pl. zajterhelési adatok, zajtérképek) adatokat a szükséges pontosságú alaptérképhez 
rendeli.  

− kifejlesztésre kerül az a térinformatikai rendszer, amely az egyes Tagoknál lehet�vé 
teszi az átadott saját adatbázisok helyben történ�, önálló kezelését 

− megvásárlásra kerülnek 

• a térinformatikai adatbázis tárolását, m�ködtetését szolgáló szerver és a 
hozzá kapcsolódó szoftverek, 

• egy zajtérkép-készít� program. 

A teljes és hiteles adatbázis, valamint a zajtérkép készít� szoftver a megvásárolt szerveren a 
F�városi Önkormányzat F�polgármesteri Hivatalánál kerül elhelyezésre. 

A Tagok közigazgatási területére (az egyes településekre) vonatkozó adatok a Tagok 
részére digitális, a térinformatikai rendszerben kezelhet� formában kerülnek átadásra. 
Minden tag számára biztosított továbbá a teljes adatbázis elérése, szükség esetén letöltése 
az interneten keresztül. 

2. A Projekt fenntartására vonatkozó rendelkezések 

Budapest F�város Önkormányzata vállalja a teljes adatbázissal kapcsolatos alábbi 
üzemeltetési, fenntartási feladatokat: 
− helyiség és kezel�személyzet biztosítása az infrastruktúra üzemeltetéséhez, 
− a szerver és a kapcsolódó szoftverek tárolása, üzembentartása, a karbantartási 

szerz�désekkel kapcsolatos adminisztrációs és ellen�rzési feladatok ellátása, 
− adatbázisok, térképi állományok tárolása, mentése, ellen�rzés esetén bemutatása, 
− projekt dokumentáció tárolása, ellen�rzés esetén bemutatása, 
− az FPH informatikai szabályzatának betartása, betarttatása, 
− az önkormányzatokkal való kapcsolat biztosításához témafelel�s koordinátor kijelölése, 
− az önkormányzatok számára az egyszeri zajtérkép el�állításon felül jelentkez� 

feldolgozási igények esetén a rendszerhez való hozzáférés biztosítása, a 
koordinátorral történ� egyeztetés alapján. 

 

A kliens rendszer üzemeltetését (saját számítógép, internet elérés, fejlesztett szoftver 
esetleges karbantartása) az egyes Tagoknak (beleértve a F�városi Önkormányzaton belüli 
felhasználó(ka)t is) kell biztosítania. 

Az adatok (pl. térképi, közlekedési, zajszámítási, stb.) frissítését, a projekt fenntartásától 
függetlenül, a Tagok – igény szerint – saját hatáskörükben elvégezhetik (vagy a 
megbízásából dolgozó vállalkozóval elkészítteti), ennek megfelel�en ezek költsége is csak 
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�ket terheli. Az újonnan, lokálisan keletkez� adathalmazok átadása a f�városi 
koordinátorral egyeztetve digitális adathordozón történik.  

Az adatok központi szerveren történ� beillesztését és frissítését, valamint új zajtérképek 
készítését – az eredeti adatbázis változatlanul hagyása mellett – a GIS felület, illetve a 
zajtérkép-készít� program segítségével lehet elvégezni, illetve elvégeztetni. A feladat 
ellátásához – el�zetes egyeztetés után – a F�város hozzáférést biztosít a rendszerhez az 
adott önkormányzat által meghatalmazott személyek részére.  

 

 
8. Képvisel�i indítvány  a Szabályozási Tervben nem szabályozott külterületi, 

lakóterületi fejlesztésre szánt területekr�l 
El�adó: dr. Dragon Pál képvisel� 

 

Eszes Sándor  képvisel�: a Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság  megtárgyalta az 
el�terjesztést, azzal egyetért és elfogadásra javasolja a Képvisel�-testületnek.  

 

Benkovits György  képvisel�:  miközben érti a szóban forgó  nem szabályozott területeken 
történ� változtatás szándékát,  véleménye szerint  a Képvisel�-testületnek  is olyan ütemben 
szabadna  támogatnia a belterületbe vonást, amelyben lépést tudnak tartani a következményekkel 
is, az infrastruktúra kialakításával, a  lakosság növekedésével, stb. Elismeri a jószándékot,  de 
tartózkodik a döntést�l.    

 

dr. Dragon Pál képvisel�:  képvisel� társa valószín�leg rosszul értelmezte az el�terjesztést. Épp 
azért indította el a folyamatot, hogy ne induljanak el nem kívánt  változtatások. Jelen pillanatban   
a mez�gazdasági övezetre készülne szabályozás.   Örömmel venné, ha Benkovits György  
támogatná az elképzelést.  

dr. Bindorffer Györgyi  képvisel� visszatér az ülésterembe,  a jelenlév� 
képvisel�k száma: 17 f�. 
 

Miakich Gábor polgármester: szavazásra bocsátja  a határozati javaslatot.  

 

Szavazás eredménye 
 

#: 720   Száma: 2005.09.13/8/0/ 
Ideje: 2005.szept..13 12:01 
Típusa: Nyílt 
Rendelet; Elfogadva 
Min�sített szavazás 
Tárgya:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
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Igen 14 82.35 73.68 
Nem 0 0.00 0.00 
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. Bindorffer Györgyi Igen - 
dr. Dietz Ferenc Igen - 
dr. Dragon Pál Igen - 
Eszes Sándor Igen - 
Fülöp Zsolt Igen - 
Hankó László Igen - 
Horváth Gy�z� Igen - 
dr. Kiss László Igen - 
Magyar Judit Igen - 
Miakich Gábor polgármester Igen - 
Szeg� Eta Igen - 
Wachsler Tamás Igen - 
Zakar Ágnes Igen - 
Zsigmondi Éva Igen - 
Benkovits György Tart. - 
Lakatos Pálné Tart. - 
Radványi G. Levente alpolgármester Tart. - 
dr. Pázmány Annamária Távol - 
Simonyi György Távol - 
 
 
Miakich Gábor polgármester:  a Képvisel�-testület 14 igen szavazattal  és 3 tartózkodással  a 
következ� határozatot hozza:  
 
 

Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
318/2005. (IX.13.) Kt. sz. határozata: 

 
 
Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testülete  
egyetért a településrendezési tervekben nem szabályozott lakóterületi fejlesztések 3., 4., 5. 
ütemére szabályozási terv készíttetésével és felkéri a Polgármestert, hogy készítsen el�terjesztést 
a Képvisel�-testület októberi ülésére. 
 
Felel�s:  Polgármester 
Határid�:  Képvisel�-testület októberi ülése 



 59 

9. El�terjesztés az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos 
korszer�sítése, felújítás és a lakóépületek környezete felújításának támogatása 
céljából kiírt pályázathoz való csatlakozásról    
El�adó: Radványi G. Levente  alpolgármester 

Radványi G. Levente   alpolgármester: szóbeli kiegészítést tesz az el�terjesztéshez.  A  
kormány ez év elején írta ki a "panel"  programot, mely  a panellakások felújításához nyújt 
támogatást úgy, hogy a felújítási költség 1/3 részét, lakásonként 400 ezer forintot állami 
támogatásként biztosít, amennyiben az önkormányzat és a lakóközösség is ugyanannyival – 400-
400 ezer forinttal – járul hozzá a korszer�sítéshez. Nagyon sok esetben azonban a család, illetve a 
lakóközösség nem tudja biztosítani a ráes�, lakásonkénti 400 ezer forintot, vagy pedig az  
önkormányzat nem rendelkezik a megfelel� forrással  az egyharmados hozzájáruláshoz.  Az  
érdekl�dés hiánya miatt  a kormány módosított a programon és  „Panel Plusz” hitelprogrammal 
kíván segítséget nyújtani, amely hosszúlejáratú, kedvez� kamatozású hitelt biztosít a 
lakóközösségek önrészének, vagy az önkormányzat támogatásának pótlására. A hitelprogram 
célja  a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I.31.) Korm. Rendelet 28. § és 35. § (1) 
bekezdése alapján az iparosított technológiával épült lakóépültek energiatakarékos korszer�sítése, 
felújítása, a lakóépültek gépészeti rendszereinek korszer�sítése, felújítása és a lakóépültek 
környezete felújításának támogatása céljából kiírt pályázathoz kapcsolódó hitelnyújtás. 
Javasolja tegyék meg az els� lépést a program megvalósítása érdekében.  
  
Horváth Gy�z� képvisel�: csütörtökön  lesz a Püspökmajor lakótelepen  lakossági  fórum,  
amihez  kéri Alpolgármester  Úr segítségét.  Problémát jelent, hogy a lakosok  mintegy  70%-
ának  nincs  közös képvisel�je, aki kézbe venné az ügyet.    
 
dr. Kiss László képvisel� az el�terjesztésben olvasható: "a  „Panel Plusz” hitelprogrammal 
kíván segítséget nyújtani, amely hosszúlejáratú, kedvez� kamatozású hitelt biztosít a 
lakóközösségek önrészének, vagy az önkormányzat támogatásának pótlására." Ebb�l következik, 
hogy amennyiben a az Önkormányzat  pályázik, abban az esetben a lakók már nem tehetik meg?  
Együtt is igénybe vehetik?  
 
Hankó László  képvisel�: a lakóközösség  részér�l szükséges az összefogás, a lakossági fórum is 
ezt a célt szolgálja, felhívja a figyelmet a lehet�ségre.  
 
Radványi G. Levente   alpolgármester:  csak jogilag m�köd� társasház szövetkezet pályázhat a 
programban. Az állam 1/3-ot fedez, ami maximum 400.000 Ft  lehet. A fennmaradó 2/3-ból 
annyit vállalhat fel az Önkormányzat, amennyit meghatároz a rendeletében.  Mihamarabb 
indítsák el a folyamatot, hogy a szervezkedés megindulhasson,  és a következ� ülésre  készítsék 
el a   rendelet-tervezetet. Azt követ�en  lehet kidolgozni a pontos részleteket, hogy december 31-
ig be tudják adni a lakóközösségek a pályázatukat.  
  
Miakich Gábor polgármester: dr. Kiss László kérdésére válaszolva: a lakóközösség és az 
Önkormányzat is  felveheti a saját 1/3-ra a kedvezményes hitelt.  
 
Hankó László  képvisel�:  több  módon hívják  fel a lakók figyelmét a fórumra,  a  helyi 
rádióban is elhangzott,  minden lépcs�házban kifüggesztették a tájékoztatót, valamint  az általa 
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ismert  és  elérhet� közös képvisel�nek  is  szólt.   
 
Radványi G. Levente   alpolgármester: a Vasvári lakótelepen  lakó egyik közösség már  
írásban  jelezte  részvételi  szándékát.   A pályázatban 3 elem szerepel.  
1. h�szigetelés, 2. f�téskorszer�sítés, 3. amennyiben marad  keret, abban az esetben az épület 
környezetének rendbetétele, szépítése.  
 
Horváth Gy�z� képvisel�:  mekkora összegr�l van szó a kormány részér�l? Külön épületenként, 
vagy csak együtt lehet pályázni?  
 
Radványi G. Levente   alpolgármester: m�szaki tartalmat nézve h�dilettációnként  lehet 
pályázni. A fedezetre  mintegy 300 MRD  Ft van félretéve.  
 
Horváth Gy�z� képvisel�:  azonkívül pl. ablakcserére lehet-e  pályázni?  
 
Radványi G. Levente   alpolgármester: igen,  a h�szigetelés magába foglalja a nyílászárók 
cseréjét.  
Lakáson belül pedig az energia gazdálkodás érekében történ� beruházás  beletartozhat a pályázati 
anyagba.      
 
Hankó László  képvisel�: az imént feltett kérdésre kívánt válaszolni.  Van már példa ilyen 
pályázatra is.  
 
Miakich Gábor polgármester: további hozzászólás nem lévén a határozati javaslatot szavazásra 
bocsátja.    

Szavazás eredménye 
 

#: 721   Száma: 2005.09.13/9/0/ 
Ideje: 2005.szept..13 12:16 
Típusa: Nyílt 
Rendelet; Elfogadva 
Egyszer� szavazás 
Tárgya:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 89.47 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 89.47 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   10.53 
Összesen 19   100.00 
Megjegyzés: 
 
Benkovits György Igen - 
dr. Bindorffer Györgyi Igen - 
dr. Dietz Ferenc Igen - 
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dr. Dragon Pál Igen - 
Eszes Sándor Igen - 
Fülöp Zsolt Igen - 
Hankó László Igen - 
Horváth Gy�z� Igen - 
dr. Kiss László Igen - 
Lakatos Pálné Igen - 
Magyar Judit Igen - 
Miakich Gábor polgármester Igen - 
Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 
Simonyi György Igen - 
Szeg� Eta Igen - 
Wachsler Tamás Igen - 
Zakar Ágnes Igen - 
dr. Pázmány Annamária Távol - 
Zsigmondi Éva Távol - 
 
Miakich Gábor polgármester:  a Képvisel�-testület 17 igen szavazattal  a következ� határozatot 
hozza:    

 
Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 

319/2005. (IX.13.) Kt. sz. határozata: 
 
Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testülete az iparosított technológiával épült 
lakóépületek energiatakarékos korszer�sítése, felújítása és a lakóépületek környezete 
felújításának támogatás céljából meghirdetett  „Panel Plusz” programban való részvételi 
szándékát kinyilvánítja. Felkéri a Polgármestert, hogy a szükséges  egyeztetéseket folytassa le és 
az  önkormányzati rendeletet a következ� Képvisel�-testületi ülésre terjessze el�. 
 
Felel�s:     Polgármester 
Határid�: 2005. október 15. 

 
Hankó László képvisel� távozik az ülésteremb�l, a jelenlév� képvisel�k száma: 
16 f�. 
 

 
10.  El�terjesztés a város köztisztaságáról szóló, többször módosított 45/2001. (X. 15.) 

Önk. sz. rendelet módosításáról  

El�adó: Miakich Gábor polgármester   

 
Eszes Sándor  képvisel�:  a Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság  megtárgyalta a 
város köztisztaságáról szóló, többször módosított 45/2001. (X. 15.) Önk. sz. rendelet 
módosításáról szóló el�terjesztést és a határozati javaslat 2. pontját az alábbi módosítással 
megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képvisel�-testületnek: 
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Felkéri a Polgármestert, hogy az általános köztisztasági szolgáltatás, a zöld lomtalanítás, a 
sarazás, az ároktisztítás, a rácsos átereszek és hordalékfogók tisztításáról szóló szerz�déseket 
készítse el� a Képvisel�-testület novemberi ülésére; a téli útüzemeltetésr�l szóló szerz�dést pedig 
készítse el� a Képvisel�-testület októberi ülésére. 
 
Miakich Gábor polgármester: a   bizottság módosító javaslatát befogadja. Szavazásra bocsátja  
a határozati javaslatot.  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 722   Száma: 2005.09.13/10/0/ 
Ideje: 2005.szept..13 12:18 
Típusa: Nyílt 
Rendelet; Elfogadva 
Min�sített 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 - 
Horváth Gy�z� Igen - 
dr. Kiss László Igen - 
Lakatos Pálné Igen - 
Magyar Judit Igen - 
Miakich Gábor polgármester Igen - 
Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 
Simonyi György Igen - 
Szeg� Eta Igen - 
Wachsler Tamás Igen - 
Zakar Ágnes Igen - 
Hankó László Távol - 
dr. Pázmány Annamária Távol - 
Zsigmondi Éva Távol - 
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Miakich Gábor polgármester: a Képvisel�-testület 16 igen szavazattal  a következ� határozatot 
hozza:  
 

Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
320/2005. (IX.13.) Kt. sz. határozata: 

 
Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testülete felkéri a Polgármestert, hogy 
  

1. a köztisztaságról szóló 45/2001. (X. 15.) Önk. sz. rendelet módosításának megfelel�en 
a Városi Szolgáltató Rt. képvisel�jével megkötend� általános  köztisztasági 
szolgáltatásról, zöld lomtalanításról, sarazásról, valamint ároktisztításról, a rácsos 
átereszek és hordalékfogók tisztításáról szóló szerz�déseket  készítse el� a Képvisel�-
testület novemberi ülésére; 

 
2. a téli útüzemeltetésr�l szóló szerz�dést   a Képvisel�-testület októberi  ülésére készítse 

el�. 
 

Felel�s:       Polgármester 
Határid�:   1. pont: a  2005.  november  8-i ülés 

        2. pont: a Képvisel�-testület  2005. október 11-i ülés 
 
 
 
11. El�terjesztés Szentendre Város Önkormányzatának Szervezeti és M�ködési 

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

 El�adó: Miakich Gábor polgármester   
 
 
Magyar Judit képvisel�: a Költségvetési és Vagyon Bizottság  megtárgyalta  a Szentendre 
Város Önkormányzatának Szervezeti és M�ködési Szabályzatáról szóló, többször módosított 
6/2003. (II.24) Önk. sz. rendelet módosításáról készült el�terjesztést és a rendelet-tervezettel 
kapcsolatban az alábbi módosító javaslata van: a Szociális és Egészségügyi Bizottság hatásköre 
ne egészüljön ki a 10. ponttal, hanem ezekben az ügyekben a Képvisel�-testület döntsön a 
bizottság véleményezése után. 
 
dr. Dietz Ferenc képvisel�:  a Jogi- Igazgatási és Ügyrendi Bizottság  úgyszintén  megtárgyalta  
az  el�terjesztést és a rendelet-tervezettel kapcsolatban az alábbi módosító javaslata van: 
a 14. § (1) bekezdésb�l töröljék a városi vezet� ügyészt és a bíróság elnökét, a 16. § (6) 
bekezdése új francia bekezdéssel egészüljön ki: a Polgár�rség vezet�je.  
Nincs jogszabályi kötelezettség arra, hogy rendszeresen meghívást kapjanak az ügyészség és a 
bíróság képvisel�i a  tanácskozási joggal meghívottak köréb�l. Amennyiben olyan napirendi pont 
szerepel a megtárgyalandók közt,  mely indokolja a jelenlétüket,  abban az esetben kapjanak 
meghívást.   Ugyanakkor javasolják, hogy a Polgár�rség vezet�jének  e-mailen  küldjenek 
meghívót. 
Kéri vegyék figyelembe  dr. Bertalan  Ferenc Jogi-, Igazgatási és Ügyrendi Bizottsági tag írásos 
megjegyzéseit,  mely a Jogi-, Igazgatási és Ügyrendi Bizottság  ülése után íródott.    
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Az is a testület  által eldöntend� kérdés, hogy az országgy�lési képvisel�ket szükséges-e 
tanácskozási joggal meghívni, vagy  részükre is  elegend�-e  az e-mailen  való meghívás?  
 
Fülöp Zsolt képvisel�:  a testületi ülésekre kerül� sürg�sségi indítványok megküldése 
lehetséges-e e-mailen?   
 
Zakar Ágnes képvisel�:  a Polgári Koalíció  módosító indítványát tolmácsolja: a  testületi ülés 
napirendjének  teljes írásos anyagát kapják: 

- a képvisel�-testület tagjai; 
- a Jogi Igazgatási és Ügyrendi Bizottság nem képvisel� tagjai. 

A javaslat lényege, hogy a  mellékleteket továbbra  is írásban kérnék, nem cd-n.  
  
dr. Kiss László képvisel�: Magyar Judit képvisel� felszólalására reagál: egyszer�síteni szeretnék 
a  Szakorvosi Rendel�intézet  szakmai szabályozási  rendszerét,  hogy ne kelljen minden 
felmerült  ügyet a testület elé hozni.  
 
dr. Bindorffer Györgyi  képvisel�:   intranet használata megkönnyítené a munkájukat. A jelszó 
szükségessége  miatt van olyan rész, amely nem érhet� el bárki számára,  ezért kéri, hogy a 
képvisel�k  kapjanak jelszót a belépéshez. Jelzi, a  város  honlapja  dicséretre méltó, nagyon szép.    
� személy szerint a  testületi anyagból nem kér nyomtatott formában  semmit,  sem mellékletet, 
sem el�terjesztést. Aki másként kéri, akkor azokra vonatkozva keressenek olyan megoldást, mely 
kivitelezhet�.   
 
 
Fülöp Zsolt képvisel�:  rugalmasabban kezeljék az anyagok  megküldését. Akinek lehet�sége 
van rá, hogy  elektronikus formában tudja kezelni az anyagot, kéri annak biztosítsák ezt a módot.   
 
Hankó László képvisel�:  egyetért Fülöp Zsolt képvisel�vel,  a javaslatot támogatja. Továbbá  �  
maga is laptoppal dolgozik, így  nem kér nyomtatott formában  anyagot. A Jogi-, Igazgatási és 
Ügyrendi Bizottság  ülésén volt kérdése  dr. Pázmány Annamária képvisel� asszony  
összeférhetetlenséggel kapcsolatos  ügyében, melyre még nem kapott választ.  
 
Magyar Judit képvisel�:  jelzi dr. Kiss László képvisel�nek, hogy érti a hozzászólása  lényegét, 
de a bizottság  határozatát nem tudja felülbírálni.    Csatlakozik Hankó László  képvisel� társa 
kérdéséhez, mely az  összeférhetetlenségre irányul.  Dr. Pázmány Annamária  jelen pillanatban a 
Szociális és Egészségügyi Bizottság vezet�je, ugyanakkor a Szentendre Szakorvosi 
Rendel�intézet munkatársa.  Véleménye szerint felmerül az összeférhetetlenség problémája.   
 
Benkovits György   képvisel�: az Internet-használatára utal. Aki azt kívánja használni, semmi 
akadálya, aki a hagyományos  formát kéri,  azt kapja.  Interpellációt viszont ne tehessen bárki 
bárhonnan. Véleménye szerint az elektonikus  aláírást kellene szorgalmazni.  
 
dr. Kiss László képvisel�: dr. Pázmány Annamária  képvisel� asszony  jogi státusza nem   
változott,  ugyanolyan beosztott, mint eddig volt.  Nem áll fenn összeférhetetlenség.   
 
Wachsler Tamás  képvisel�: meger�sítést kér arra vonatkozóan, hogy az e-mailen feltett 
kérdésre  is   választ kell kapniuk.  



 65 

 
dr. Molnár Ildikó jegyz�: röviden  válaszol a felmerült kérdésekre, els�ként  dr. Bertalan  
Ferenc Úr felvetésére: meger�sítve a Jogi-, Igazgatási és Ügyrendi Bizottság  elnökének 
álláspontját,  a felvetett indokoltságot  jogszabályi kötelezettség nem er�síti meg.  A Képvisel�-
testület szuverén  joga eldönteni, hogy a Városi  Vezet� Ügyészt,  a Bíróság Elnökét   illetve a  
Szentendrén él� Országgy�lési Képvisel�ket  meg kívánja-e hívni tanácskozási joggal.  Erre 
vonatkozó törvényi kötelezettségük nincs.  Nem ütközik azzal a rendelkezéssel, miszerint  a 
meghívót megkapják, és igény esetén  az anyagot  is  eljuttatják számukra.  Dr.  Bertalan  Ferenc 
Úr által kifejtett érveket nem tartja jogszabálysért�nek. A  bizottság döntését  minden tekintetben 
elfogadja,  azt célszer�nek tartja.  
dr. Pázmány Annamária  összeférhetetlenségével kapcsolatban jelzi, jelenlegi megbízása nem 
összeférhetetlen a képvisel�i munkájával. A  Szociális és Egészségügyi Bizottság testületként jár 
el, a döntéshozatalkor a doktorn�nek  joga  van  adott esetben  az  érintettségét bejelenteni.  
A sürg�sségi el�terjesztésekkel kapcsoltban:   tekintettel arra, hogy a sürg�sségi indítványokat a 
testületi ülést megel�z� nap délig lehet leadni,  annak  törvényi ellen�rzéshez is  id� szükséges, 
ezért  azt nem tudják minden esetben azonnal cd-re írni.  A technika és a lehet�ségek figyelembe 
vételével erre vonatkozóan nem tud ígéretet tenni, de mindent megtesz annak érdekében, hogy a 
lehet� legtöbb anyag cd-n kerüljön kiküldésre.   
Néhány észrevételt tesz még a javaslatokhoz: a  Jogi-, Igazgatási és Ügyrendi Bizottság  ülésén 
sem t�nt fel, hogy a  rendelet 16.§ (2) bekezdéséb�l kimaradt  Polgármester Úr  és 
Alpolgármester Úr,  ezt pótolni szükséges.   
Wachsler Tamás  képvisel� kérdésére adott válasza:  a hozzá küldött e-mailre  szabadsága letelte 
után tudott  választ adni,  sajnálattal vette tudomásul, hogy hosszabban kifejtett válasza nem 
nyerte el a Képvisel� Úr tetszését.  
 
