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Szám: 34/2005. 

 
 

 

JEGYZŐKÖNYV 
 

 

Készült Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

2005.  szeptember 6-án  (kedden) 17.10 órai kezdettel tartott rendkívüli  üléséről 

 

 

 

 

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

Bindorffer Györgyi, dr. Dragon Pál, Hankó László, Horváth Győző, 

Lakatos Pálné, Magyar Judit, Simonyi György, Szegő Eta, Zsigmondi Éva 

képviselők. 

 

 

Távol vannak: Benkovits György, dr. Dietz Ferenc, Eszes Sándor, Fülöp Zsolt, dr. Kiss 

László, Wachsler Tamás, Zakar Ágnes képviselők. 

 

 

Hivatalból jelen van 

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

 

 

Tanácskozási joggal 

jelen van az ülésen: dr. Lőrincz Andrea irodavezető, Koncz Tímea irodavezető h., Puhl Mára 

irodavezető. 

 

 

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

határozatképes, a jelenlévő képviselők száma 12 fő. 

Jelzi, hogy a meghívó 1. napirendi pontjában elírás történt, nem a műszaki ellenőr kiválasztása 

lesz a kérdés, hanem a kivitelező kiválasztása.  

Észrevétel nem lévén az előterjesztett napirendet szavazásra bocsátja.  
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Szavazás eredménye 

 

#: 698   Száma: 2005.09.06/0/0/ 

Ideje: 2005.szept..06 17:11 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 12 100.00 63.16 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 12 100.00 63.16 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 7   36.84 

Összesen 19   100.00 

Megjegyzés: 

 

Benkovits György Igen - 

Eszes Sándor Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Lakatos Pálné Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Miakich Gábor polgármester Igen - 

Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 

Simonyi György Igen - 

Szegő Eta Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Zsigmondi Éva Igen - 

dr. Bindorffer Györgyi Távol - 

dr. Dietz Ferenc Távol - 

dr. Dragon Pál Távol - 

Hankó László Távol - 

dr. Kiss László Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

Wachsler Tamás Távol - 
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N A P I R E N D :  
 

 

 T á r g y :  

 

E l ő a d ó :  

1. Előterjesztés Szentendre, Pismány városrész 

szennyvízcsatorna-hálózat építés I. ütemre hirdetmény 

közzétételével indított gyorsított, tárgyalásos eljárás eljárását 

lezáró döntésének meghozataláról 

 

 

Miakich Gábor 

polgármester 

2. Előterjesztés árvízkárosultak megsegítéséről Zakar Ágnes 

dr. Pázmány Annamária 

Hankó László 

képviselők 

3. Egyebek  

 

 

 

 

 

 

 

1.  Előterjesztés Szentendre, Pismány városrész szennyvízcsatorna-hálózat építés I. 

ütemre hirdetmény közzétételével indított gyorsított, tárgyalásos eljárás eljárását 

lezáró döntésének meghozataláról 

 Előadó: Miakich Gábor polgármester 

 

 

 

Miakich Gábor polgármester: tájékoztatja a testületet, tegnap 9 órától este 8-ig 29 fordulóban 

zajlott a tárgyalásos eljárás. Tehát huszonkilencszer tettek újabb ajánlatot a résztvevők. Az öt 

résztvevő közül végül hárman maradtak versenyben, kijelentették, hogy újabb ajánlatot nem 

kívánnak tenni, amelyet aláírásukkal is igazoltak.  

Röviden ismerteti az előterjesztés és a határozati javaslat tartalmát. Kiemeli, hogy a határozati 

javaslatban javasolt második helyezett megjelölése is.  

 

Simonyi György képviselő: kérdést tesz fel a pályázati önrészre, az önkormányzati önrészre, 

továbbá a munkálatok ütemezésére vonatkozóan, melyre Miakich Gábor polgármester válaszol.  

 

Zsigmondi Éva képviselő: kérdést tesz fel a csatorna Duna korzó 18. számra való csatorna-

bekötésére vonatkozóan, melyre Miakich Gábor polgármester válaszol.  

