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Szám: 6/2006. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült  Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

2006. február 14-én (kedden)  09. 15 órai kezdettel tartott  üléséről 

 

 

Jelen vannak: Radványi G. Levente alpolgármester, dr. Bindorffer Györgyi,  dr. 

Dietz Ferenc, dr. Dragon Pál,  Fülöp Zsolt, Hankó László,  Horváth 

Győző, dr. Kiss László, Lakatos Pálné,   dr. Pázmány Annamária, 

Simonyi György, Szegő Eta és   Zakar Ágnes   képviselők 

 

Távol vannak: Benkovits György, Eszes Sándor, Magyar Judit, Wachsler Tamás és  

Zsigmondi Éva   képviselők  

 

Hivatalból jelen van 

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

 

Tanácskozási joggal 

jelen van az ülésen: Alföldiné Petényi Zsuzsanna főépítész, Bíró Nóra személyügyi 

referens, Fekete  János irodavezető, Győriné Franyó Éva belső ellenőr, 

dr. Lőrincz Andrea,  Marosi Imréné, Puhl Márta,  Szűcs Imréné 

irodavezetők   

 

Tanácskozási joggal meghívottak: 

 

1. napirendi ponthoz: Repcsényiné Benkő Judit bölcsőde vezető 

 Hajdú Gábor II. Rákóczi Ferenc Ált. Iskola és Gimnázium  

vezetője 

 Bognár Judit  Családsegítő Szolgálat részéről 

  

6., 7.,  8., 10. és 11. napirendi ponthoz:  

 

 Horváth Gusztáv a VSz. Rt. cégvezetője  

 

12. napirendi ponthoz: Sas Tamás rendező 

 

15. napirendi ponthoz:   Tóth Sándor  a VOLÁNBUSZ Rt. cégvezetője  

 

 

 

Radványi G. Levente alpolgármester: megnyitja a Képviselő-testület  ülését, megállapítja, 

hogy a testület  13 fővel határozatképes.  

A következő sürgősségi indítványokat javasolja megtárgyalni a  mai ülésen: 
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1. Sürgősségi indítvány a BOLA 95 Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

követelésének faktorálásáról 

2. Sürgősségi indítvány Szentendre Város Önkormányzatának a kincstári vagyonkörbe 

tartozó ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülésének igényléséről 
rendelkező határozat módosításáról 

3. Sürgősségi indítvány csapatzászló adományozására  

4. Sürgősségi indítvány  az Önkormányzat tulajdonában álló József utca 6. szám alatti 

8505 hrsz-ú sportpálya hasznosítására kiírt pályázat, valamint Kőzúzó utcai 475/6 hrsz-

ú sportpálya hasznosítására kiírt pályázatok eredményhirdetéséről.  

Javasolja, hogy a sürgősségi indítványok  után a meghívóban  eredetileg  17-essel jelzett  

"önkormányzati szilárd burkolatú közutak burkolat felújításának támogatásáról szóló 

pályázat beadásáról"  szóló előterjesztés következzen, mert  befolyásolja a költségvetést.   

A délelőtt folyamán tárgyalják meg a  költségvetési rendeletet, majd  ebéd után következzen a 

VSZ Rt. blokk  Ezek a 6,7,8,10,11-es számú előterjesztések, cím szerint:    

6. Előterjesztés a parkolási rendszer VSZ. Rt által kidolgozott pénzügyi és műszaki 

feltételeiről és a közbeszerzés kiírására létrehozandó munkacsoportról 

7. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének a belváros 

forgalmi rendjéről, a fizető parkolók rendjéről, és a parkolási díjakról szóló 44/2001. (X. 

15.) Önk. sz. rendelet módosításáról 

8. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének a belváros 

forgalmi rendjéről, a fizető parkolók rendjéről, és a parkolási díjakról szóló …/2005. 

(…) Önk. sz. rendelet megalkotásáról 

10. Önálló képviselői indítvány a Városi Szolgáltató Rt. Fűtőművének külön gazdasági 

szervezetben történő működtetéséről 

11. Önálló képviselői indítvány a távfűtési rendszer felújításáról. 

 

  

Javasolja,  hogy tartalmi  összefüggés miatt a 3-as  napirendi pont, az "Előterjesztés 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének a temetőkről és a 

temetkezésről szóló .../2006. (…) Önk. sz. rendeletének megalkotásáról" és a  9-es, az 

"Előterjesztés az új köztemető létesítésével kapcsolatos teendőkről II."  címűek  egymás 

után  kerüljenek megtárgyalásra.  

Továbbiakban a következő sorrendet javasolja: 15.30 órakor az eredetileg 15-ös  számmal 

ellátott "Előterjesztés Szentendre Város menetrendszerinti helyi közúti személyszállítást 

végző VOLÁNBUSZ Rt támogatásáról" című következne, míg  

16.00 órakor a 14-es az "Előterjesztés a SzeBeton Rt-vel történő, 19. hrsz-ú 

önkormányzati ingatlant érintő területcseréről az árvízvédelmi töltés és kerékpárút 

megépíthetősége érdekében"  és  

javasolja, hogy  17.00 óra körül   hallgassák meg a "tájékoztatót a filmgyártó komplexum 

létrehozásáról".  

A 24-es napirendi pontot, az   "Előterjesztés árusító asztalok kihelyezéséről" szólót  

javasolja a   VSZ. Rt.-s blokk előtt megtárgyalni,  mert   befolyásolja a parkolási rendet.  

 

Zakar Ágnes képviselő: az izbégi sportpályával kapcsolatban kérdezi,  nem lát változást az 

eddigi előterjesztéshez képest,  mi változott azóta?    

  

Radványi G. Levente alpolgármester:  nem változott tartalmában,  az elmúlt két ülésen 

egyéb okok miatt került levételre,  kötelessége volt visszahozni megtárgyalásra.  

 

Simonyi György képviselő: azt kéri, hogy a költségvetést érintő kérésekben  ma ne hozzanak 

döntést.   
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Radványi G. Levente alpolgármester: nem tartja elfogadhatónak a kérést,  mert ebben az 

esetben a napirendi pontok zömét el kellene halasztani a költségvetési rendelet elfogadásáig.    

 

Simonyi György képviselő:  fenntartja a javaslatát. Majd 950 millió Ft-os hiány esetében  

kezelhetetlen a  helyzet.  Költségvetés vonzatú kérdésekben ne döntsenek addig, ameddig a 

rendeletet el nem fogadták.   

 

Radványi G. Levente alpolgármester: ebben az esetben jelölje meg Simonyi György 

képviselő, hogy mely  napirendi pontokat javasolja levételre.  

 

Simonyi György képviselő:  nem tudja előre megmondani, melyek ezek a napirendi pontok, 

ezért azt javasolja, hogy az első napirendi pontként  a költségvetést tárgyalja a testület.  

 

Radványi G. Levente alpolgármester:  a napirendre vonatkozó javaslata szerint  a 

sürgősségi indítványok után a költségvetés tárgyalása következzen. Ehhez képest érkezett 

Simonyi György képviselő úr  sorrendre vonatkozó módosító  javaslata, hogy  a költségvetés  

legyen az 1. napirendi pont és azt követően tárgyaljanak az összes többiről.  

Rákérdez, hogy  jól értelmezi-e  a kérdést: Képviselő  Úr javaslata  szerint  a költségvetés 

tárgyalása  megelőzze   sürgősségi indítványokat is, ügyrendtől eltérően?  Így értendő?    

 

Simonyi György képviselő: azt kérte, addig  ne szavazzanak költségvetés vonzatú  tételekről, 

ameddig   nincs 2006. évi  költségvetési rendeletük.   

 

Radványi G. Levente alpolgármester: szavazásra bocsátja  Simonyi György képviselő 

javaslatát, mely szerint  1. napirendi pontként a költségvetést tárgyalja a  testület, majd azt 

követően a többi napirendi pontról. beleértve a sürgősségi indítványokat is.      

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1106   Száma: 2006.02.14/0/0/ 

Ideje: 2006.febr..14 09:33 

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 11 84.62 61.10 

Nem 1 7.69 5.56 

Tartózkodik 1 7.69 5.56 

Szavazott 13 100.00 72.22 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 5   27.78 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

dr. Bindorffer Györgyi Igen - 

dr. Dietz Ferenc Igen - 

dr. Dragon Pál Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 
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Horváth Győző Igen - 

dr. Kiss László Igen - 

Lakatos Pálné Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Simonyi György Igen - 

Szegő Eta Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Radványi G. Levente alpolgármester Nem - 

Hankó László Tart. - 

Benkovits György Távol - 

Eszes Sándor Távol - 

Magyar Judit Távol - 

Wachsler Tamás Távol - 

Zsigmondi Éva Távol - 

 

Radványi G. Levente alpolgármester: a Képviselő-testület  elfogadta a tárgyalás  említett 

rendjét.  

Sürgősségi indítványok napirendre vétele következik. 

Szavazásra bocsátja  az  1.  sz. sürgősségi indítványt,  a BOLA 95 Építőipari 

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. követelésének faktorálásáról.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1107   Száma: 2006.02.14/0/0/ 

Ideje: 2006.febr..14 09:34 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 100.00 72.22 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 13 100.00 72.22 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 5   27.78 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

dr. Bindorffer Györgyi Igen - 

dr. Dietz Ferenc Igen - 

dr. Dragon Pál Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hankó László Igen - 

Horváth Győző Igen - 

dr. Kiss László Igen - 

Lakatos Pálné Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 

Simonyi György Igen - 
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Szegő Eta Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Benkovits György Távol - 

Eszes Sándor Távol - 

Magyar Judit Távol - 

Wachsler Tamás Távol - 

Zsigmondi Éva Távol - 

 

Radványi G. Levente alpolgármester:  a Képviselő-testület  az 1.  sürgősségi indítványt 

napirendre vette.   

Szavazásra bocsátja  a 2. sürgősségi indítványt,  Szentendre Város Önkormányzatának a 

kincstári vagyonkörbe tartozó ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülésének 

igényléséről rendelkező határozat módosításáról.   
 

Szavazás eredménye 

 

#: 1108   Száma: 2006.02.14/0/0/ 

Ideje: 2006.febr..14 09:34 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elfogadva 

Minősített szavazás 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 100.00 72.22 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 13 100.00 72.22 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 5   27.78 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

dr. Bindorffer Györgyi Igen - 

dr. Dietz Ferenc Igen - 

dr. Dragon Pál Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hankó László Igen - 

Horváth Győző Igen - 

dr. Kiss László Igen - 

Lakatos Pálné Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 

Simonyi György Igen - 

Szegő Eta Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Benkovits György Távol - 

Eszes Sándor Távol - 

Magyar Judit Távol - 

Wachsler Tamás Távol - 

Zsigmondi Éva Távol - 
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Radványi G. Levente alpolgármester:  a Képviselő-testület  a 2.  sürgősségi indítványt 

napirendre vette.   

Szavazásra bocsátja  a 3. sürgősségi indítványt, mely  csapatzászló adományozásáról szól.   

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1109   Száma: 2006.02.14/0/0/ 

Ideje: 2006.febr..14 09:34 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 100.00 72.22 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 13 100.00 72.22 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 5   27.78 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

dr. Bindorffer Györgyi Igen - 

dr. Dietz Ferenc Igen - 

dr. Dragon Pál Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hankó László Igen - 

Horváth Győző Igen - 

dr. Kiss László Igen - 

Lakatos Pálné Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 

Simonyi György Igen - 

Szegő Eta Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Benkovits György Távol - 

Eszes Sándor Távol - 

Magyar Judit Távol - 

Wachsler Tamás Távol - 

Zsigmondi Éva Távol - 

 

Radványi G. Levente alpolgármester:  a Képviselő-testület  a 3. sürgősségi indítványt 

napirendre vette.   

Szavazásra bocsátja  a 4. sürgősségi indítványt  az Önkormányzat tulajdonában álló 

József utca 6. szám alatti 8505 hrsz-ú sportpálya hasznosítására kiírt pályázat, valamint 

Kőzúzó utcai 475/6 hrsz-ú sportpálya hasznosítására kiírt pályázatok 

eredményhirdetéséről szólót.  
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Szavazás eredménye 

 

#: 1110   Száma: 2006.02.14/0/0/ 

Ideje: 2006.febr..14 09:35 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 11 84.62 61.11 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 2 15.38 11.11 

Szavazott 13 100.00 72.22 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 5   27.78 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

dr. Bindorffer Györgyi Igen - 

dr. Dietz Ferenc Igen - 

dr. Dragon Pál Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hankó László Igen - 

Horváth Győző Igen - 

dr. Kiss László Igen - 

Lakatos Pálné Igen - 

Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 

Simonyi György Igen - 

Szegő Eta Igen - 

dr. Pázmány Annamária Tart. - 

Zakar Ágnes Tart. - 

Benkovits György Távol - 

Eszes Sándor Távol - 

Magyar Judit Távol - 

Wachsler Tamás Távol - 

Zsigmondi Éva Távol - 

 

Radványi G. Levente alpolgármester: a Képviselő-testület a 4. sürgősségi indítványt 

napirendre vette.   

Simonyi György képviselő  napirendre vonatkozó  javaslatát elfogadta a Képviselő-testület,  

aminek megfelelően a tárgyalási sorrend az eredetileg ismertetett szerint  alakul, tehát az 1. 

napirendi pont a költségvetési rendelet megtárgyalása lesz. Problémát okoz viszont az a tény, 

hogy az ülés elején javasolta,  hogy a sürgősségi indítványok  után a meghívóban  eredetileg  

17-essel jelzett  "önkormányzati szilárd burkolatú közutak burkolat felújításának 

támogatásáról szóló pályázat beadásáról"  szóló előterjesztés következzen, mert  

befolyásolja a költségvetést.  Ezt figyelembe véve az eredeti javaslatához képest  ismét 

módosít a sorrenden, a fent említett eredetileg 17-sel jelzett napirendi pont tárgyalása a 

költségvetés után következzen. 
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Zakar Ágnes képviselő:  a kiküldött  napirendben 16-ossal jelzett " Óbuda TSZ és 

Szentendre Város Önkormányzata között kötendő költségviselési megállapodásról" című 

előterjesztéshez nem érkezett anyag, javasolja levételre.  
 

Radványi G. Levente alpolgármester: elfogadja ezt a javaslatot. További hozzászólás nem 

lévén szavazásra bocsátja  a  napirend egészét.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1111   Száma: 2006.02.14/0/0/ 

Ideje: 2006.febr..14 09:37 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 100.00 72.22 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 13 100.00 72.22 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 5   27.78 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

dr. Bindorffer Györgyi Igen - 

dr. Dietz Ferenc Igen - 

dr. Dragon Pál Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hankó László Igen - 

Horváth Győző Igen - 

dr. Kiss László Igen - 

Lakatos Pálné Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 

Simonyi György Igen - 

Szegő Eta Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Benkovits György Távol - 

Eszes Sándor Távol - 

Magyar Judit Távol - 

Wachsler Tamás Távol - 

Zsigmondi Éva Távol - 

 

Radványi G. Levente alpolgármester: a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a  

napirendet.  
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N A P I R E N D :  
 

  

T á r g y :  

 

 

E l ő a d ó :  

 Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről Radványi G. Levente 

alpolgármester 

 

 Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok 

végrehajtásáról 

 

Radványi G. Levente 

alpolgármester 

 Beszámoló átruházott hatáskörben tett intézkedésekről 

 

Radványi G. Levente 

alpolgármester 

 

1. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének az önkormányzat 2006. évi 

költségvetéséről szóló …/2006. (…) Önk. sz. rendeletének 

megalkotásáról  

I. forduló 

 

Radványi G. Levente 

alpolgármester 

2. Előterjesztés az önkormányzati szilárd burkolatú 

közutak burkolat felújításának támogatásáról szóló 

pályázat beadásáról  

 

Radványi G. Levente 

alpolgármester 

3. Sürgősségi indítvány a BOLA 95 Építőipari 

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. követelésének 

faktorálásáról 

 

Radványi G. Levente 

alpolgármester 

4. Sürgősségi indítvány Szentendre Város 

Önkormányzatának a kincstári vagyonkörbe tartozó 

ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba 

kerülésének igényléséről rendelkező határozat 

módosításáról 

 

Radványi G. Levente 

alpolgármester 

5. Sürgősségi indítvány csapatzászló adományozására  

 

Radványi G. Levente 

Alpolgármester 

 

6. Sürgősségi indítvány  az Önkormányzat tulajdonában 

álló József utca 6. szám alatti 8505 hrsz-ú sportpálya 

hasznosítására kiírt pályázat, valamint Kőzúzó utcai 

475/6 hrsz-ú sportpálya hasznosítására kiírt pályázatok 

eredményhirdetéséről.  