Hankó László képvisel�:  a sürg�sségi indítvány  Interneten való kiküldése  megoldást 
jelentene,  nem feltétlen kell  cd-re kiírni.  
 
Fülöp Zsolt képvisel�: javasolja,  legyen külön megfogalmazva, hogy az el�terjesztést és a 
mellékleteket is  mindenki olyan formában kaphassa meg, amely számára a legel�nyösebb. Aki 
kéri, kaphassa elektronikus formában, akinek pedig a nyomtatott forma a kedvez�bb,  legyen 
lehet�sége úgy kézbe kapnia.  
 
Zakar Ágnes képvisel�:   jelzi, az imént a frakció javaslatát ismertette, nem a saját véleményét.  
Módosítja a módosító javaslatát:  
16. §  
A testületi ülés napirendjének  teljes írásos anyagát kapják igény szerint cd-n vagy írásos 
formában: 

- a képvisel�-testület tagjai; 
- a Jogi Igazgatási és Ügyrendi Bizottság nem képvisel� tagjai; 
 

dr. Bindorffer Györgyi  képvisel�:   véleménye szerint az legyen az alapállás, hogy az intranetet 
használják a képvisel�k,  aki nem ezt a formát kéri, hanem  nyomtatott anyagot kér,  az jelezze 
ezt az igényét  Jegyz� Asszonynál.   
 
dr. Molnár Ildikó jegyz�: Zakar Ágnes képvisel� asszony imént felvetett  módosító indítványa 
abban az esetben kivitelezhet�,  ha minden képvisel�  nyilatkozik arról, hogy mily módon kéri a 
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jöv�ben  a  testületi anyagot.  
Az intranet m�köd�képes állapotban van, még néhány  betöltést kell elvégezni, és használható 
lesz a képvisel�k számára.   
Az anyagok e-mailen való  megküldése  terjedelmük  miatt nem  javasolt.  
 
Miakich Gábor polgármester: további hozzászólás nem lévén a vitát  lezárja. Zakar Ágnes  
módosító  javaslata  befogadható  azzal a kiegészítéssel, hogy "a képvisel�k  nyilatkozata 
szerint".  
Fülöp Zsolt képvisel� visszavonta a javaslatát. Hankó László képvisel� kérdezte, hogy a  
sürg�sségi indítványok e-mailen való kiküldése lehetséges-e?    
 
dr. Molnár Ildikó jegyz�: a sürg�sségi  indítvány e-mailben történ� megküldése 
általánosságban lehetséges. Kivételt képez az a helyzet, amikor nagyobb terjedelm� az anyag.  
 
Miakich Gábor polgármester: a Jogi-, Igazgatási és Ügyrendi Bizottság  14. § (1) bekezdésére 
és a  és 16. § (6) bekezdésére vonatkozó  módosító javaslatát   befogadta.   
  
dr. Molnár Ildikó jegyz�:  elfogadás esetén a Költségvetési és Vagyon Bizottság javaslata  az 
SZMSZ  6.§ (3) bekezdés j) pontjába épülhetne be.  
  
Miakich Gábor polgármester: jelzi dr. Kiss László ehhez érkezett észrevétele nem pontos, mert 
az   általa elmondott  szöveg  az utolsó bekezdéséhez kapcsolódik.     
Szavazásra bocsátja  a Költségvetési és Vagyon Bizottság javaslatát. 
 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 723   Száma: 2005.09.13/11/0/ 
Ideje: 2005. szept. 13. 12:48 
Típusa: Nyílt 
Rendelet; Elfogadva 
Min�sített szavazás 
Tárgya:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 12 66.66 63.16 
Nem 5 27.78 26.32 
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 - 
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Eszes Sándor Igen - 
Fülöp Zsolt Igen - 
Hankó László Igen - 
Lakatos Pálné Igen - 
Magyar Judit Igen - 
Miakich Gábor polgármester Igen - 
Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 
Simonyi György Igen - 
Szeg� Eta Igen - 
Zsigmondi Éva Igen - 
dr. Dragon Pál Nem - 
Horváth Gy�z� Nem - 
dr. Kiss László Nem - 
Wachsler Tamás Nem - 
Zakar Ágnes Nem - 
dr. Bindorffer Györgyi Tart. - 
dr. Pázmány Annamária Távol - 
 
Miakich Gábor polgármester: a Képvisel�-testület a Költségvetési és Vagyon Bizottság  
módosító indítványát  12 igen, 5 nem  szavazattal  és 1 tartózkodással  elfogadta.    
A befogadott módosító javaslatokat figyelembe véve a szavazásra bocsátja  a   rendelet- 
módosítást.  
   
 

Szavazás eredménye 
 

#: 724   Száma: 2005.09.13/11/0/ 
Ideje: 2005. szept. 13. 12:48 
Típusa: Nyílt 
Rendelet; Elfogadva 
Min�sített 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. Dietz Ferenc Igen - 
dr. Dragon Pál Igen - 
Eszes Sándor Igen - 
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Fülöp Zsolt Igen - 
Hankó László Igen - 
Horváth Gy�z� Igen - 
Lakatos Pálné Igen - 
Magyar Judit Igen - 
Miakich Gábor polgármester Igen - 
Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 
Simonyi György Igen - 
Szeg� Eta Igen - 
Zsigmondi Éva Igen - 
dr. Bindorffer Györgyi Tart. - 
dr. Kiss László Tart. - 
Wachsler Tamás Tart. - 
Zakar Ágnes Tart. - 
dr. Pázmány Annamária Távol - 
 
Miakich Gábor polgármester: a Képvisel�-testület  a rendelet- módosítást  14 igen szavazattal 
és 4 tartózkodással  elfogadta.  
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Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
27/2005. (IX.20.) Önk. számú rendelete 

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

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

1. § 
 

 
(1) A R. 14. §-ának (1) bekezdésébe az alábbiakra módosul: 

A képvisel�-testületi ülésre a képvisel�kön kívül tanácskozási joggal meg kell hívni: 
a) a jegyz�t; 
b) az országgy�lési egyéni választókerületben megválasztott országgy�lési képvisel�t, 

valamint a Szentendrén él� országgy�lési képvisel�ket; 
c) a városi tiszti f�orvost (csak a szolgálatot érint� el�terjesztés esetén); 
d) a napirendi pont készít�jét; 
e) a napirendi pont tárgya szerint illetékes szervezet képvisel�jét; 
f) a polgármesteri hivatal irodavezet�it, illetve bels� egységeinek felel�seit; 
g) a jegyz�i referenst 
h) a jogi, min�ségügyi és egészségügyi referenst 
i) a jogtanácsost; 
j) a f�építészt; 
k) bizottsági el�terjesztésnél a bizottság nem képvisel� tagjait; 
l) a kisebbségi önkormányzatok elnökeit; 
m) a kisebbségi szószólót; 
n) a város díszpolgárait; 
o) helyi önszervez�d� közösségek képvisel�it, (...) [Ötv. 8. § (5)], mely önszervez�d� 

közösségek felsorolását a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza; 
p) a könyvvizsgálót.  

 
 

2. § 
 
(2) A R. 15. §-a az alábbiakra módosul: 

A testületi ülés id�pontjáról, helyér�l és tervezett napirendjér�l a Polgármesteri Hivatal 8 
nappal az ülés el�tt a helyi sajtó útján, az önkormányzat honlapján és a hivatali 
hirdet�táblán értesíti a lakosságot.  
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3. § 

 
(1) A R. 16. §-a az alábbiakra módosul: 

A testületi ülés napirendjének  teljes írásos anyagát kapják igény esetén  CD-n  vagy 
írásos formában: 

- a képvisel�-testület tagjai; 
- a Jogi Igazgatási és Ügyrendi Bizottság nem képvisel� tagjai; 
 

(2) A testületi ülés napirendjének teljes írásos anyagát kapják 
- jegyz� 
- aljegyz� 
- polgármester 
- alpolgármester 
-    a jogtanácsos; 
- a jogi, egészségügyi és min�ségügyi referens; 
- a jegyz�i referens; 
- a bels� ellen�r; 
- a f�építész;  
- a polgármesteri hivatal irodavezet�i, csak el�terjesztést (mellékletek nélkül) kapnak; 
- a politikai tanácsadók. 
 

(3) A testületi ülés napirendjének meghívóját és teljes írásos anyagát e-mailen kapja 
(kivételes esetben írásban): 
- az önkormányzat könyvvizsgálója; 

 
(4) A nyilvános testületi ülés napirendjének anyagát kapja: 

- a Pest Megyei Könyvtár.  
 
(5) A tevékenységüket érint� napirendi pontok írásos anyagát kapják: 

- a személyügyi referens; 
- külkapcsolati, turisztikai és pályázati referens 
- a hivatal bels� egységeinek felel�sei; 
- a városi tiszti f�orvos; 
- az MKKSZ Szentendrei Szervezete; 
- a LABE Szentendrei Szervezete; 
- a bizottságok nem képvisel� tagjai; 
- a bizottságok mellett m�köd� munkacsoportok tagjai; 
- polgár�rség; 
- az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek, így különösen a Városi 

Szolgáltató Rt., és a Szentendrei Városfejlesztési Kht. 
 
(6) A testületi ülés meghívóját kapják és igény esetén a kért el�terjesztés(eke)t e-mailen 

(kivételes esetben írásban): 
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- a város országgy�lési képvisel�je, valamint Szentendre városban él� országgy�lési 
képvisel�k; 

- a Városi Bíróság elnöke; 
- Szentendre Város Hivatásos T�zoltóság parancsnoka; 
- a helyi média felel�s szerkeszt�i; 
- az 1. sz. mellékletben felsorolt önszervez�d� városi közösségek; 
-   a díszpolgárok; 
-  a Pest Megyei Közigazgatási Hivatal Vezet�je; 
-  a Helyi Kisebbségi Önkormányzatok Elnökei; 
-  a Kisebbség helyi szószólója; 
-  a Városi Vezet� Ügyész; 
-  a Polgár�rség vezet�je. 

 
4. § 

 
A R. 6.§  (3) bekezdés j) pontja az alábbi szövegrésszel  egészül ki: 
A fenntartó Önkormányzat nevében dönt a Szociális és Egészségügyi Bizottság véleményezése 
után Szentendre Város Egészségügyi Intézményei (SZEI) m�ködési engedélyében foglalt adatok 
módosításáról, illetve az Egészségbiztosítási Pénztárral megkötött szerz�désben foglalt kapacitás 
b�vítésér�l, módosításáról, a kapacitás lekötés módosításáról, a normatíván belüli 
átcsoportosításról.  
 

5. § 
 

(1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 
(2) A rendelet kihirdetésér�l a Jegyz� gondoskodik. 
 
 
 
Miakich Gábor polgármester: felhívja a Képvisel�-testület figyelmét, hogy a 10. számú 
napirendi pont   tárgyalása során, mely a város köztisztaságáról szóló, többször módosított 
45/2001. (X. 15.) Önk. sz. rendelet módosításáról  címet viseli,   elmaradt rendelet-módosítás 
szavazása, ezt pótolva szavazásra bocsátja  azt.  

Szavazás eredménye 
 

#: 725   Száma: 2005.09.13/11/0/ 
Ideje: 2005.szept..13 12:49 
Típusa: Nyílt 
Rendelet; Elfogadva 
Min�sített szavazás 
Tárgya:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 94.44 89.48 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 1 5.56 5.26 
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Szavazott 18 100.00 94.74 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.26 
Összesen 19   100.00 
Megjegyzés: 
 
Benkovits György Igen - 
dr. Dietz Ferenc Igen - 
dr. Dragon Pál Igen - 
Eszes Sándor Igen - 
Fülöp Zsolt Igen - 
Hankó László Igen - 
Horváth Gy�z� Igen - 
dr. Kiss László Igen - 
Lakatos Pálné Igen - 
Magyar Judit Igen - 
Miakich Gábor polgármester Igen - 
Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 
Simonyi György Igen - 
Szeg� Eta Igen - 
Wachsler Tamás Igen - 
Zakar Ágnes Igen - 
Zsigmondi Éva Igen - 
dr. Bindorffer Györgyi Tart. - 
dr. Pázmány Annamária Távol - 
 
Miakich Gábor polgármester: a Képvisel�-testület 17 igen szavazattal  és 1 tartózkodással  a 
következ� rendeletet  alkotja:  
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Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
28/2005. (IX.20.) Önk. sz. rendelete 

 
a város köztisztaságáról szóló 45/2001. (X. 15.) Önk. sz. rendelet módosításáról 

 
Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször 
módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében valamint a hulladékgazdálkodásról 
szóló 2000. évi XLIII. törvény 31. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Szentendre 
Város köztisztaságának fenntartása, az épített és természeti környezet rendjének és tisztaságának 
kialakítása érdekében, valamint a város közterületeinek tisztántartása, az ingatlantulajdonosok és 
az önkormányzat köztisztasággal kapcsolatos feladatainak meghatározása érdekében – a helyi 
sajátosságokat figyelembe véve a köztisztaságról szóló 45/2001. (X. 15. ) Önk. sz. rendeletét,( 
továbbiakban R.) az alábbiak szerint módosítja: 
 

  1. § 
 

A R. 2. §-át az alábbiak szerint módosítja: 
2. § 

 
��� A város közterületeinek szervezett, rendszeres tisztán tartásáról Szentendre Város 

Önkormányzata köztisztasági közszolgáltatás biztosításával gondoskodik úgy, hogy a 
feladatok kizárólagos ellátásával a saját tulajdonában lév� Városi Szolgáltató 
Részvénytársaságot bízza meg. 

�� � A köztisztasági szolgáltatások alábbi részterületekre tagolandók: 
a) általános köztisztasági szolgáltatás 
b) különös köztisztasági szolgáltatás 

- téli útüzemeltetés 
- zöld lomtalanítás 
- sarazás 
- ároktisztítás, rácsos átereszek és hordalékfogók tisztítása 
 

�� � A köztisztasági szolgáltatások ellátására az önkormányzat szerz�dést köt a Városi 
Szolgáltató Rt-vel.  

 
�� � A téli útüzemeltetés, zöld lomtalanítás, valamint a sarazás ellátása a feladatok eltér� jellege 

miatt külön szerz�désekben kerül szabályozásra. 
 

�� � A köztisztasági közszolgáltatás ellátására megkötend� szerz�dés magasabb szint� 
jogszabályban meghatározott tartalmi elemein túl 

a) a pénzügyi feltételeket a Képvisel�-testület a tárgyévi költségvetési rendeletében, 
b) a további szakmai feltételeket a Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 

határozza meg. 
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�� � Az önkormányzat felhatalmazza a polgármestert a köztisztasági közszolgáltatási szerz�dés 
valamint a téli útüzemeltetési szerz�dés aláírására, amennyiben az (5) bekezdés b) pontjában 
megjelölt bizottság a szerz�dés-tervezetet jóváhagyta. 

 
 

 
2. § 

 
A R. 6. §-át hatályon kívül helyezi. 

 
3. § 

Záró rendelkezések 
 

Ez a rendelet 2005. október 01-jén lép hatályba. 
 
Miakich Gábor polgármester: javasolja, hogy a Képvisel�-testület tartson 1 órás ebédszünetet 
és azt követ�en folytassák az ülést.    
 
A Képvisel�-testület  12.50 órától ebédszünetet tart.  
 
Miakich Gábor polgármester:  a Képvisel�-testület ülését megnyitja, megállapítja, hogy a 
testület 16 f�vel határozat képes. A testületi ülés elején elfogadott  ügyrendi javaslat szerint  az 
árvízkárosultak megsegítésér�l  szóló  el�terjesztés tárgyalása következik.  
 
 
12.  Sürg�sségi indítvány árvízkárosultak megsegítésér�l 

El�adó: Miakich Gábor polgármester 
 
  
Zakar Ágnes képvisel�: az eredeti  határozati javaslatban   az szerepelt, hogy  500.000 Ft 
támogatást Kézdivásárhely kapja,  amit azóta meg is kaptak és  nagy örömmel vették. Akkor az a 
döntés született, hogy a  fennmaradó részt  magyarországi árvíz sulytotta  település kapja. 
Szerencsére az a település, amire akkor gondoltak, nem szenvedett árvízkárt, így a végs�  döntés 
értelmében Polgármesterrel egyeztetve  mégis egy székely település mellett döntöttek,    
mégpedig  Farkaslakára gondoltak.   Örömmel látta a Hivatal portáján elhelyezett gy�jt�ládát, 
mely dr. Pázmány Annamária képvisel� kezdeményezésére került oda.   Észrevételezi, hogy a 
felirat viszont nem pontos.  
 
Miakich Gábor polgármester: a Képvisel�-testület   döntése alapján  a Hivatal el�készített egy 
határozati javaslatot,  amihez képest ez módosító javaslatnak min�sül.   
 
dr. Dragon Pál képvisel�: örömmel vette a javaslatot.  A Pet�fi Kulturális  Egyesület  is végez. 
gy�jtést  Nyikómalomfalvára.   Farkaslak  segítésére érkezett javaslatot  támogatja.   
 
Zsigmondi Éva képvisel�:  az utóbbi napokban sokan gy�jtöttek az árvízkárosultak javára, a 
televízióban is lehetett látni amint motorosok vitték a 10.000 Ft-os támogatásokat. Javasolja, 
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hogy  a   támogatás másik részét    Boldva kapja!  
 
Miakich Gábor polgármester: Zsigmondi Éva képvisel� ajánlása az eredeti javaslathoz tér 
vissza,   melyet támogat.   Boldva egy  Borsod-Abaúj- Zemplén megyei 2500 f�s  kis település.  
 
Simonyi György képvisel�:  egyetért  a javaslattal.  
 
Radványi G. Levente alpolgármester:  fenntartja azon véleményét, hogy Magyarországon is 
komoly károk keletkeztek, ezért  az 500 E Ft-ot magyar településnek  javasolja adni!  
 
dr. Kiss László  képvisel�:  a Kormányzat megfelel� módon támogatja a Magyarországon 
károkat szenvedett  településeket, viszont Romániában a magyarok lakta településeket nem 
támogatják. Véleménye szerint  az erdélyi magyar falvaknak nagyobb szüksége van támogatásra.     
 
dr. Dietz Ferenc képvisel�: a pénzügyi  helyzetre tekintettel megfontolandó, hogy ezt a pénzt 
bármely településnek adományozzák.  Az Önkormányzat már megtette a maga részér�l  mindazt, 
amit megtehetett.  Két napirendi ponttal kés�bb szerepel az az el�terjesztés, miszerint az ÖNHIKI  
visszafizetés 80M Ft-ot jelent.    
 
Simonyi György képvisel�:  egyetért dr. Dietz Ferenc képvisel�vel.  Takarékoskodni kellene, 
amikor a Város ekkora hiányt halmozott fel, és meg kell gondolni, hogy mire költenek. 
Ugyanakkor felhívja a figyelmet, hogy a kétszer 500.000 Ft támogatást már  megszavazták a múlt 
ülésen, most azt kell eldönteni, melyik  település kapja.    
 
Miakich Gábor polgármester:    a pontosítás miatt jelzi, májusban visszafizették a 80 M Ft-ot.   
 
Zsigmondi Éva képvisel�:  javaslatát azért   nem  indokolta különösebb  érvekkel, mert   úgy 
gondolta, a mai testületi ülésen már  tényeket sorolnak fel, és nem egymást kell gy�zködniük a 
döntés megalapozottságáról.   
 
Hankó László  képvisel�: úgy véli, az árvízkárosultak megsegítése nem költségvetési kérdés, 
hanem humánus segítségnyújtás.   
 
Miakich Gábor polgármester:   els�ként Zakar Ágnes módosító javaslatát bocsátja  szavazásra, 
miszerint az 500.000 Ft   segély erdélyi település megsegítésére kerüljön.   
 

Szavazás eredménye 
 

#: 726   Száma: 2005.09.13/1/0/ 
Ideje: 2005.szept..13 14:46 
Típusa: Nyílt 
Rendelet; Elutasítva 
Min�sített szavazás 
Tárgya:  
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 8 50.00 42.10 
Nem 2 12.50 10.53 
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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. Dragon Pál Igen - 
Fülöp Zsolt Igen - 
Hankó László Igen - 
Horváth Gy�z� Igen - 
dr. Kiss László Igen - 
Lakatos Pálné Igen - 
Wachsler Tamás Igen - 
Zakar Ágnes Igen - 
Radványi G. Levente alpolgármester Nem - 
Simonyi György Nem - 
Benkovits György Tart. - 
dr. Dietz Ferenc Tart. - 
Eszes Sándor Tart. - 
Magyar Judit Tart. - 
Miakich Gábor polgármester Tart. - 
Zsigmondi Éva Tart. - 
dr. Bindorffer Györgyi Távol - 
dr. Pázmány Annamária Távol - 
Szeg� Eta Távol - 
     
Miakich Gábor polgármester: a  Képvisel�-testület  8 igen, 2 nem   szavazattal   és 6 
tartózkodással  a  módosító indítványt nem fogadta el.  
 
Szeg� Eta  képvisel�  megérkezik  az ülésterembe, a jelenlév� képvisel�k 
száma: 17 f�.    
   
 
Miakich Gábor polgármester: szavazásra bocsátja  Zsigmondi Éva képvisel�  javaslatát, 
miszerint az  árvízkárosultak megsegítésére szánt 500-000 Ft-ot  Boldva település kapja:      
 

Szavazás eredménye 
 

#: 727   Száma: 2005.09.13/1/0/ 
Ideje: 2005.szept..13 14:47 
Típusa: Nyílt 
Rendelet; Elfogadva 
Min�sített szavazás 
Tárgya:  
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 94.12 84.21 
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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. Dragon Pál Igen - 
Eszes Sándor Igen - 
Fülöp Zsolt Igen - 
Hankó László Igen - 
Horváth Gy�z� Igen - 
dr. Kiss László Igen - 
Lakatos Pálné Igen - 
Magyar Judit Igen - 
Miakich Gábor polgármester Igen - 
Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 
Simonyi György Igen - 
Szeg� Eta Igen - 
Wachsler Tamás Igen - 
Zakar Ágnes Igen - 
Zsigmondi Éva Igen - 
dr. Dietz Ferenc Tart. - 
dr. Bindorffer Györgyi Távol - 
dr. Pázmány Annamária Távol - 
     
Miakich Gábor polgármester: a  Képvisel�-testület  16 igen szavazattal  és 1 tartózkodással  a 
következ� határozatot hozza:  
 

Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
321/2005. (IX.13.) Kt. sz. határozata: 

 
 
Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testülete a 305/2005. (IX.06.) Kt. sz. határozat 1.b) 
pontját az alábbiak szerint módosítja: 
felajánl 500 ezer forint segélyt   a magyarországi  BOLDVA  település részére. 
 