 

Miakich Gábor polgármester: további észrevétel nem lévén a határozati javaslatot szavazásra 

bocsátja. 
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Szavazás eredménye 

 

#: 699   Száma: 2005.09.06/1/0/ 

Ideje: 2005.szept..06 17:20 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 12 92.31 63.16 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 1 7.69 5.26 

Szavazott 13 100.00 68.42 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 6   31.58 

Összesen 19   100.00 

Megjegyzés: 

 

Benkovits György Igen - 

Eszes Sándor Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Lakatos Pálné Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Miakich Gábor polgármester Igen - 

Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 

Simonyi György Igen - 

Szegő Eta Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Zsigmondi Éva Igen - 

dr. Pázmány Annamária Tart. - 

dr. Bindorffer Györgyi Távol - 

dr. Dietz Ferenc Távol - 

dr. Dragon Pál Távol - 

Hankó László Távol - 

dr. Kiss László Távol - 

Wachsler Tamás Távol - 
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Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

304/2005. (IX.06.) Kt. sz. határozata: 
 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szentendre, Pismány városrész 

szennyvízcsatorna-hálózat építés I. ütemre kiírt gyorsított, hirdetmény közzétételével induló 

tárgyalásos eljárásban 

 

1. elfogadja a határozat 1. sz. melléklete szerinti írásbeli összegezést az ajánlattételi 

szakaszról. Felkéri a Polgármestert, hogy az írásbeli összegezést az ajánlattevőknek küldje 

meg. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2005. szeptember 7. 

 

 

2. úgy dönt, hogy a közbeszerzési eljárás nyertese, azaz az összességében a legelőnyösebb 

ajánlatot tevő: a PORR Konzorcium (tagjai: a PORR Technobau und Umwelt AG., A-

1103 Wien, Absberggasse 47.; és a TERRA 89 Kft., 2000 Szentendre, Kőzúzó u. 1.). 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

3. úgy dönt, hogy a közbeszerzési eljárás nyertese (PORR Konzorcium) visszalépése esetén 

a második legkedvezőbb ajánlatot tevővel, azaz a ROYAL BAU Rt-vel (2040 Budaörs, 

Tél u. 7/a.) köt szerződést. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

4. felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy Szentendre Város Önkormányzata 

nevében a PORR Konzorciummal (tagjai: a PORR Technobau und Umwelt AG., A-1103 

Wien, Absberggasse 47.; és a TERRA 89 Kft., 2000 Szentendre, Kőzúzó u. 1.), annak 

visszalépése esetén a  ROYAL BAU Rt-vel (2040 Budaörs, Tél u. 7/a.) a határozat 2. sz. 

mellékletét képző vállalkozási szerződést kösse meg. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2005. szeptember 16. 
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5. úgy dönt, hogy a csatorna kivitelezése során a kiszoruló sittmentes föld lerakására a 

Postás-strand területét jelöli ki. A földlerakás csak a  beruházás keretén belül készülő 

tereprendezési terv Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság általi jóváhagyását 

követően kezdhető meg. A földlerakás I. ütemét legkésőbb 2006. április 15-ig be kell 

fejezni, hogy a 2006. évi majális megtartható legyen. A földlerakás további ütemezését a 

tereprendezési tervben kell szerepeltetni. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

 

6. utasítja a Polgármestert, hogy a beruházás finanszírozási tervét, benne a többletkiadások 

(161 millió Ft) kezelésére irányuló javaslattal, terjessze a Képviselő-testület elé. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2005. október havi ülés 

 

 

 

 

 

 

2.  Előterjesztés az árvízkárosultak megsegítéséről 

 Előadó: Zakar Ágnes, dr. Pázmány Annamária és Hankó László képviselők 

 

 

Zakar Ágnes képviselő: röviden ismerteti az előterjesztést, és kéri a képviselők támogatását.  

 

Miakich Gábor polgármester: kiegészítésként elmondja, hogy néhány nappal ezelőtt 

Kézdivásárhely polgármesterével telefonon egyeztetett. A szeptember 13-i képviselő-testületi 

ülésre kívánt előterjesztést tenni az árvízkár témájában. Kézdivásárhelyen 160 hektár terület van 

víz alatt, elöntötte a hidat, a vasúti töltés járhatatlan lett. Ha házakat nem is öntött el a víz, de több 

száz embernek nem lesz bevétele, mert tönkrement a termése. Kéri megfontolásra, ha van 

Szentendrének testvérvárosa, akkor ne inkább számukra nyújtsanak-e segítséget? Kézdivásárhely 

másik magyar testvérvárosa egy szivattyút adományozott számukra. Felveti, hogy 

Magyarországon is jelentős az árvízkárosultak száma. Javasolja, hogy a 2005. évi 

költségvetésben a lovas oktatás támogatására biztosított 3.000 E Ft-ból 500 E Ft-ot 

általánosságban a közös alapba befizetnének a magyar árvízkárosultak javára, 500 E Ft-tal pedig 

Kézdivásárhelyet támogatnák.  