 

Radványi G. Levente 

alpolgármester 

7.  Előterjesztés árusító asztalok kihelyezéséről Radványi G. Levente 

alpolgármester 

 

8. Előterjesztés a parkolási rendszer VSZ. Rt által 

kidolgozott pénzügyi és műszaki feltételeiről és a 

közbeszerzés kiírására létrehozandó munkacsoportról 

 

 

Radványi G. Levente 

alpolgármester 
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9. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének a belváros forgalmi rendjéről, a 

fizető parkolók rendjéről, és a parkolási díjakról szóló 

44/2001. (X. 15.) Önk. sz. rendelet módosításáról 
 

Radványi G. Levente 

alpolgármester 

10. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének a belváros forgalmi rendjéről, a 

fizető parkolók rendjéről, és a parkolási díjakról szóló 

…/2005. (…) Önk. sz. rendelet megalkotásáról 
 

Radványi G. Levente 

alpolgármester 

11. Önálló képviselői indítvány a Városi Szolgáltató Rt. 

Fűtőművének külön gazdasági szervezetben történő 

működtetéséről 

 

Fülöp Zsolt,  

Hankó László,  

 Horváth Győző, 

képviselők 

 

12. Önálló képviselői indítvány a távfűtési rendszer 

felújításáról 

 

 

Horváth Győző 

képviselő 

13. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének a luxusadóról szóló …/2006. (…) 

Önk. sz. rendeletének megalkotásáról  

 

Radványi G. Levente 

alpolgármester 

14.  Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének a temetőkről és a temetkezésről 

szóló .../2006. (…) Önk. sz. rendeletének megalkotásáról 

 

Radványi G. Levente 

alpolgármester 

15. Előterjesztés az új köztemető létesítésével kapcsolatos 

teendőkről II. 

 

Radványi G. Levente 

alpolgármester 

16.  Előterjesztés Szentendre Város menetrendszerinti helyi 

közúti személyszállítást végző VOLÁNBUSZ Rt 

támogatásáról 

 

Radványi G. Levente 

alpolgármester 

17. Előterjesztés a SzeBeton Rt-vel történő, 19 hrsz-ú 

önkormányzati ingatlant érintő területcseréről az 

árvízvédelmi töltés és kerékpárút megépíthetősége 

érdekében 

 

Radványi G. Levente 

alpolgármester 

18. Tájékoztató a HM kezelésében lévő ingatlanrész 

(tankodrom) vásárlásáról 

 

Radványi G. Levente 

alpolgármester 

19. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének a közterület-felügyelet 

szervezetéről és feladatairól szóló .../2006. (…) Önk. sz. 

rendeletének megalkotásáról 

 

Radványi G. Levente 

alpolgármester 

20. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni 

szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 25/2003. 

(V. 19.) Önk. sz. rendeletének (a továbbiakban: R) 

módosításáról 

Radványi G. Levente 

alpolgármester 

../../../../../timi/Dokumentumok/Dokumentumok/Timi/Testületi/rendeletek/25-03%20pénzbeni%20és%20természetbeni%20szociális%20és%20gyermekvédelmi%20ellátások%20egységes.doc
../../../../../timi/Dokumentumok/Dokumentumok/Timi/Testületi/rendeletek/25-03%20pénzbeni%20és%20természetbeni%20szociális%20és%20gyermekvédelmi%20ellátások%20egységes.doc
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21. Előterjesztés Dunakorzó tervpályázat indításáról 

 
Radványi G. Levente 

alpolgármester 

 

22. Előterjesztés az önkormányzati szilárd burkolatú 

közutak burkolat felújításának támogatásáról szóló 

pályázat beadásáról  

Az anyag később kerül megküldésre! 

 

Radványi G. Levente 

alpolgármester 

 

23. Előterjesztés a Budapest és Vonzáskörzete Települési 

Önkormányzatainak közös zajtérkép készítéséről szóló 

nyertes pályázat Támogatási Szerződésének aláírásáról 

 

Radványi G. Levente 

alpolgármester 

 

24. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat 

Hivatásos Tűzoltóságának személyi állományára 

vonatkozó teljesítménykövetelmények alapját képző 

célok meghatározásáról 

 

Radványi G. Levente 

alpolgármester 

 

25. Előterjesztés 1956 Szentendrén című könyv kiadásának 

támogatásáról 

 

 

dr. Pázmány 

Annamária, 

Zakar Ágnes,  

dr. Dietz Ferenc, 

Wachsler Tamás, 

Horváth Győző 

képviselők 

 

26. Beszámoló a Képviselő-testület mellett működő 

Költségvetési és Vagyon Bizottság, valamint a Szociális 

és Egészségügyi Bizottság és Családvédelmi 

Munkacsoport  2005. évben végzett munkájáról 

 

Bizottságok Elnökei 

27. Tájékoztató a bizottságok 2006. évi munkatervéről 

 

 

Bizottságok Elnökei 

28. Tájékoztató a Barcsay Jenő Általános Iskolai 

beruházásról 

Az anyag az ülésen kerül kiosztásra! 

 

Radványi G. Levente 

alpolgármester 

 

29. Előterjesztés árusító asztalok kihelyezéséről  

 

Radványi G. Levente 

alpolgármester 

 

30 Előterjesztés felügyelő bizottsági tagok megválasztásáról  

Az Ötv. 12. § (4) bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen 

tárgyalandó, amennyiben az érintettek a nyilvános 

tárgyalásba nem egyeznek bele!  

 

Radványi G. Levente 

alpolgármester 

 

31. Előterjesztés a 11171/2 és a 6633/2, 6633/3 hrsz-ú 

ingatlanok cseréjéről 

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

 

 

 

Radványi G. Levente 

alpolgármester 
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32. Előterjesztés külterületi ingatlanok elővásárlási jogának 

lemondásáról 

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

 

Radványi G. Levente 

alpolgármester 

33.  Előterjesztés a választások során működő 

szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztásáról 

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

 

dr. Molnár Ildikó 

jegyző 

 

34. Fellebbezések Radványi G. Levente 

alpolgármester 

 

35. Interpellációk, kérdések 

 

 

36. Egyebek  

 

 

 

Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről 

Előadó:  Radványi G. Levente  alpolgármester 

 

 

Horváth Győző képviselő:   január 25-én  a VOLÁNBUSZ Rt.  Váci Üzemegységének 

képviselőjével folytatott  megbeszélésről kérdezi Alpolgármester  Urat.  

 

Radványi G. Levente alpolgármester: az érvényben lévő szerződés értelmében a  

jóváhagyott tarifáktól  és a gazdasági helyzettől függően adott esetben kiegészítik a VOLÁN 

bevételét.  Erről folyt eszmecsere.  

 

dr. Pázmány Annamária képviselő: kiegészítésként jelzi, hogy a kistérségi 

polgármestereket tájékoztatta a SZEI helyzetéről. Kérte anyagi támogatásukat.  

 

dr. Dietz Ferenc képviselő: február 1-jén a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara által a 

Városháza Dísztermében rendezett fórumon az M0-s híd  és körgyűrű, valamint  az 

agglomeráció közlekedése volt a téma.  Kérdezi, hogy milyen említésre érdemes  fejlemények 

vannak? 

 

Zakar Ágnes képviselő: kérdezi, hogy hány képviselő jelezte Alpolgármester Úrnak, hogy 

nem tud  részt  venni a mai ülésen?  

 

Radványi G. Levente alpolgármester:  az Iparkamara által rendezett fórumon  döntő jellegű 

érdemleges új fejlemény nem történt.  A Képviselő-testület  tud arról az eseményről, hogy a 

hídhellyel kapcsolatban kértek egy hatástanulmányt, de arra még  nem érkezett válasz.  

Zakar Ágnes kérdésre válaszolva - hivatalos értesítést nem kapott egyetlen képviselőtől sem, 

hogy  valamilyen oknál fogva nem tud részt venni a mai ülésen.   További kérdés, hozzászólás 

nem lévén következnek a beszámolók.  
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 Beszámoló a Képviselő-testület által a Polgármesterre – népjóléti igazgatás 

területén – átruházott hatáskörben tett intézkedésekről a 2005. 12. 05. – 2006. 01. 

03. közötti időszakban 

Előadó: Radványi G. Levente alpolgármester 

 

 

dr. Pázmány Annamária képviselő: a bérbeadói jogokkal kapcsolatban  lenne kérdése.  

 

Radványi G. Levente  alpolgármester: a következő beszámolónál lesz aktuális a kérdés.  

Szavazásra bocsátja  a határozati javaslatot. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1112   Száma: 2006.02.14/2/0/ 

Ideje: 2006.febr..14 09:41 

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 100.00 72.22 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 13 100.00 72.22 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 5   27.78 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

dr. Bindorffer Györgyi Igen - 

dr. Dietz Ferenc Igen - 

dr. Dragon Pál Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hankó László Igen - 

Horváth Győző Igen - 

dr. Kiss László Igen - 

Lakatos Pálné Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 

Simonyi György Igen - 

Szegő Eta Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Benkovits György Távol - 

Eszes Sándor Távol - 

Magyar Judit Távol - 

Wachsler Tamás Távol - 

Zsigmondi Éva Távol - 
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Radványi G. Levente  alpolgármester: a  Képviselő-testület a következő határozatot hozza:  

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

35/2006. (II.14.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szentendre Város Önkormányzatának 

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

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

igazgatási területén – átruházott hatáskörben tett intézkedésekről a 2005. 12. 05. - 2006. 01. 

03. közötti időszakban szóló beszámolót elfogadja. 

 

Felelős:  Alpolgármester 

Határidő:  azonnal 

 

dr. Bindorffer Györgyi  képviselő távozik az ülésteremből, a jelenlévő  

képviselők száma: 12 fő.   
 

 

 

 Beszámoló a Képviselő-testület által bérbeadói jogok gyakorlása tárgyában 

átruházott hatáskörben tett intézkedésekről a 2005. 11. 15. – 2006. 01. 15. közötti 

időszakban 

Előadó: Radványi G. Levente alpolgármester 

 

 

dr. Pázmány Annamária képviselő: a Rendőrkapitányságnak átadott lakásokkal 

kapcsolatban kapta azt a  tájékoztatást, miszerint  a   lakásalapból összesen mintegy 14 millió 

Ft-ot vitt el az intézkedés. Túl nagy az összeg,  véleménye szerint másképp kellett volna 

megoldani az ügyet.   

 

Radványi G. Levente  alpolgármester: mint az előterjesztésben is szerepel, per tárgyát 

képezte az ügy, a rendelet szabályozása szerint  jártak el. Szavazásra bocsátja  a határozati 

javaslatot.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1113   Száma: 2006.02.14/3/0/ 

Ideje: 2006.febr..14 09:43 

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 12 100.00 66.67 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 12 100.00 66.67 
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Nem szavazott 0   0.00 

Távol 6   33.33 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

dr. Dietz Ferenc Igen - 

dr. Dragon Pál Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hankó László Igen - 

Horváth Győző Igen - 

dr. Kiss László Igen - 

Lakatos Pálné Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 

Simonyi György Igen - 

Szegő Eta Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Benkovits György Távol - 

dr. Bindorffer Györgyi Távol - 

Eszes Sándor Távol - 

Magyar Judit Távol - 

Wachsler Tamás Távol - 

Zsigmondi Éva Távol - 

 

 

Radványi G. Levente  alpolgármester: a  Képviselő-testület a következő határozatot hozza:  

   

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

36/2006. (II.14.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szentendre Város Önkormányzat 

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

rendelet 18. § (6) bekezdése értelmében, a 2005. november 15. – 2006. január 15. közötti 

időszakban önkormányzati bérlakásra kötött szerződés közös megegyezéssel történő 

megszüntetéséhez  a Polgármesterre átruházott hatáskörben tett intézkedésről szóló 

beszámolót elfogadja. 

 

Felelős:     Alpolgármester 

Határidő: azonnal 
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 Beszámoló a Képviselő-testület által a Művelődési és Kisebbségi Bizottságra – a 

sportegyesületei pályázatokról, táborozási és nemzetközi pályázatokról, 

nemzetközi kapcsolatok keretében 2005. évben megvalósult programokról, a 2006. 

évi külügyi tervről és 2006. évi nemzeti ünnepeink városi rendezvényeiről – 

átruházott hatáskörben tett intézkedésekről a 2005. december 6. – 2006. január 31. 

közötti időszakban 

Előadó: dr. Bindorffer Györgyi MKB elnöke 

 

 

Radványi G. Levente  alpolgármester: kérdés, hozzászólás nem lévén a határozati javaslatot 

szavazásra bocsátja  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1114   Száma: 2006.02.14/4/0/ 

Ideje: 2006. febr. 14.  09:44 

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 12 100.00 66.67 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 12 100.00 66.67 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 6   33.33 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

dr. Dietz Ferenc Igen - 

dr. Dragon Pál Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hankó László Igen - 

Horváth Győző Igen - 

dr. Kiss László Igen - 

Lakatos Pálné Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 

Simonyi György Igen - 

Szegő Eta Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Benkovits György Távol - 

dr. Bindorffer Györgyi Távol - 

Eszes Sándor Távol - 

Magyar Judit Távol - 

Wachsler Tamás Távol - 

Zsigmondi Éva Távol - 
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Radványi G. Levente  alpolgármester: a  Képviselő-testület a következő határozatot hozza:  

     

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

37/2006. (II.14.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szentendre Város Önkormányzatának 

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

rendeletének 18. § (6) bekezdése értelmében a Képviselő-testület által a Művelődési és 

Kisebbségi Bizottságra – a sportegyesületi pályázatokról, táborozási és nemzetközi 

kapcsolatokról, nemzetközi kapcsolatok keretében 2005. évben megvalósult programokról , a 

2006. évi külügyi tervről és 2006. évi nemzeti ünnepeink városi rendezvényeiről – átruházott 

hatáskörében tett intézkedésről a 2005. december 6. – 2006. január 31. közötti időszakban 

szóló beszámolóját elfogadja. 