Felel�s:    Polgármester 
Határid�: azonnal 
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13.  El�terjesztés az Önkormányzat 2005. évi költségvetésér�l szóló, többször módosított  
5/2005. (II.25.) Önk. sz. rendelet módosításáról 

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 728   Száma: 2005.09.13/2/0/ 
Ideje: 2005.szept..13 14:48 
Típusa: Nyílt 
Rendelet; Elfogadva 
Min�sített szavazás 
Tárgya:  
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 94.12 84.21 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 1 5.88 5.26 
Szavazott 17 100.00 89.47 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   10.53 
Összesen 19   100.00 
Megjegyzés: 
 
Benkovits György Igen - 
dr. Dietz Ferenc Igen - 
dr. Dragon Pál Igen - 
Eszes Sándor Igen - 
Fülöp Zsolt Igen - 
Hankó László Igen - 
Horváth Gy�z� Igen - 
dr. Kiss László Igen - 
Lakatos Pálné Igen - 
Magyar Judit Igen - 
Miakich Gábor polgármester Igen - 
Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 
Szeg� Eta Igen - 
Wachsler Tamás Igen - 
Zakar Ágnes Igen - 
Zsigmondi Éva Igen - 
Simonyi György Tart. - 
dr. Bindorffer Györgyi Távol - 
dr. Pázmány Annamária Távol - 
 
Miakich Gábor polgármester: a Képvisel�-testület  16 igen szavazattal  és 1 tartózkodással  a 
rendelet-tervezetet elfogadta.  



 79 

 
Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 

29/2005. (IX.20.) Önk. sz. rendelete 
 

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

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

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

 
  bevételi f�összege 5 846 836 E Ft-ról 5 863 400 EFt f�összegre  
  kiadási f�összege    5 846 836 E Ft-ról  5 863 400 EFt f�összegre változik 
 

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

 
2. § 

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

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

(2) A R. 3. szám 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/B.  számú  melléklet – Támogatás,  pénzeszköz  átadás – helyébe jelen  rendelet    

6/A. számú melléklet lép. 
(6) A R. 5/C. számú melléklet – Kisebbségek 2005. évi költségvetése – helyébe jelen 

rendelet 6/B. számú melléklet lép. 
3.§ 

 
 
(1) E rendelet a kihirdetés napjával lép hatályba 
(2)    A rendelet kihirdetésér�l a Jegyz� gondoskodik. 
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14.  El�terjesztés  Szentendre Város Önkormányzat 2005. évi költségvetésének  I. félévi 

teljesítésér�l   

El�adó: Miakich Gábor polgármester 

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 729   Száma: 2005.09.13/3/0/ 
Ideje: 2005. szept. 13. 14:49 
Típusa: Nyílt 
Rendelet; Elfogadva 
Min�sített 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. Dietz Ferenc Igen - 
dr. Dragon Pál Igen - 
Eszes Sándor Igen - 
Fülöp Zsolt Igen - 
Hankó László Igen - 
Horváth Gy�z� Igen - 
dr. Kiss László Igen - 
Lakatos Pálné Igen - 
Magyar Judit Igen - 
Miakich Gábor polgármester Igen - 
Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 
Simonyi György Igen - 
Szeg� Eta Igen - 
Wachsler Tamás Igen - 
Zakar Ágnes Igen - 
Zsigmondi Éva Igen - 
dr. Bindorffer Györgyi Távol - 
dr. Pázmány Annamária Távol - 
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Miakich Gábor polgármester:  a Képvisel�-testület 17 igen szavazattal  a következ� határozatot 
hozza: 
 

Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
322/2005. (IX.13.) Kt. sz. határozata: 

 
 
Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testülete elfogadja a 2005. évi költségvetés  I. félévi 
teljesítésér�l   szóló beszámolót. 

 
Felel�s:     Polgármester 
Határid�:  azonnal 
 
 
15.  El�terjesztés a távh�szolgáltatásról  és a távh�szolgáltatási díjak alkalmazásáról 

szóló többször módosított 35/2003. (VI.18.) Önk. sz. rendelet, valamint a rövidített 
ügyintézési határidej� ügyekr�l szóló 5/2004. (II. 13.) Önk. rendelet módosításáról 
El�adó:  dr. Molnár Ildikó jegyz� 

  

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

Szavazás eredménye 
 

#: 730   Száma: 2005.09.13/4/0/ 
Ideje: 2005 .szept. 13. 14:50 
Típusa: Nyílt 
Rendelet; Elfogadva 
Min�sített 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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Benkovits György Igen - 
dr. Dietz Ferenc Igen - 
dr. Dragon Pál Igen - 
Eszes Sándor Igen - 
Fülöp Zsolt Igen - 
Hankó László Igen - 
Horváth Gy�z� Igen - 
dr. Kiss László Igen - 
Lakatos Pálné Igen - 
Magyar Judit Igen - 
Miakich Gábor polgármester Igen - 
Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 
Simonyi György Igen - 
Szeg� Eta Igen - 
Wachsler Tamás Igen - 
Zakar Ágnes Igen - 
Zsigmondi Éva Igen - 
dr. Bindorffer Györgyi Távol - 
dr. Pázmány Annamária Távol - 
 
 
 
Miakich Gábor polgármester: a Képvisel�-testület 17 igen szavazattal   a    rendelet-módosítást   
elfogadta.  
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Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
30/2005. (IX.20) Önk. sz. rendelete 

 
a távh�szolgáltatásról  és a távh�szolgáltatási díjak alkalmazásáról szóló 

többször módosított 35/2003. (VI.18.) Önk. sz. rendelet, valamint a rövidített ügyintézési 
határidej� ügyekr�l szóló 5/2004. (II. 13.) Önk. rendelet módosításáról 

 
 
Szentendre Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 
az alábbi rendeletet alkotja: 

 
1. § 

 
Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testületének a távh�szolgáltatásról szóló 1998. évi 
XVIII. törvény (továbbiakban Tszt.) és a törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtását 
tartalmazó 1/1999. (I.1.) Korm. rendelet felhatalmazásai alapján alkotott, és többször módosított 
35/2003. (VI.18.) Önk. sz. rendeletet (továbbiakban: R) 8. § (4) bekezdés b.) pontja helyébe a 
következ� rendelkezés lép: 
 
„(4) A Jegyz� intézkedési jogkörében:  
b.) amennyiben az eljárás során megállapítja, hogy a fogyasztó panasza megalapozott, a 
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
törvény (továbbiakban: Ket.)-ben el�írt alakszer� határozattal kötelezi a szolgáltatót az észlelt 
hiányosság, probléma megszüntetésére;” 

 
2. § 

 
Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testületének a rövidített ügyintézési határidej� 
ügyekr�l szóló 5/2004. (II. 13.) Önk. rendeletének (továbbiakban: rendelet)  preambuluma 
helyébe a következ� rendelkezés lép: 
 
„Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testülete a közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 33. § 
(1) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi 
LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított felhatalmazások alapján az alábbi rendeletet 
alkotja.”     
            

3. § 
 
(1)  Ez a rendelet 2005. november 01. napján lép hatályba.  
(2) A rendelet kihirdetésér�l a Jegyz� gondoskodik.   
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16. El�terjesztés a távh�szolgáltatás legmagasabb hatósági díjairól szóló,többször 
módosított 36/2003. (VI.18.) Önk. sz. rendelet módosításáról 

 El�adó:  Miakich Gábor polgármester   
 
 
Miakich Gábor polgármester: szavazásra bocsátja  a rendelet-tervezetet. 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 731   Száma: 2005.09.13/5/0/ 
Ideje: 2005. szept. 13. 14:51 
Típusa: Nyílt 
Rendelet; Elfogadva 
Min�sített 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. Dietz Ferenc Igen - 
dr. Dragon Pál Igen - 
Eszes Sándor Igen - 
Fülöp Zsolt Igen - 
Hankó László Igen - 
Horváth Gy�z� Igen - 
dr. Kiss László Igen - 
Lakatos Pálné Igen - 
Magyar Judit Igen - 
Miakich Gábor polgármester Igen - 
Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 
Simonyi György Igen - 
Szeg� Eta Igen - 
Wachsler Tamás Igen - 
Zakar Ágnes Igen - 
Zsigmondi Éva Igen - 
dr. Bindorffer Györgyi Távol - 
dr. Pázmány Annamária Távol - 
 
Miakich Gábor polgármester: a Képvisel�-testület 17 igen szavazattal   a    rendelet-módosítást   
elfogadta.  
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Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 

31/2005. (IX.15.) Önk. sz. rendelete 
a távh�szolgáltatás legmagasabb hatósági díjairól szóló,  

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

 
1. § 

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

„A legmagasabb hatósági díjak 
 
 

2. § 
 
A távh�szolgáltatásról és távh�szolgáltatási díjak alkalmazásáról szóló 35/2003. (VI.18.) Önk. sz. 
rendeletben foglaltakra figyelemmel meghatározott legmagasabb távh�szolgáltatási díjak a 
következ�k: 
 

ALAPDÍJAK:                
   f�tésre:       256,-  Ft/lm3/év    
   melegvízre:     68,-  Ft/lm3/év    
   összevont:  324,-  Ft/lm3/év    
H�DÍJAK: 
 

f�tési:  lakossági:          1.298,-  Ft/Gj     
  egyéb:            2.031,-  Ft/Gj     
melegvíz:  lakossági:   311,-  Ft/vízm3     

  egyéb:    486,-  Ft/vízm3     
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részfizetés: 

f�tési:  lakossági:   353,-  Ft/lm3/év   
  egyéb:       552,-  Ft/lm3/év   
melegvíz:  lakossági:   311,-  Ft/vízm3        

  egyéb:    486,-  Ft/vízm3       

A díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.” 

2. § 
 
(1)  Ez a rendelet 2005. szeptember 15. napján lép hatályba.  
(2) A rendelet kihirdetésér�l a Jegyz� gondoskodik.   
 
 
 
 
17.  El�terjesztés a közterületen reklámcélra használható felületek egységes kezelése 

lehet�ségeinek felmérése címmel közbeszerzési eljárás indításáról  
El�adó: Miakich Gábor polgármester 

Magyar Judit képvisel�: a Költségvetési és Vagyon Bizottság  megtárgyalta az el�terjesztést és 
javasolja, hogy a   jöv� évi költségvetés  tárgyalásakor térjenek vissza a napirendi  pont 
tárgyalására.  
 
Eszes Sándor képvisel�: a Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság is megtárgyalta az 
el�terjesztést és a b)   variációt támogatta.  
 
Fülöp Zsolt képvisel�: amennyiben a felmérés elkészül, azt a jöv� évi költségvetés 
elkészítésénél figyelembe tudják venni.  Megvalósulás esetén jelent�s fejlesztést lehet  véghez 
vinni  a közterületeteken.  A költséghelyet javasolja a - már sz�kített - lovas oktatásra   szánt  
2.000.000 Ft-os keret terhére  biztosítani.  Az onnan átcsoportosított 800.000 Ft-ból fedezni 
tudnák a felmérés elkészítésének   költségét.  
 
Miakich Gábor polgármester: befogadja a  módosító javaslatot.  
 
Magyar Judit képvisel�: a bizottsági ülésen azért javasolták azt, hogy  a jöv� évi költségvetés 
tárgyalásakor   térjenek vissza a témára, mert a költséghely nem volt biztosított, de Fülöp Zsolt 
képvisel� javaslata alapján   kéri képvisel�- társait, hogy  ebben a formában fogadják el  a 
javaslatot.  
 

Simonyi György képvisel�: többször említette már, hogy  a normatív támogatás feletti  
Önkormányzati  rész  megosztása  a környez�  településekkel megoldást jelenthetne.   
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Miakich Gábor polgármester: a kérdésre a következ� napirendi pont keretében válaszol, 
véleménye szerint ahhoz tartozik. Els�ként a Költségvetési és Vagyon Bizottság javaslatát    
bocsátja  szavazásra.  

 

 Szavazás eredménye 
 

#: 732   Száma: 2005.09.13/6/0/ 
Ideje: 2005. szept. 13. 14:56 
Típusa: Nyílt 
Rendelet; Elutasítva 
Min�sített szavazás 
Tárgya:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 0 0.00 0.00 
Nem 10 58.82 52.63 
Tartózkodik 7 41.18 36.84 
Szavazott 17 100.00 89.47 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   10.53 
Összesen 19   100.00 
Megjegyzés: 
 
dr. Dietz Ferenc Nem - 
dr. Dragon Pál Nem - 
Eszes Sándor Nem - 
Fülöp Zsolt Nem - 
dr. Kiss László Nem - 
Lakatos Pálné Nem - 
Magyar Judit Nem - 
Miakich Gábor polgármester Nem - 
Wachsler Tamás Nem - 
Zakar Ágnes Nem - 
Benkovits György Tart. - 
Hankó László Tart. - 
Horváth Gy�z� Tart. - 
Radványi G. Levente alpolgármester Tart. - 
Simonyi György Tart. - 
Szeg� Eta Tart. - 
Zsigmondi Éva Tart. - 
dr. Bindorffer Györgyi Távol - 
dr. Pázmány Annamária Távol - 
  
Miakich Gábor polgármester: a Képvisel�-testület 0 igen, 10 nem  szavazattal    és  7 
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tartózkodással  a  Költségvetési és Vagyon Bizottság  javaslatát nem támogatta.  
Szavazásra bocsátja a Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság b) variációra  
vonatkozó  javaslatát. 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 733   Száma: 2005.09.13/6/0/ 
Ideje: 2005. szept. 13.  14:57 
Típusa: Nyílt 
Rendelet; Elutasítva 
Min�sített szavazás 
Tárgya:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 6 35.30 31.57 
Nem 6 35.29 31.58 
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: 
 
Benkovits György Igen - 
dr. Dietz Ferenc Igen - 
Lakatos Pálné Igen - 
Simonyi György Igen - 
Szeg� Eta Igen - 
Zsigmondi Éva Igen - 
Fülöp Zsolt Nem - 
dr. Kiss László Nem - 
Magyar Judit Nem - 
Miakich Gábor polgármester Nem - 
Wachsler Tamás Nem - 
Zakar Ágnes Nem - 
dr. Dragon Pál Tart. - 
Eszes Sándor Tart. - 
Hankó László Tart. - 
Horváth Gy�z� Tart. - 
Radványi G. Levente alpolgármester Tart. - 
dr. Bindorffer Györgyi Távol - 
dr. Pázmány Annamária Távol - 
 
Miakich Gábor polgármester: a Képvisel�-testület  6 igen, 6 nem  szavazattal  és 5 
tartózkodással  a Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság  javaslatát nem támogatta.   
Szavazásra bocsátja  az eredeti a) variációt a Fülöp Zsolt képvisel�  által tett javaslattal 
kiegészítve.     
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Szavazás eredménye 
 

#: 734   Száma: 2005.09.13/6/0/ 
Ideje: 2005. szept. 13. 14:57 
Típusa: Nyílt 
Rendelet; Elfogadva 
Min�sített szavazás 
Tárgya:  
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 88.24 78.94 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 2 11.76 10.53 
Szavazott 17 100.00 89.47 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   10.53 
Összesen 19   100.00 
Megjegyzés: 
Benkovits György Igen - 
dr. Dietz Ferenc Igen - 
dr. Dragon Pál Igen - 
Eszes Sándor Igen - 
Fülöp Zsolt Igen - 
Hankó László Igen - 
Horváth Gy�z� Igen - 
dr. Kiss László Igen - 
Lakatos Pálné Igen - 
Magyar Judit Igen - 
Miakich Gábor polgármester Igen - 
Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 
Wachsler Tamás Igen - 
Zakar Ágnes Igen - 
Zsigmondi Éva Igen - 
Simonyi György Tart. - 
Szeg� Eta Tart. - 
dr. Bindorffer Györgyi Távol - 
dr. Pázmány Annamária Távol - 
 
Miakich Gábor polgármester:  a Képvisel�-testület  15 igen szavazattal  és 2 tartózkodással  a 
következ� határozatot hozza:  
 

Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
323/2005. (IX.13.) Kt. sz. határozata: 

 
Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testülete  

1. a közbeszerzésekr�l szóló 2003. évi CXXIX. törvény 27. §-a, és a 40. § (2) 
bekezdésében foglalt egybeszámítási szabályok alapján a 299. § (1) bekezdés b) 
pontjában foglalt eljárással lefolytatandó közbeszerzési eljárást ír ki a közterületen 
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reklámcélra használható felületek egységes kezelése lehet�ségeinek felmérése 
címmel, bruttó 800.000 Ft fels� értékhatárral, melyre a pénzügyi forrást a 2005. évi 
költségvetésben  a  lovas oktatás támogatására  szánt keret terhére biztosítja. 

2. felkéri a Közbeszerzési Munkacsoportot a közbeszerzési eljárás lefolytatására. 
3. a 2005. évi közbeszerzési tervet módosítja, oly módon, hogy szerepelteti benne a 

közbeszerzésekr�l szóló 2003. évi CXXIX. törvény 27. §-a, és a 40. § (2) 
bekezdésében foglalt egybeszámítási szabályok alapján a 299. § (1) bekezdés b) 
pontjában foglalt eljárással lefolytatandó közbeszerzési eljárást a közterületen 
reklámcélra használható felületek egységes kezelése lehet�ségeinek felmérése 
címmel, bruttó 800.000 Ft fels� értékhatárral. 

 
Felel�s:  1., 2. és 3. pontban foglaltakért: Polgármester 
Határid�:  1. és 2. pontban foglaltakért: azonnal 
  3. pontban foglaltakért: 2005. októberi képvisel�-testületi ülés 

 
 
18.  Beszámoló az Önkormányzat gazdasági helyzetének stabilizációjára és a hosszú távú 

kötelezettségvállalások megalapozásáról 
El�adó: Miakich Gábor polgármester 

 
Simonyi György képvisel�: megismétli az el�bb feltett  kérdést: a normatív támogatás feletti  
Önkormányzati  rész  megosztása  a környez�  településekkel megoldást jelenthetne.   

Miakich Gábor polgármester: törvényi felhatalmazás  nincs  arra, hogy anyagi   hozzájárulást 
kérjenek a többi települést�l.  Az elmúlt id�szakban két  megállapodást kötöttek,  a  Kovács 
László úti Általános Iskola   és a Gyermekjóléti Szolgálat  volt ebben partner.  Térségi feladatok 
finanszírozására a Kistérségi pályázatokból kapott a  város  13 millió Ft körüli összeget.  
 
dr. Dietz Ferenc képvisel�:  a beszámolóból az  adatszolgáltatás az egyedüli rész, ami 
használható.   
 
Magyar Judit képvisel�:  Fülöp Zsolt képvisel�vel együtt indították el az ügyet, az iroda 
teljesítette  a feladatot. A  mostani állapotot tekintve innen kell  továbblépniük.    
 
  
Simonyi György képvisel�:  egyetért   el�tte szóló képvisel�-társaival.  A  környez� települések 
nem fognak  maguktól támogatást adni.  Más módszer hatékonyabb lenne.   
 
Zakar Ágnes képvisel�: az Önkormányzat fenntartása alá tartozó intézmények olyan sz�kös  
anyagiakból  gazdálkodnak,   hogy ha ebb�l még elvonnak, az komoly gondokat okoz.   
 
dr. Bindorffer Györgyi képvisel�  megérkezik az ülésterembe, a jelenlév� képvisel�k száma: 
18 f�.     
 
Benkovits György képvisel�:  olyan ismeretek birtokába jutottak, amit sejtettek, és  várható volt.  
A következ� lépés  lehet egy  intézmény  tevékenységének,   valamint a  m�ködtetés költségének  
vizsgálata.  Az eredmény adhat egy viszonyítási értéket. 
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Véleménye szerint  összességében megállapítható, hogy  Szentendre oktatási intézményeir�l 
kedvez� vélemény alakult ki.       
  
Fülöp Zsolt képvisel�:  véleménye szerint  a vizsgálat eredménye felhasználható a jöv� évi 
költségvetés megállapításánál. Az intézményhálózat, az Önkormányzat  feladatmegoldása kb. 10 
éve azonos  szisztéma szerint m�ködik.  Az Önkormányzat bevételei a jelen helyzetben 
nagymértékben nem változnak.     Egyenes következményként kialakul a több millió Ft-os hiány.  
más gondolkodásmód híján nem lesz el�relépés.  
 
Zsigmondi Éva képvisel�:   kérdést intéz  a Polgármesterhez,   hogy a vizsgálatot  hozzáért�  
személy  kezdeményezte-e?  
  
dr. Bindorffer Györgyi képvisel�:   egyetért  az elhangzott kérdéssel, valamint  Magyar Judit  
és   Fülöp Zsolt képvisel�k által felvetett gondolatokkal.    Nagyon sok az ad-hoc  felvet�dött 
extra kiadás,  amire nincs fedezet.  
 
Benkovits György képvisel�:   dr. Bindorffer Györgyi  képvisel�  figyelmébe ajánlja a Belvárosi 
Koncepciót. Az abban leírtak   kedvez�bb statisztikát mutatnak. A város állapota gazdasági 
tekintetben jónak mondható. Mindamellett egyetért azzal is, hogy az Önkormányzat 
költségvetését   rendbe kell hozni.  
 
Magyar Judit képvisel�:  Zsigmondi Éva kérdésére válaszol: ez év VI. 14-én került a 
Képvisel�-testület elé az az el�terjesztés, mely   javasolta a költségvetés  három témakörben  való 
vizsgálatát.  
1.  szempont szerint  a  Hivatalban lev� egyes feladatok ellátását szervezzék ki a civilszférába,  
2.  az intézmények  tartalékainak felderítése, 
3.  a Városfejlesztési Kht. és a Tourinform Iroda helyzetének  vizsgálata volt.   Jelen helyzet a "0-
dik" állapot, innen kell kiindulni és  továbblépni.  A hátralév� b� egy évben is szükséges olyan 
intézkedéseket hozni, mely gazdaságosabbá teszi a m�ködést.  
 
dr. Bindorffer Györgyi képvisel�:   nem érti Benkovits György  képvisel�-társa hozzászólását,  
csupán arra kívánta felhívni a figyelmet, hogy meg kell gondolni mire költik a pénzt.   
 
dr. Dietz Ferenc képvisel�:   össze lehet mérni  Szentendre helyzetét egy másik várossal,    de 
nem ért egyet Benkovits György  képvisel�vel, mert a város  gazdasági helyzete nem  megfelel�, 
még a többi városhoz képest sem.   Ezért is  tartózkodott a döntést�l   a Boldva segélyezésér�l 
szóló szavazásnál.  Aki átolvasta a mellékelt visszajelzéseket, láthatja, hogy a II. Rákóczi F. Ált. 
Iskola és Gimnázium  részér�l is  lehangoló  összegzés érkezett.  
 
Zakar Ágnes és dr. Dragon Pál képvisel�k távoznak az ülésteremb�l,  a jelenlév� képvisel�k 
száma: 16 f�.   
 
Fülöp Zsolt képvisel�: kapcsolódva azokhoz, akik  tovább szeretnék  vinni a gondolatot,  
módosító indítványt tesz a határozati javaslathoz. A beszámolót alapul véve a  decemberi testületi 
ülésre készítsenek konkrét javaslatokat a 2006-os költségvetés el�készítésére.  
A téma kidolgozásában benne kell legyen a  Költségvetési és Vagyon Bizottság, a Pénzügyi és 
Ellen�rz� Bizottság  és  a Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság egyaránt.  
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Hankó László  képvisel�:   a II. Rákóczi F. Ált. Iskola és Gimnáziumot érint�  fentebb említett  
megjegyzéssel nem ért egyet, hisz  pl. a f�tési rendszer 3 éve lett felújítva.  
 
Benkovits György képvisel�: a jelentéseket ahhoz mérten  vetette össze, hogy pl.  míg a 
környez� településekhez  és az országos átlaghoz hasonlóan  Szentendrén is  visszaesett a  
szállások iránti kereslet, addig - ennek  ellenére -  itt a  térségben  tudták  növelni 10%-kal az 
árakat.  
 
Magyar Judit képvisel�: csatlakozik Fülöp Zsolt képvisel� javaslatához, mely szerint a 
következ� októberi vagy novemberi testületi ülésre  terjesszék a Képvisel�-testület elé, és  kéri, 
hogy minden bizottságnak legyen meg az értékelhet�  javaslata a saját szakterületér�l.  
 