 

dr. Pázmány Annamária képviselő: javasolja, hogy helyezzenek ki egy gyűjtőládát az 

Önkormányzat portájára, azon egy felirattal, amely a következő lenne: a magyar ökomenikus 

segélyszervezet kasszáján keresztül a magyar lakosságú Udvarhelyszék árvízkárainak 

elhárítására.  
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Magyar Judit képviselő: a Költségvetési és Vagyon Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és 

Polgármester Úr előbb elhangzott javaslatával egybecsengően „a határozati javaslatot azzal a 

módosítással javasolta elfogadni, hogy 500.000 Ft-tal Kézdivásárhelyt, 500.000 Ft-tal egy 

magyarországi árvíz sújtotta települést támogassanak.” 

 

Zakar Ágnes képviselő: egyetért Kézdivásárhely támogatásával, de úgy véli, az előterjesztőkkel 

illett volna leegyeztetni a módosító javaslatokat. Támogatja azon felvetést is, hogy segítsék a 

magyarországi árvízkárosultakat is. Javasolja az 1 M Ft-ot három részre felosztani.  

 

Zsigmondi Éva képviselő: a Szentendrei Gyökerei Baráti Társaság tagjai abban állapodtak meg, 

hogy tagjaik maguk döntik el, mennyivel támogatják az erdélyi árvízkárosultakat, hiszen sajnos 

Magyarországon is nagy számban szorulnak segítségre.  

 

Magyar Judit képviselő: megismétli, a Költségvetési és Vagyon Bizottság javaslata támogatható 

ötlet. Ha nagyon felaprózzák a pénzösszeget, akkor nem biztos, hogy nagy segítséget jelent az 

érintettek számára.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: sajnálattal vette tudomásul, hogy a lovasoktatás terhére valósítják meg a 

károsultak megsegítését. Szintén úgy véli, nem érdemes az 1 M Ft-ot háromfelé elosztani.  

 

Zakar Ágnes képviselő: elfogadja a Költségvetési és Vagyon Bizottság javaslatát.  

Kérdése, hogy mely magyarországi településnek és hová utalnák az 500 E Ft-ot?  

 

Miakich Gábor polgármester: létezik egy központi segélykérő számlaszám, ahová utalható az 

összeg. Kézdivásárhelynek pedig az Önkormányzatához utalható lenne az összeg.  

 

Simonyi György képviselő: kérdése, hogy nem lehetne kijelölni a magyarországi támogatás 

helyét is? Elvész az összeg a nagy közös kasszában.  

 

Miakich Gábor polgármester: néhány évvel ezelőtt volt egy kis település, a Tisza mellett, akkor 

is volt egy jelentősebb árvíz kár. Javasolja, hogy keresse meg a Hivatal a település nevét, és  

terjesszék be a szeptember 13-i ülésre.  

 

Radványi G. Levente alpolgármester: javasolja, hogy vagy a Belügyminisztérium 

önkormányzati vonaláról, vagy a Borsod-Heves Önkormányzatától érdeklődjenek a 

magyarországi árvízkárok ügyében. 



 8 

 

Miakich Gábor polgármester: ne mondja ki a testület, hogy melyik települést támogatja. 

Felveszik az érintettekkel a kapcsolatot, és szeptember 13-i testületi ülésre előterjesztik a nevet.  

Ismerteti a módosított határozati javaslatot: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1. felajánl 1 millió forintot az erdélyi és magyarországi árvízkárosultak megsegítésére 

az alábbi bontásban: 

a) 500 ezer forintot Szentendre testvérvárosa, Kézdivásárhely számára.  

b) 500 ezer forintot a testület szeptember 13-i ülésén megnevezendő magyar település 

számára. 

2. felkéri a jegyzőt, vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy milyen formában tudja a 

Polgármesteri Hivatal a szentendrei magánszemélyek adományait fogadni és 

továbbítani. 

3. felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a Szentendre város 2005. évi 

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

módosításáról. 

Felelős:  Polgármester 

Határidő: 1 a) pont: azonnal 

 1 b) pont: a 2005. szeptember 13-i testületi ülés 

     2. pont: azonnal, 2005. október 14-ig 

 3. pont: októberi képviselő-testületi ülés 

 

 

Zakar Ágnes képviselő: előterjesztőként elfogadja a módosított határozati javaslatot. 

 

Eszes Sándor képviselő: a szombati napon lesz a Merkuriusz Egyesületnek egy rendezvénye a 

Postás-strandon, esetleg a Vöröskeresztnek egy sátrat lehetne biztosítani a gyűjtés érdekében.  
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Miakich Gábor polgármester: további észrevétel nem lévén a módosított határozati javaslatot 

szavazásra bocsátja. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 700   Száma: 2005.09.06/2/0/ 

Ideje: 2005.szept..06 17:41 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 100.00 68.42 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 13 100.00 68.42 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 6   31.58 

Összesen 19   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Benkovits György Igen - 

Eszes Sándor Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Lakatos Pálné Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Miakich Gábor polgármester Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 

Simonyi György Igen - 

Szegő Eta Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Zsigmondi Éva Igen - 

dr. Bindorffer Györgyi Távol - 

dr. Dietz Ferenc Távol - 

dr. Dragon Pál Távol - 

Hankó László Távol - 

dr. Kiss László Távol - 

Wachsler Tamás Távol - 
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Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

305/2005. (IX.06.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

1. felajánl 1 millió forintot az erdélyi és magyarországi árvízkárosultak megsegítésére az 

alábbi bontásban: 

 

a) 500 ezer forintot Szentendre testvérvárosa, Kézdivásárhely számára.  

 

b) 500 ezer forintot a testület szeptember 13-i ülésén megnevezendő magyar település 

számára. 

 

2. felkéri a jegyzőt, vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy milyen formában tudja a 

Polgármesteri Hivatal a szentendrei magánszemélyek adományait fogadni és továbbítani. 

 

3. felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a Szentendre város 2005. évi költségvetéséről 

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

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő: 1 a) pont: azonnal 

 1 b) pont: a 2005. szeptember 13-i testületi ülés 

     2. pont: azonnal, 2005. október 14-ig 

 3. pont: októberi képviselő-testületi ülés 
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3.  Egyebek 

 

 

Szegő Eta képviselő: kérdése, hogy a csatorna beruházással kapcsolatos számvevőszéki 

vizsgálat, amely jelenleg országos botrány, érinti-e Szentendrét? 

 

Miakich Gábor polgármester: Szegő Eta képviselő kérdésére válaszolja, hogy Szentendrét a 

kérdéses botrány nem érinti. Jelzi, hogy tájékozódott az ÁSZ-vizsgálat eredményéről, amelyet 

részletesen ismertet a képviselőkkel.  

Tájékoztatja a képviselőket, hogy a Barcsay Jenő Általános Iskolában megtörtént az évnyitó. A 

három első osztályos teremben teljesen simított, de burkolattal nem ellátott beton van. Egyeztetés 

zajlott a műszaki ellenőr és az Igazgatónő részvételével. Azért választották ezt a megoldást, hogy 

az első osztályosoknak ne kelljen tantermet váltaniuk év közben. Kb. 14 nap után, egy hétvégén a 

végleges burkolat elhelyezésre kerül. A konyha e hét hétfőjétől működik. Az egyik mosogató 

esetében merült fel probléma, amelyet kijavítanak, de addig is működőképes. Megköszönte az 

iskola és a kivitelezők munkáját. Elmondja, hogy az utóbbi két hétben 110 ember dolgozott 

folyamatosan az intézményben. Az utolsó napon a kivitelező biztosította a rakodómunkásokat és 

a takarítókat is. A munkaterületet az iskolaterülettől biztonságosan leválasztották. Kérte a 

kivitelezőtől, hogy a következő hétre egy véglegesített ütemtervet adjon be, a műszaki ellenőr 

jóváhagyásával. Az első rész-számla benyújtásra került, amelyet ellenőrzött a műszaki ellenőr, és 

abból 15 M Ft-ot levont, mert úgy ítélte, hogy javítani szükséges, ezért nem elismerhető. A 

tervezőkkel is javult a viszony, minden csütörtökön van egy koordináció, amelyen részt vesz az 

Igazgató Asszony és a hivatal képviselője is.  