 

Felelős: Művelődési és Kisebbségi Bizottság elnöke 

Határidő: azonnal 

 

 

 

 Beszámoló a Képviselő-testület által a vagyonnal való rendelkezés szabályairól a 

Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság ülésére átruházott hatáskörben tett 

intézkedéssekről a 2005. december 7. – 2006. január 18. közötti időszakban 

Előadó: dr. Dragon Pál PEB elnöke 

 

 

Radványi G. Levente  alpolgármester: kérdés, hozzászólás nem lévén a határozati javaslatot 

szavazásra bocsátja  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1115   Száma: 2006.02.14/5/0/ 

Ideje: 2006.febr..14 09:45 

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 12 100.00 66.67 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 12 100.00 66.67 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 6   33.33 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

dr. Dietz Ferenc Igen - 

dr. Dragon Pál Igen - 
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Fülöp Zsolt Igen - 

Hankó László Igen - 

Horváth Győző Igen - 

dr. Kiss László Igen - 

Lakatos Pálné Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 

Simonyi György Igen - 

Szegő Eta Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Benkovits György Távol - 

dr. Bindorffer Györgyi Távol - 

Eszes Sándor Távol - 

Magyar Judit Távol - 

Wachsler Tamás Távol - 

Zsigmondi Éva Távol - 

 

 

Radványi G. Levente  alpolgármester: a  Képviselő-testület a következő határozatot hozza:  

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

38/2006. (II.14.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szentendre Város Önkormányzat 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2003. (II. 24.) Önk. sz. rendelet 18. § (6) 

bekezdés értelmében, valamint az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való rendelkezés 

szabályairól szóló többször módosított 34/2003. (VI. 18.) Önk. számú rendelet 17. § (1) 

bekezdés a) pontjában foglaltak értelmében, a Képviselő-testület által a Pénzügyi és 

Ellenőrzési Bizottságra átruházott hatáskörben a 2005. december 07. – 2006. január 18. 

közötti időszakban tett intézkedésekről szóló beszámolót – elfogadja. 

 

Felelős:      Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság Elnöke 

Határidő:  azonnal 

 

 

Horváth Győző képviselő távozik az ülésteremből, a jelenlévő   képviselők 

száma: 11 fő.  

 
 

Beszámoló a Képviselő-testület által a Szociális és Egészségügyi Bizottságra 

átruházott hatáskörben tett intézkedésekről a 2005. 11. 15. – 2006. 01. 15. közötti 

időszakban 

Előadó: dr. Pázmány Annamária SZEB elnöke 

 

 

Szegő Eta  képviselő:  a szóban forgó lakás bérleti szerződése 2005. augusztus 31-vel lejárt. 

Kérdezi, hogy miért  csak 2006. februárban tárgyalják az ügyet?  

 

dr. Pázmány Annamária képviselő: a Közigazgatási és Népjóléti Iroda  2006. januárban 
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terjesztette  a bizottság elé a kérelmet. A lakásbérleti szerződésről a   január 16-i  

határozatukkal hosszabbították meg. Véleménye szerint az irodát  szükséges kérdezni ez 

ügyben.  Kéri  a tájékoztatást.  

  
Radványi G. Levente  alpolgármester: javasolja, hogy a határozati javaslatot  azzal a 

kiegészítéssel fogadják el, hogy a  Hivatal vezetője a konkrét esetről a  következő testületi  

ülésen adjon tájékoztatás. Szavazásra bocsátja  a határozati javaslatot.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1116   Száma: 2006.02.14/6/0/ 

Ideje: 2006.febr..14 09:48 

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 11 100.00 61.11 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 11 100.00 61.11 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 7   38.89 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

dr. Dietz Ferenc Igen - 

dr. Dragon Pál Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hankó László Igen - 

dr. Kiss László Igen - 

Lakatos Pálné Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 

Simonyi György Igen - 

Szegő Eta Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Benkovits György Távol - 

dr. Bindorffer Györgyi Távol - 

Eszes Sándor Távol - 

Horváth Győző Távol - 

Magyar Judit Távol - 

Wachsler Tamás Távol - 

Zsigmondi Éva Távol - 

 

 

Radványi G. Levente  alpolgármester: a  Képviselő-testület a következő határozatot hozza:  
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Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

39/2006. (II.14.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szentendre Város Önkormányzat 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2003. (II.24.) Önk. sz. rendelet 18. § (6) 

bekezdése értelmében, a 2005. november  15. – 2006. január 15. közötti időszakban 

önkormányzati bérlakásra kötött lakásbérleti szerződések meghosszabbításához a Szociális és 

Egészségügyi Bizottságra átruházott hatáskörben tett intézkedéséről szóló beszámolót 

elfogadja, és egyben felkéri  a Jegyzőt,  adjon tájékoztatást az esetről a következő 

testületi ülésen.  
 

Felelős:     a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke 

Határidő:  azonnal, beszámolásra a 2006. márciusi Képviselő-testületi ülés  

 

 

 

 Beszámoló a Képviselő-testület által a Városgazdálkodási és Környezetvédelmi 

Bizottságra átruházott hatáskörben tett intézkedésekről a 2005. XII. 06. – 2006. I. 

24. közötti időszakban 

Előadó: Eszes Sándor VKB elnöke 

 

 

Radványi G. Levente  alpolgármester: kérdés, hozzászólás nem lévén a határozati javaslatot 

szavazásra bocsátja  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1117   Száma: 2006.02.14/7/0/ 

Ideje: 2006.febr..14 09:49 

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 11 100.00 61.11 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 11 100.00 61.11 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 7   38.89 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

dr. Dietz Ferenc Igen - 

dr. Dragon Pál Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hankó László Igen - 

dr. Kiss László Igen - 
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Lakatos Pálné Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 

Simonyi György Igen - 

Szegő Eta Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Benkovits György Távol - 

dr. Bindorffer Györgyi Távol - 

Eszes Sándor Távol - 

Horváth Győző Távol - 

Magyar Judit Távol - 

Wachsler Tamás Távol - 

Zsigmondi Éva Távol - 

 

Radványi G. Levente  alpolgármester: a  Képviselő-testület a következő határozatot hozza:  

    

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

40/2006. (II.14.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentendre Város 

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

rendelet 18. § (6) bekezdése értelmében, a 2005. XII. 06. – 2006. I. 24. közötti időszakban a 

Képviselő-testület által a Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottságra átruházott 

hatáskörben tett intézkedésről szóló beszámolót elfogadja. 

 

Felelős:  Bizottság elnöke 

Határidő:  azonnal 

 

 

Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról 

Előadó: Miakich Gábor polgármester 

 

 

Szegő Eta  képviselő:  a jelentés 2. oldalán található  a Képviselő-testület  438/2005. (XII. 

13.) Kt. sz. határozatának rövid tartalma, mely szerint  decemberben felkérték a Jogi-

Igazgatási és Ügyrendi Bizottságot, hogy vizsgálja ki a Szentendre Város Egészségügyi 

Intézményei és a szentendrei laborvizsgálatokat végző Unilabor Kft. között  létrejött 

szerződés megkötésének jogszerűségét. 

Az előtte levő  jelentésben az szerepel, hogy  Képviselő-testület a 2006. januári testületi 

ülésén a Szentendre Város Egészségügyi Intézményei és a szentendrei labor vizsgálatokat 

végző Unilabor Kft. között létrejött szerződést érvénytelennek nyilvánította. 

Véleménye szerint hiba csúszott az  anyagba, mert eszerint jelenleg nincs labor Szentendrén.    

 

Radványi G. Levente alpolgármester: egyetért az elhangzottakkal, az anyag hibásan került 

a testület elé.  A  JIÜB tájékoztatóját hallgatta meg a testület  a januári ülésen, de határozat 

nem született. A határozat végrehajtása annyiban történt meg, hogy a  bizottság jelentést tett,  

a testület  viszont nem  döntött a szerződésről, az érvényben van.  

 

dr. Dietz Ferenc képviselő: megerősíti  Alpolgármester Úr által elmondottakat. Arra kapott a 

JIÜB felhatalmazást, hogy vizsgálja meg a szerződéskötés körülményeit. Önálló költségvetési 

intézmény lévén  ezért nem szabhatják meg a számukra a döntést.   
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dr. Pázmány Annamária képviselő: az intézményvezető bonthatja fel a szerződést. 

Tudomása szerint fontolgatja, de nem történt meg. Az orvosok  megerősítették 

fenntartásaikat, a háziorvosok írásban  is jelezték, hogy a betegeiket nem ide küldik 

vizsgálatra.  

 

Radványi G. Levente alpolgármester: szavazásra bocsátja  a határozati javaslatot. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1118   Száma: 2006.02.14/8/0/ 

Ideje: 2006.febr..14 09:56 

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 12 100.00 66.67 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 12 100.00 66.67 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 6   33.33 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

dr. Dietz Ferenc Igen - 

dr. Dragon Pál Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hankó László Igen - 

Horváth Győző Igen - 

dr. Kiss László Igen - 

Lakatos Pálné Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 

Simonyi György Igen - 

Szegő Eta Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Benkovits György Távol - 

dr. Bindorffer Györgyi Távol - 

Eszes Sándor Távol - 

Magyar Judit Távol - 

Wachsler Tamás Távol - 

Zsigmondi Éva Távol - 

 

Radványi G. Levente  alpolgármester: a  Képviselő-testület a következő határozatot hozza:  
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Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

41/2006. (II.14.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a lejárt határidejű 

önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló jelentést.  

 

1.  A 410/2005. (XI.15.) Kt. sz. határozat, 

     453/2005. (XII. 13. Kt. sz. határozat, 

     461/2005. (XII.13.) Kt. sz. határozat, 

     határozat végrehajtására adott jelentést elfogadja, 

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

    189/2005. (V. 10.) Kt. sz. határozat határidejét a Kt. júniusi ülésre, 

    345/2005. (IX.13.) Kt. sz. határozat határidejét a Kt. márciusi ülésre, 

    414/2005. (XI.15.) Kt. sz. határozat határidejét 2006. március 31-re módosítja.  

3. a 438/2005. (XII.13.) Kt. sz. határozat végrehajtására adott jelentést  azzal a megjegyzéssel, 

hogy a Jogi-, Igazgatási és Ügyrendi Bizottság  tájékoztatóját  elfogadta a Képviselő-

testület.  

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

Polgármestert, hogy a tett intézkedésekről számoljon be. 

 

Felelős:  Alpolgármester 

Határidő:   folyamatosan 
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1.  Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének az 

önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló …/2006. (…) Önk. sz. rendeletének 

megalkotásáról 

 Előadó: Radványi G. Levente alpolgármester 

 

 

Radványi G. Levente alpolgármester: bejelenti, hogy Eszes Sándor képviselő telefonon 

tájékoztatta, hogy betegség miatt nem tud megjelenni az ülésen.  

Jelzi, hogy kiosztásra került a költségvetéssel kapcsolatban a független könyvvizsgálói 

jelentés.  

Két bizottság is javasolta – a Költségvetési és Vagyon Bizottság, valamint a Pénzügyi és 

Ellenőrző Bizottság –, hogy kerüljön sor létszám racionalizálásra mind a hivatalban, mind 

pedig az önkormányzat intézményeinél. Hozzáteszi, hogy veszélyesnek és nem jól 

működtethetőnek tartja, ha csak egyértelműen létszámszázalékot határoznak meg. Vannak 

olyan intézmények, ahol nem lehet létszámot módosítani, mint pl. a Tűzoltóság, hiszen az 

más hatáskörbe tartozik. A Képviselő-testület a SZEI személyi kiadásait és annak járulékait a 

2005. évi módosított előirányzatnak megfelelően hagyja jóvá. OEP finanszírozott a létszám, a 

testület nem rendelkezhet róla.  

Ismerteti, hogy megjelent a Szentendrei Könyvklub Közhasznú Egyesület útikönyv sorozat 

kiadásának egy tervezete, amely kérést intézett a testület felé.  

Egy szerződés módosító kérelem érkezett az Erdei Iskola Alapítvány részéről, amelyben kérik 

az Erdei Iskola által a Templomdombi Általános Iskola tetején létesült tantermek, objektumok 

térítésére elfogadott szerződés módosítását. A szerződés jelenleg azt tartalmazza, hogy az 

Önkormányzat évente 1,5 M Ft-ot átutal a teljes keretösszegből, ami 7.634 E Ft. Az 

Alapítvány kéri, hogy a törlesztést hozzák előre, ugyanis a gazdálkodás tisztán a 

pályázatokból történik, és a pályázatokat utólag finanszírozzák, tehát folyamatosan átmeneti 

nehézségeik vannak. Jelenleg a tervezetben 1,5 M Ft szerepel a költségvetési javaslatban.  

A 11let Ifjúsági Egyesület drog prevenciós tevékenységre, érdekvédelemre kért anyagi 

támogatást, összeget nem határozott meg.  

Írásos megkeresésként ezek a módosító indítványok keletkeztek.  

 

Puhl Márta irodavezető: röviden összefoglalja a képviselők számára megküldött 

előterjesztést.  

 

Radványi G. Levente alpolgármester: kérése, hogy ha a képviselők szándékában áll a 

költségek növelése, akkor feltétlenül annak forrását is jelöljék meg.  

 

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

Irodavezető Asszony a bizottsági ülésen is ismertette az előbbiekben hallottakat. A hallottak 

alapján döntött a bizottság, hogy a rendelet-tervezetet az alábbi módosításokkal javasolja a 

Képviselő-testületnek elfogadásra: 

- az önkormányzat intézményeinél 10%-os létszámleépítést javasol vagy minimum 

az üres állásokra és a nyugdíjasok helyére ne vegyenek fel senkit,  

- javasolja a képviselői karbantartási keret átvizsgálását, 

- és a 2006. évi költségvetésben a felújítások és a beruházások táblázatokról a 

képviselő-testületi ülésen soronként szavazzanak. 

Az utolsó mondat tekintetében félreértés történt, a bizottságnak az volt a véleménye, hogy 

soronként tárgyaljanak az egyes tételekről, nem pedig soronként szavazzanak.  

 

dr. Pázmány Annamária képviselő: a Szociális és Egészségügyi Bizottság javasolja, hogy a 

Karitasz és a Vöröskereszt az előterjesztésben jelzett 250 E Ft helyett 500-500 E Ft-ot kapjon. 
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Ezt az Irodavezető Asszonnyal való egyeztetés után az ellátottak pénzbeni juttatásában 

szereplő 108 M Ft-ból javasolták fedezni.  

 

Radványi G. Levente alpolgármester: kérdése, hogy a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság 

elnöke fenntartja-e a javaslatát – mely megegyezik a Költségvetési és Vagyon Bizottság 

javaslatával –, hogy a beruházási és felújítási táblázatokról soronként szavazzanak?  

 

dr. Dragon Pál képviselő: a bizottság elnökeként megerősíti, hogy a KVB fenntartja 

javaslatát.  

 

Radványi G. Levente alpolgármester: a javaslat elég jelentős időt fog igénybe venni, ezért 

saját maga nem javasolja elfogadni. Ügyrendi javaslatként szavazásra bocsátja.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1119   Száma: 2006.02.14/9/0/ 

Ideje: 2006.febr..14 10:16 

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 7 50.00 38.89 

Nem 6 42.86 33.33 

Tartózkodik 1 7.14 5.56 

Szavazott 14 100.00 77.78 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 4   22.22 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

dr. Bindorffer Györgyi Igen - 

dr. Dragon Pál Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Horváth Győző Igen - 

dr. Kiss László Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

dr. Dietz Ferenc Nem - 

Hankó László Nem - 

Magyar Judit Nem - 

Radványi G. Levente alpolgármester Nem - 

Simonyi György Nem - 

Szegő Eta Nem - 

Lakatos Pálné Tart. - 

Benkovits György Távol - 

Eszes Sándor Távol - 

Wachsler Tamás Távol - 

Zsigmondi Éva Távol - 
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Radványi G. Levente alpolgármester: a szavazás eredményeként soronként tárgyal a testület, 

de nem szavaz soronként.  