Miakich Gábor polgármester: véleménye szerint  félresiklott egyik-másik intézményvezet�  
visszajelzése.  Nyilvánosan is kijelenti, károsnak tartja a  más intézményben történt  felújítások   
rossz színben való feltüntetését.  Nem helyes a vélemény ilyen irányú  kinyilvánítása. Minden  
összefügg mindennel, nem szabad éles határokat húzni. 
Összegzi az elhangzott hozzászólásokat.  
 
dr. Dietz Ferenc képvisel�:  id�közben telefonon   egyeztetett Hajdu Gábor igazgató úrral és azt 
a felvilágosítást kapta a 3 évvel ezel�tti f�tésrendszer felújításról, hogy akkor a cs�törést 
követ�en   csak a  meghibásodott szakaszon történt javítás, teljes kör� felújítás nem volt.  
 
dr. Molnár Ildikó jegyz�: felolvassa a határozati javaslat 2. pontját:  "felkéri a Polgármestert, 
hogy   jelen beszámolóban foglaltakat a 2006. évi költségvetési   koncepció  el�készítésekor 
vegye  alapul,  és ennek megfelel�en konkrét javaslatokat fogalmazzon meg a bizottsági elnökök 
el�zetes véleményének figyelembe vételével. Felel�s: Polgármester, határid�:  a 2006. évi 
költségvetési koncepció beterjesztése" 
  
Miakich Gábor polgármester:  kérdezi Fülöp Zsolt képvisel�t�l,  hogy  a megfogalmazott  2. 
pontot elfogadja-e?  
 
Fülöp Zsolt képvisel�:    elfogadja. 
 
Miakich Gábor polgármester:  szavazásra bocsátja  a határozati javaslatot    
 

Szavazás eredménye 
 

#: 735   Száma: 2005.09.13/7/0/ 
Ideje: 2005. szept.. 13. 15:32 
Típusa: Nyílt 
Rendelet; Elfogadva 
Min�sített szavazás 
Tárgya:  
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 14 87.50 73.68 
Nem 0 0.00 0.00 
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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. Dietz Ferenc Igen - 
Eszes Sándor Igen - 
Fülöp Zsolt Igen - 
Hankó László Igen - 
Horváth Gy�z� Igen - 
dr. Kiss László Igen - 
Lakatos Pálné Igen - 
Magyar Judit Igen - 
Miakich Gábor polgármester Igen - 
Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 
Simonyi György Igen - 
Szeg� Eta Igen - 
Zsigmondi Éva Igen - 
dr. Bindorffer Györgyi Tart. - 
Wachsler Tamás Tart. - 
dr. Dragon Pál Távol - 
dr. Pázmány Annamária Távol - 
Zakar Ágnes Távol - 
     
Miakich Gábor polgármester:   a Képvisel�-testület   14 igen szavazattal  és 2 tartózkodással  a 
következ� határozatot hozza:  
 

Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
324/2005. (IX.13.) Kt. sz. határozata: 

 
 
Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 
 
1. az Önkormányzat gazdasági helyzetének stabilizációjára és a hosszú távú 

kötelezettségvállalások megalapozásáról szóló beszámolót – elfogadja; 

2.   felkéri a Polgármestert, hogy   jelen beszámolóban foglaltakat a 2006. évi költségvetési   
koncepció  el�készítésekor vegye  alapul,  és ennek megfelel�en konkrét javaslatokat 
fogalmazzon meg a bizottsági elnökök el�zetes véleményének figyelembe vételével.   

Felel�s:      Polgármester 
Határid�:  1. pont: azonnal 
        2. pont: 2006. évi költségvetési koncepció beterjesztése  
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19. El�terjesztés a Szentendre, Boldogtanyai út 19. szám alatti túlépítkezésr�l 

El�adó: Miakich Gábor polgármester 
 
 
Szeg� Eta képvisel�: javasolja, hogy az eredeti határozati javaslatot tekintsék 1. pontnak, a 2. 
pont a következ�: szólítsák fel a tulajdonost a bontásra, kártérítésre és az eredeti állapot 
visszaállítására! 
 
Miakich Gábor polgármester: Irodavezet� Asszony jelzi, hogy a határozat csak a tulajdonosra 
vonatkozó dolgokra terjedhet ki, a hatósági ügyben a fennálló törvények szerint kell eljárni, 
abban nem adhatnak utasítást.  
Észrevétel nem lévén a határozati javaslatot szavazásra bocsátja. 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 736   Száma: 2005.09.13/8/0/ 
Ideje: 2005.szept..13 15:33 
Típusa: Nyílt 
Rendelet; Elfogadva 
Min�sített 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 - 
Eszes Sándor Igen - 
Fülöp Zsolt Igen - 
Hankó László Igen - 
Horváth Gy�z� Igen - 
dr. Kiss László Igen - 
Lakatos Pálné Igen - 
Magyar Judit Igen - 
Miakich Gábor polgármester Igen - 
Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 
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Simonyi György Igen - 
Szeg� Eta Igen - 
Wachsler Tamás Igen - 
Zsigmondi Éva Igen - 
dr. Dragon Pál Távol - 
dr. Pázmány Annamária Távol - 
Zakar Ágnes Távol - 
 
     

Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
325/2005. (IX.13.) Kt. sz. határozata: 

 
Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testülete, mint a 7946 hrsz-ú 8098 m2 terület� 
Boldogtanyai út megnevezés� közterület feletti tulajdonosi jogok gyakorlója nem járul 
hozzá, hogy Kemenyecki Edit a Szentendre, Boldogtanyai út 19. szám alatti 7969 hrsz-ú 
ingatlan tulajdonosa a  kb. 62 m²-nyi közterületre es� túlépítkezés területét megvásárolja 
vagy bérelje. 
Felkéri a Polgármestert, hogy a határozat megküldésével a kérelmez�t értesítse a döntésr�l. 
 
Felel�s:  Polgármester 
Határid�:  2005. szeptember 30. 

 
 
 
 

 
20. El�terjesztés a K�zúzó utcai Sportközpont Pályázati Felhívásáról 

El�adó: Miakich Gábor polgármester 
 
 
Magyar Judit képvisel�: a Költségvetési és Vagyon Bizottság az el�terjesztést megtárgyalta, és 
a határozati javaslat A) változatát támogatta. 
 
Eszes Sándor képvisel�: a Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság szintén az A) 
változatot támogatta. 
 
Horváth Gy�z� képvisel�: saját kezdeményezésére hívták össze a sportegyesületek vezet�it, a 
megbeszélés eredménye az lett, hogy nem szabad eladni a területet. Támogatja, hogy hosszú távú 
bérlet legyen meghirdetve! 
 
Simonyi György képvisel�: a Költségvetési és Vagyon Bizottság ülésén szó esett a kérdésr�l, 
saját maga a hosszú távú bérletet támogatja. Ebben az esetben hosszú távon van egy biztos 
bevétele az Önkormányzatnak. Ha a testület úgy dönt, hogy értékesíti, akkor határozzák el, hogy 
mi az, amit a befolyó pénzb�l kívánnak megoldani, tehát a pénz helyét meg kellene határozni.  
A KgVB f�leg amellett foglalt állást, hogy ne mondják ki, hogy értékesítik vagy hasznosítják, 
hanem tekintsék át, hogy milyen ajánlatok jönnek be. Azt is fel kell mérni, hogy az ingatlannak 
mekkora lehet az ésszer� bérbeadási díja.  
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dr. Dietz Ferenc képvisel�: álláspontja, hogy mindenképpen az ingatlan hasznosítása 
szempontjából a bérbeadás lenne a legjobb. Jó helyen van az ingatlan, ezért az értékesítés helyett 
meg kellene kísérelni másféleképpen hasznosítani. Addig van a testületnek komoly ráhatása a 
területre, amíg a tulajdonukban van az ingatlan.  
 
Fülöp Zsolt képvisel�: nagyobb lehet�séget lát a hosszú távú bérletben. Mindenképpen javasolja 
a B) változat támogatását.  
Kéri els�ként egyeztetni a képvisel�ket az ügyben, nehogy egyik variáció se kapjon támogatást, 
mert az lenne a legrosszabb megoldás.  
 
Simonyi György képvisel�: ügyrendi javaslatában zárt ülést javasol. 
 
Miakich Gábor polgármester: az ügyrendi javaslatot szavazásra bocsátja. 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 737   Száma: 2005.09.13/9/0/ 
Ideje: 2005.szept..13 15:39 
Típusa: Nyílt 
Rendelet; Elfogadva 
Min�sített szavazás 
 
Tárgya:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 14 87.50 73.68 
Nem 0 0.00 0.00 
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. Dietz Ferenc Igen - 
Fülöp Zsolt Igen - 
Hankó László Igen - 
Horváth Gy�z� Igen - 
Lakatos Pálné Igen - 
Magyar Judit Igen - 
Miakich Gábor polgármester Igen - 
Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 
Simonyi György Igen - 
Szeg� Eta Igen - 
Wachsler Tamás Igen - 
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Zakar Ágnes Igen - 
Zsigmondi Éva Igen - 
dr. Bindorffer Györgyi Tart. - 
dr. Kiss László Tart. - 
dr. Dragon Pál Távol - 
Eszes Sándor Távol - 
dr. Pázmány Annamária Távol - 
 
     
 
 
A Képvisel�-testület 15.39 órától 16.02 óráig ZÁRT ülést tart, melyr�l külön 
jegyz�könyv készül.  
 
 
 
 
Miakich Gábor polgármester: a nyílt ülést 16.02 órakor megnyitja, megállapítja, hogy a 
Képvisel�-testület határozatképes, a jelenlév� képvisel�k száma 16 f�.  

 
 

21/A El�terjesztés f�t�m� területén elhelyezend� uszoda és szabadid�központról 
El�adó: Miakich Gábor polgármester 

 
 
Eszes Sándor képvisel�: a Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság az el�terjesztést 
megtárgyalta, az 1. pontot támogatja, a 2. pontot törlésre javasolja.  
 
Horváth Gy�z� képvisel�: az uszodával kapcsolatos kérdés a Jóléti Kht. építkezése is. A 
kezében tart egy 2001. október 9-i jegyz�könyvet, amiben az Önkormányzat el�irányzott 65 db 
lakást és 15 db üzletet. Ma már 72 db lakásnál tartanak, és tudomására jutott, hogy az ott lév� 
Magdika presszó el�tt is újabb társasházakat kívánnak építeni, valamint a Szilágyi-pékség egy 
látványpékséget tervez. Kérdése, hogy miért történt az el�irányzottakhoz képest ilyen nagy 
mérték� eltérés? Igaz-e, hogy újabb lakásokat terveznek építeni?  
Ha megvalósul az uszoda, akkor a gázmotor azt f�teni fogja, tehát folyamatosan fog m�ködni. 
Kérdése a beruházóhoz, hogyan fogja megoldani, hogy az amúgy is szennyezett leveg� tovább ne 
szennyez�djék?  
 
dr. Dietz Ferenc képvisel�: a Jólétivel kapcsolatos határozatok valóban 65 lakásról szóltak, és a 
2001-es terv három karéj elrendezend� épületr�l szólt. Jelenleg 4 karéj van. Mivel a Magdika 
presszó nem készült el, annak a karéjnak a része úgy t�nik, hogy a másik oldalon kerül 
megépítésre. A terület beépítettsége már így is rendkívüli mértékben szoros, jelenleg 75%-os. 
Kérdése, hogy lesz ennek a további beépítettsége? Ténylegesen erre lehet�ség van-e?  
Az uszodával kapcsolatban valóban nagy lesz a szennyezettség: a f�t�m� jóvoltából a téli 
id�szakban történ� kibocsátás a kétszerese. Nyáron jóval kevesebb, ha az uszoda elkészül, és 
folyamatosan szükség lesz a h�termelésre, akkor megnövekszik a szennyezettség is.  
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A beépítettségi mutatók számára nem teljesen egyértelm�ek. Kéri, hogy err�l a F�építész 
Asszony tájékoztassa a testületet. Korábban 120 m² telekre volt egy lakás, az jelenleg 100 
m²/telekre lesz meghatározva! Ugyanúgy a zöldfelületek is csökkentek! Olyan helyeket is 
zöldfelület alá vontak, amelyek a parkolóhelyek.  
Nem érti, hogy miért szükséges, hogy adott tömbben a pékség és a Magdika presszó közötti 
életteret lecsökkentsék a minimumra. Jelenleg is nagyon sz�ken vannak a karéjok. Ha ott további 
beépítések lesznek, nem világos számára, az hogyan kivitelezhet�.  
 
Miakich Gábor polgármester: a lakásszám növekedés abból ered, hogy megvolt a kubatura, és 
kiderült, hogy a nagyobb lakások nem keltek el. Több kisebb lakás lett a korábbi nagyobbak 
helyett. Az igények alapján kerültek áttervezésre.  
A látványpékség is szerepelt a tervekben, jelenleg mindenki a pékségnél vásárol, teljesen 
szabálytalanul. A pékséggel egyeztettek, hogy ha létrehozna egy üzletet, akkor az számára és a 
lakosság számára is jobb lenne. Az nem fogja befolyásolni a beépítettséget.  
Az uszoda f�tése valóban több energiát vesz majd igénybe, de megnézve a légköbmétereit, az 
egész lakótelepet tekintve, az iskolát is figyelembe véve a töredéke, sokkal kisebb az energia 
igénye. A gázmotor beépítése el�tti id�szakhoz képest jelent�sen csökkent a káros anyag 
kibocsátás a f�t�m�ben. Biztos benne, hogy a fejlesztés el�tti károsanyag-kibocsátás szintjét még 
több uszoda üzemeltetésével sem érhetnék el. A gázmotor nem fog folyamatosan üzemelni, csak 
télen.  
 
Alföldiné Petényi Zsuzsanna f�építész: a Jóléti lakásépítési programban mindig is 4 karéj volt 
betervezve. A Jóléti házak területén a beépítési százalék nem 75, hanem 45%. A 75% csak az 
uszoda telke, ami az egy uszoda épület elhelyezését jelenti, annak van 75%-os beépítése. A 
mellette lév� ingatlanok, a pékség és az ingatlan, ami korábban a Magdika presszó kiváltását 
szolgálta volna, ezeknek a telkeknek a beépítési paraméterein nem változtattak, csak annyit, hogy 
a korábban oldalhatáron álló helyett egy zártsorú beépítést javasol a terv az uszoda 
elhelyezhet�sége miatt. Az uszoda építménymagassága miatt nem lehet, hogy a péknek a 
tervezett épülete rátolódjék a telekhatárra, tehát nem tud oldalhatáron álló lenni. Ezért egy olyan 
zártsorú beépítést javasol a terv, ami bizonyos helyeken kötelez� 10 m-es távolságok el�írását 
kéri az épületekhez.  
Az élettérhez kapcsolódó észrevételhez elmondja, ez az egy változtatás történt, az egy új elem, az 
élettérre nem 120 m²-t javasol a lakásszám meghatározásnál, hanem 100 m²-t. Ez egy vagy két 
plusz lakást jelenthet.  
 
dr. Dietz Ferenc képvisel�: nem javasolja a s�rítést, ha eddig 120 lakás/m² volt meghatározva, 
akkor maradjon meg az érték. 
 
Miakich Gábor polgármester: befogadja dr. Dietz Ferenc képvisel� módosító javaslatát. 
 
Alföldiné Petényi Zsuzsanna f�építész: a szintterületi mutató alapján megépíthet ugyanakkora 
házat, csak nem lakás lesz benne, hanem iroda, mert a lakásszámot korlátozzák. Ugyanakkora 
épület lesz, csak el fog tolódni a benne lév� funkciók aránya. Nem lakásokat, hanem inkább 
irodákat, vendéglátó egységeket fognak oda betervezni.  
 
Miakich Gábor polgármester: dr. Dietz Ferenc képvisel� módosító javaslatát szavazásra 
bocsátja.  



 99 

 
Szavazás eredménye 

 
#: 740   Száma: 2005.09.13/10/0/ 
Ideje: 2005.szept..13 16:18 
Típusa: Nyílt 
Rendelet; Elfogadva 
Min�sített szavazás 
 
Tárgya:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 14 87.50 73.69 
Nem 1 6.25 5.26 
Tartózkodik 1 6.25 5.26 
Szavazott 16 100.00 84.21 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 3   15.79 
Összesen 19   100.00 
Megjegyzés: 
 
Benkovits György Igen - 
dr. Bindorffer Györgyi Igen - 
dr. Dietz Ferenc Igen - 
dr. Dragon Pál Igen - 
Fülöp Zsolt Igen - 
Hankó László Igen - 
Horváth Gy�z� Igen - 
dr. Kiss László Igen - 
Lakatos Pálné Igen - 
Simonyi György Igen - 
Szeg� Eta Igen - 
Wachsler Tamás Igen - 
Zakar Ágnes Igen - 
Zsigmondi Éva Igen - 
Radványi G. Levente alpolgármester Nem - 
Miakich Gábor polgármester Tart. - 
Eszes Sándor Távol - 
Magyar Judit Távol - 
dr. Pázmány Annamária Távol - 
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Miakich Gábor polgármester: a határozati javaslatot a módosítással szavazásra bocsátja. 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 741   Száma: 2005.09.13/10/0/ 
Ideje: 2005.szept..13 16:18 
Típusa: Nyílt 
Rendelet; Elfogadva 
Min�sített 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 - 
Fülöp Zsolt Igen - 
Hankó László Igen - 
Horváth Gy�z� Igen - 
dr. Kiss László Igen - 
Lakatos Pálné Igen - 
Miakich Gábor polgármester Igen - 
Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 
Simonyi György Igen - 
Szeg� Eta Igen - 
Wachsler Tamás Igen - 
Zakar Ágnes Igen - 
Zsigmondi Éva Igen - 
Eszes Sándor Távol - 
Magyar Judit Távol - 
dr. Pázmány Annamária Távol - 
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Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 

327/2005. (IX.13.) Kt. sz. határozata: 
 
 

Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testülete a határozat mellékletét képez�, 
Püspökmajor lakótelep Fehérvíz utca – Kálvária út – Hamvas Béla u. -1245/41 hrsz-ú út által 
határolt terület szabályozási terv tervezési programjának munkaközi anyagával egyetért a 120 
m²/lakás méret megtartása mellett, és felkéri a Polgármestert a szabályozási tervi eljárás 
lefolytatására. 
 
Felel�s:  Polgármester 
Határid�:  azonnal 
 
 
 

 
 
21/B El�terjeszt�i módosítás Bolgár-Kertész utcák közötti lakóterületi fejlesztés 

szabályozása 
El�adó: Miakich Gábor polgármester 

 
 
 
Alföldiné Petényi Zsuzsanna f�építész: jelzi, hogy Makrai Sándor vezet� építész ismerteti a 
következ�kben a tervet! A Képvisel�-testületnek állást kell foglalnia abban, hogy mindenképp 
szükségesnek tartja-e, hogy erre a tömbre (Rózsakerti ltp. mellett) a városképi megjelenés 
szempontjából a nagyon szigorúan óvárosi el�írások szerinti szabályozás legyen alkalmazandó: 
tehát a 30-50 fok közötti tet�hajlásszög és kötelez�en el�írandó cserépfedés. A F�építészi 
Tervtanács véleménye szerint ez a szabályozás feloldható jelen esetben.  
 
Makrai Sándor vezet� építész: ismerteti az el�terjesztést, amelyet projektoros kivetít�vel is 
szemléltet.  
 
Simonyi György képvisel�: úgy véli, a belváros hangulatát, amennyire lehet, meg kellene �rizni. 
Nehezen tudja elképzelni, hogy az el�bbiekben ismertetett modern épületet építsenek a belváros 
szélére. A modern épület lehet nagyon szép, de nem oda való. Nem támogatja a gondolatot. Az 
Építész Úr nem ismertette, hogy mindez miért jó a városnak, mi az átmenet, amely miatt mégis 
beillik a környezetbe.  
A magassági mutatókkal kétszintes házat lehet építeni, és nem követend� a belvárosnak a 
csúcsos, tet�tér-beépítéses stílusa.  
 
dr. Kiss László képvisel�: néhány napirendi pontot megel�z�en éppen arról beszélt a testület, 
hogy szomorú dolog, hogy állandóan változtatja a Képvisel�-testület a véleményét. Hosszú id� 
után végre elkészült Szentendre város Szabályozási Terve, amely kiemelten kezelte a belváros 
területét. Akkoriban nagyon sokat beszélt Nagy Béla tervez�vel, és egyetértettek abban, hogy 
mindent egységesen kell kezelni. A Szabályozási Tervet a Képvisel�-testület saját maga határozta 
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meg, és egy év után tekintse semmisnek úgy, hogy több lakossági fórumot követ�en hozta meg 
döntését? Ezt a döntést majd a lakosság felé is meg kell magyarázni. Véleménye szerint 
helyrehozhatatlan hibát követne el a testület. Nem javasolja a határozati javaslat támogatását.  
 
Zakar Ágnes képvisel�: a lakóparkok építését sohasem támogatta. Ha olyan terv került volna a 
testület elé, amely a belvárosba ill� lenne, esetleg támogatható lenne. Véleménye szerint a lakók 
is elleneznék az ötletet.  
 
Wachsler Tamás képvisel�: emlékeztet, hogy ebben a konkrét esetben a testület nem engedélyez 
lakóparkot. Az Önkormányzat kötött egy telekcserér�l szóló tranzakciót ezzel a céggel azért, 
hogy egy kézben legyen a parkoló számára felhasználható telek. Tudomásul kell venni, hogy ott 
el�bb vagy utóbb házak fognak megvalósulni. Nem az a kérdés, hogy a testület akar-e lakóparkot, 
hanem ami épül, az milyen lesz. El�ször is a belvárosra vonatkozóan nincs részletes szabályozás, 
hanem az igazodás szabályai szerint kell építkezni. Lehet, hogy voltak részletes egyeztetések, de 
szabályozások nem lettek rögzítve.  
Felhívja a figyelmet, hogy az, amit belvárosnak neveznek a rendezési terv szempontjából, az nem 
egy településszerkezeti határ, hanem egy jogi határ. Továbbá a területen lakótelepi házak is 
találhatók, tehát oda épülne, ahol már az elmúlt éveket tekintve is több lakóépület épült meg, 
kivétel nélkül mind magas tet�vel. Egyetért a terület egységes szemléletével, és saját részér�l 
támogatja az elképzelést.  
 
Lakatos Pálné képvisel�: emlékezete szerint ez volt az els� látványterv bemutatás, amely a 
végleges állapotot is szemléltette. Kérdése, hogy csak ez az egy terv készült-e? 
 
Zakar Ágnes képvisel�: emlékezteti a testületet a korábbi években történ� lakóparkok 
megépüléseinek történetére, amelyek idején változtatási tilalom volt elrendelve.  
 
Wachsler Tamás képvisel�: a változtatási tilalomról saját maga készítette az el�terjesztést, 
amelynek határideje lejárt.  
 
Zakar Ágnes képvisel�: ügyrendi javaslata, hogy a szavazás el�tt szünet kerüljön megtartásra. 
 
Miakich Gábor polgármester: kiemeli, hogy a változtatási tilalom csak egy bizonyos id�szakig 
tartható fenn.  
 
Makrai Sándor vezet� építész: válaszol a felmerült kérdésekre.  
 
Benkovits György képvisel�: holland építészeti megoldásokat említ példaként. Jelzi, hogy ízlés 
kérdésében nem fog tudni egyetérteni a testület.  
 
Simonyi György képvisel�: kérdést tesz fel a hagyományos cseréptet�s megoldásra, az épületek 
eladhatóságára vonatkozóan. Egyetlen tervvel rendelkeznek vagy lehetséges-e valamiféle 
kompromisszum? 
 
Wachsler Tamás képvisel�: válaszol Simonyi György képvisel� kérdéseire.  
 