A Filibili Népdalkörrel hamarosan kiutazik a Kézdivásárhelyi Napokra, ahol ismertetni fogja a 

testület előbbiekben tárgyalt napirendi pontjának döntését.  

A Közbeszerzési Munkacsoport ülésezett, és mind az Izbégi Iskola – Kisbán-ház esetében, mind 

a Bercsényi utca esetében új pályázatot szükséges kiírni.  

 

Benkovits György képviselő: jelzi, hogy a Nagykovácsi-villa, ill. a Rodin-kávézó feletti játszótér 

nagyon koszos, kidöntöttek egy játékot, balesetveszélyes, szükséges lenne rendbehozni, ill. 

kitakarítani.  

 

Miakich Gábor polgármester: a takarítás ügyében mindenképpen intézkedni fog a hivatal.  

 

dr. Pázmány Annamária képviselő: úgy hallotta, történt egy közvélemény-kutatás a leendő 

választásokkal kapcsolatosan, amelyről rövid tájékoztatást szeretne hallani.  

 

Miakich Gábor polgármester: az eredménnyel nincs tisztában, az tud bővebb információt 

mondani, aki a közvélemény-kutatást megrendelte és finanszírozta.  

 

Simonyi György képviselő: a Barcsay Jenő Általános Iskolában járt, és pozitívak voltak a 

tapasztalatai. Megjegyzi, a műszaki ellenőr órabérben van fizetve, ezért érdeke, hogy minél 

többet jelen legyen a helyszínen, minél több emberrel.  

 

Miakich Gábor polgármester: jelzi, hogy csak a közbeszerzésig történt a műszaki ellenőr órabér 

alapján történő fizetése.  
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Simonyi György képviselő: járt az Izbégi Általános Iskolában is, és sajnálatos, hogy a 

garanciális munkák még sehogy sem lettek megoldva. Úgy látja, a kérdésben az iskola vezetése 

magára maradt. Kéri, hogy az iskolát a hivatal segítse aktívabban.  

 

Miakich Gábor polgármester: utánajárnak a felvetett kérésnek, és rövid írásos tájékoztatást 

adnak Képviselő Úrnak.  

 

Zakar Ágnes képviselő: a lomtalanítással kapcsolatban elmondja, hogy tavaly évben kérést 

intézett a hivatal felé, hogy ne a patakpart legyen a választóvonal. Polgármester Úr kijelentette, 

hogy megoldható a kérés. Sajnálattal észrevételezte, hogy idén a korábbi évek alapján történt a 

városrészt lomtalanítás szempontjából való felosztása. Ismételten kéri a módosítást a jövőre 

vonatkozóan. 

Kérdése, hogy a földutak felújítása a héten megkezdődött-e?  

Sajnálattal hallotta, hogy az EU-szabványnak megfelelő új, 8 M Ft-os játszótéren rossz állapotok 

uralkodnak. Főkertész Asszonnyal történt megbeszélésen tájékozódott, hogy készül egy lakossági 

kezdeményezés a rendben tartására. Értesíti a Polgárőrség vezetőjét arról, hogy fokozott 

figyelmet fordítsanak az említett játszótérre.  

 

Miakich Gábor polgármester: tárgyal a kérdésről Szirtes Andrással is, hogy az érintett 

játszótérre nagyobb figyelmet fordítsanak.  

 

Horváth Győző képviselő: többen megkeresték azzal a kéréssel, hogy a skanzeni 

buszmegállóhoz kerüljön szemetes tartály elhelyezésre.  

 

Radványi G. Levente alpolgármester: felhívja a képviselők figyelmét, hogy jövő héten 15-én 

(csütörtökön) 18 órakor a Püspökmajor-lakótelepen, a Barcsay Jenő Általános Iskola 

étkezdéjében a Panel Plusz Programmal kapcsolatban szeretne egy lakossági megbeszélést 

összehívni.  

 

Miakich Gábor polgármester: további észrevétel nem lévén az ülést 17.58 órakor bezárja.  

 

 

K. m. f. 

 

 

 

 

 Miakich Gábor dr. Molnár Ildikó 

 polgármester jegyző 