 

Simonyi György képviselő: láthatóan „pengeélen táncol” a város! A képviselőknek 

korlátozniuk kell a kívánságaikat, mert az első szempont, hogy meg kell menteniük a 

költségvetést, nem pedig a „kívánságműsor” teljesítése. Örömmel vette, hogy a 

létszámleépítés kérdését komolyan veszik. Saját maga már régóta javasolja, de eddig a 

javaslat nem talált meghallgatásra.  

A HVG-ben olvasott egy cikket, amelyben az Önkormányzatokat hasonlították össze, és 

meglepetésére Szentendre a 9. leggazdagabb város Magyarországon. Ehhez képest a 

költségvetés és a városban látható állapotok ezt nem tükrözik.  

Elmondta Irodavezető Asszony, hogy le kell szorítani a kiadásokat. Kérdése, hogy az 

pontosan mit jelent? 385 M Ft-ra hitelképes az Önkormányzat, amelyből 260 M Ft el van 

költve. Gyakorlatilag így a hitelképesség 120 M Ft, a törvényes korlát pedig 560 M Ft. Ezt a 

számot kell megjelölni, mert ehhez képest kell leszorítani a költségvetési hiányt.  

A szállító tartozások 903 M Ft, kérdése, hogy mennyi abból a tavalyról áthúzódó?  

Meg kell próbálni nullszaldóra csökkenteni a hiányt, de arra is gondolni kell, hogy idén 

jönnek előre nem látható kiadások, így valamiféle tartalékkal kellene leszorítani a hiányt.  

Kaptak a képviselők egy jelentést a független könyvvizsgálótól, amelyet nagyon kevésnek 

érez. Kérdése Könyvvizsgáló Úrhoz, mit lehetne a költségvetéssel csinálni, hogy javuljon a 

hiány? Tud-e ötletet adni vagy nem kíván ahhoz hozzájárulni? Szeretné, ha a könyvvizsgáló 

részletesebben hozzászólna a kérdéshez.  

 

dr. Dietz Ferenc képviselő: szintén a könyvvizsgálói jelentésen háborodott fel. Kéri, hogy a 

Könyvvizsgáló Úrnak adják meg a szót, hogy részletesebben is kifejthesse az álláspontját. 

Egy teljesen általános összefoglalás történt. Kíváncsi, hogy egyes tételekhez is milyen 

konkrét javaslatai vannak?  

Irodavezető Asszony is elmondta, hogy a központi pénz 65 M Ft-tal kevesebb. Az 

Önkormányzat ennyivel kevesebb központi pénzzel gazdálkodik. Kissé félrevezető az, hogy 

Szentendre a 9. leggazdagabb város. A kérdést az SZJA szempontjából nézték meg, és mint 

köztudott az SZJA-nak csak a töredéke marad a városban.  

Egyetért Simonyi György képviselővel abban, hogy oda kell figyelniük a képviselőknek, és 

minél szigorúbban megszabni a költségvetés határait a törvényi előírásokra tekintettel is. 

Viszont nem nevezné „kívánságműsornak” a fontos és közérdekű célok támogatását, mint 

akár a rendőrség, akár a polgárőrség támogatása, vagy a Karitasz és Vöröskereszt segítése.  

 

Zakar Ágnes képviselő: az SZJA alapján valószínű, hogy Szentendre előkelő helyen áll, de 

azon összegnek még mindig csak töredéke kerül a városhoz.  

Kérdése Közgazdasági Irodavezető Asszonyhoz, hogy törvényszerű, ha egy ilyen város 

ennyire eladósodott? Nevezze meg azokat a pontokat, amelyeken a mindenkori képviselők 

változtathatnának. Jogosan elvárható a Szentendrén élőktől, hogy a 140 M Ft gépjármű 

adóból, amelyet befizetnek, abból az utakat újítsák fel. Úgy látja, hogy a költségvetési 

koncepcióval múltkorában eltöltöttek bizonyos időt teljesen feleslegesen. Útfelújításra 

egyáltalán nem jelöltek meg összeget. Miből fognak kátyúzni és utakat javítani? Viszont 

nagyon örvendetes, hogy lesz egy 90 M Ft-os útfelújítás 8 utcában. Továbbá támogatandó, 

hogy pályázat kerül beadásra a Nap utca és környékére. Ezek jelentős összegek, de azon kívül 

megoldatlan sok száz utca helyzete. A belvárosban a makadám utak felújítása sürgetős. 

Szeretné tudni, hogy az útjavításra konkrétan mennyit fognak tudni fordítani? Hol van azon 

összeg, amely a költségvetési koncepcióba bekerült, miszerint a tavaly évben elmaradt 100 M 

Ft hitelt felveszik bizonyos utaknak a felújítására.  
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Radványi G. Levente alpolgármester: az utakkal kapcsolatban elmondja, hogy már döntések 

születtek pályázatokról, tehát azon a soron is meg vannak jelenítve, 20, illetve 30 M Ft-tal 

szerepelnek a táblázatban. A 20 M Ft tényleges döntés értelmében, a 30 M Ft függő tételként, 

vagyis ha plusz bevétel érkezik. A koncepciót valóban megalkották, de akkor még nem voltak 

láthatóak a tényleges számok, hiszen a költségvetési törvény akkor még nem létezett.  

Az említett HVG-s írás statisztikai elemezés volt, nem a város hivataláról, hanem a 

városokról általában, különféle elemeket kiemelve (egy családot tekintve hány autó van, 

személyi jövedelem, lakástulajdonok). Ez alapján a város gazdag, míg a várost üzemeltető 

Önkormányzat és Hivatal ezt korántsem mondhatja el magáról.  

 

Puhl Márta irodavezető: Zakar Ágnes képviselő felvetésére elmondja, hogy nem 

törvényszerű, hogy a város ekkora hiánnyal küzd, de ez egy hosszú folyamat. Az utolsó 

három évet nézve, hogy próbálkoztak évente az önhibáján kívül hátrányos helyzetbe kerülő 

önkormányzatok támogatásának az igénybevételével, és minden évben megállapításra került, 

hogy vagy vissza kell fizetni, vagy nem jogosult az Önkormányzat. Kimutatható volt 2005. 

évben is, hogy a működtetés 10%-kal meghaladja az elvárt szintet. Az elvárt szintbe 

beleszámít az is, amit az Önkormányzat az intézmények működtetéséhez hozzátesz, de nem 

olyan mértékben, mint Szentendre. Ha a mai napon születik egy olyan döntés, hogy bizonyos 

tartós kötelezettségekből visszalép a város, akkor elindulhat egy olyan folyamat, ami nyilván 

nem egy-két évnek lesz az eredménye. A működtetés egyensúlyba kerül, és azok a szabad 

pénzek, amik az Önkormányzat saját bevételei, egy fejlesztési folyamatra fordítódhatnak, 

illetve elkezdődhetne a fejlődés. Amíg a működtetést nem tudják finanszírozni, addig nem 

lehet fejlesztésről, illetve fejlődésről beszélni, mert ezek egymás kárára mennek. 

Gyakorlatilag a befolyó pénzek nap mint nap meg vannak „pántlikázva”, válogatnak, hogy 

éppen melyik fizetési kötelezettségnek tudnak eleget tenni. Érdekes lenne egy tanulmány 

készítése arra vonatkozóan, hogy meddig vezethető vissza ez a gazdálkodás, illetve melyik 

volt az az év, amikor olyan tartós kötelezettségvállalásra került sor, ami ide juttatta az 

Önkormányzatot, hogy a mai napig ilyen feszített 1 Mrd Ft-os hiánnyal, illetve reális, 1,5 Mrd 

Ft hiánnyal számol. Voltak év közben átfogó vizsgálatok, nagyon sokszor visszaadták az 

ellenőrző szervnek, hogy nem mutat rá azokra az okokra, amik az egyik évről a másikra 

kiugró költségvetési terhet róttak az Önkormányzatra. Tudják azt, hogy voltak az elmúlt 5-6 

évben olyan bérfejlesztések, amik igencsak magas terhet jelentettek.  

Útfelújításra jelen költségvetési javaslat is tartalmaz a négy nagyberuházáson kívül is jelentős 

pénzeszközöket. Ha mást nem tekint, csak a Működtetés, 5. sz. melléklet szerinti út-híd 

felújítást, kátyúzást 42 M Ft-tal, és a felújításoknál és beruházásoknál is 4-5 olyan tétel van, 

ami ilyen fejlesztésre irányul. Összességében nem adta össze, de kb. 200-220 M Ft-ot tesz ki 

az az útfelújítás, beruházás, ami pályázati pénzeszközökkel, önkormányzati önrésszel, 

képviselői kerettel valósul meg. Valószínű, hogy ez az előterjesztés hibája, illetve 

költségvetés szerkezetének hibája, hogy ezeket a pénzeket össze kell keresni, de segíthetnek 

abban, hogy az nagyságrendileg mennyi.  

Simonyi György képviselő kérdésére válaszolja, úgy gondolja, hogy elég egzakt módon 

meghatározta azt az 533 M Ft-ot, ami a hiány lehet számítása szerint. Látszik az 1. sz. 

mellékletből elkülönítve, hogy mennyi a működtetés és felhalmozás hiánya. A működtetési 

463 M Ft, a felhalmozási 440 M Ft.  

Az áthúzódó tartozásokra elmondja, hogy 200 M Ft-os áthúzódó kiadás volt 2005. évről 2006. 

évre, de ez egy tendencia. Ezt tapasztalta 2004-ben is, 2005-ben is, és valószínű ez lesz 2006-

ban is. Ezeknek a nagy része nem lejárt tartozások, tehát egy állomány tulajdonképpen. Ami 

miatt jelenleg úgy tűnik, hogy nagyon nagy a tartozásállomány, az a nagyberuházások 

esetében a még nem határidős fizetési kötelezettség.  

 

dr. Dietz Ferenc képviselő: ügyrendi javaslata, hogy a képviselők a 6 perces hozzászólási 

idejűket egyben is felhasználhassák.  
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Radványi G. Levente alpolgármester: az ügyrendi javaslatot szavazásra bocsátja.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1120   Száma: 2006.02.14/9/0/ 

Ideje: 2006.febr..14 10:34 

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 12 85.71 66.67 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 2 14.29 11.11 

Szavazott 14 100.00 77.78 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 4   22.22 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

dr. Bindorffer Györgyi Igen - 

dr. Dietz Ferenc Igen - 

dr. Dragon Pál Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Horváth Győző Igen - 

dr. Kiss László Igen - 

Lakatos Pálné Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 

Simonyi György Igen - 

Szegő Eta Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Hankó László Tart. - 

Magyar Judit Tart. - 

Benkovits György Távol - 

Eszes Sándor Távol - 

Wachsler Tamás Távol - 

Zsigmondi Éva Távol - 

 

     

Horváth Győző képviselő: a novemberi módosító javaslatát fenntartja, amikor először 

tárgyalták a költségvetést, és a Képviselő-testület elfogadta a javaslatát, miszerint a működési 

költségvetés fél százalékát kérte a sportegyesületek támogatására fordítani. Szeretné, ha a 

testület összességében a 18 M Ft-ot megszavazná a sportra, figyelembe véve, hogy hány 

sportegyesület működik Szentendrén, és milyen eredményeket értek el. Ha csak azt a 

lélekszámot veszik figyelembe 10 évre visszamenőleg, azt a koncepciót, amelynek 

következtében nőtt a városban a sportolni vágyó gyermekek, fiatalok létszáma, akkor nem 

szabad kicsinyesnek lenni. És azokat a negatív tendenciákat, amelyeket jelez a rendőrség, a 

közterület-felügyelet, a polgárőrség a drogozó fiatalokról, akkor a testületnek óriási a 
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felelőssége. Kéri, hogy a novemberi javaslatát változatlan formában fogadja el a testület, tehát 

állítsák be a támogatásra a működési költségvetés fél százalékát.  

 

Radványi G. Levente alpolgármester: megjegyzi, hogy bizonyos támogatások nem mindig 

ugyanazon a helyen és ugyanazon összeg szerint jelennek meg, hasonlóan az utaknál. 

Megemlíti az ingyenesen, vagy minimális díjért átadott ingatlanokat, amelyek költséget 

jelentenek.  

 

Aszódi Albert könyvvizsgáló: egy könyvvizsgálónak a rendelkezésre álló adatok alapján kell 

véleményt mondania. A testületnek kell döntenie a költségvetés jóváhagyásában. 

Köztudomású, hogy az Önkormányzat nagyon el van adósodva, rendkívül nagy az adósság 

állománya. Fő feladat elsősorban az adósság csökkentése. Elhangzott egy nagyon jó javaslat: 

a létszámcsökkentés. A létszámcsökkentésnek a jelenlegi hatása kisebb, mint a jövőbeni 

hatása várható. A jövőbeni hatása sokkal nagyobb lesz, ezért kéri a Képviselő-testületet, hogy 

gondolja át a javaslatot. Javasolja, hogy összességében a támogatásokat kell áttekintenie a 

testületnek, hiszen ott is egy nagyon nagy összeget lehetne megspórolni.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: a nehéz költségvetési helyzet rászorítja a képviselőket arra, hogy a 

mindenki által kivívott pozíciókat újra kell vizsgálni. Ki kell deríteni, hogy valóban szükség 

van-e ezen pozícióknak a védésére vagy sem. A kérdést újra felül kell vizsgálni, mert ha nem, 

akkor csődbe megy a város. Akkor gondolkodhatnak azon, hogy mennyi legyen a közvilágítás 

időtartama, melyik iskola tanárai kapnak adott hónapban fizetést és melyiké nem. Kisarkítva a 

helyzetet, valahol itt tart a város. A vagyon véges, és a vagyongazdálkodás sem volt teljesen 

tökéletes, akár csak az elmúlt három évet nézve. Nem fog a testület népszerű döntéseket 

hozni, de meg kell cselekedje azért, hogy a következő Önkormányzat valamilyen úton-módon 

a várost végre el tudja indítani valamiféle fejlődési pályán, és ne csak vegetálás történjen. A 

Polgármesteri Hivatalt is át kell szervezni, a hivatal működését, a hivatalban ellátandó 

feladatokat is. Meg kell lépni a nehéz és népszerűtlen lépéseket. A vagyongazdálkodáson is 

változtatni kell, hiszen az önkormányzati vagyongazdálkodás hagy némi kívánnivalót maga 

után. Az Önkormányzatnak más szervezeti formában kell, hogy a még meglévő vagyonát 

hasznosítsa. Az önkormányzati tulajdonú cégeket is át kell alakítani, és meg kell nézni, hogy 

milyen feladatokat lehet ellátni kistérségben, összefogva más településekkel, és milyen 

feladatokat lehet megoldani különálló szervezeti formában. És ha ezeket most a Képviselő-

testület megteszi, lehet, hogy nem lesz népszerű, és lehet, hogy támadni fogják a képviselőket 

ezekért a lépésekért, de akkor bátran kiállhatnak a lakók elé, hogy felvállalták azért, mert a 

helyzetet meg kell oldani. Hiszen nincs már miből finanszírozni sem a bérjellegű 

kifizetéseket, sem a beruházásokat, mert nincs a városnak tartaléka sem hitelből, sem 

vagyonból.  