Zsigmondi Éva képvisel�: kérdése, hogy valahol épült már hasonló tet�?  
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dr. Bindorffer Györgyi képvisel�: egyetért az egységes beépítéssel. Ha megnézik az eddig 
felépített társasházakat, és azokat képzelik az adott területre, le lehet vonni a konzekvenciát.  
Az nem racionális érv, hogy nem tetszik, hanem érzelmi döntés. Saját maga nem terjesztette 
volna a testület elé a kérdést.  
 
Miakich Gábor polgármester: a testület elé kellett terjeszteni az ügyet, mert a hajlásszögben és a 
tet�fedésben eltér a szabványtól. Kéri figyelembe venni a döntésnél a belváros sajátosságait.  
 
dr. Dietz Ferenc képvisel�: ügyrendi javaslata, hogy zárja le a testület a vitát.  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 742   Száma: 2005.09.13/11/0/ 
Ideje: 2005.szept..13 17:22 
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszer� szavazás 
 
Tárgya:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 13 81.25 68.42 
Nem 2 12.50 10.53 
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: 
 
dr. Bindorffer Györgyi Igen - 
dr. Dietz Ferenc Igen - 
dr. Dragon Pál Igen - 
Eszes Sándor Igen - 
Fülöp Zsolt Igen - 
Hankó László Igen - 
Horváth Gy�z� Igen - 
dr. Kiss László Igen - 
Lakatos Pálné Igen - 
Szeg� Eta Igen - 
Wachsler Tamás Igen - 
Zakar Ágnes Igen - 
Zsigmondi Éva Igen - 
Benkovits György Nem - 
Simonyi György Nem - 
Miakich Gábor polgármester Tart. - 
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Magyar Judit Távol - 
dr. Pázmány Annamária Távol - 
Radványi G. Levente alpolgármester Távol - 
 
 
Miakich Gábor polgármester: Zakar Ágnes képvisel� ügyrendi javaslatát, hogy rövid szünet 
kerüljön megtartásra, szavazásra bocsátja. 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 743   Száma: 2005.09.13/11/0/ 
Ideje: 2005.szept..13 17:22 
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszer� szavazás 
 
Tárgya:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 11 64.71 57.89 
Nem 5 29.41 26.32 
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 - 
Hankó László Igen - 
Lakatos Pálné Igen - 
Miakich Gábor polgármester Igen - 
Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 
Simonyi György Igen - 
Szeg� Eta Igen - 
Wachsler Tamás Igen - 
Zakar Ágnes Igen - 
Zsigmondi Éva Igen - 
dr. Dietz Ferenc Nem - 
dr. Dragon Pál Nem - 
Fülöp Zsolt Nem - 
Horváth Gy�z� Nem - 
dr. Kiss László Nem - 
Eszes Sándor Tart. - 
Magyar Judit Távol - 
dr. Pázmány Annamária Távol - 
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A Képvisel�-testület 17.23 órától 17.33 óráig szünetet tart.  
 
Miakich Gábor polgármester: az ülést megnyitja, megállapítja, hogy a Képvisel�-testület 
határozatképes, a jelenlév� képvisel�k száma 17 f�. 
Jelzi, hogy a határozati javaslathoz módosítás nem érkezett, így azt szavazásra bocsátja. 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 744   Száma: 2005.09.13/0/0/ 
Ideje: 2005.szept..13 17:34 
Típusa: Nyílt 
Rendelet; Elfogadva 
Min�sített szavazás 
 
Tárgya:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 10 58.83 52.62 
Nem 5 29.41 26.32 
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 - 
Eszes Sándor Igen - 
Hankó László Igen - 
Miakich Gábor polgármester Igen - 
Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 
Simonyi György Igen - 
Szeg� Eta Igen - 
Wachsler Tamás Igen - 
Zsigmondi Éva Igen - 
dr. Dragon Pál Nem - 
Fülöp Zsolt Nem - 
dr. Kiss László Nem - 
Lakatos Pálné Nem - 
Zakar Ágnes Nem - 
dr. Dietz Ferenc Tart. - 
Horváth Gy�z� Tart. - 
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Magyar Judit Távol - 
dr. Pázmány Annamária Távol - 
     

Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
328/2005. (IX.13.) Kt. sz. határozata: 

 
Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyetért a Bolgár-Kertész utcák közötti 
lakóterületi fejlesztés területén a Belvárosra kötelez�en el�írt 30-50 fok közötti tet�hajlású, 
égetett cserépfedést�l eltér� építészeti megjelenés lehet�ségének biztosításával (elvi építési 
engedély alapján), kéri ennek beépítését a Szentendre, Püspökmajori lakótelep Fehérvíz u. – 
Kálvária út – Hamvas B. u. – 1245/41 hrsz-ú út által határolt terület Szabályozási Terve és Helyi 
Építési Szabályzata államigazgatási eljárás egyeztetési anyagába.   

 
Felel�s:  Polgármester 
Határid�:  azonnal 
 
 
 

 
21/C El�terjeszt�i módosítás a 11171 hrsz-ú ingatlan övezeti besorolásának felülvizsgálata 

El�adó: Miakich Gábor polgármester 
 
 
Miakich Gábor polgármester: röviden ismerteti az el�terjesztést.  
 
Zakar Ágnes képvisel�: tájékozódott az érintett telek ügyében, nem javasolja az ingatlan 
lakóterületi átsorolására vonatkozó eljárás lefolytatását.  
 
Benkovits György képvisel�: egyetért Zakar Ágnes képvisel� által elmondottakkal. Nem tartja 
helyesnek, ha a patak medrét elbirtokolják, magánterületbe vonják. Nem támogatja a kérelmet.  
 
Alföldiné Petényi Zsuzsanna f�építész: 2002-ben fogadta el a Képvisel�-testület az új OTÉK 
alapú szabályozási tervét, amely ezt a területet véderd�vé min�sítette, és javaslatot tett arra is, 
hogy azt természetvédelmi területté nyilvánítsák. A korlátozási kártalanítás tekintetében 
mindegy, hogy a tulajdonszerzés miként történt. A szabályozásban visszamin�sítették a 
tulajdonos telkét, tehát rosszabb helyzetbe hozták, így � vélhet�en valamiféle kártalanítást fog 
kérni az Önkormányzattól. Ha az Önkormányzat komolyan gondolja, hogy a patakparti 
területeket védetté kellene nyilvánítani, kerüljön az Önkormányzat tulajdonába, természeti 
környezet módján lenne jó kezelni a közvetlen patakparti telkeket. A területet vagy meg kell 
váltani vagy valamilyen módon a tulajdonossal megalkudni.  
 
Miakich Gábor polgármester: kiegészítésként elmondja, hogy vagy megveszik a területet, vagy 
cseretelket kell a tulajdonos számára biztosítani.  
 
Eszes Sándor képvisel�: a területen az a probléma, hogy az illet� feltöltötte a patakpartot, 
kivágta a fákat, és mindez környezetkárosításnak min�sül. A város vagyonáról van szó, egy olyan 
terület, amelyet a lakosság többsége igyekszik megóvni. Megoldást kellene a kérdése találni.  
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Zsigmondi Éva képvisel�: kérdése, hogy nem lehetett volna az illet�t korábban felszólítani?  
 
Miakich Gábor polgármester: az építéshatósági kérdésekben a testület nem dönthet, csak a mai 
napon el�terjesztett ügyben.  
További észrevétel nem lévén a határozati javaslatot szavazásra bocsátja.  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 745   Száma: 2005.09.13/1/0/ 
Ideje: 2005.szept..13 17:45 
Típusa: Nyílt 
Rendelet; Elutasítva 
Min�sített szavazás 
 
Tárgya:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 0 0.00 0.00 
Nem 11 73.33 57.90 
Tartózkodik 4 26.67 21.05 
Szavazott 15 100.00 78.95 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 4   21.05 
Összesen 19   100.00 
Megjegyzés: 
 
Benkovits György Nem - 
Eszes Sándor Nem - 
Fülöp Zsolt Nem - 
Hankó László Nem - 
Horváth Gy�z� Nem - 
Lakatos Pálné Nem - 
Miakich Gábor polgármester Nem - 
Radványi G. Levente alpolgármester Nem - 
Simonyi György Nem - 
Szeg� Eta Nem - 
Zakar Ágnes Nem - 
dr. Dragon Pál Tart. - 
dr. Kiss László Tart. - 
Wachsler Tamás Tart. - 
Zsigmondi Éva Tart. - 
dr. Bindorffer Györgyi Távol - 
dr. Dietz Ferenc Távol - 
Magyar Judit Távol - 
dr. Pázmány Annamária Távol - 
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Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 

329/2005. (IX.13.) Kt. sz. határozata: 
 
 

Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testülete nem ért egyet a Szentendre, Püspökmajori 
lakótelep Fehérvíz u. – Kálvária út – Hamvas B. u. – 1245/41 hrsz-ú út által határolt terület 
Szabályozási Terve és Helyi építési Szabályzattal egyidej�leg 11171 hrsz-ú ingatlan lakóterületi 
átsorolására vonatkozó eljárás lefolytatásával.  
 
 
 

 
22. El�terjesztés szándéknyilatkozat tételre, hogy Szentendre városa az Európai 

M�vésztelepek Szövetségének tagja legyen 
El�adó: Miakich Gábor polgármester 

 
 
 
Horváth Gy�z� képvisel�: a M�vel�dési és Kisebbségi Bizottság megtárgyalta az el�terjesztést, 
„és a határozati javaslatot azzal a módosítással javasolja a Képvisel�-testületnek 
megtárgyalásra és elfogadásra, hogy a 3. pontban szerepl� „Szentendre a fest�k városa” felirat 
helyett például a „Szentendre a m�vészetek városa”, vagy „Szentendre a képz�m�vészetek 
városa” szerepeljen.” 
 
Miakich Gábor polgármester: az MKB javaslatát el�terjeszt�ként befogadja, tehát a táblafelirat 
a következ�: „Szentendre a m�vészetek városa”. Egyeztetett a hálózat f�titkárával, és feltette a 
kérdést számára, hogy ragaszkodnak-e a „Szentendre a fest�k városa” szöveg kiírásához, aki 
válaszolta, hogy nyitottak a kérdésben. 
 
Simonyi György képvisel�: támogatható az el�terjesztés, ha a városnak nem okoz 
többletköltséget.  
 
dr. Bindorffer Györgyi képvisel�: az el�terjesztésben az Európai Uniós M�vésztelepekkel 
rendelkez� városok „egybe-szervezésér�l” van szó. Közös megjelenést jelent az interneten, 
továbbá min�ségi turizmus-fejlesztést. Szentendrének els�sorban a külföldieket kell megcéloznia 
azzal, ha turista csoportokat akarnak idehozni. Magas színvonalú szervezetr�l van szó, a 
csatlakozással Szentendre csak profitálhat. 
 
Fülöp Zsolt képvisel�: véleménye szerint olyan lehet�ségr�l van szó, amelyet érdemes 
kihasználni, még ha pénzbe is kerül. Az anyagi áldozat nem jelent�s ahhoz képest, amekkora 
el�nyöket jelent maga a lehet�ség. Érdemes ezen kitörési pontot támogatni, hiszen Szentendrének 
ez az egyik lehet�sége, hogy megkülönböztesse magát a többi magyarországi várostól.  
 
Szeg� Eta képvisel�: úgy véli, a nagyon lepusztult, rossz állapotban lév� orosz laktanya el�tt 
ironikusnak hatna a „Szentendre a m�vészetek városa” tábla-felirat.  
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Zakar Ágnes képvisel�: ha túl nagy költségvonzata lesz a tábla felállításának, akkor ahhoz a 
képvisel�i keretéb�l bizonyos összeggel hozzájárul.  
Az ügyet támogatásra ítélend�nek érzi, és el�nyeit méltatja.  
 
dr. Bindorffer Györgyi képvisel�: a csatlakozás el�nyei kiemelésére egy gödöll�i példát említ. 
Szintén felajánlja a tábla kihelyezésének finanszírozását a képvisel�i keretéb�l.  
 
Horváth Gy�z� képvisel�: jelzi, hogy pénz nélkül is lehet bárhol m�vészeti életet szervezni.  
 
Szeg� Eta képvisel�: az orosz M�vészeti Egyetem tárgyalásakor minden igyekezetével támogatta 
annak megvalósulását. Jelen ügyet sem ellenzi, de kéri, a képvisel�k gondolják át, hogy milyen 
képet mutatna a Szentendrére beérkez�knek, ha az orosz laktanya omladozó épületei elé 
kihelyezésre kerül, hogy „Szentendre a m�vészetek városa”. 
 
dr. Bindorffer Györgyi képvisel�: elmondja, hogy az elképzelések szerint a Szentendre 
helyiségnév tábla alá helyeznék ki a tervezett táblafeliratot.  
 
Fülöp Zsolt képvisel�: igaza van Szeg� Etának abban, hogy az orosz laktanya valóan nagyon 
rossz képet mutat, de arról nem a jelenlegi Képvisel�-testület tehet.  
Felkéri Polgármester Urat, hogy üljenek le az orosz laktanya jelenlegi tulajdonosaival, hogy 
kezdjen el tárgyalásokat annak a rendezése ügyében.  
 
Miakich Gábor polgármester: kiemeli, hogy 2007-ben az EuroArt a közgy�lését Szentendrén 
szeretné tartani, amely egy fontos kérdés a város életében. Szentendre meghatározottsága valóban 
nem a nagyipar, hanem a m�vészetek. Egy ilyen jelleg� döntést nem halogatni kell, hanem 
meghozni.  
Jelzi, az orosz laktanya ügyében még azt is nehéz pontosan megállapítani, hogy ki jelenleg a 
tulajdonos.  
További észrevétel nem lévén a módosított határozati javaslatot szavazásra bocsátja. 
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Szavazás eredménye 

 
#: 746   Száma: 2005.09.13/2/0/ 
Ideje: 2005.szept..13 17:58 
Típusa: Nyílt 
Rendelet; Elfogadva 
Min�sített szavazás 
 
Tárgya:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 14 87.50 73.68 
Nem 0 0.00 0.00 
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. Bindorffer Györgyi Igen - 
dr. Dragon Pál Igen - 
Eszes Sándor Igen - 
Fülöp Zsolt Igen - 
Hankó László Igen - 
Horváth Gy�z� Igen - 
dr. Kiss László Igen - 
Lakatos Pálné Igen - 
Miakich Gábor polgármester Igen - 
Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 
Wachsler Tamás Igen - 
Zakar Ágnes Igen - 
Zsigmondi Éva Igen - 
Simonyi György Tart. - 
Szeg� Eta Tart. - 
dr. Dietz Ferenc Távol - 
Magyar Judit Távol - 
dr. Pázmány Annamária Távol - 
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Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
330/2005. (IX.13.) Kt. sz. határozata: 

 
Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testülete kifejezi azon szándékát, hogy: 
 
1. Szentendre Város 2006-tól tagja kíván lenni az Európai M�vésztelepek Szövetségének és 
vállalja, hogy a tagsággal járó költségeket évente a város költségvetésében biztosítja. 
 
Felel�s: Polgármester, Jegyz� 
Határid�: 2005. december 31. és évente az éves költségvetés tervezésekor 
 
2. Szentendre Város - Barbizon - Prien am Chimsee városokkal egy m�vésztelepek 
kapcsolaton alapuló, képz�m�vészetet el�térbe helyez� testvérvárosi kapcsolatra lép. 
 
Felel�s: Polgármester 
Határid�: 2006. december 31. 
 
3. a város mindkét bejáratánál, legkés�bb 2007-ig tájékoztató táblát helyez el, melyen több 
nyelven olvasható „Szentendre a m�vészetek városa”. A táblák elkészítésének és 
kihelyezésének költségét a város 2006. évi költségvetésében biztosítja. 
 
Felel�s: Polgármester, Jegyz� 
Határid�: 2006. december 31. 
 
 

 
 

23. El�terjesztés az iskolatej program folytatásáról 
El�adó: Miakich Gábor polgármester 

 
 

 
Miakich Gábor polgármester: a Költségvetési és Vagyon Bizottság ülésén felmerült egy kérdés: 
van-e központi közbeszerzési eljárás? Jelzi, hogy az nem indul, ezért nem tudnak ahhoz 
csatlakozni. 
Kérdés, hozzászólás nem lévén a határozati javaslatot szavazásra bocsátja. 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 747   Száma: 2005.09.13/3/0/ 
Ideje: 2005.szept..13 18:00 
Típusa: Nyílt 
Rendelet; Elfogadva 
Min�sített szavazás 
 
Tárgya:  
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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. Dragon Pál Igen - 
Eszes Sándor Igen - 
Fülöp Zsolt Igen - 
Hankó László Igen - 
Horváth Gy�z� Igen - 
dr. Kiss László Igen - 
Lakatos Pálné Igen - 
Miakich Gábor polgármester Igen - 
Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 
Simonyi György Igen - 
Szeg� Eta Igen - 
Wachsler Tamás Igen - 
Zakar Ágnes Igen - 
Zsigmondi Éva Igen - 
dr. Dietz Ferenc Távol - 
Magyar Judit Távol - 
dr. Pázmány Annamária Távol - 
 
 

Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
331/2005. (IX.13.) Kt. sz. határozata: 

 
Szentendre Város Önkormányzata  

1. bekapcsolódik az iskolatej programba a 2005/2006-os tanév 2005. december 31. napjáig 
tartó id�szakára, biztosítva ezzel naponta a 2 deciliteres, félzsíros iskolatejet az 
önkormányzati általános iskolák tanulóinak. 
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a támogatási kérelmet aláírja és benyújtsa. 
 
Felel�s:  Polgármester 
Határid�: I. ütem: 2005. november 30. 

   II. ütem: 2006. január 30.  
 

2. hozzájárul a közbeszerzésekr�l szóló 2003. évi CXXIX. törvény 299. § (1) bekezdés b) 
pontja szerinti egyszer� közbeszerzési eljárás lefolytatásához a szállító cég kiválasztása 
érdekében. Felhatalmazza a Közbeszerzési Munkacsoportot az eljárás lefolytatására, a 
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Pénzügyi és Ellen�rz� Bizottságot az eljárást lezáró döntés meghozatalára. Felkéri a 
Polgármestert, hogy a közbeszerzési eljárás nyertesével megkösse a szállítási szerz�dést. 

 

Felel�s: Polgármester, Pénzügyi és Ellen�rz� Bizottság elnöke  
Határid�: 2005. október 31. 
 

3. az Iskolatej program 2005/2006-os tanév 2005. december 31. napjáig tartó id�szakára a 
Földm�velésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium el�irányzatában biztosított állami 
támogatást az elszámolásig megel�legezi. A hatályos rendelet értelmében biztosítja az 
igényelt iskolatej mennyisége utáni ÁFA tartalmat. 
 
Felel�s: Polgármester 
Határid�: azonnal 

 
 

 
 
 

24.  Tájékoztató a közterület felügyelet munkájának összehangolásáról 
 El�adó: dr. Molnár Ildikó jegyz� 
 
 
Zakar Ágnes képvisel�: Aljegyz� Úr irányítása alatt, valamint amióta a területi felosztás 
megtörtént, a közterület-felügyel�k munkája sokkal hatékonyabb. Kérése a F� tér és környékének 
a hatékonyabb ellen�rzése, és a parkolás szabályszer�ségeinek a betartatása napi szinten. 
Kérdése, hogy a motorosok ellen�rzése a Közterület-felügyelet vagy a rend�rség feladata?  
 
dr. Bindorffer Györgyi képvisel�: a nyár folyamán többször járt a F� tér és a M�vészetMalom 
között. Akárhányszor végigment a nap bármely szakában a nyitvatartási id�k alatt, a Bogdányi 
utca ugyanolyan kirakodóvásár képet mutatott, mint korábban, miel�tt rendelettel szabályozták 
volna az áruk kihelyezését. Nincsenek közterület-felügyel�k, akik betartatnák a rendeletet. Kinek 
a feladata a rendeletek betartatása?  
 
Szabó Géza aljegyz�: elmondja, hogy összesen 6 f� közterület-felügyel� van. Nyáron március 
15-t�l október 15-ig hétvégi ügyeleti szolgálat van, ami azt jelenti, hogy ketten dolgoznak 
hétvégén. A következ� héten négy napban ki kell adni a szabadnapjukat. Tévhit, hogy állandóan 
hat közterület-felügyel� van a városban. Kb. három f�, ha szabadság került kiadásra, akkor kett�.  
Az a szándéka és célja, hogy az egész város területére eljussanak a közterület-felügyel�k. Senki 
ne várja el, hogy minden nap, mindenhova el fognak jutni. Figyelembe véve a szigorú szolgálati 
rendet és a kiadandó szabadnapokat, a hétvégi szolgálatokat, már félévkor dupla annyi intézkedés 
történt, mint tavaly egész évben. Megnézve az ideit, a Bogdányi utcában is nagyon sok feljelentés 
van, árut is több esetben koboztak el. Az nem igaz állítás, hogy nem dolgoznak. Az szerencsétlen 
helyzet, ha egy képvisel� éppen a F� téren jár, és éppen akkor nincs ott a közterület-felügyel�. 
Ennek ellenére a rend�rség felé is több intézkedést megtettek, hiszen a közlekedési szabálysértés 
a rend�rség hatásköre. Szentendrén ezeket az igényeket ez a hat f� közterület-felügyel� 
maradéktalanul ellátja. Ugyanúgy igény van a külterületi illegális szemétlerakásoknál történ� 
eljárásra, mint a belvárosban. A következ� fél évre azt a célt t�zte ki, hogy megduplázzák az 
intézkedések számát.  
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Összefoglalva ígéri, és jelzi, hogy valamennyi intézkedésben, akár a helyszíni bíráságban, 
bármilyen közterület-felügyel�i intézkedésben igyekszenek gyorsan reagálni. De ezzel együtt jár 
az is, hogy megteszik a szabálysértési feljelentést, ha nem szentendrei illet�ség� a szabálysért�, 
akkor azt el kell küldeniük a lakhely szerinti illetékes jegyz�höz. Szeptember 1-t�l minden reggel 
iskolakezdésnél a belvárosi iskolák el�tt állnak a közterület-felügyel�k, a forgalom szabályozása 
céljából. Mindenféle képvisel�i észrevételt és jelzést köszönettel vett, azokat igyekszik beépíteni 
és feldolgozni.  
 
dr. Bindorffer Györgyi képvisel�: elhiszi, hogy a közterület-felügyel�k nagyon sokat 
dolgoznak, de annak a Bogdányi utca esetében nincs látszata. Ha annyira kevés az ember, akkor 
azt a hivatalnak jeleznie kellene, és javaslattal élnie a testület felé, hogy b�vítsék a létszámot.  
 
dr. Dragon Pál képvisel�: elismerését fejezi ki a közterület-felügyel�k munkája színvonalának 
emelkedéséért Szabó Géza aljegyz�nek. Szeretne csatlakozni az elhangzottakhoz, kérdezi, hogy a 
közterület-felügyel�k által beszedett bírság a város számára folyik be, a hivatal abból fel tud-e 
használni valamit? Ha igen, érvényt szerezhetnek a rendeleteknek, és sokat tudnak bírságolni.  
Javasolja, hogy emelni kell a közterület-felügyel�k létszámát. Felhívja a figyelmet arra, hogy 
2003. májusában képvisel�k együtt fordultak a testülethez a közterület-felügyel�k létszámának 
emelése érdekében. Kéri, hogy ez a 2006-os költségvetésben kerüljön betervezésre.  
 
Hankó László képvisel�: úgy emlékszik, Aljegyz� Úr beterjesztett a közterület-felügyel�k 
érdekében korábban egy el�terjesztést, amelyet a testület nem fogadta el.  
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25.  Tájékoztató a Belváros Koncepciójáról – I. forduló 
 El�adó: Miakich Gábor polgármester 
 
 
 
Soóki Tóth Gábor és Farkas László ECORYS Kft. részér�l: röviden összefoglalja a koncepció 
lényegét, amelyet projektoros kivetít�n látható anyaggal alátámaszt.  
 
Fülöp Zsolt képvisel�: a Lázár cár térre van egy kidolgozott terv, tehát parkszer�en épül fel. 
Látott már másféle javaslatot is a területre. Eldöntend� kérdésnek tartják vagy sem? A Duna 
korzónál jelezték, hogy a „vízélmény” hiányzik a Duna korzóról. Ezt több csomóponttal 
szeretnék elérni. Ez a gát részleges megbontásával vagy a gát kiszélesítésével történne? 
Reméli, hogy a lakossággal történ� egyeztetések után „nem puhul fel túlságosan” sem a 
közlekedési, sem a városfejlesztési része. Ezen elképzelések mellett végig ki kellene tartani, 
függetlenül attól, hogy a lakosság részér�l mekkora ellenállás lesz, hiszen egyéni érdekeket vagy 
éppen aktuális érdekeket valószín�leg nagymértékben sérteni fog. A Képvisel�-testület és 
képvisel�k felel�ssége, hogy bár nagy valószín�séggel sokukat megkeresik egyéni ügyekben, ne 
hagyják magukat befolyásolni, a város hosszú távú fejl�dése érdekében. Ezt a problémát 
kezelniük kell, és fel kell vállalniuk a konfliktusokat is, amelyek azokból adódnak.  
Szeretné, ha az I. fordulót követ�en, azokból a jelzésekb�l, amelyeket legutóbb is elmondott, 
konkrét el�terjesztés készülne. Át lehetne formálni az önkormányzati feladatok ellátását, pl. a 
vagyongazdálkodást milyen szervezeti formában és milyen ingatlan-állománnyal oldják meg. 
Arra létre kellene hozni egy társaságot, aki azt megfelel� portfólióval csinálja, és belátható id�n 
belül el�terjesztés készülhetne.  
Reméli, hogy azon anyag, amely elkészül, minden társadalmi szervezetnek és Szentendrén létez� 
pártnak a választási programja lenne, és abban versenyeznének, hogy ki tudja azt szebben, jobban 
megvalósítani. A program megvalósításában kellene egyetérteni, úgy hamarabb elérnék a kit�zött 
célt.  
 
Simonyi György képvisel�: kérdése, hogy mikor van a végleges koncepció leadásának a 
határideje? A belváros közlekedését rendezni kellene, mert a parkolási szerz�dés januárban lejár, 
nem akkor kellene foglalkozniuk a kérdéssel. Kérdése, hogy milyen szintig kell a koncepciót 
kidolgozni a tervez�knek? Meddig fejlesztik még? Hány találkozót kell még megszervezniük? 
Az elkerül� úttal kapcsolatban kérdése, hogy amit láttak a vetítés alkalmával, az egy valós 
útvonaltervezés, tehát egy reális vonalvezetés volt látható? Hol csatlakozna a leányfalui oldalon? 
A közintézmények kihelyezését a belvárosból kellene határozottabban szorgalmazni. Korábban 
szó esett arról, hogy ne helyezzenek el a belvárosban új intézményt, többek között gondol itt a 
M�vészeti Iskolára. Hiányolja, hogy nem látja a törekvést az intézmények belvárosból való 
kihelyezésére.  
A kis-híd megvalósításáról már végképp lemondtak, mégis bekerült az anyagba, viszont arról 
nem tesznek említést, hogy annak milyen negatív következményei lennének a belvárosra nézve. 
Szintén tárgyalni szükséges, hogy mit akarnak kezdeni ennyi belvárosi ingatlannal. Melyeket 
akarják felújítani, melyeket célszer� megtartani vagy értékesíteni. Nagyon sok az ingatlan, és 
ahhoz kellene a városnak valamilyen ötlet, hogy mennyi ingatlant érdemes megtartania.  
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Benkovits György képvisel�: saját maga is 1970-re, 1972-re teszi, a Kovács Margit múzeum 
átadásának idejére egy új Szentendre megszületését. Akkor egy más dinamikával indul meg a 
város fejl�dése. Egyetért azzal a szakasszal, ahonnét lerajzolják magát a várost. A demográfiából 
számára egy dolog hiányzik, amelyet fontosnak tart, amelynek következményei érdekesek. 
Elmondják a tervez�k, hogy gazdagabb a háztartások összetétele, intellektuálisabb Szentendre 
lakossága, mint az országos átlag, de abból nem vonnak le következtetést, hogy a 20-34 éves 
korosztály lényegesebb magasabb Szentendrén, mint bármelyik településen az országban. Tehát 
egyrészt a születések száma folyamatosan meghaladja a halálozások számát, tehát fiatalodik a 
város, másrészt az országtól eltér�en, de talán még Európától is, rettent� nagy súllyal van jelen az 
ifjúság. Ezek közül is az egyetemi korú ifjúság. Ebb�l következik az, amelyek olvashatóak a 
statisztikában is, hogy egyszerre fog öregedni a lakosság, nagyszámú nyugdíjas lesz; és azt is 
kimondja, hogy kitoldóik a tanulási id�, valamint a fiatalok turizmusa is az elkövetkezend� 
id�szakban növekedni fog Európában, tehát új fogyasztói réteg jelenik meg. Az említett réteggel 
hangsúlyosabban kell számolni egyrészt a turizmus fejlesztése tekintetében, másrészt az ingatlan 
hasznosítás tekintetében is. Sok minden egyéb is következik ebb�l, ilyen a turizmus jellegének 
megváltozása. A diák vagy fiatal turizmusban egy másfajta fogyasztási szokás alakul ki, tehát a 
szabadid� eltöltése, szokás-fogyasztás tekintetében, másrészr�l nagyon fontosnak tartja, hogy 
összekapcsolható a turizmus min�ségi elemével, a kultúrával. Ezt a részt ki kellene hangsúlyozni, 
figyelembe venni akár még a közlekedésben is, mert ez kerékpáros közlekedést is jelenthet, tehát 
egy másfajta szemléletet.  
Egy út számára hiányzik a tervekb�l, mégpedig az a leend� közlekedési út, ami vagy a mostani 
Sziget utcát jelenti, vagy az el�tte lév� pataknál tervezett utcát, mert valahol kell majd lennie 
Szentendrén egy kiköt�nek, ami valamilyen módon befolyásolni fogja a közlekedést.  
 
dr. Dietz Ferenc képvisel�: nagyon kidolgozott részletek vannak a fejlesztési javaslatok 
vonatkozásában a parkolókra. Lakossági parkoló siló, a Duna korzó déli parkoló paletta, 
Paprikabírói mélyparkoló-ház stb. Többek között azért vártak a parkolási koncepcióval, hogy 
mér�órák legyen kialakítva, vagy átadják másnak, esetleg saját maguk oldják meg a parkolást. 
Arra számítottak, hogy lesznek különböz� jó elképzelések. Elképzelések valóban vannak, de 
csatlakozik annyiban Simonyi György képvisel� hozzászólásához, hogy valóban az lenne a 
kérdés, hogy mindez jelenti, amit a parkolásról gondolnak, vagy még vannak egyes részek, 
amelyek átdolgozásra vagy kiegészítésre szorulnak. A Bartex Rt.-vel van egy szerz�dés a 
jelenlegi módon való üzemeltetésre, és annak fényében, arra támaszkodva szeretnének kialakítani 
egy új koncepciót, hogy lehet�ség szerint az Önkormányzat vegye át a feladatokat. Ahhoz viszont 
ez az anyag igen hasznos segítség, hogy ténylegesen hogyan helyezkednek el a parkolók.  
Meglepte, hogy a koncepció a híd építése mellett foglal állást. Egyértelm�en lerakták ez mellett a 
voksot vagy az egy felvetés volt?  
 
Miakich Gábor polgármester: saját maga is fontosnak tartja Benkovits György képvisel� által 
elmondottakat, miszerint milyen turizmus réteg-növekedés várható. Fontos, hogy a korábban itt 
járt turisták visszajönnek a városba. Ezt érdemes, mint adottságot vagy lehet�séget is külön 
elemezni. Az 52. oldalon a szolgáltatás-specifikáció anyagrész nagyon fontos összefüggés 
rendszert fog adni. Ott csak egy gondolat van megjegyezve, amelyet jó lenne még tudatosabbá 
tenni.  
A f�városi magánturista – aki személyautóval, HÉV-vel kijön vacsorázni, ebédelni, fagyizni, 
sétálni, egyebek – személyével is kell foglalkozni, �ket is ki kell szolgálni. Egy f�várostól 20 km-
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re lév� városban ez mindenképpen egy olyan réteg, aki átutazó, de soha nem fog a városban 
megszállni.  
Nem egészen értette a nagy rendezvény kifejezést! Ha kell egy rendezvény a városban, a 
m�vészeti adottságokra épülve, az elfogadható! De Szentendre soha nem lesz olyan, mint néhány 
nagy fesztivál-város, ami példaként is említve van az anyagban. Ilyen értelemben a Kapolcs-
párhuzamot sem tartja jónak.  
Említésre került a város lakosságának szóló belvárosi programok kérdése. Érdemes 
végiggondolni, hogy a Szilvesztert, Ister-napokat, stb. hogyan lehet folyamattá tenni, tehát 
azokból kin�ni, hogy a vendégeknek is szóljon. Ez lenne igazán Szentendréhez kapcsolódó 
feladat.  
Egres út kihajtása kérdésében már elméletileg eldöntött a kétsávos kihajtás, csak a forgalom 
technikáról esik szó. A bels� utak forgalma olyan mérték�, hogy ha nem valósul meg a kihajtás a 
két oldalra, akkor a belvárosi küls� gy�r� lehetetlenül el.  
Egy gondolatkört hiányol, legalább megemlítés szintjén bele kellene venni a régió, a Dunakanyar 
és a most megalakult Fejlesztési Tanács szint� lobbizásokat.  
A jöv� évi költségvetés készítése miatt legalább a közlekedési koncepciót szükséges lenne 
elfogadni. Fontos az épület, a tömbhasznosítás, a tulajdonviszony-változás kérdése. Van néhány 
specifikum; közlekedés és annak struktúrája, amelyet mindenképp jó lenne átbeszélni, még ha 
néhány részlete kerül csak kidolgozásra, január végére vagy februárba.  
 
 
Benkovits György képvisel�: 1970-ben nyolc vendégl�, hat cukrászda és kilenc kocsma volt 
Szentendrén, tehát huszonhárom vendéglátó-ipari egység. A Tervez� Urak statisztikája szerint 
2005-ben 173 van bejegyezve. Ez kb. hétszeres növekedést jelent. Egy érdekes másik mutató: 
1973-ban a M�vel�dési Ház 23 rendezvényt ír le a szakkörökön kívül, és 2005-ben a nyár alatt 
már 230 rendezvény van, amelybe nem számolják bele a Szabadtéri Néprajzi Múzeum 
rendezvényeit is. Harmadik tényez� az adóbevétel: 1995. óta hatszorosára növekedett a város 
lakossága és intézményei által befizetett adóbevétel. E háromból nagyjából látszik, hogy a város 
mire van pedesztinálva.  
A mennyiségi növekedések elfogadhatóak, a min�ségi változásokkal kapcsolatos min�ségi 
tényez�k nem jelentek meg, és aki lerajzolja a következ� id�szak Szentendréjét, annak erre a 
kérdésre válaszolni kellene. Egy gondolkodási vagy értékel� szelektáció alapján, egyáltalán a 
belváros használata kapcsán gondolkodni kell azon, hogy mit kezd ténylegesen a kulturális 
programokkal. Ebben a tekintetben támogatja a kérdést, természetesen a terület folyamatos 
figyelemmel kísérésével. Az visszahatna arra, hogy hogyan hasznosítsanak, szükség van-e még 
intézményre, közösségi tér bevonására, kell-e a gyalogos forgalmat tovább er�ltetni, beengedik-e 
a biciklis forgalmat, korlátozzák-e a gépkocsikat, stb.  
 
Soóki Tóth Gábor: reméli, hogy írásban is meg fogja kapni az észrevételeket. Az ütemezéssel 
kapcsolatban az elképzelés, hogy amennyiben egy héten belül megkapnák az észrevételeket, 
azokat átvezetnék az anyagon, és készítenének egy olyan vezet�i összefoglalót, amely egy 
szélesebb kör� kommunikációra alkalmas anyag lenne. Ezzel párhuzamosan lehetne még további 
fórumokat tartani, amelyben a testület döntése is szükséges. És van még néhány olyan 
finomítandó kérdés, ami egyrészt nyilván a testület tagjaitól visszajelzések alapján történik. 
Ennek az anyagnak várhatóan októberre elkészül egy komplett változata, mert a jelenlegi egy 
alátámasztó munkarész. A jelenleginek lesz egy vezet�i összefoglalója.  
Ebben a fázisban nem dolgozták ki az intézkedési tervet, mert azt szerették volna, hogy legyen 
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egy visszacsatolás, hogy ez az irány elfogadható-e? Ugyanígy a közlekedéssel kapcsolatban is 
vannak ilyen kardinális döntések, hogy ha ezt a jöv�képet elfogadja a testület bizonyos 
változtatásokkal vagy észrevételekkel, akkor nyilván ebb�l tudják visszabontani azt, hogy akár a 
konkrét parkolási szerz�déssel kapcsolatban mi az az A-B variáció, amit megvalósíthatónak 
látnak, és abból lehet választania a testületnek.  
 
Farkas László: a közlekedés vonatkozásában elmondja: az elkerül� út, amelyet említett az 
anyagban, egy létez� terv. Országos fejlesztési útvonalakról van szó, nem saját maga találta ki, 
csak úgy érzi, hogy nagyon sokára készülnek el és nagyon drágán. A szigetre vezet� híd is benne 
van a tervekben, de az a valószín�bb jelenleg, hogy a Vác alatti összeköttetés el�bb meg fog 
valósulni, hiszen a pesti oldalról még nincs kapcsolata a szigetnek. Ezért inkább törekedni kell 
Szentendre saját bels� útjaival való megoldásra. Hajózással kapcsolatban elmondja, az 
elképzelések szerint a mai középen lév� turistakiköt� lehetne a központi frekventált kiköt�, és ha 
a Duna korzón nincs forgalom, szerves egységet képezne a hajóállomással építészetileg a 
belváros és a Duna korzó.  
A parkolással kapcsolatban: amit felvázoltak nagyjából, az a parkolási koncepció. Egy parkolási 
mérleg alapján vannak kiszámolva a parkoló fér�helyek. Nem az ezek megépítése vagy kinézete 
jelenti a gondot, hanem a szolgáltatás, amit nyújtanak a parkolón belül, valamint az onnan való 
megközelítése a városnak.  
 
Soóki Tóth Gábor: a Duna korzóval kapcsolatban a koncepció nem tekintette feladatának, hogy 
egy m�szaki megoldást adjon, hiszen tudomása szerint van egy pályázat el�készítés alatt, amely 
különböz� m�szaki megoldásokat fog javasolni. Inkább azt szerették volna, hogy legyenek 
egyértelm� célok, amelyeket vagy elfogadnak, vagy módosítanak, és akkor az lehet egy 
programja egy ilyen építészeti-m�szaki jelleg� pályázatnak, amely különböz� javaslatokat ad. 
Nyilván annak költségvonzata is van, ha teraszosítják a meglév� infrastruktúrát, akkor lehet, 
hogy olcsóbb, mintha egy olyan hidraulikus rendszert építenek ki, amelyik egy közvetlen vizuális 
élményt nyújt. Itt azt is meg kell gondolni, hogy alapvet�en a szentendrei városkép az a Dunáról 
nézve izgalmas. Tehát egy érdekes szempont, hogy az ott sétáló a Dunát is lássa. De lehet, hogy a 
teraszos megoldás amellett, hogy olcsóbb, egy másfajta élményt ad. Ha teraszokkal, kiül�kkel és 
egy korlátozott forgalommal kombinálva egészen más térré varázsolható a mai állapot.  
 
Miakich Gábor polgármester: kéri mindenkit�l, hogy hétf�ig a F�építész Asszonyhoz e-
mailben, írásban, bármilyen formában juttassa el még az észrevételeit, de tartsák a hétf�i 
id�pontot, mert akkor tartható szintén az elmondott ügymenet.  
Megköszöni a vendégek részvételét és kiegészítéseiket.  
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26. El�terjesztés a Szentendre, Kossuth Lajos u. 5. (hrsz.: 1052) szám alatt található 
épület statikai vizsgálatának elvégzésére kiírt egyszer� közbeszerzési eljárást lezáró 
döntés meghozataláról 
El�adó: Miakich Gábor polgármester 

 
 
Simonyi György képvisel�: kérdést tesz fel, melyre Miakich Gábor polgármester válaszol.  
 
Miakich Gábor polgármester: további észrevétel nem lévén a határozati javaslatot szavazásra 
bocsátja.  
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 748   Száma: 2005.09.13/6/0/ 
Ideje: 2005.szept..13 19:33 
Típusa: Nyílt 
Rendelet; Elfogadva 
Min�sített szavazás 
 
Tárgya:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 100.00 78.95 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 15 100.00 78.95 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 4   21.05 
Összesen 19   100.00 
Megjegyzés: 
 
Benkovits György Igen - 
dr. Dietz Ferenc Igen - 
dr. Dragon Pál Igen - 
Eszes Sándor Igen - 
Fülöp Zsolt Igen - 
Hankó László Igen - 
Horváth Gy�z� Igen - 
dr. Kiss László Igen - 
Magyar Judit Igen - 
Miakich Gábor polgármester Igen - 
Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 
Simonyi György Igen - 
Szeg� Eta Igen - 
Zakar Ágnes Igen - 



 120 

Zsigmondi Éva Igen - 
dr. Bindorffer Györgyi Távol - 
Lakatos Pálné Távol - 
dr. Pázmány Annamária Távol - 
Wachsler Tamás Távol - 
 
     

Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
332/2005. (IX.13.) Kt. sz. határozata: 

 
Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testülete  
 
1. elfogadja a határozat 1. sz. melléklete szerinti összegzést az eljárásról. Felkéri a 

Polgármestert, hogy az összegzést az ajánlattev�knek küldje meg. 
 
Felel�s: Polgármester 
Határid�: 2005. szeptember 14. 
 
2. úgy dönt, hogy a Szentendre, Kossuth Lajos u. 5. (hrsz.: 1052) szám alatt lév� épület 
statikai vizsgálatára kiírt közbeszerzési eljárás nyertese a POND Mérnöki Iroda Kft. (1034 
Budapest, Kecske u. 25.) 
 
Felel�s: Polgármester 
Határid�: azonnal 
 
3. felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyz�t, hogy Szentendre Város Önkormányzata 
nevében az POND Mérnöki Iroda Kft. (1034 Budapest, Kecske u. 25.) szám alatti székhely� 
szervezettel a 2. pontban meghatározott statikai vizsgálat elvégzésére vonatkozó vállalkozási 
szerz�dést kösse meg. 
 
Felel�s: Polgármester, Jegyz� 
Határid�: 2005. szeptember 15. 
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27. El�terjesztés a Jázmin utcai pihen�park kialakításáról 

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

Szavazás eredménye 
 

#: 749   Száma: 2005.09.13/7/0/ 
Ideje: 2005.szept..13 19:34 
Típusa: Nyílt 
Rendelet; Elfogadva 
Min�sített szavazás 
 
Tárgya:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 14 87.50 73.68 
Nem 0 0.00 0.00 
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. Dietz Ferenc Igen - 
dr. Dragon Pál Igen - 
Eszes Sándor Igen - 
Fülöp Zsolt Igen - 
Hankó László Igen - 
Horváth Gy�z� Igen - 
dr. Kiss László Igen - 
Lakatos Pálné Igen - 
Magyar Judit Igen - 
Miakich Gábor polgármester Igen - 
Szeg� Eta Igen - 
Zakar Ágnes Igen - 
Zsigmondi Éva Igen - 
Radványi G. Levente alpolgármester Tart. - 
Simonyi György Tart. - 
dr. Bindorffer Györgyi Távol - 
dr. Pázmány Annamária Távol - 
Wachsler Tamás Távol - 
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Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 

333/2005. (IX.13.) Kt. sz. határozata: 
 

 
Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 
 

1. úgy dönt, hogy a Szentendre, 4057 hrsz-ú, Szentendre Város Önkormányzat tulajdonában 
lév� közterületként nyilvántartott ingatlanból a Sztaravoda-patak felé es� kerítés 5-10 
méter közötti áthelyezésével, a környék lakói által kezdeményezett pihen� park 
kialakításához a tulajdonosi hozzájárulást megadja. 

2. felkéri a Polgármestert, hogy a PEB 97/2005. (VII.13.) PEB sz. határozatában biztosított 
pénzügyi fedezetb�l a pihen�park kialakításáról gondoskodjon. 

 
Felel�s:  1. és 2. pont – Polgármester 
Határid�:  1. pont  – azonnal 

2. pont – 2005. október 31-ig 
 
 

 
�

28. El�terjesztés Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 362/2004. 
(XI.9.) Kt. sz. határozatában foglaltak végrehajtásáról és a létszámcsökkentéssel 
kapcsolatos költségvetési hozzájárulás igényléséhez szükséges képvisel�-testületi 
döntésekr�l 
El�adó: dr. Molnár Ildikó jegyz� 

 
 
 
dr. Dietz Ferenc képvisel�: a Jogi- Igazgatási és Ügyrendi Bizottság ülésén is ismertette, hogy a 
koncepció megvalósult, ténylegesen az összegszer� csökkentés létrejött, de ha három álláshely 
megszüntetésér�l volt szó és az kett�re módosult, akkor még id�ben Jegyz� Asszonynak ez 
ügyben egyeztetnie kellett volna a testület tagjaival.  
Jegyz� Asszony részér�l a JIÜB ülésén elhangzott, hogy 2005. október 15-ig az egyik 
létszámcsökkentést sikerült pályázattal megvalósítani, a másikkal kapcsolatban azt mondta, hogy 
szintén utánanéz a pályázati lehet�ségeknek. 
 
dr. Molnár Ildikó jegyz�: utánajártak, mind a kett� ügyében pályázatot tudnak benyújtani, ezért 
kell a döntést a mai napon meghozni.  
 
Miakich Gábor polgármester: további észrevétel nem lévén a határozati javaslatot szavazásra 
bocsátja.  
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Szavazás eredménye 

 
#: 750   Száma: 2005.09.13/8/0/ 
Ideje: 2005.szept..13 19:35 
Típusa: Nyílt 
Rendelet; Elfogadva 
Min�sített szavazás 
 
Tárgya:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 100.00 78.95 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 15 100.00 78.95 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 4   21.05 
Összesen 19   100.00 
Megjegyzés: 
 
Benkovits György Igen - 
dr. Dietz Ferenc Igen - 
dr. Dragon Pál Igen - 
Fülöp Zsolt Igen - 
Hankó László Igen - 
Horváth Gy�z� Igen - 
dr. Kiss László Igen - 
Lakatos Pálné Igen - 
Magyar Judit Igen - 
Miakich Gábor polgármester Igen - 
Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 
Simonyi György Igen - 
Szeg� Eta Igen - 
Zakar Ágnes Igen - 
Zsigmondi Éva Igen - 
dr. Bindorffer Györgyi Távol - 
Eszes Sándor Távol - 
dr. Pázmány Annamária Távol - 
Wachsler Tamás Távol - 
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Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 

334/2005. (IX.13.) Kt. sz. határozata: 
 
 

Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testülete  
 
 
1. elfogadja a Hivatal létszám-racionalizálását elrendel� 362/2004. (XI.09.) Kt. számú 
határozat végrehajtásáról szóló jegyz�i beszámolót és a határozatban elrendelt három álláshely 
megszüntetését - összhangban Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 5/2005. 
(II.25.) Önk. sz. rendeletével (2005. évi költségvetési rendelet) - kett�re módosítja. 
 
 
2. biztosítottnak látja - az önkormányzat tevékenységi körének változatlansága mellett, az 
önkormányzati feladatok változatlan színvonalú ellátását 2005. évben és az azt követ� években a 
gondnoki és az iktatói feladatkörök átcsoportosításával történ� két álláshely megszüntetése esetén 
is. 
 