Javasolja 2 M Ft-tal csökkenteni a bérköltséget úgy, hogy ezután sem szeretné felvenni a 

képviselői tiszteletdíját. Kéri a képviselőket, hogy az általa a körzetében elkezdett 

beruházásokat majd támogassák, tehát a beruházási oldalon 2 M Ft-tal szeretné megnövelni a 

beruházási tételeket.  

 

Magyar Judit képviselő: a hozzászólásokban nem igazán tűnt ki, hogy 903 M Ft-os hiánnyal 

küszködik a város. 440 M Ft felhalmozási, és 463 M Ft működési hiányról van szó. Ebből 

pluszokat nem igazán lehet javasolni, legfeljebb átcsoportosítást lehet elképzelni nagyon 

fontos ügyekre.  

Az utakkal kapcsolatban elmondja, hogy azokra saját maga is többet szeretne költeni. A 2005. 

évben háromszor került a testület elé egy költségvetést kímélő útfelújítás vagy nagyobb 

útberuházási projekt, amit háromszor utasított el a testület. Továbbra is úgy véli, hogy nem a 

költségvetésbe kellene beépíteni az utak felújítását, hanem más módon, hitelekből vagy egyéb 

finanszírozási formákból. Sokkal nagyobb útfelújításra lenne szükség a városban, mint 



 30 

amekkorára a költségvetés engedhetné.  

A képviselői karbantartási keret szeretné, ha megmaradhatna a költségvetésben a hiány 

csökkentésére, amely 30 M Ft.  

Kéri, hogy a testület szavazza meg a Költségvetési és Vagyon Bizottság javaslatát a 10%-os 

létszámleépítésről. Egyetért Fülöp Zsolt képviselővel abban, hogy koncepcionális kérdéseket 

kell elindítani. A mai napon viszont az a Képviselő-testület feladata, hogy 533 M Ft-ra 

szorítsák le a hiányt.  

 

Puhl Márta irodavezető: az elmúlt másfél év alatt igyekezett átláthatóvá tenni az 

Önkormányzat pénzügyi-gazdasági helyzetét.  

A 10%-os létszámleépítéssel kapcsolatban egy közös megoldásra keresi a javaslatot. 

Felolvassa azt a javaslatot, amelyről dönteni kellene, hogy a költségvetés átdolgozható 

legyen, és az intézményvezetők is tudják a megoldást. Az lenne a lényege, hogy visszalépnek 

a 2005. éves személyi kiadások szintjére. Ez úgy történhetne meg, hogy a létszámleépítés 

eredményeként a személyi juttatások olyan struktúrájának kell kialakulnia, mely 

finanszírozható a 2005. évi intézményi költségvetésben személyi juttatásra és annak 

járulékaira biztosított előirányzatból, és fedezetet nyújt a Kjt. és a Ktv. szerinti 

bérnövekedésre. Ez alól kivételt képezne a Tűzoltóság, ahol teljes mértékig az állami 

költségvetés biztosítja a személyi juttatásokat. Kivételt képezne továbbá a SZEI személyi 

kiadása, ami a módosított 2005. évi előirányzatban hagynának jóvá, és a Polgármesteri 

Hivatal 2005. évi személyi kiadásai csak az időközi választás miatt felmerülő, mintegy 6 M 

Ft-os többletkiadással térhetne el. A létszámleépítéssel kapcsolatos kiadásokra, felmentési 

időre járó bér, végkielégítés évközi átcsoportosítása a dologi kiadás megtakarítás nyújtson 

fedezetet, figyelembe véve a költségvetési törvény 5. sz. melléklete szerint igénybe vehető 

központi támogatást. Javaslata, hogy ezen elvek mentén hajtsák végre a létszám 

racionalizálást. Lehet, hogy lesznek intézmények, ahol nem 10%-ról van szó, lehet, hogy lesz 

intézmény, ahol többről, és az is lehet, hogy vannak még olyan tartalékok a személyi kiadások 

vonatkozásában, amelyeket erre fel lehet használni, illetve vannak olyan juttatások, amelyek 

adhatók. Ezt mindenféleképpen az intézményvezetőnek kellene eldönteni, hogy ő hogy tud 

visszalépni a 2005. évi előirányzat szintjére. Az a javaslata, hogy egy hónapon belül hajtsák 

végre a feladatot, nézzék meg, hogy melyik intézménynél mikor hoz eredményt, milyen 

ütemben tud eredményt hozni.  

 

Radványi G. Levente alpolgármester: kiegészítésként elmondja, hogy szerencsésnek tartaná, 

ha Irodavezető Asszony által elmondottakat tudnák kezelni. Egyik oldalról egy racionalitása 

van, hogy nem szigorúan létszámhoz ragaszkodva történnének az intézkedések, ami lehet, 

hogy gazdaságilag rosszabbat hoz, és adott esetben még működésben is, hiszen nincs 

lehetőség, hogy erősen korlátozza a minőségi változtatás lehetőségét. A másik pedig az, hogy 

rövid időn belül megtörténnek a választások. Szerencsésnek tartaná, ha a végszóban már a 

polgármesternek is lenne egy kis szava, és az elképzelése érvényesülhetne bizonyos szervezeti 

változásoknál. Terjessze be ő a javaslatot az intézményvezetőkkel egyeztetve, hiszen ha rövid 

időre is, de az ő felelőssége, hogy a hivatal hogyan működik, és egyáltalán a város 

gazdálkodásában hogyan összegzi a képviselők véleményét és a lehetőségeket.  

 

Zakar Ágnes képviselő: kérdése Irodavezető Asszonytól, hogy az 5%-os béremelésből 

mennyi az a pénz, amennyit az állam fizet ki, és amit a városnak kell kigazdálkodni?  

Olvasta a költségvetésben, hogy a nagyadózóknak nem számít ide a telephelyük. Kérdése, 

hogy ez miatt csökken az iparűzési adó 20 M Ft-tal?  

A költségvetési koncepcióval a jelenlegi tervezet nem egyezik pl. a támogatásoknál. A 

Szentendre és Vidéke c. újság kap 3,6 M Ft-ot, és a Kht. is 7.930 E Ft-ot. Ez a kettő 

támogatás évi 10 M Ft felett van. Kéri ezt valaki által ismertetni. Ugyanakkor elfogadásra 

került korábban, hogy a Gondolat Tv-t is támogassák, ha már önkormányzati médium, de 



 31 

sehol nem látja, hogy szerepelne a költségvetésben. Kérdése, hogy ez mi miatt maradt ki?  

Javasolja, hogy részletezzék az utazási költségeket, és azt csökkentsék le nullára. Ha valaki 

utazni szándékozik, azt tegye magánúton.  

Tervezési költségre tavaly évben 10 M Ft-ot költöttek a tervezett 65 M Ft helyett. Ezek szerint 

mennyit kell tervezésre költeni egy évben? Valóban nem lenne jó lemaradni EU-s 

pályázatokról, de ha nem kell 65 M Ft-ot költeni, hanem csak 20 M Ft-ot, akkor a maradék 

hitelt javasolja intézményi felújításra fordítani. A felújítás szerepel egy nagy tételként, és 

nagyon jól jött, hogy tavaly az Irodavezető Asszony segített a GESZ-nek a pénzmaradványt 

átcsoportosítani, és a GESZ abból intézte az óvoda felújítást. Ez a korábbi évekhez képest 

nagyon eredményes volt.  

Kérdése, hogy a támogatási oldalt nézve a Városfejlesztési Kht.-tól nem lehet-e összeget 

elvenni?  

Nagyon támogatja a Vöröskereszt és Karitasz támogatásának emelését, hiszen nélkülöző 

emberek számára szerveznek ételosztást.  

Kérdése, hogy a Tavaszi Fesztiválra 3.750 E Ft-ot kell-e fordítani?  

Megemlíti, hogy a Polgárőrségnél nagyon fontos a szinten tartás. Nagyon jól működik, és 

visszatartó ereje van.  

Tavaly terveztek be a honismereti oktatás támogatására 200 E Ft-ot, de pl. a sport támogatása 

18 M Ft. A sport is fontos, de tekintsék a képviselők az arányokat is. Az önkormányzati 

iskolák, óvodák kimehetnek a Skanzenba, és olyan honismereti foglalkozást kapnak, amely 

páratlan, ezért kéri a 200 E Ft támogatását, ezzel legalább az előző évi összeget adják meg 

számukra.  

350 E Ft plusz összeget javasolt a támogatásoknál, amelyet javasol elvonni a Városfejlesztési 

Kht.-tól, ha lehetséges. Kérdése, hogy a Kht. esetében a Controll vizsgálat hol tart?  

 

Hankó László képviselő: ügyrendi felvetésében kéri, hogy figyeljenek oda a képviselők a 

hozzászólási idejük betartására. 

A Panel Plusz Programmal kapcsolatban elmondja, hogy kedvet csináljanak a programhoz, és 

segítsék azokat, akik abban esetleg részt szeretnének venni, szeretné, ha 20 M Ft-ot 

beépítenének a költségvetésbe kamattámogatásra. A kútfúrás egyik évben sem történik meg, 

így ebből szeretné átcsoportosítani a 20 M Ft-ot. Mivel ez 29 M Ft-ról szól, marad 9 M Ft, 

amit szeretne a távhővezetékek felújítására beépíteni, amennyiben nem lesz karbantartási 

keret. Amennyiben lesz karbantartási keret, a sajátjából 3 M Ft-ot fog javasolni a 

távhővezetékek felújítására.  

 

dr. Bindorffer Györgyi képviselő: a Művelődési és Kisebbségi Bizottság végigtárgyalta azon 

témákat, amelyek a bizottság kompetenciájába tartozik. Az a szemlélet, amely jelenleg az 

Önkormányzat teljesítőképessége, ill. szolgáltató és támogatási kötelezettsége – a lakosság 

részéről való elvárásokat érti ezalatt – mindenképpen meg kell változtatni. Nagyon 

népszerűtlen, de tudomásul kell venni a lakosságnak, hogy nem lehet 18 M Ft-ot elsportolni. 

Nem tudja, hogy a Gondolat Tv mitől önkormányzati médium. Egyszerűen ebben az évben 

nagyon a pályázatokra kell koncentrálnia mindenkinek, ill. ha vannak kisebb-nagyobb 

projektek, akkor lakossági gyűjtéseket kell szervezni a civil egyesületeknek is. Mire a ciklus 

végére érnek, akkor pl. a sportegyesületek sokkal kevesebb önkormányzati támogatást 

kapjanak, és sokkal nagyobb részt próbáljanak saját maguk hirdetések, szponzorok által 

összegyűjteni.  

Távlatilag az Önkormányzatnak felül kell vizsgálnia a támogatási programját. Tisztáznia kell, 

hogy egyes tételek kötelező önkormányzati feladatok-e. A nem kötelezőekre pedig ne adjon 

támogatást. A civil szférát rá kell venni arra, hogy saját maga próbáljon források után nézni.  

Nem javasolja a képviselők karbantartási 30 M Ft-os keretét megszavazni. Az 

esélyegyenlőséget messzemenően sérti. A 10%-os leépítéssel egyetért. Racionalizálni kell 

munkafolyamatokat, nagyon sok olyan munkafolyamat van az Önkormányzaton belül, amit ki 
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lehet szervezni.  

Az 5/b számú mellékletben a Szentendre és Vidéke támogatása 3,6 M Ft-tal szerepel. 

Személyes véleménye, hogy az újság jelenjen meg kéthetente, és így csökkentsék a 

költségeket. Az újság folytasson erősebb hirdetésszervezői tevékenységet, hiszen minden 

újság ezt teszi. Nem tudja pontosan az összeget, a Kht.-val együtt kellene a kérdést vizsgálni.  

A Kisebbségi Önkormányzatok lemondtak a 400 E Ft-ról, amelyet négy kisebbségi 

önkormányzat kapna.  

A Város- és községgazdálkodási szolgáltatás sort a bizottsági javaslat szerint törölni javasolja, 

semmiféle alapítványokat ne támogassanak az idén. Nem is látható, hogy az alapítványok 

mire költik a pénzt, soha nem látott egy alapítványi beszámolót, elszámolást. 

Akcióprogramokat, civil kezdeményezésként szintén nem lehet támogatni.  

Helyi védett épületek felújításának támogatása 1 M Ft-tal szerepel, nem tudják mit jelent. Az 

1 M Ft kevés arra, hogy bármit el lehessen érni.  

Táboroztatás, honismereti oktatás, környezetvédelmi oktatás sorokat mind törölni javasolják. 

Járuljanak hozzá a szülők, ha extra szolgáltatásokat szeretnének a gyermekeiknek. A 100 E Ft 

kevés rá, emelni pedig nem tudják.  

Máshova nem sorolt kulturális tevékenységeket összevonták egy 1.750 E Ft-os alapba, 

amelyek pályázatok, és a részleteit ki fogják dolgozni. A máshová nem sorolt kulturális 

tevékenység 8 M Ft-jában vannak a városi ünnepségek és külföldi utazások. Ezt le kell 

csökkenteni nullára, vagy legalább vegyék le 2 M Ft-ra, amely elég a négy városi ünnepségre.  

A bizottság összesen 9 M Ft-ot faragott le a költségvetésből.  

 

Szegő Eta képviselő: nagy problémát jelent, és fájlalja, mert a költségvetés 67 M Ft-tal lett 

kevesebb, de a 67 M Ft-nak legalább a felét a szociális juttatások jelentik. Sajnos elsőként 

mindig a szociális juttatásokat csökkenti a költségvetést készítő.  

A személyi kiadások csökkentése a hivatalnál megoldható, ha ezzel együtt a munkát és a 

feladatokat is átdolgozzák. Meggyőződése, hogy egyszerűsítéssel a munkát is lehetne 

csökkenteni.  

Úgy látja, hogy az Önkormányzat emberei nem elég következetesek, pl. az adóellenőrzés 

terén. Nem ismert a lakosok számára pl. az sem, hogy a hó eltakarítás elmulasztása miatt 

büntetés szabható ki. Egyszer sem büntettek soha senkit, de érdemes lenne a harmadik 

felszólítás után büntetést kiszabni. Ehhez viszont az kellene, hogy valaki ezeket ellenőrizze.  

Elmondja, hogy komoly összeget kellene a hivatal épületének felújítására és fenntartására 

költeni. A díszteremben kerülnek megtartásra színvonalas programok, hangversenyek, 

esküvőket is bonyolítanak, miközben évek óta egy fillért sem fordítanak a felújítására.  

 

dr. Kiss László képviselő: nem hallott javaslatokat arra vonatkozóan, hogy miként 

szaporítsák a pénz, amit fel szeretnének osztani?  

Ma még megtárgyalásra kerül egy olyan napirend, amivel jelentős anyagiakhoz juthatna a 

város. Kérése, hogy a képviselők ugyanolyan komolysággal tárgyalják majd a parkolás 

kérdését, mint amilyennel az elosztást próbálják jól végezni.  

  

dr. Dietz Ferenc képviselő: az a gond sok kérdésben, hogy a képviselők nem nézik a 

pénzügyi kihatásait az egyes elvonásoknak.  

A 10% létszámleépítés hirtelen felmerült, mint „csodafegyver”, hogy azzal csökkentik a 

kiadásokat. Maga az ötlet nem rossz, és nem elvetendő, és valóban jelentős megtakarítással 

jár, de alaposan végig kell járni és gondolni. Pár hónappal ezelőtt volt egy körkérdés az 

önkormányzati intézmények vezetőihez, hogy hol lehetne bármilyen pénzt, akár személyi, 

akár dologi kiadást csökkenteni. Minden intézményvezetőtől visszakapták, hogy sehol. 