 
3. határoz arról, hogy az önkormányzat költségvetési szerveinél a meglév� üres 
álláshelyeken, az el�reláthatólag megüresed� álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, 
illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat feladatkörén kívüli 
munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett foglalkoztatottak-munkaviszonyban töltött ideje 
folyamatosságának megszakítása nélküli- foglalkoztatására nincs lehet�ség. 
 
 
4. utasítja a jegyz�t, hogy a helyi önkormányzat létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos 
költségvetési hozzájárulás visszaigényléséhez szükséges intézkedéseket tegye meg.  
 
 
Felel�s: Jegyz� 
Határid�: 1.-3. pont: azonnal 

4. pont: 2005. október 15. 
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29.  Tájékoztató a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 

szóló 2004. évi CXL. törvény (röviden: Ket.) hatályba lépésér�l 
 El�adó: dr. Molnár Ildikó jegyz� 
 
 
 
dr. Dietz Ferenc képvisel�: a Jogi- Igazgatási és Ügyrendi Bizottság ülésén is felmerült, hogy 
nagyon precíz és jó munka készült ebb�l a tájékoztatóból.  
 
dr. Molnár Ildikó jegyz�: elmondja, hogy az új eljárási törvénnyel kapcsolatban a hivatalon 
belül négy napon el�adás tartására kerül sor: október 10-én, 13-án, 17-én és 18-án 8 és 12 óra 
között. A hivatal minden köztisztvisel�je részére kötelez� lesz a továbbképzés, amelyre 
szeretettel várják az érdekl�d� képvisel�ket is. Ehhez kapcsolódóan tájékoztatja a képvisel�ket, 
hogy azon napokon nem lesz ügyfélfogadás. Az ügyfélszolgálatot érint� zárás miatt 
átcsoportosításra kerül sor a félfogadási id�k tekintetében, de id�ben fogják a lakosságot a sajtón 
keresztül tájékoztatni.  
 
dr. Dragon Pál képvisel�: kérdése, hogy az új törvényen belül a kapcsolódó jogszabályok is 
ismertetésre kerülnek?  
 
dr. Molnár Ildikó jegyz�: megpróbálják a lehet� legszélesebb körben a kapcsolódó 
jogszabályokat is ismertetni. Gyakorlati példákat is felhoznak a minél gyorsabb 
megismerhet�ségre. Nyilván a teljes kör� tájékoztatásra a négy alkalom nem elég, de a 
kapcsolódó jogszabályanyaggal együtt kezelik.  
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30. El�terjesztés a hivatásos önkormányzati t�zoltóparancsnokságok szerállományának, 

technikai eszközeinek amortizációs cseréjére, korszer�sítésére kiírt pályázaton 
történ� részvételr�l 
El�adó: Miakich Gábor polgármester 

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

Szavazás eredménye 
 

#: 751   Száma: 2005.09.13/10/0/ 
Ideje: 2005.szept..13 19:39 
Típusa: Nyílt 
Rendelet; Elfogadva 
Min�sített szavazás 
 
Tárgya:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 14 100.00 73.68 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 14 100.00 73.68 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 5   26.32 
Összesen 19   100.00 
Megjegyzés: 
 
Benkovits György Igen - 
dr. Dietz Ferenc Igen - 
dr. Dragon Pál Igen - 
Fülöp Zsolt Igen - 
Hankó László Igen - 
Horváth Gy�z� Igen - 
dr. Kiss László Igen - 
Lakatos Pálné Igen - 
Magyar Judit Igen - 
Miakich Gábor polgármester Igen - 
Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 
Simonyi György Igen - 
Szeg� Eta Igen - 
Zsigmondi Éva Igen - 
dr. Bindorffer Györgyi Távol - 
Eszes Sándor Távol - 
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dr. Pázmány Annamária Távol - 
Wachsler Tamás Távol - 
Zakar Ágnes Távol - 
 
     
 

Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
335/2005. (IX.13.) Kt. sz. határozata: 

 
Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testülete  
 

1. úgy dönt, hogy a BM Országos Katasztrófavédelmi F�igazgatóság által kiírt a hivatásos 
önkormányzati t�zoltó-parancsnokságok szerállományának, technikai eszközeinek 
amortizációs cseréjére, korszer�sítésére kiírt pályázaton indul, a határozat mellékletét 
képez� pályázati tartalommal, 

2. a pályázati önrész (1.350 EFt) fedezetéül az 5/2005. (II.25.) Önk. sz. rendelet 1. sz. 
mellékletében szerepl� 65.000 EFt hitelkeretet jelöli meg. 

3. Nyilatkozik arról, hogy a pályázat alapján elnyert és átvett eszközt az általa fenntartott 
t�zoltóság kezelésében tartja. 

4. A pályázott eszközök 5 éves koráig, azok bármely okból történ� elidegenítése esetén a 
BM OKF el�vásárlási jogát biztosítja a további t�zoltósági használat érdekében. A 
visszavásárlási ár maximuma a befizetett önrész – a pályázat alapján elnyert eszközre 
olyan mérték� biztosítást köt, mellyel annak esetleges pótlását biztosítani tudja. 

5. Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testülete, a fejlesztés érdekében átvett eszköz 
üzemeltetéséhez szükséges összes személyi és tárgyi jelleg� kiadásokat  a Szentendrei 
T�zoltó-parancsnokság mindenkor hatályos éves költségvetésében biztosítja.  

Felel�s:    Polgármester 
Határid�: a pályázat beadási határideje: 2005. szeptember. 30. 
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BM Pest megyei Kataszrtófavédelmi Igazgatóság 
Budapest XI Építész u. 4 
 
 

Pályázat 
 
Pályázó:    Szentendre Város Önkormányzata 
     2000 Szentendre Városház tér 11 
     26/503-300 
     OTP: 11742087-15395364 
 
Pályázott eszköz:   t�zoltó bevetési véd�ruha    15 db 
     t�zoltó kámzsa           55 db 
     t�zoltó véd� keszty�           50 pár 
 
Jelenleg a szentendrei T�zoltó-parancsnokság 52 db véd�ruhával  rendelkezik, melyekb�l 13 db 
2000 , 12 db 2001 évi, 10 db Bristol és 2bd SARO II 2002 évi, 15 db Vektor 2004 évi beszerzés�. 
Hivatásos állományunk 53 f� melyb�l 48 f� káresetek felszámolásában, illetve a 
t�zvizsgálatoknál részt vesz.  A véd�ruhák 2000 óta rendszeres használatnak vannak kitéve, 
cseréjük id�szer�vé vált, melyet csak pályázat útján tudunk megvalósítani. 
Jelenleg Fire pro típusú véd�keszty�ink vannak ,melyekb�l 16 db 2000 évi, 16 db 2001 évi, 10 
db 2002 évi. A keszty�k a használat során tönkrementek, a vízzel való érintkezés során merevvé 
váltak, a tisztítás során összementek. A Fire Pro típusú keszty�ket a t�zoltási tevékenység során 
csak a sugárcs� tartására tudják használni t�zoltóink, a szerelési munkák, a m�szaki mentések 
esetén vastagságukból ered� merevségük miatt nem, így ezek munka- és egészségvédelmi 
szerepüket sem tudják betölteni. 
 
A szentendrei Önkormányzat nyilatkozik arról, hogy a pályázaton elnyert és átvett t�zoltó 
sisakokat a szentendrei T�zoltóparancsnokság kezelésébe adja. Bármely okból történ� 
elidegenítés esetén a pályázott eszköz 5 éves koráig a BM OKF el�vásárlási jogát biztosítja a 
további t�zoltósági használat érdekében. Vállalja a fejlesztés érdekében átvett eszköz 
üzemeltetéséhez szükséges összes személyi és tárgyi költség biztosítását. 
 
 
 
 
 
          Miakich Gábor 
             polgármester 
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31. El�terjesztés az Önkormányzat tulajdonában lév� Szentlászlói út 60. szám alatti 
ingatlan értékesítésér�l 
El�adó: Miakich Gábor polgármester 

 
Miakich Gábor polgármester: jelzi, hogy a Pénzügyi és Ellen�rz� Bizottság módosító javaslatát 
el�terjeszt�ként befogadta 
Észrevétel nem lévén a határozati javaslatot szavazásra bocsátja.  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 752   Száma: 2005.09.13/11/0/ 
Ideje: 2005.szept..13 19:40 
Típusa: Nyílt 
Rendelet; Elfogadva 
Min�sített szavazás 
 
Tárgya:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 14 100.00 73.68 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 14 100.00 73.68 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 5   26.32 
Összesen 19   100.00 
Megjegyzés: 
 
Benkovits György Igen - 
dr. Dietz Ferenc Igen - 
dr. Dragon Pál Igen - 
Fülöp Zsolt Igen - 
Hankó László Igen - 
Horváth Gy�z� Igen - 
dr. Kiss László Igen - 
Lakatos Pálné Igen - 
Magyar Judit Igen - 
Miakich Gábor polgármester Igen - 
Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 
Simonyi György Igen - 
Zakar Ágnes Igen - 
Zsigmondi Éva Igen - 
dr. Bindorffer Györgyi Távol - 
Eszes Sándor Távol - 
dr. Pázmány Annamária Távol - 
Szeg� Eta Távol - 
Wachsler Tamás Távol - 
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Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
336/2005. (IX.13.) Kt. sz. határozata: 

 
Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testülete a 2714/5 és 2714/6 hrsz-ú (természetben 
Szentendre, Szentlászlói út 60. szám alatti) tulajdonában lév� 1146 és 1245 m2 terület� 
ingatlanokat a rajta lév� épülettel együtt, a módosított az önkormányzat vagyonáról és az 
önkormányzati vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 34/2003.(VI. 18.) Önk. 
számú rendelet alapján kiírt pályázat útján értékesíti 18.035.000 és 20.773.000 Ft induló 
vételáron. 
A pályázati kiírásba bele kell foglalni azt, hogy a 2714/5 hrsz-ú ingatlanon álló épület nincs 
beköltözhet� állapotban, valamint azt, hogy az ingatlanok külön-külön és együttesen is 
értékesíthet�k. 
A Képvisel�-testület felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjék a Szentendre, Szentlászlói u. 60. 
szám alatti ingatlan bérlakás állományból való kivételér�l.  
 
Felel�s:  Polgármester 
Határid�:  a pályázat kiírására: 2005. szeptember 30. 
                       elbírálásra: 2005. november 8-i képvisel�-testületi ülés 
  bérlakás állományból való kivételr�l: azonnal 
 
 
 

 
 
32. El�terjesztés az izbégi sportpályán m�köd� baseball pálya üzemeltetési szerz�désének 

meghosszabbításáról 
El�adó: Miakich Gábor polgármester 

 
 
dr. Dietz Ferenc képvisel�: a Jogi- Igazgatási és Ügyrendi Bizottság ülésén felmerült, hogy a 
sportpályával az a probléma, hogy ott a futballistáknak nincs edz�pályájuk. Az edz�pályát 
használják a baseballosok, ezért a focisták kénytelenek a futballpályán edzeni, amelyet teljesen 
tönkretesznek.  
 
Zakar Ágnes képvisel�: a MOKKANEGRA annak idején, amikor megkapta az engedélyt a 
kávépörköl� üzem építésére, akkor ígéretet tett az izbégi pálya felújítására. Kérdése, hogy a cég a 
felújítással miként halad? 
Filó Andrásnak kér majd szót, aki a testület el�tt a területi kérdésben szeretné a problémáját 
elmondani.  
 
Miakich Gábor polgármester: az ügyrendi javaslatot szavazásra bocsátja. 
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Szavazás eredménye 
 

#: 753   Száma: 2005.09.13/12/0/ 
Ideje: 2005.szept..13 19:42 
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszer� szavazás 
 
Tárgya:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 13 92.86 68.42 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 1 7.14 5.26 
Szavazott 14 100.00 73.68 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 5   26.32 
Összesen 19   100.00 
Megjegyzés: 
 
Benkovits György Igen - 
dr. Dietz Ferenc Igen - 
dr. Dragon Pál Igen - 
Fülöp Zsolt Igen - 
Hankó László Igen - 
Horváth Gy�z� Igen - 
dr. Kiss László Igen - 
Lakatos Pálné Igen - 
Magyar Judit Igen - 
Miakich Gábor polgármester Igen - 
Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 
Zakar Ágnes Igen - 
Zsigmondi Éva Igen - 
Simonyi György Tart. - 
dr. Bindorffer Györgyi Távol - 
Eszes Sándor Távol - 
dr. Pázmány Annamária Távol - 
Szeg� Eta Távol - 
Wachsler Tamás Távol - 
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Simonyi György képvisel�: dr. Dietz Ferenc képvisel� edz�pályával kapcsolatos felvetésére 
elmondja, ha a focisták a baseball pályára tartanának igényt, akkor megsz�nne a baseball. A 
baseballosok azon a pályán edzenek, amelyen játszanak is, nem tartja reálisnak, hogy a 
focistáknak ilyen jelleg� igényeik vannak.  
 
Miakich Gábor polgármester: telefonon tárgyalt a múlt héten Szabó Úrral, és megállapodtak, 
hogy a jöv� héten egyeztetnek több ügyben is. Vállalása volt az izbégi sportpálya talajának 
javítása. Le kell vele egyeztetni, hogy valójában mi a kérés.  
 
Filó András: jelzi, hogy jegyz�könyvön kívül szeretné elmondani az ügyét.  
 
dr. Dietz Ferenc képvisel�: ügyrendi javaslatában rövid szünet elrendelését kéri. 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 754   Száma: 2005.09.13/12/0/ 
Ideje: 2005.szept..13 19:45 
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszer� szavazás 
 
Tárgya:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 100.00 78.95 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 15 100.00 78.95 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 4   21.05 
Összesen 19   100.00 
Megjegyzés: 
 
Benkovits György Igen - 
dr. Dietz Ferenc Igen - 
dr. Dragon Pál Igen - 
Eszes Sándor Igen - 
Fülöp Zsolt Igen - 
Hankó László Igen - 
Horváth Gy�z� Igen - 
dr. Kiss László Igen - 
Lakatos Pálné Igen - 
Magyar Judit Igen - 
Miakich Gábor polgármester Igen - 
Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 
Simonyi György Igen - 
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Zakar Ágnes Igen - 
Zsigmondi Éva Igen - 
dr. Bindorffer Györgyi Távol - 
dr. Pázmány Annamária Távol - 
Szeg� Eta Távol - 
Wachsler Tamás Távol - 
 
     
 
 
A Képvisel�-testület 19.45 órától 19.56-ig szünetet tart.  
 
 
Miakich Gábor polgármester: az ülést megnyitja, megállapítja, hogy a Képvisel�-testület 
határozatképes, a jelenlév� képvisel�k száma 13 f�.  
 
Simonyi György képvisel�: jelzi, hogy nem fog szavazni, viszont kéri, hogy a B) variációt 
támogassa a testület. 
 
Miakich Gábor polgármester: a bizottságok a határozati javaslat B) variációját támogatták, így 
azt szavazásra bocsátja.  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 755   Száma: 2005.09.13/12/0/ 
Ideje: 2005.szept..13 19:57 
Típusa: Nyílt 
Rendelet; Elfogadva 
Min�sített szavazás 
 
Tárgya:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 10 76.92 52.63 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 3 23.08 15.79 
Szavazott 13 100.00 68.42 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 6   31.58 
Összesen 19   100.00 
Megjegyzés: 
 
dr. Dietz Ferenc Igen - 
dr. Dragon Pál Igen - 
Eszes Sándor Igen - 
Hankó László Igen - 
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Horváth Gy�z� Igen - 
Lakatos Pálné Igen - 
Miakich Gábor polgármester Igen - 
Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 
Szeg� Eta Igen - 
Zsigmondi Éva Igen - 
Fülöp Zsolt Tart. - 
dr. Kiss László Tart. - 
Zakar Ágnes Tart. - 
Benkovits György Távol - 
dr. Bindorffer Györgyi Távol - 
Magyar Judit Távol - 
dr. Pázmány Annamária Távol - 
Simonyi György Távol - 
Wachsler Tamás Távol - 
 
 
 

Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
337/2005. (IX.13.) Kt. sz. határozata: 

 
Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 
 
1. a Szentendrei Sleepwalkers Baseball Club Sportegyesület (2000 szentendre, Pitypang u. 
4.), valamit Szentendre Város Önkormányzata között megkötött megállapodás 
meghosszabbításával elviekben egyetért. 
 
2. Felkéri a Polgármestert, hogy a szerz�dés-módosítást terjessze el� a Képvisel�-testület 
2005. november 8-i ülésére. 
 
Felel�s: Polgármester 
Határid�: 2005. november 8-i képvisel�-testületi ülés 
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33. El�terjesztés a 8906/5 hrsz-ú és a 014/38 hrsz-ú ingatlanok el�vásárlási jogának 

lemondásáról 
El�adó: Miakich Gábor polgármester 

 
 
Alföldiné Petényi Zsuzsanna f�építész: elmondja, hogy a terület a 11. sz. f�úttól kb. 150 m-re, a 
Bánya-tavak közvetlen közelében van. Azon a területen, amelyet a Szabályozási Terv sport-
rekreációs fejlesztésre szánt. 1000 m²-es kárpótlási földterületekb�l áll. 
 
Miakich Gábor polgármester: támogatja a Költségvetési és Vagyon Bizottság azon javaslatát, 
hogy vásárolják meg, figyelemmel a terület jellegére és az árra.  
 
Zakar Ágnes képvisel� kérdéseket tesz fel, melyre Alföldiné Petényi Zsuzsanna f�építész 
válaszol.  
 
Miakich Gábor polgármester: a KVB javaslata alapján a határozati javaslatot szavazásra 
bocsátja. 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 756   Száma: 2005.09.13/13/0/ 
Ideje: 2005.szept..13 20:01 
Típusa: Nyílt 
Rendelet; Elfogadva 
Min�sített szavazás 
 
Tárgya:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 14 100.00 73.68 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 14 100.00 73.68 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 5   26.32 
Összesen 19   100.00 
Megjegyzés: 
 
dr. Dietz Ferenc Igen - 
dr. Dragon Pál Igen - 
Eszes Sándor Igen - 
Hankó László Igen - 
Horváth Gy�z� Igen - 
dr. Kiss László Igen - 
Lakatos Pálné Igen - 
Magyar Judit Igen - 
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Miakich Gábor polgármester Igen - 
Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 
Simonyi György Igen - 
Szeg� Eta Igen - 
Zakar Ágnes Igen - 
Zsigmondi Éva Igen - 
Benkovits György Távol - 
dr. Bindorffer Györgyi Távol - 
Fülöp Zsolt Távol - 
dr. Pázmány Annamária Távol - 
Wachsler Tamás Távol - 
 
     
 

Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
338/2005. (IX.13.) Kt. sz. határozata: 

 
Szentendre Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete  
 
1.  a Tenkelyné Bednár Annamária (2013 Pomáz, Hársfa u. 4.) Eladó és a Magnum Hungária 

Jota Épít�ipari és Szolgáltató Kft (1037 Budapest, Montevideo u. 6.) Vev� között a 8906/5 
hrsz-ú 6310 m2  beépítetlen terület vonatkozásában 88.340.000 Ft vételáron létrejött 
adásvételi szerz�dés tekintetében nem kíván élni el�vásárlási jogával, de továbbra is 
fenntartja azt. 

 
Felel�s: Polgármester 
Határid�: 2005. szeptember 30. 

 
2.  a) a Benke Sándor (1037 Budapest, Csillaghegyi út 5. szám alatti lakosnak) a 014/38 hrsz-ú 

1644 m2 terület� szántó m�velési ágú ingatlanban lév� 79/711 tulajdoni hányadára Gonda 
István (1039 Budapest, Frigyes u. 18. szám alatti lakos) által tett 900 Ft/m2 összesen 
164.400 Ft vételi ajánlat ismeretében el�vásárlási jogával élni kíván.  
 
b) fenntartja a teljes 014/38 hrsz-ú ingatlanra feljegyzett el�vásárlási jogát. 

 
Felel�s: Polgármester 
Határid�: 2005. október 31. 
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34. El�terjesztés perbeli egyezségkötésr�l Farkas Lászlónéval 

El�adó: Miakich Gábor polgármester 
 
Miakich Gábor polgármester: jelzi, hogy a Pénzügyi és Ellen�rz� Bizottság javaslatát nem 
támogatja. Kérdés, hozzászólás nem lévén a PEB javaslatával kiegészített határozati javaslatot 
szavazásra bocsátja.  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 757   Száma: 2005.09.13/14/0/ 
Ideje: 2005.szept..13 20:03 
Típusa: Nyílt 
Rendelet; Elutasítva 
Min�sített szavazás 
 
Tárgya:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 2 15.38 10.53 
Nem 8 61.54 42.10 
Tartózkodik 3 23.08 15.79 
Szavazott 13 100.00 68.42 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 6   31.58 
Összesen 19   100.00 
Megjegyzés: 
 
Zakar Ágnes Igen - 
Zsigmondi Éva Igen - 
dr. Dietz Ferenc Nem - 
Eszes Sándor Nem - 
Hankó László Nem - 
Horváth Gy�z� Nem - 
Magyar Judit Nem - 
Miakich Gábor polgármester Nem - 
Radványi G. Levente alpolgármester Nem - 
Szeg� Eta Nem - 
dr. Dragon Pál Tart. - 
dr. Kiss László Tart. - 
Lakatos Pálné Tart. - 
Benkovits György Távol - 
dr. Bindorffer Györgyi Távol - 
Fülöp Zsolt Távol - 
dr. Pázmány Annamária Távol - 
Simonyi György Távol - 
Wachsler Tamás Távol - 
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Miakich Gábor polgármester: az el�terjesztett eredeti határozati javaslatot szavazásra bocsátja. 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 758   Száma: 2005.09.13/14/0/ 
Ideje: 2005.szept..13 20:04 
Típusa: Nyílt 
Rendelet; Elfogadva 
Min�sített szavazás 
 
Tárgya:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 13 100.00 68.42 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 13 100.00 68.42 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 6   31.58 
Összesen 19   100.00 
Megjegyzés: 
 
dr. Dietz Ferenc Igen - 
dr. Dragon Pál Igen - 
Eszes Sándor Igen - 
Hankó László Igen - 
Horváth Gy�z� Igen - 
dr. Kiss László Igen - 
Lakatos Pálné Igen - 
Magyar Judit Igen - 
Miakich Gábor polgármester Igen - 
Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 
Szeg� Eta Igen - 
Zakar Ágnes Igen - 
Zsigmondi Éva Igen - 
Benkovits György Távol - 
dr. Bindorffer Györgyi Távol - 
Fülöp Zsolt Távol - 
dr. Pázmány Annamária Távol - 
Simonyi György Távol - 
Wachsler Tamás Távol - 
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Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
339/2005. (IX.13.) Kt. sz. határozata: 

 
 

Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 
 

1. a Pest Megyei Bíróság el�tt 7.K.26.261/2005 számú ügyben Farkas Lászlóné, 2000 
Szentendre, Sas u. 7. szám alatti lakos felperessel egyezséget köt; 

 
2. felkéri a Polgármestert, hogy a határozat mellékletét képez� megállapodást megkösse. 

 
3. Szentendre Város Önkormányzatának 2005. évi költségvetésér�l szóló, többször 

módosított 5/2005. (II.25.) Önk. számú rendelet m�ködési költségének terhére biztosítja. 
 
Felel�s:  Polgármester 
Határid�:  1. pont: azonnal 

2. pont: 2005. október 1. 
 
 
35. El�terjesztés Szentendre Város Önkormányzat tulajdonát képez�, Szentendre, 

Kucsera F. u. 5. sz. alatti bérlakás jogcím nélküli használója, Bobák Istvánné 
kérelmének megtárgyalásáról 
El�adó: Miakich Gábor polgármester 

 
 
dr. Dietz Ferenc képvisel�: véleménye szerint az el�terjesztett határozati javaslat jogilag túl lett 
bonyolítva, amelyet részletesen kifejt. Javasoltak egy pontosítást, amely egyeztetésre került 
Gerendás Gáborral, az el�terjesztés készít�jével.  
 
dr. Molnár Ildikó jegyz�: ismerteti a módosított határozati javaslatot: „Szentendre Város 
Önkormányzat Képvisel�-testülete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás 
céljára szolgáló helyiségek bérletér�l szóló 20/2003. (V.15.) Önk. sz. rendeletének 
(továbbiakban: lakásrendelet) 21. § (2) bekezdése alapján úgy dönt, hogy a Bobák Istvánné és az 
Önkormányzat között a Szentendre, Kucsera F. u. 5. sz. alatti bérlakás tekintetében Szentendrén, 
1999. szeptember 8-án kelt bérleti szerz�dés lakbér nemfizetése miatti, 2005. február 7-én történt 
érvényes bérbeadói rendkívüli felmondása folytán keletkezett, lakás kiürítéshez való jogának 
érvényesítését�l az Önkormányzat átmenetileg eltekint. Felhívja a jogcím nélküli lakáshasználók 
figyelmét arra, hogy köztük, és az Önkormányzat között semmilyen érvényes szerz�dés nincsen, 
az Önkormányzat bérleti szerz�dést nem kíván kötni velük, és a lakásrendelet 21. § (4) bekezdése 
értelmében ha fizetési kötelezettségüket nem teljesítik, vagy ha a Képvisel�-testület bármely 
okból így dönt, a lakást az erre vonatkozó felszólítás kézhezvételét�l számított 30 napon belül át 
kell adniuk.” 
 
Szeg� Eta képvisel�: ennek következtében egy újabb bérleti szerz�dést kell a lakóval kötni. A 
Szociális és Egészségügyi Bizottság javasolta, hogy továbbra is tartsák fenn a bérleti kapcsolatot 
a lakóval.  
Kérdése, hogy az ügyre nem vonatkozik a zárt ülés?  



 140 

 
Zsigmondi Éva képvisel�: kérdése, hogy miért nem lehet egy új szerz�dést kötni a lakóval?  
 
dr. Dietz Ferenc képvisel�: ügyrendi javaslatában zárt ülést indítványoz.  
 
Miakich Gábor polgármester: az ügyrendi javaslatot szavazásra bocsátja. 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 759   Száma: 2005.09.13/15/0/ 
Ideje: 2005.szept..13 20:09 
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszer� szavazás 
 
Tárgya:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 14 100.00 73.68 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 14 100.00 73.68 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 5   26.32 
Összesen 19   100.00 
Megjegyzés: 
 
dr. Dietz Ferenc Igen - 
dr. Dragon Pál Igen - 
Eszes Sándor Igen - 
Hankó László Igen - 
Horváth Gy�z� Igen - 
dr. Kiss László Igen - 
Lakatos Pálné Igen - 
Magyar Judit Igen - 
Miakich Gábor polgármester Igen - 
Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 
Simonyi György Igen - 
Szeg� Eta Igen - 
Zakar Ágnes Igen - 
Zsigmondi Éva Igen - 
Benkovits György Távol - 
dr. Bindorffer Györgyi Távol - 
Fülöp Zsolt Távol - 
dr. Pázmány Annamária Távol - 
Wachsler Tamás Távol - 
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A Képvisel�-testület 20.09 órától 20.14 óráig ZÁRT ülést tart, melyr�l külön 
jegyz�könyv készül. 
 
 
 
Miakich Gábor polgármester: a nyílt ülést 20.14 órakor megnyitja, megállapítja, hogy a 
Képvisel�-testület határozatképes, a jelenlév� képvisel�k száma 15 f�. 
 
 
 
36. El�terjesztés az Izbégi Általános Iskolához tartozó Szentendre, Anna u. 22. szám alatti 

épület tet� és homlokzat felújítására kiírt közbeszerzési eljárást lezáró döntés 
meghozataláról 
El�adó: Miakich Gábor polgármester 

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

Szavazás eredménye 
 

#: 761   Száma: 2005.09.13/16/0/ 
Ideje: 2005.szept..13 20:15 
Típusa: Nyílt 
Rendelet; Elfogadva 
Min�sített szavazás 
 
Tárgya:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 100.00 78.95 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 15 100.00 78.95 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 4   21.05 
Összesen 19   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
Benkovits György Igen - 
dr. Dietz Ferenc Igen - 
dr. Dragon Pál Igen - 
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Eszes Sándor Igen - 
Fülöp Zsolt Igen - 
Hankó László Igen - 
Horváth Gy�z� Igen - 
dr. Kiss László Igen - 
Lakatos Pálné Igen - 
Magyar Judit Igen - 
Miakich Gábor polgármester Igen - 
Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 
Szeg� Eta Igen - 
Zakar Ágnes Igen - 
Zsigmondi Éva Igen - 
dr. Bindorffer Györgyi Távol - 
dr. Pázmány Annamária Távol - 
Simonyi György Távol - 
Wachsler Tamás Távol - 
 
     

Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
341/2005. (IX.13.) Kt. sz. határozata: 

 
Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testülete „Szentendre Város Önkormányzata 
tulajdonában és fenntartásában lév� Izbégi Általános Iskolához tartozó, Szentendre, Anna u. 22. 
szám alatti épület tet� és homlokzat felújítása” tárgyú egyszer� közbeszerzési eljárásban  
 
1. az eljárást a Közbeszerzésekr�l szóló 2003. évi CXXIX. törvény 92. § c) pontja alapján 

eredménytelennek nyilvánítja; 
2. elfogadja az eljárásról készített írásbeli összegezést a határozat 1. sz. mellékletében 

meghatározott tartalommal; 
3. felkéri a Polgármestert, hogy az írásbeli összegezést az ajánlattev�knek küldje meg; 
4. felkéri a Polgármestert, mint a Közbeszerzési Munkacsoport elnökét a beszerzési igényt 

kielégít� új eljárás lefolytatására, az eljárást lezáró döntés jogát fenntartja.  
 
Felel�s: Polgármester 
Határid�:  

1. pont: azonnal 
2. pont: azonnal 
3. pont: 2005. szeptember 14. 
4. pont: Képvisel�-testület 2005. októberi ülése  
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37. El�terjesztés Pismány, Egres út alatti 2. számú fejlesztési terület (Tegez utca) – Egres 

út – 0363/89 hrsz-ú út, 0323 hrsz-ú vízmosás, 6622 hrsz-ú vízmosás, 0368/8 hrsz-ú út, 
0366 hrsz-ú út, 0364 hrsz-ú út, 0363/116 hrsz-ú út által határolt területegység – 
szabályozási tervének elkészítése tárgyában kiírt egyszer� közbeszerzési eljárást 
lezáró döntés meghozataláról 
El�adó: Miakich Gábor polgármester 

 

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

Szavazás eredménye 
 

#: 762   Száma: 2005.09.13/17/0/ 
Ideje: 2005.szept..13 20:16 
Típusa: Nyílt 
Rendelet; Elfogadva 
Min�sített 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. Dietz Ferenc Igen - 
dr. Dragon Pál Igen - 
Eszes Sándor Igen - 
Fülöp Zsolt Igen - 
Hankó László Igen - 
Horváth Gy�z� Igen - 
dr. Kiss László Igen - 
Lakatos Pálné Igen - 
Magyar Judit Igen - 
Miakich Gábor polgármester Igen - 
Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 
Simonyi György Igen - 
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Szeg� Eta Igen - 
Zakar Ágnes Igen - 
Zsigmondi Éva Igen - 
dr. Bindorffer Györgyi Távol - 
dr. Pázmány Annamária Távol - 
Wachsler Tamás Távol - 
 
     

Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
342/2005. (IX.13.) Kt. sz. határozata: 

 
 

Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testülete  
 
1. elfogadja a határozat 1. sz. melléklete szerinti összegzést az eljárásról. Felkéri a 

Polgármestert, hogy az összegzést az ajánlattev�knek küldje meg. 
 
Felel�s: Polgármester 
Határid�: 2005. szeptember 14. 
 
 
2. úgy dönt, hogy a Pismány, Egres út alatti 2. számú fejlesztési terület (Tegez utca) - 
Egres út- 0363/89 hrsz-ú út, 0323. hrsz-ú vízmosás, 6622. hrsz-ú vízmosás, 0368/8. hrsz-ú út, 
0366. hrsz-ú út, 0364 hrsz-ú út, 0363/116. hrsz-ú út által határolt területegység - 
szabályozási tervének  elkészítésére kiírt közbeszerzési eljárás nyertese a EKO 96’ Kft. (1122 
Budapest, Alma u. 9.). 
 
Felel�s: Polgármester 
Határid�: azonnal 
 
3. felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyz�t, hogy Szentendre Város Önkormányzata 
nevében az EKO 96’ Kft. (1122 Budapest, Alma u. 9.) szám alatti székhely� szervezettel a 2. 
pontban meghatározott szabályozási terv elkészítésére vonatkozó vállalkozási szerz�dést kösse 
meg. 
 
Felel�s: Polgármester, Jegyz� 
Határid�: 2005. szeptember 15. 
 
 
 



 145 

 
38. El�terjesztés Barcsay Iskola beruházás m�szaki ellen�ri és lebonyolítói feladatainak 

ellátására kiírt egyszer� közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozataláról 
El�adó: Miakich Gábor polgármester 

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

Szavazás eredménye 
 

#: 763   Száma: 2005.09.13/18/0/ 
Ideje: 2005.szept..13 20:16 
Típusa: Nyílt 
Rendelet; Elfogadva 
Min�sített szavazás 
 
Tárgya:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 14 87.50 73.68 
Nem 0 0.00 0.00 
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. Dietz Ferenc Igen - 
dr. Dragon Pál Igen - 
Eszes Sándor Igen - 
Fülöp Zsolt Igen - 
Hankó László Igen - 
Horváth Gy�z� Igen - 
dr. Kiss László Igen - 
Lakatos Pálné Igen - 
Magyar Judit Igen - 
Miakich Gábor polgármester Igen - 
Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 
Zakar Ágnes Igen - 
Zsigmondi Éva Igen - 
Simonyi György Tart. - 
Szeg� Eta Tart. - 
dr. Bindorffer Györgyi Távol - 
dr. Pázmány Annamária Távol - 
Wachsler Tamás Távol - 
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Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
343/2005. (IX.13.) Kt. sz. határozata: 

 
 
 

Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testülete  
 
1. elfogadja a határozat 1. sz. melléklete szerinti összegzést az eljárásról. Felkéri a 

Polgármestert, hogy az összegzést az ajánlattev�knek küldje meg. 
 
Felel�s: Polgármester 
Határid�: 2005. szeptember 14. 
 
 
2. úgy dönt, hogy a Barcsay Iskola beruházás m�szaki ellen�r és bonyolítói feladatainak 
ellátására kiírt közbeszerzési eljárás nyertese a M�BER-INVEST Kft., 1016 Budapest, Mészáros 
u. 10. 
 

 
Felel�s: Polgármester 
Határid�: azonnal 
 
 
3. felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyz�t, hogy Szentendre Város Önkormányzata 
nevében az M�BER-INVEST Kft., 1016 Budapest, Mészáros u. 10. szám alatti székhely� 
szervezettel a határozat 2. sz. mellékletét képz� megbízási szerz�dést kösse meg. 
 
Felel�s: Polgármester, Jegyz� 
Határid�: 2005. szeptember 15. 
 
 
 
A Képvisel�-testület a 39. és 40. napirendi pontokat ZÁRT ülésen tárgyalja, 
melyr�l külön jegyz�könyv készül.  
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41.  Interpellációk, kérdések 
 
 
 
Miakich Gábor polgármester: a nyílt ülést 20.31 órakor megnyitja, megállapítja, hogy a 
Képvisel�-testület határozatképes, a jelenlév� képvisel�k száma 14 f�. 
Kérdése Zakar Ágnes képvisel�höz, hogy a 2005. június 15-i ülésre dr. Pázmány Annamária és 
dr. Dragon Pál képvisel�kkel együttesen beadott interpellációjukra adott választ elfogadják-e? 
 
Zakar Ágnes képvisel�: jelzi, hogy az interpellációra adott választ nem fogadják el, annak 
elfogadását a testületnek sem javasolja, kéri, hogy a M�vel�dési és Kisebbségi Bizottság 
hatáskörébe utalja a testület az ügyet kivizsgálásra.  
 
Miakich Gábor polgármester: az interpellációra adott válasz elfogadását szavazásra bocsátja.  
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 772   Száma: 2005.09.13/21/0/ 
Ideje: 2005.szept..13 20:33 
Típusa: Nyílt 
Rendelet; Elutasítva 
Min�sített szavazás 
 
Tárgya:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 6 42.86 31.58 
Nem 7 50.00 36.84 
Tartózkodik 1 7.14 5.26 
Szavazott 14 100.00 73.68 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 5   26.32 
Összesen 19   100.00 
Megjegyzés: 
 
Benkovits György Igen - 
Magyar Judit Igen - 
Miakich Gábor polgármester Igen - 
Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 
Simonyi György Igen - 
Szeg� Eta Igen - 
dr. Dietz Ferenc Nem - 
Eszes Sándor Nem - 
Fülöp Zsolt Nem - 
Hankó László Nem - 
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Horváth Gy�z� Nem - 
dr. Kiss László Nem - 
Zakar Ágnes Nem - 
dr. Dragon Pál Tart. - 
dr. Bindorffer Györgyi Távol - 
Lakatos Pálné Távol - 
dr. Pázmány Annamária Távol - 
Wachsler Tamás Távol - 
Zsigmondi Éva Távol - 
 
     
 
Miakich Gábor polgármester: megállapítja, hogy a Képvisel�-testület az interpellációra adott 
választ nem fogadta el, azt a M�vel�dési és Kisebbségi Bizottság hatáskörébe utalja 
kivizsgálásra.  
Kérdése Magyar Judit képvisel�höz, hogy a 2005. június 6-i ülésre benyújtott interpellációjára 
adott választ elfogadja-e? 
 
Magyar Judit képvisel�: kijelenti, hogy az interpellációra adott választ nem fogadja el. 
 
Miakich Gábor polgármester: az interpellációra adott válasz elfogadását szavazásra bocsátja.  
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 773   Száma: 2005.09.13/21/0/ 
Ideje: 2005.szept..13 20:35 
Típusa: Nyílt 
Rendelet; Elutasítva 
Min�sített szavazás 
 
Tárgya:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 7 46.66 36.85 
Nem 7 46.67 36.84 
Tartózkodik 1 6.67 5.26 
Szavazott 15 100.00 78.95 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 4   21.05 
Összesen 19   100.00 
Megjegyzés: 
 
dr. Dragon Pál Igen - 
Fülöp Zsolt Igen - 
Horváth Gy�z� Igen - 
dr. Kiss László Igen - 
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Lakatos Pálné Igen - 
Miakich Gábor polgármester Igen - 
Zakar Ágnes Igen - 
Benkovits György Nem - 
dr. Dietz Ferenc Nem - 
Eszes Sándor Nem - 
Hankó László Nem - 
Magyar Judit Nem - 
Simonyi György Nem - 
Szeg� Eta Nem - 
Radványi G. Levente alpolgármester Tart. - 
dr. Bindorffer Györgyi Távol - 
dr. Pázmány Annamária Távol - 
Wachsler Tamás Távol - 
Zsigmondi Éva Távol - 
 
     
 
Miakich Gábor polgármester: megállapítja, hogy a Képvisel�-testület az interpellációra adott 
választ nem fogadta el, azt a Jogi, Igazgatási és Ügyrendi Bizottság hatáskörébe utalja 
kivizsgálásra.  
Jelzi, hogy a mai ülésre Zakar Ágnes képvisel� interpellációt nyújtott be. 
 
Zakar Ágnes képvisel�: interpellációja a következ�: „Tisztelt Polgármester úr, Jegyz� asszony! 
Érthetetlen, ami idén az útjavítások körül zajlik, tudva azt, hogy Jegyz� asszony különösen 
törekszik a határid�k betartására, és ismerve Polgármester úr útjavítások iránti elkötelezettségét. 
Nem firtatom, hogy idén útjavítás terén miért nem történt eddig semmi, hiszen a válasz már 
hónapok óta ugyanaz, azt viszont határozottan kérem, hogy a februárban a költségvetés 
elfogadásakor, majd utána többször meger�sített határozatainkat tartsuk be. Kérdéseim: az 1+1-
es pályázat útjai, úttársulás útjainak közbeszereztetése pontosan mikor fog befejez�dni, meg 
tudnak-e még épülni az úttársulás útjai idén? Miért az 1+1 pályázat útjaihoz kapcsoltuk a 
közbeszerzésnél a lakói hozzájárulásokkal építend� úttársulásban megvalósuló utakat? Mikor 
fogjuk tudni útfelújításra fordítani a februárban elfogadott 100 millió Ft-os hitelt? Mikor fogják 
pótolni a hiányzó közlekedési táblákat, a hosszabb ideje elfogadott határozatok alapján kiteend� 
táblákat pl. a Vasúti villasoron, de tudom, hogy máshol is vannak hasonlóak? Lehetséges-e, hogy 
a jöv� évi útjavítási munkák tervezését, közbeszereztetését már jóval korábban, akár idén 
elkezdjük, hogy ezután hatékonyabban történjenek meg az útjavítások? Tisztelettel várom 
válaszukat, Zakar Ágnes, önkormányzati képvisel�.” 
 
Miakich Gábor polgármester: bejelenti, hogy az interpellációra 15 napon belül válaszol.  
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42.  Egyebek 
 
 
Miakich Gábor polgármester: jelzi, hogy a bölcs�de beruházásban csökkentett támogatást ítéltek 
meg a városnak, megoldást jelenthet, hogy esetleg önrész-növelést vállal el az Önkormányzat. 
Összesen 23 M Ft-tal csökkent a beruházás összege. Ha nem önrészként, akkor plusz 
beruházásként is be lehet vállalni a fennmaradó munkálatokat, és úgy megvalósulhat az eredeti 
program. Megjegyzi, az ilyen jelleg� pályázati pénzek közül Szentendréét csökkentették a 
legkevésbé.  
 
Simonyi György képvisel�: tudomása szerint Horváth Gusztáv, a VSz. Rt. cégvezet�je tárgyal az 
uszoda építése ügyében. Kérdése, hogy milyen felhatalmazással, ill. az Önkormányzat 
képvisel�je ott van-e a tárgyalásokon?  
Kérdése továbbá, hogy létezik-e fiatalok jogosítvány-szerzési lehet�sége önkormányzati 
támogatással?  
Szeretné, ha az elkerül� út érdekében er�teljesebb lobbizás történne, mert az egész országban 
mindenhol elkerül� utakat építenek, amelyek 5-10 év távlatában megvalósulhatnak.  
 
Miakich Gábor polgármester: uszoda kérdésében Horváth Gusztáv cégvezet� tárgyalhat, de az 
Önkormányzat képvisel�inek részvétele nélkül az nem lehet eredményes. Tudomása szerint az 
üggyel megbízott bizottság két alkalommal tárgyalt.  
A jogosítvány kérdésében nincs központi támogatás, az önkormányzati döntés lehet.  
Az elkerül� út ügyében véleménye szerint jól lobbiztak, bekerült az aggolmerációs törvénybe, a 
Nemzeti Fejlesztési Tervbe és a Közép-magyarországi Régió következ� évi fejlesztési tervébe. 
Azt pénzügyi okok miatt nem sikerült elérni, hogy az M0-shoz kapcsolódóan megépüljön, hiszen 
az lett volna a f� cél. Azokat a településeket helyezték el�térbe, akiknek hatósági beleszólásuk 
volt a kérdésbe. Minden segítséget szívesen vesznek, hiszen a budakalászi és a szentendrei 
elkerül� út els� szakasza közös, és pl. az els� körforgalomnál a csatlakozást nem akarták 
kiépíteni.  
 
Benkovits György képvisel�: másfél hete leadta a szinte új telefonját, mivel rossz volt. Kérése, 
hogy történjen meg a cseréje.  
Szeptember végén Stari Grad és Szentendre városok közötti megállapodás keretében egy 
képz�m�vész utazik ki a m�vésztelepre, nevezetesen Vincze Ottó.  
 
Szeg� Eta képvisel�: a Református Gimnáziummal szemben üzemelt egy benzinkút, amely a 
testület döntése következtében nem m�ködhetett tovább. A tulajdonos otthagyta a holmiját, kéri, 
hogy az Önkormányzat szólítsa fel, hogy vagy fizesse be a tartozását és nyithassa meg a 
benzinkutat, vagy vigye el a holmiját a helyszínr�l.  
 
Miakich Gábor polgármester: jelzi, hogy a kérdésben perre kerül sor, Jegyz� Asszony utánajár, 
hogy kötelezhet�-e a tulajdonos a rendrakásra.  
 
Fülöp Zsolt képvisel�: a költségvetés elfogadásakor 3 M Ft-tal csökkentették az ügyvédek 
tiszteletdíját, de továbbra is alkalmaznak két ügyvédet megbízással. Kérdése Jegyz� Asszonyhoz, 
hogy az milyen költségkeretb�l történik, és a költségcsökkentés megvalósult-e vagy sem?  
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dr. Molnár Ildikó jegyz�: elmondja, hogy azon a költségkereten belül, amelyet a költségvetés 
biztosít, a két ügyvédet továbbra is foglalkoztatják.  
 
Zakar Ágnes képvisel�: a Kht. ügyében nem történt meg az alapító okirat módosítás, ezért 
kezdeményezi, hogy egyeztessenek egy id�pontot a tárgyalásra.  
Jelzi, az adományládára helyesen azt kellene felírni, hogy „magyar és erdélyi árvízkárosultak 
megsegítésére”.  
A Duna korzó 18. szám alatt megürült két helyiség, amelyeket a Pilis Rádió adott vissza 
használatból az Önkormányzatnak. Javasolja, hogy esetleg a Polgár�rségnek lehetne ott irodát 
biztosítani.  
 
Miakich Gábor polgármester: ebben az esetben ha nem is kér bérleti díjat az Önkormányzat, a 
rezsiköltséget fizetniük kell.  
 
Zakar Ágnes képvisel�: egyeztet az ügyben a Polgár�rséggel.  
A lomtalanítás idején a Bükkös-patak partjáról nem hordták el a szemetet, nem járt arra 
teherautó. A budapesti II. kerületi példát említi követend�nek. Hatékonyabban és rövidebb id� 
alatt kellene lebonyolítani Szentendrén is a lomtalanítást.  
 
Miakich Gábor polgármester: nem a saját javaslata volt a jelenlegi lomtalanítási rendszer, s�t 
ellenezte, amikor ezt felvetették és megszavazták.  
 
Zakar Ágnes képvisel�: jelzi, hogy kapott egy levelet egy Kovács László utcai lakostól, amiért 
nem szavazta meg a Képvisel�-testület a sebességmér�t. A közmeghallgatáson elhangzott egy 
ígéret, hogy a 11. sz. f�úton a forgalmat lassítják. Kéri, hogy sürgessék meg a PEMÁK válaszát.  
 
dr. Dragon Pál képvisel�: kérdése, hogy mikor indul a kátyúzás és útfelújítás. Rendszeresen 
érdekl�dnek a lakosok, el vannak keseredve, mert nem történik semmiféle munkálat. 
 
Miakich Gábor polgármester: a földút javítása jöv� hétf�n indul, október 22. a véghatárid�. A 
kátyúzásra nem érkezett elegend� ajánlat, újabb bekérések lesznek, mert minimum három 
ajánlatnak kell lennie.  
 
Simonyi György képvisel�: megköszöni dr. Dragon Pál képvisel�nek a Törökvölgyi út 
kátyúzásának elintézését.  
 
Miakich Gábor polgármester: további észrevétel nem lévén az ülést 20.49 órakor bezárja. 
 
 
 

K. m. f. 
 
 
 
 Miakich Gábor dr. Molnár Ildikó 
 polgármester jegyz� 