Többek között Jegyző Asszony is nyilatkozott, hogy az új Ket. hatályba lépésével annyira 

megnövekedtek a terhek, hogy nem lehet jelentős létszámcsökkentést végrehajtani. Ezek után 

folytatott-e a hivatal bármilyen egyeztetést az intézmények vezetőivel, vagy leállt a folyamat? 
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Történt-e bármilyen végiggondolás, már tudják-e, hogy honnét vesznek el pénzt?  

A támogatások csökkentése fájó, de elképzelhető. Az nem elfogadható megállapítás, hogy 

valaki úgy nyilatkozik, hogy nem láthatók ezeknek a szervezeteknek a munkája, és nem 

tudható, hogy ténylegesen mit csináltak. A Biztonságos Városért Alapítványról tudja, hogy 

nagyon komoly munkát végeznek, mert a Jogi- Igazgatási és Ügyrendi Bizottság elé kerül a 

beszámolójuk. Az Egészséges Városért Közalapítványnak szintén látta az anyagát, hogy 

ténylegesen milyen munkát végeznek, milyen konferenciákat szerveznek a kábítószer 

megelőzéssel kapcsolatban, milyen eredményeket értek el, ugyanúgy az Erdei Iskolával 

kapcsolatban, valamint a Skanzennel kapcsolatban is milyen kirándulások vannak. A Zöld 

Hírlevelet pedig a képviselői postaládába rendszeresen megkapja, amelyben szintén láthatóak 

az eredmények, és láthatóak, hogy milyen részkutatásokat folytatnak. El tudja fogadni, hogy 

elvegyenek valahonnan pénzt, mert nincs. De hogy azt mondják a civil szervezeteknek és 

alapítványoknak, hogy nem végeznek semmiféle érdemi munkát, az elfogadhatatlan.  

Tervekből a pénz elvételét nem támogatja, ezt a legutolsó lépésként tegyék meg. 

Támogatásokból el kell venni, de a tervezésből semmiképpen sem. Az Önkormányzat 

bevételei nem fognak növekedni. Az iparűzési adó átmenetileg van, SZJA-ból kapnak-e vagy 

sem a központi költségvetésből az nem tudható, majd eldöntik, új bevételek pedig nem 

lesznek. Csak abban reménykedhetnek, hogy minél több EU-s pénzt tudnak lehívni, és 

eredményesen részt vesznek a pályázatokon. De ahhoz, hogy bármin részt tudjanak venni, 

ahhoz az kell, hogy jó legyen az abszorciós, a befogadó képességük, nagyon sok ötletük, 

javaslatuk legyen, kész terveik és pályázataik. Átszervezések valóban szükségesek, a 

testületnek a hatáskörében is. Az előterjesztések részletessége viszont szükséges ahhoz, hogy 

jó döntést hozzanak. Hiszen ha félinformációkkal rendelkeznek a képviselők, akkor állandóan 

a kérdéseiket fogják feltenni az üléseken.  

Az adóbehajtás az utóbbi időben növekedett és eredményesebb lett, de ezt kell még jobban 

erősíteni. A közterület-felügyelők bírsága szintén az Önkormányzathoz folyik be, ugyan 

kevés, de mégis a városé.  

 

Lakatos Pálné képviselő: felhívja a figyelmet, hogy a képviselői keretet ha megszavazzák, 

akkor nem 30 M Ft lenne, hanem a Közigazgatási Hivatal véleménye szerint 54 M Ft, mert 

akkor mindenkinek jár.  

A Szentendre és Vidéke 3,6 M Ft támogatását is soknak tartja, nem szolgálja teljes egészében 

a város érdekeit. Két oldalt kapna az Önkormányzat a közérdekű közleményeire, de mégis 

csak egy oldalon jelenik meg. Ezzel ellentétben látta az Óbudai újságot, ami nagyon 

színvonalas. Ingyenes és 22. oldalon nagyon jól tájékoztatja a lakókat.  

Az Erdei Iskola Alapítvány vezetője jelen van, szeretné, ha szót kapna és a képviselők 

meghallgatnák.  

A beruházás 4. sz. mellékletben, a közvilágítás rovatban nem találja az Eötvös u. közvilágítás 

bővítését. 4 éve nem sikerül megvalósítani az utcában egy lámpatestet. Kéri, hogy legalább 

tervezzék meg!  

 

dr. Dragon Pál képviselő: a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság is a 903 M Ft lefaragására 

törekszik, ezért el is fogadták a létszámleépítésre vonatkozó javaslatot. Saját maga az 

Alpolgármester Úr és dr. Dietz Ferenc képviselő felvetésével ért egyet, mely szerint a 

létszámleépítés kérdését nagyon körültekintően kell kezelni. A hozzá kapcsolódó 

lehetőségeket is számításba kell venni, pl. a nyugdíjas helyet nem szükséges feltölteni, a 

munkát el kell osztani. A feladatok egy részének  kihelyezésével is lehet megtakarítást elérni.  

A bevételek növelése valóban szükséges. A PEB rendszeresen meghallgatja az Adóiroda 

beszámolóját, és tudomása szerint az adóbehajtásra nagy súlyt helyeznek. Úgy érzi, azért itt is 

vannak még tartalékok.  

A vagyongazdálkodással kapcsolatban is vannak még tartalékok, a bevétel vonatkozásában. 

Vannak olyan ingatlanok is, amiket talán még a hiány pótlására és új feladatok megoldására is 
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be lehet tervezni. A vagyongazdálkodásnál megemlíti, hogy feltétlenül támogatni kell olyan 

kezdeményezéseket, ahol a források szinte lakossági vagy vállalkozói forrásként jönnek be, 

tehát a vagyongazdálkodásból származó bevételeket ezeknek a költségeknek, kiadásoknak a 

finanszírozására fordíthatnák. Érti ezalatt, hogy a kútfúrást semmiféleképpen nem hagyná ki, 

és ebben kéri a képviselők támogatását is. Ez a város turisztikai fejlődését is szolgálná, és erre 

egy turisztikai vagy egészségmegőrző programot építhetnének, ami a turistaközpontot télen is 

működtetővé tenné. Ugyanakkor erre a beruházási célra van egy 30 M Ft-os lakossági ígéret 

is, amelyet nem nélkülözhetnek. Megemlíti az út- és közműtársulásokat, amelyet nem lát 

jelölve. Feltétlenül kell erre keretet biztosítani, mert ebben az esetben a lakosság önerővel 

hozzájárul. A lakosság útjavításokra befizetett összegei az adóból leírhatók. Látja a lakosság 

aktivitását, hogy hajlandó nemes célok érdekében hozzájárulni, és így akár a költségvetésnek 

is előleg. Tehát az út- közműtársulást, és a kútfúrást mindenképpen kéri és javasolja 

megtartani a költségvetésben.   

A sporttámogatás megtartását feltétlenül fontosnak tartja, hiszen nagyon komoly lakossági 

támogatások is vannak. A szülők is nagy mértékben hozzájárulnak gyermekeik sportolási 

lehetőségeihez, és a társadalom, az ifjúság nevelése szempontjából ennek nagy jelentősége 

van.   

Javaslata, hogy a sportegyesületek támogatására biztosítsanak plusz 5 millió Ft-ot a 

költségvetésben. A forrást a későbbiekben megjelöli.  

  

dr. Molnár Ildikó jegyző: több képviselő részéről elhangzott a Költségvetési és Vagyon 

Bizottság által megfogalmazott 10%-os létszámleépítés. Alpolgármester Úr és Irodavezető 

Asszony többször is elmondta, hogy olyan javaslataik vannak, amelyek nem fix 10%-os 

létszámleépítésben határoznák meg a létszámcsökkentést, hanem inkább egy összeghez mért 

csökkentés lenne. Tehát a 2005. évi eredeti költségvetési előirányzat összegében határozná 

meg a testület a 2006. évi személyi juttatásokat, és az intézményvezetőre bízná annak 

megoldását, hogy ezt a saját intézményén  belül hogy tudja megoldani. Sokkal ösztönzőbb, ha 

egy összegkeretben határozza meg a testület azt, hogy milyen költségcsökkentést kell 

végrehajtani az egyes intézményeknél. Véleménye szerint az intézményvezetők tudják azt, 

hogy esetleg hol tudnak átszervezéssel, feladatmegosztással csökkenteni költséget, arra 

figyelemmel, amit dr. Dietz Ferenc képviselő úr elmondott, hogy azért a Ket. hatályba lépése 

nagy mértékű adminisztratív terhet követel meg a hivataltól a hatósági területen. De vannak 

más területek is a hivatalban, ahol nyilván valamilyen mértékig ezek is végrehajthatóak. Kéri 

a képviselőktől, hogy fontolják meg Irodavezető Asszony által elmondott javaslatot, és a 

10%-os merev határ helyett inkább egy összegben meghatározott csökkentési javaslatot 

fogadjanak el. Bízik abban, hogy ez a többi önkormányzati intézmény vezetőjének 

véleményével is jobban összecseng, mint a merev, „fűnyíró-elv” alapján történő 10%-os 

létszámleépítés.  

A költségvetésben, amire előzetes kötelezettségvállalás van, az a táblázatban a szöveges 

résznél a testületi döntéssel meghatározott határozatszámmal szerepel. Tehát ahol 

határozatszám van, ott a testület előzetes kötelezettséget vállalt bizonyos tételekre, és azok 

úgy kerültek be a költségvetésbe.  

Kéri, hogy a döntésnél a képviselők legyenek arra figyelemmel, hogy 2005. december 13-án, 

amikor a belvárosi koncepcióról döntöttek, elfogadtak egy olyan határozatot, ami szerint az 

ingatlanértékesítésből származó összes bevételt a belvárosi koncepció végrehajtására kell 

fordítani. Ennek tudatában kell a döntéseket meghozni, és erre figyelemmel tárgyaljanak 

tovább a költségvetésről.  

 

Radványi G. Levente alpolgármester: Lakatos Pálné képviselő ügyrendi javaslata volt, hogy 

hallgassa meg a testület az Erdei Iskola Alapítvány képviseletében Kosztolányi Edit tanárnőt. 

Az ügyrendi javaslatot szavazásra bocsátja. 
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Szavazás eredménye 

 

#: 1121   Száma: 2006.02.14/9/0/ 

Ideje: 2006.febr..14 11:39 

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 15 100.00 83.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 15 100.00 83.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   16.67 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Benkovits György Igen - 

dr. Bindorffer Györgyi Igen - 

dr. Dietz Ferenc Igen - 

dr. Dragon Pál Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hankó László Igen - 

Horváth Győző Igen - 

dr. Kiss László Igen - 

Lakatos Pálné Igen - 

Magyar Judit Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 

Simonyi György Igen - 

Szegő Eta Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Eszes Sándor Távol - 

Wachsler Tamás Távol - 

Zsigmondi Éva Távol - 

 

     

 

Kosztolányi Edit Erdei Iskola Alapítvány képviseletében: elmondja, hogy a sport, az oktatás 

úgy látszik a városban nem befektetés. Az ép testben ép lélek mondás már a rómaiak korában 

elterjedt. Ez a városban nagyon nem fontos. Szentendrének szintén hatalmas tőke a 

környezete. Tehát maga a táj, a környezet, amiben élnek. És ez, mivel nem ebben a 

pillanatban hoz pénzt, nem ebben a pillanatban érvényesül a fejlesztése vagy a gyermek 

tudása nem ebben a pillanatban kézzelfogható. A gyerekek sportolnak, jól érzik magukat, és 

az nem szórakozás, hanem nagyon fontos dolgok volnának. Az EU-hoz csatlakoztak, és az 

EU-hoz való csatlakozás azt jelenti, hogy az elvárásoknak is meg kell valahogy felelni. Ezek 

között az elvárások között mindenütt első helyen szerepel az életminőség javítása, a 

tudatkörnyezeti és egyéb tudatformálás, és a civil partnerség kialakítása. A civilek tenni 
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szeretnének, és többnyire ott, ahol valamilyen hiátus jön létre. Ez történik a környezeti 

nevelés terén, ti. Magyarországon a környezeti nevelési tanárképzés nem létezik. Kötelezővé 

vált a környezeti nevelés, bekerült a pedagógiai programokba, tehát minden iskola számára 

kötelező, ugyanakkor a pedagógusok ilyen irányú képzést sehol nem kaptak. Saját maguknak 

két környezeti nevelőjük van, akik meg tudnák valósítani nemcsak Szentendre, hanem a 

környezetének a környezeti-nevelési legfontosabb programjait, külsősökkel, akiket be tudnak 

mindehhez vonni. Olyan feladatot vállalnak át, ami állami kötelező feladat, önkormányzati 

feladat, iskolai feladat. A költségvetési táblázatokban támogatásként szerepeltethetnek csak 

összegeket, de ugyanakkor nagyon sok civil szervezet nem a támogatásra vár, hanem a jól 

végzett munkájához egy kicsi hozzájárulásra.  

Esetükben stratégiai alapon működő civil szervezetről van szó. Valóban alapítvány a nevük, 

1990-ben jogászok javaslatára vették fel a nevet alapítványként, de operatív alapítványként 

működnek, stratégiai alapokon. A stratégiai céljaik három területre terjednek, a környezeti 

nevelés biztosítása a városban, a környezeti nevelés módszertani fejlesztése az országban és 

az ifjúsági turizmusnak a támogatása és megvalósítása. Rengeteg pályázatot írnak, fél milliárd 

forintnál többet pályázott az elmúlt 15 évben, amely mind a városé lesz. Jelenleg a Duna-parti 

épületet megvásárolták az Önkormányzattól. Kiemeli, hogy megvásárolták és nem 

megkapták, tehát kifizették az 55,5 M Ft-ot, és ebből kérték akkor, hogy a tetőtér megváltása 

történjen meg. Viszonylag türelmesek voltak, több bevételük van, hiszen több lábon álló civil 

szervezetről van szó, jogos tulajdonukhoz szeretnének hozzájutni. Amikor a Templomdombi 

Iskola tetőterét beépítették 1997-ben, 7,8 M Ft pályázati pénzt áldoztak rá. Ezt szeretnék 

megkapni, és nem a dupláját, amit már azóta érne, hogyha bankba tették volna. Azért 

ragaszkodnak a pénzhez most, mert abban a szerződésben, ami alapján megvették a Duna-

parti épületet, többek között az is szerepelt, hogy 2 éven belül tegyék rendbe. Ugyan miből, 

ha a tetőtérnek a beruházási költségét nem kapták meg? Addig keresett olyan pályázati kiírást, 

aminek keretében ez megvalósítható, míg rálelt egy turisztikai vonzerő fejlesztése című 

pályázatra, aminek keretében 69 M Ft-ból az épületet fel tudják újítani. A maradék 40 M Ft-ot 

pedig turisztikai programokra költik, amit a pályázatban megnyertek. Mindenki által tudott, 

hogy az EU-s pályázatokban sem az ÁFA visszaigénylés, sem a számlákra a pénzkifizetés 

nem működik normális keretek között, általában az ígért 60 nap helyett is 90 és 120 nap 

szokott lenni. Azon a 1,5 M Ft-on felül, ami bent van a költségvetésben, még 4,6 M Ft volna, 

amit esetlegesen kérnének. Ez a 6 M Ft tudná biztosítani azt, hogy kitartással legyenek. Tehát 

hogy a legfontosabb dolgokat ki tudják fizetni, a számla megtérítések problémáit át tudják 

hidalni. Szeretné, ha ez megoldódna.  

 

Radványi G. Levente alpolgármester: felhívja a figyelmet az említettekkel kapcsolatban, 

hogy nem támogatásról van szó, egy adásvétel tételeinek a kiegyenlítéséről. Nehéz bármit 

mondani az elhangzottakkal kapcsolatban, hiszen az Önkormányzatnál is szűkös a gazdasági 

helyzet. Ugyanakkor egy-egy alapítványnál adott esetben ellehetetleníti a távolabbi célok 

megvalósítását. Kéri, hogy ennek megfelelően gondolkodjanak majd a kérésről a 

továbbiakban.  

A személyi kérdésekkel kapcsolatban javasolja megfontolásra részben azt, amit az előzőekben 

Jegyző Asszony elmondott, kiegészítve azzal, hogy a merev létszámgazdálkodáshoz ne 

ragaszkodjanak. Irodavezető Asszonnyal egyetértve javasolja, hogy a tavalyi bértömeget 

tartva alakítsanak ki egy átalakítási koncepciót, mégpedig egy olyan metódusban, hogy az 

intézmények vezetői értelemszerűen alkossák meg a saját tervüket, hogy az összegeket elérjék 

úgy, hogy legkésőbb szeptember 1-jével lépjenek életbe személyi változások. Zömében 

iskolákról is beszélnek, ahol értelemszerűen a szervezéseket most nem szabad és nem lehet 

megtenni, a vezetők csak az új év indulásával tudnak tervezni. Ugyanezt a hivatalban 

javasolja egy olyan aspektusban, hogy a megválasztandó polgármester a jegyzővel egyeztetve 

a májusi ülésre terjessze elő azt a konkrét javaslatot, amelyik személyi összetételben, 

struktúrában és összegszerűségében ezeknek a tételeknek megfelel.  
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A vagyonértékeléssel kapcsolatban a Jegyző Asszony is említette, hogy van egy decemberi 

határozat a belvárosi koncepcióra vonatkozóan, de feltétlenül szeretné felhívni a képviselők 

figyelmét arra, hogy általában itt értékesítésről beszélnek. Szeretné, ha eljutna a testület oda a 

költségvetése tervezésében, hogy legyen vagyongazdálkodása, ingatlangazdálkodása a 

városnak. Ne tételesen megpróbáljanak eladni egy ingatlant valamennyiért, és azzal a pénzzel 

gyorsan valamit orvosolni, hanem adott esetben gazdálkodva, ingatlanokat átértékelve, 

fölértékelve bizonyos tevékenységekkel próbáljanak jövedelemhez jutni. Természetesen 

ehhez azt, akik ezt végzik majd, fel kell ruházni hatáskörrel és vagyonnal. Nagyon sok 

hatáskört a testület magához vont. Meg kell gondolni, hogy jó néhány hatáskört 

visszaadjanak-e bizottságoknak, amik esetleg hatékonyabban működnek. A testület olyan 

irányban halad, hogy mindenről a papírnak a papírját kérik. Olyan támogatottságú a 

dokumentáció, hogy javasol ebből is egy kicsit csökkenteni, a kiegészítő anyagokat, 

mellékleteket pedig lehetőleg CD-n, elektronikus úton adják át. Érdeklődés esetén a 

szakirodák is betekintést nyújthatnak bizonyos anyagokba.  

Képviselői egyéni keretre vonatkozóan javasolja, hogy azt szüntessék meg, és nevezzék meg 

azt a három fő csoportot, ahová a 30 M Ft-ot szétosztanák.  

A tavaszi fesztivállal kapcsolatban elhangzott kérdés Zakar Ágnes képviselő részéről, 

egyértelmű döntés született rá, már nem lehet róla vitatkozni.  

Úgy gondolja, hogy a képviselői keretekkel együtt kellene kezelni az utak kérdését. Megkéri 

Irodavezető Asszonyt, hogy tekintse át, hogy összességében az utakra mennyit költenek, de 

kéri nem elfelejteni a tavaly jóváhagyott 1+1 utakra vonatkozó pályázatot, ami az ez évi 

költségvetésben szerepel. Továbbá sor fog kerülni a 17. napirendi szám alatt egy újabb 

pályázati anyag tárgyalására, ami szerepeltetve van a költségvetésben, és azt terheli. 

Beruházási költségként ott van Pismány, a Barcsay és a gát beruházásai. Nagy összegekről 

van szó, kedvezményesen jutottak hozzá, természetesen átfut a költségvetésen. Ugyanakkor a 

pályázatokban fel kell mérni, és törekedni kell arra, hogy minél több mindenre pályázzon a 

város, de fontos kérdés, hogy mennyi a rentábilitása a pályázatnak. Pusztán csak pályázni 

valamire nem biztos, hogy érdemes, ha annak a költsége és a költségvetéstől elvont összege 

nem tartozik azon elsődleges célok közé, amit meg kell valósítani.  

A Panel Plusz ügye a koncepcióban is szerepelt, Hankó Képviselő Úr javasolta. Elindítottak 

tavaly egy folyamatot, és azért nem került bele az anyagba, mert szinte csak majdhogynem a 

kötelezettségeket vették figyelembe, amelyek évek óta húzódnak. Feltétlen szükség lenne rá, 

hiszen 1800 lakást érinthet, amely Szentendre vagyonának a része, és ez egy eszköz van 

jelenleg arra, hogy a társasházak valóban felálljanak egy szervezetként, és működjenek 

jogilag is, gazdaságilag is, és egy esetleges kár, baleset ne az Önkormányzatot terhelje. 

Tervezési költségben egyetért azzal, hogy ne csökkentsék, keretszámként hagyják benne, mert 

érkezhetnek olyan EU-s pályázatok, amelyekről egyenlőre még nem tudhatnak, és esetleg 

nagyon jó hatékonyságú lehet a kihasználtsága. Nem az a cél, hogy elköltsék a keretet, hanem 

hogy hatékonyan használják fel.  

Az újsággal kapcsolatban megfontolandónak tartja részben a költségét, részben a szervezeti 

felépítését.  

A tegnapi napon elpostázásra került még a Controll vizsgálathoz néhány anyag a hivatalból. A 

múlt héten tárgyalást folytattak a megbízott céggel, az anyag elkészül, és márciusi testületi 

ülésre beterjesztik a teljes javaslati anyagot. Javaslatokat fog tartalmazni esetlegesen struktúra 

váltásra is.  

Sporttal kapcsolatban lenne egy kiegészítő javaslata: a város rendelkezik egy ingatlannal, a 

volt MHSZ ingatlan a Kőzúzó utcában. Ezt az ingatlant jelenleg már részben használja a 

Lovas-Íjász Egyesület, és a Kincstártól úgy kapta meg a város, hogy sport-ifjúsági célokra 

lehet felhasználni. Javasolja, hogy az ingatlan használatát is tekintsék támogatásként, adott 

esetben még csökkentve a sportegyesületek támogatását összegszerűen. Társasházként 

alakítsák meg az ingatlant, adjanak lehetőséget pályáztatással, hogy bizonyos 

sportegyesületek helyiséget kapjanak, működésüket ezzel segítsék. Ennek anyagi értéke is 
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van, és ezt mint anyagiakban realizálódó támogatást jelenítsék meg. Megfontolandónak tartja 

a támogatásokkal kapcsolatban, hogy adott esetben akár távlatokban az egyesületek, 

alapítványok részére ingyenesen vagy jelentős térítési kedvezménnyel átadott ingatlannak a 

térítési díját számolják ki, és a költségvetés mind két oldalán jelenítsék meg. Éreztessék azt, 

hogy pl. egy belvárosi ingatlan értéke, amennyiben ingyenesen odaadják, az igenis a 

költségvetésből egy jelentős kiadás.  

A kútfúrás ügyében jelenleg olyan probléma van, hogy az érintett vállalkozó által az 

Önkormányzat részére megküldött levél – amelyben úgymond lakossági felajánlást tesz közel 

30 M Ft-ra – a Közbeszerzési Törvénnyel ütközik.  

Ügyrendi javaslatában egy rövid szünet elrendelését kéri.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1122   Száma: 2006.02.14/9/0/ 

Ideje: 2006.febr..14 12:00 

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 15 100.00 83.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 15 100.00 83.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   16.67 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Benkovits György Igen - 

dr. Bindorffer Györgyi Igen - 

dr. Dietz Ferenc Igen - 

dr. Dragon Pál Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hankó László Igen - 

Horváth Győző Igen - 

dr. Kiss László Igen - 

Lakatos Pálné Igen - 

Magyar Judit Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 

Simonyi György Igen - 

Szegő Eta Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Eszes Sándor Távol - 

Wachsler Tamás Távol - 

Zsigmondi Éva Távol - 
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A Képviselő-testület 12.00 órától 12.14 óráig szünetet tart.  
 

Radványi G. Levente alpolgármester: az ülést megnyitja, megállapítja, hogy a Képviselő-

testület határozatképes, a jelenlévő képviselők száma 10 fő.  

Kér egy próbaszavazást, hogy megállapítható legyen, mely képviselőknek maradt 

bekapcsolva a mikrofonja, akik jelenleg nem tartózkodnak az ülésteremben.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1123   Száma: 2006.02.14/9/0/ 

Ideje: 2006.febr..14 12:16 

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 9 90.00 50.00 

Nem 1 10.00 5.56 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 10 100.00 55.56 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 8   44.44 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Benkovits György Igen - 

dr. Bindorffer Györgyi Igen - 

dr. Dragon Pál Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hankó László Igen - 

Lakatos Pálné Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 

Szegő Eta Igen - 

Horváth Győző Nem - 

dr. Dietz Ferenc Távol - 

Eszes Sándor Távol - 

dr. Kiss László Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

Simonyi György Távol - 

Wachsler Tamás Távol - 

Zakar Ágnes Távol - 

Zsigmondi Éva Távol - 
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dr. Bindorffer Györgyi képviselő: sajnálja, hogy elment az Erdei Iskola Alapítvány részéről 

megjelent tanárnő. Nem arra kapott felhatalmazást, hogy kritizálja a testületet. Nem voltak 

ismeretei, de csak beszélt szüntelenül. A diáksporttól nem vett el a testület pénzt, csak a 

felnőtt sporttól. Nem a gyerekeken spórolnak. Ez az alapítvány az iskolapéldája annak, hogy 

mennyire jól lehet működni pályázatokból. Nem hiszi, hogy a 6 M Ft olyan összeg, ami ki 

fogja őket húzni a bajból, mert nincsenek is bajban. Teljesen indokolatlannak tartja a kérést.  

Nagyon szép a város díszkivilágítása, de javasolja, hogy a turistaszezont kivéve azt 

szüntessék meg.  

 

Radványi G. Levente alpolgármester: javasolja, hogy nézzék meg, hogy műszakilag 

megoldható-e, hogy csökkentsék a díszkivilágítást. Tételesen most azt úgy sem fogják tudni 

kimutatni.  

 

Benkovits György képviselő: maximálisan egyetért a tanárnő célkitűzéseivel, ugyanis ő 

egyetért a testületével. Ezen ciklusnak a legnagyobb beruházásai a környezetvédelem, az 

oktatás és a sport-turisztikai beruházások. Tehát: 1 Mrd Ft-os iskolaépítés, kb. 1 Mrd Ft-os 

csatornaépítés, valamint gát-kerékpárút építés. Egy önkormányzatot nem az minősít, hogy 

hány forinttal támogat egyes egyesületeket, alapítványokat, hanem hogy azokat az 

alapproblémákat meg tudja-e oldani, amelyek ezt a célt szolgálják. Saját maga annak a híve, 

hogy a feltételeket kell megteremteni, kevésbe fontos, hogy egyesületet támogassanak.  

A tavaly évben 6,1 Mrd Ft-os költségvetésből terveztek, ma 6,4 Mrd Ft-os költségvetést kell 

elfogadniuk. Még nem vett részt olyan költségvetés tárgyalásán, ahol ne kellett volna 1 Mrd 

Ft-tal több, mint ami éppen rendelkezésre állt, de eddig még volt mindig költségvetés, és 

finanszírozható volt a város. Azért, hogy elérjék a 6,4 Mrd Ft-ot a vágyaktól a realitásig, 

azokat a javaslatokat, amelyeket Fülöp Zsolt úr mondott, érdemes megfontolni, komolyan 

venni, végigtárgyalni, és megtalálni mindenütt a törvényes és szükséges, lehető legjobb 

megoldást.  

Egyetért azokkal, akik többletforrást javasoltak, de ha a város egyik meghatározó arculati 

eleme, vagy a város része maga a kultúra, azt szeretné javasolni, ha tudják, ezek a 

csökkentések olyan mértékűek legyenek, hogy a város arculatát, sajátosságát ne változtassák 

meg. Fülöp Zsolt képviselő megközelítését jónak tartja, ebből következik azon munka, 

amelyből ki lehet alakítani a 6,4 Mrd Ft-os költségvetést, amelyből Szentendre városa 

finanszírozható.  

 

dr. Dragon Pál képviselő: szeretné a sportegyesületek támogatására tett 5 M Ft-os plusz 

költségvetési tétel forrását megjelölni: a testvérvárosokba való utazások 6 M Ft-jából 

javasolja azt fedezni.   

 

Simonyi György képviselő: véleménye szerint az általánosságok mellett meg kell próbálni 

konkrétumokat mondani. Mi történik akkor, ha nem tudják a megfelelő szintre hozni, 

működőképessé tenni a várost? Nem szeretné, ha úgy terveznének hiányra, ha az ellentétes 

oldalon egy fiktív értékesítést jelölnének meg ingatlanokra.  

Kérdése, hogy a 10% intézményi kiadás csökkentés a testületre, a hivatalra is vonatkozik-e? 

Véleménye szerint a bizottságok létszáma is áttekintendő, valamint a frakciótitkárok 

szükségessége. A Kht.-t meg kellene szüntetni, amelyet szintén többször javasolt. Az 

útépítéshez egységes hozzájárulást kellene a városlakóktól kérni.  

A VSz. Rt. támogatás 60-70 M Ft, a ciklus elején úgy tervezték, hogy szép lassan 

megszüntetik, de ez nem történt meg. Ha annak az oka, hogy a szemétszállítás sokba kerül, 

akkor sajnos minden lakónak hozzá kell járulnia.  

Tudomása szerint a közterület-felügyelet csak 700 E Ft nyereséget hoz, de nem ismert, hogy 
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mennyibe kerül a fenntartása. Meg kellene vizsgálni, hogy érdemes-e fenntartani.  

A belváros nagyon rossz állapotban van, érti ez alatt az utakat, macskaköveket, amelyek ha 

kifordulnak, azonnal el is tűnnek. Kérdése, hogy nem lehetne-e a bolttulajdonosokat felkérni 

egy összefogásra? Saját érdekük is, hogy a boltjuk előtti tér, út rendezett legyen.   

Egyéb dologi kiadásokra vonatkozóan kérdi, hogy a telefonálások például mennyire vannak 

korlátozva vagy leszűkítve a hivatalban? Volt egy észrevétele, hogy a Duna korzó 18. szám 

alatti házban az egyik nagyon szép iroda tároló helyiségnek van használva, nem lehet kiadni, 

és ottjártakor a helyiségben kb. 28 fok meleg volt. Nagyon sok helyen oda lehetne figyelni és 

megtalálni a spórolási lehetőséget.  

 

Magyar Judit képviselő: a 10%-os leépítéshez kapcsolódóan elmondja, hogy elfogadja az 

Irodavezető Asszony és Jegyző Asszony által elmondottakat a megvalósításra vonatkozóan. A 

lényeg az, hogy valamennyit le tudjanak a 460 M Ft-os működési hiányból faragni.  

 

Horváth Győző képviselő: az előbbi felszólalásában nem jelölt meg forrást a 

sporttámogatásra. Évek óta jelzi az Adócsoport felé, hogy a felderítéseket maximálisan ki 

kellene használni, pl. a kommunális adó esetében. 15-20%-ra tehető azok száma, akik nem 

fizetnek kommunális adót Szentendrén.  

 

Radványi G. Levente alpolgármester: természetesen folyamatosan történnek lépések az 

Adócsoportnál a behajtásokra vonatkozóan, de nem biztos, hogy érdemes rááldozni akkora 

plusz munkát, mert lehet, hogy többe kerül a feltárása egy tartozásnak, mint a hozadéka.  

A képviselők részéről elhangzott néhány észrevétel, részben bizottsági határozatok, részben 

képviselői javaslatok. Befolyásolhatták a költségvetési számokat, így azokat áttekintenék, 

majd azt követően végigmennének tételesen a két említett keret sorain (felújítások, 

beruházások).  

 

Puhl Márta irodavezető: Zakar Ágnes képviselő kérdése volt, hogy az 5%-os 

bérfejlesztésben az állami támogatás miként nyilvánul meg. Véleménye szerint elég 

egyértelművé tette, hogy sehogy. A számított béremelés a szintre hozással együtt 180 M Ft.  

A koncepció és költségvetés kapcsolatára reagálja, hogy a koncepció novemberben került 

elfogadásra, akkor még az állami támogatás normatíváit nem ismerték. Ahhoz kell igazodni, 

hogy időközben milyen források keletkeztek.   

A Kht. és a Szentendre és Vidéke c. újság támogatása a költségvetésben úgy szerepel, hogy 

feltételezik az I. negyedévben való döntést a Kht.-ról, tehát megjelenik a háromhavi működési 

igénye, ami magába foglalja a Szentendre és Vidéke kiadását is. Amennyiben nem fog 

továbbműködni a Kht., akkor az újság 9 hónapra van 400 E Ft/hóval számolva egy másik 

tételen. Tehát az év végéig történő kiadás ilyen értelemben biztosított. A tavaszi fesztiválhoz 

való csatlakozást pedig a Képviselő-testület határozatszámával jelezték, hogy arról döntés 

született.  

Iparűzési adóval kapcsolatban megjegyzi, többször volt a testület előtt az a jelzés, hogy a T-

Mobil számára nem minősül telephelynek Szentendre, tehát a fővárost minősítette a bíróság 

telephelynek. Ezen kívül két nagyadózó ment el időközben a városból, akinek vissza kellett 

fizetni bizonyos összeget. Természetesen nem számolhatnak az iparűzési adóval 2006. évben.  

 

Radványi G. Levente alpolgármester: javasolja, hogy az előzőekben javasolt tárgyalási rend 

szerint haladjanak tovább.  

 

Radványi G. Levente alpolgármester: 91.620 E Ft már adott, amennyiben a beszélgetéseknek 

megfelelően elfogadják azt, hogy a rendszeres bérjellegű juttatást visszavesszik a tavalyi 

szintre.  

Kéri, hogy menjenek sorban, és tételesen lehetőség szerint a képviselők tegyék meg a 
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javaslataikat.  

 

dr. Bindorffer Györgyi képviselő: javasolja a Szentendre és Vidéke kétheti megjelenését, és 

a felére csökkenteni a Kht. támogatását is.  

 

dr. Dietz Ferenc képviselő: akkora a hiány és olyan feszített a költségvetés, hogy ha 

bárhonnan is elvonnak pénzt, akkor a központi 900 M Ft-os hiányt kell csökkentse. Nem 

tudnak áthelyezni máshová pénzt, tehát egyenlőre konkrét javaslata nincs.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: a bérköltséget 2 M Ft-tal kéri csökkenteni, a beruházást pedig 2 M Ft-

tal növelni.  

 

dr. Dragon Pál képviselő: Egyesületek sporttámogatására 5 M Ft-ot javasol az utazási 

keretből.  

 

Hankó László képviselő: fenntartja javaslatát, mely szerint a Pap-szigeti kútfúrásra a 29 M 

Ft-ot vonják el, amelyből végrehajtható a távhővezetékek felújítása 9 M Ft-tal, valamint a 

Panel Pluszra 20 M Ft-ot javasol.  

 

Horváth Győző képviselő: 8 M Ft-tal kéri növelni a költségvetést az adóhátralékok 

behajtásával, amely a sporttámogatásra fordítandó összeg legyen.  

 

Radványi G. Levente alpolgármester: a javaslatot csak úgy lehet értelmezni, hogy a bevételi 

oldalt megemelik, tehát megnövekszik a bevétel, és azt fordítják a sporttámogatásra 8 M Ft-

tal.  

 

dr. Kiss László képviselő: a javaslata megegyezik a Szociális és Egészségügyi Bizottságéval. 

 

Lakatos Pálné képviselő: a közvilágításhoz nevesítve kéri az Eötvös utcai lámpahely bővítést 

a belvárosi hálózatépítés bővítéséből, tehát a 20 M Ft-ból 3 M Ft körüli összeget kér 

nevesíteni.  

 

Magyar Judit képviselő: szeretné, ha a 30 M Ft-os képviselői karbantartási keret megszűnne, 

és az a hiány csökkentésére fordítódna. Kérdése, hogy a Bogdányi u. 34. és 34/A szám alatti 

ingatlan eladását beépítették-e az ingatlanbevételekbe?  

A Kht. ügyében három hónap alatt döntsenek, hogyan szeretnének továbblépni. Számoljanak 

úgy, hogy három hónap múlva nincs az a támogatás, amely az előbb elhangzott. A KVB 

ülésén beszámolt a közterület-felügyelet, 700 E Ft bevételt hoztak, ha az nem törvényi előírás, 

hogy kell a közterület-felügyelet működtetése, akkor ki kellene szervezni, akár a kistérségbe. 

A kistérségnek legyen közterület-felügyelete, és ne a városnak.  

 

dr. Pázmány Annamária képviselő: a bizottsági határozatban foglaltak szerint az ellátottak 

pénzbeni juttatásából átcsoportosítanának a Vöröskereszt és Karitász részére +250 E Ft-ot, 

tehát összesen 500-500 E Ft-ot kapna a Karitász és a Vöröskereszt.   

 

Simonyi György képviselő: a sport tavalyi szinten történő támogatása jelen helyzetben 

méltányos lenne, 10 M Ft volt tavaly.  

Úgy gondolja, hogy adakozásból kellene az 56-os emlékmű felállítását megoldani. 

Mindenkinek érdeke, nem az Önkormányzat egyedüli terhe.  

A képviselői keretet 30 M Ft-tal szeretné az idén megszüntetni. Kútfúrást saját maga is 

elhagyná, vagy a Mészáros Úrral meg kellene tárgyalni, hogy vállalja fel. Akár jelzáloggal, és 

ha értékesítésre kerül, azt kifizeti az Önkormányzat a vállalkozónak. Esetleg jövőre tervezzék 
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a beruházást, de a testületnek kell eldöntenie, hogy akarják-e a kútfúrást. Nem tűr halasztást, 

viszont arra 29 M Ft nincs az idén. A Mészáros Úrral érdemes lenne elvégeztetni az idén, és 

szerződésben vagy költségátvállalással megoldani.  

Az uszoda szintén pénzbe kerül, májusban megint elő fog kerülni, hogy arra pénzt kell 

áldozni. El kellene dönteni, hogy abszolút lezárják.  

A VSz. Rt. szemétdíj támogatását át kellene gondolni. Vagy úgy, hogy lakossági teher legyen, 

és meg kellene nézni, hogy ebből mennyi az, ami ténylegesen a lakosságot terheli, vagy mitől 

60-70 M Ft. A Kht.-t meg kell szüntetni, az újságot átvenni önkormányzati kezelésbe.  

Az Erdei Iskola járandóságát át kell tolni jövőre, idén nem fogják tudni megvalósítani.  

A belvárosi elektromos hálózat javítás-felújítás 20 M Ft-os tétel, ezt is el lehet tolni jövőre, 

nem létfontosságú.  

Annak idején javasolta, hogy a közterület-felügyelet létszámát erősíteni kellene, de úgy látja, 

hogy az erősítés nem jött be, többe kerül, mint amennyit hoz. Ha nem is szüntetik meg, de 

legalább csökkenteni kellene a létszámát.  

A belvárosi kockakő állandó felújítása vagy karbantartása finanszírozható lenne a bizottsági 

létszám csökkentésből és a frakciótitkárok megszüntetéséből.  

 

Szegő Eta képviselő: az adminisztráció és bürokrácia csökkentését javasolja, és ennek is lehet 

anyagi kihatása. Ennek arányában egy létszámcsökkentést is létre lehetne hozni. 

 

Zakar Ágnes képviselő: kútfúrásnál 29 M Ft önkormányzati rész szükséges, de Mészáros Úr 

ugyanennyit hozzátesz saját maga részéről. Erre az évre kapták meg a kútfúrási engedélyt, az 

is több éve húzódik, a strand még jobban amortizálódik és romlik. 

A Kht. átszervezésével azt szeretnék, hogy csak kulturális dolgokkal foglalkozzék, a 

városüzemeltetési dolgok a VSz. Rt.-hez kerüljenek. Bízik abban, hogy ha a Kht.-nak akkor, 

ha majd a Szentendre és Vidéke miatt nem lesz ekkora támogatásra szüksége, annak egy 

részéből a Gondolat Tv.-t támogatják, amint azt a költségvetési koncepcióban elfogadták.  

Javasolja az utazási költségek lefaragását 6 M Ft-tal, amelyet intézményi felújításra 

fordítsanak, és folytassák a tavaly elkezdett óvoda felújításokat, ill. iskola javításokat.  

Karbantartási keretre javasolja a 30 M Ft helyett 25 M Ft-ot. Ne legyen egyéni képviselői 

karbantartási keret, hanem legyen út-, közmű-, járda építésre és útjavításra egy közös 

megállapodással fordítandó összeg. Megemlíti, hogy a kockakő javítás, pótlás azért nem 

történt meg, mert rossz volt az időjárás. Jó idő esetén rendeződik.  

A közterület-felügyelet esetében minden feltétel adott, a ruházkodástól a szervezettségig, 

akkor ne visszaforduljanak, hanem próbálják hatékonyabbá tenni. Nem javasolja 

megszüntetni, jelöljenek ki célirányosan számukra feladatokat.  

Emlékmű építést a pályázatból tudják fedezik. Ha nem, akkor is a legminimálisabb összeget 

jelölték meg rá.  

Javasolja a honismereti oktatás támogatását. Az Egészséges Városért Alapítványból 100 E Ft-

tal megtoldani, a honismereti oktatást emeljék 200 E Ft-ra.  

A polgárőrség esetében 500 E Ft-ra felemelni a 250 E Ft támogatást. Jelenleg nem tud rá 

összeget mondani, hogy honnan. Esetleg az utazási költségek lefaragásából.  

Egy kimutatást kér, hogy mennyit költöttek tavaly évben utazásra?  
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Radványi G. Levente alpolgármester: Polgárőrség támogatásával kapcsolatban elmondja: 

nem szabad elfelejteni a belvárosi ingatlanok ingyenes térítésmentes átadását, hiszen kapott a 

piactérnél a Polgárőrség egy ingyenes irodát. Esetleg vegyék figyelembe és kalkuláljanak 

vele, amennyiben sikerül megoldani a parkolást, bevételt tervezhetnek belőle.  

Egyetért a gazdasági szervezetek Kht.-vá változtatásával.  

Ingatlan értékesítésként tervezték a Bogdányi utcai, a Szentlászlói út 60. és a Görög utcai 

ingatlanokat.  

A sport esetében javasolja, hogy ne emeljék a tavalyi összeget. Oldják meg a társasház 

alakítást is. Az a sportegyesület, amelyik tud pályázni és elő tudja teremteni önmagának azon 

belül az iroda vagy helyiség működését, az valóban alkalmas rá, hogy megítéljék a 

lehetőséget.  

Bérrel, szervezéssel kapcsolatban javasolja a szeptember 1-jei dátumot az intézményeknél, 

hivatalnál pedig a májusi testületi ülés napját megjelölni, a rendszeres jellegű 

bérgazdálkodással kapcsolatos javaslat fenntartásával.  

 

Puhl Márta irodavezető: a felsorolt, ill. jelzett módosító indítványokat nagyjából összegezve 

két tétel vonatkozásában érzi, a költségvetési hiány csökkentése a személyi kiadások és 

járulékainak esetében 91 M Ft, a képviselői keret 30 M Ft.  

 

Radványi G. Levente alpolgármester: szeretné, ha még számolnának a parkolással is, hiszen 

egy elvárás, bevétel adott esetben.  

Két bizottság is javasolta, hogy tételesen menjenek végig a beruházás és felújítás táblázatain.  

Kéri elsőként a Felújítások 3. sz. táblázatot tekinteni. Összeg nagyságrendben durván 250 M 

Ft-tal kellene csökkenteni a kiadásokat, ha bevétel növekedést nem érnek el sehol.  

 

dr. Dragon Pál képviselő: néhány képviselőnek a tavaly évben a képviselői kerete milliós 

nagyságrendben áthúzódott, mert nem tudták a munkákat az időjárás miatt befejezni.  

 

Radványi G. Levente alpolgármester: az áthúzódó tételekben benne van, mindenkinél 

nevesítve is, összeggel jelölten.  

A Városi fapótlások 500 E Ft-ja ügyében Irodavezető Asszony telefonál, hogy ezen tudnak-e 

még módosítani, vagy minimum kötelezettségvállalás volt. Javasolták a költségvetésben, 

hogy forráshiány miatt halasztott sorba kerüljön nevesítve a Díszkutak javítása és a Halacska 

díszkút pótlása, tehát csak többletbevétel esetén valósítható meg. Irodavezető Asszony 

időközben jelezte, hogy 1 M Ft-ról lett visszacsökkentve 500 E Ft-ra a Városi fapótlások sor, 

és az a minimum, amelyet be kell ruházniuk fapótlásra.  

 

dr. Dietz Ferenc képviselő: a Halacska díszkút pótlásával kapcsolatban elhangzott, hogy 

meg van az elkövető. Kártérítési per van folyamatban ellene? Polgárjogi igényt bejelentett az 

Önkormányzat? Elvileg akkor lehet remény arra, hogy befolyik valamennyi pénz.  

A városi fapótlások a pályázatban miért nem szerepeltek? Ennek volt valami oka? Elfelejtette 

valaki? Ténylegesen kik voltak a felelősök ezért?  

 

Radványi G. Levente alpolgármester: nem tud arról, hogy az elkövetők meglennének a 

Halacska díszkút ügyében. Értesítést erről nem kaptak.  

 

dr. Kiss László képviselő: ismerteti, hogy meg van az elkövető, csak azért nem lehet 

visszahelyezni a Halacskát, mert bűnjelként le van foglalva.  

 

Radványi G. Levente alpolgármester: városi fapótlásokkal kapcsolatban dr. Dietz Ferenc 

képviselő kérdezte, hogy be lett-e tervezve vagy sem? Elmondja, hogy sajnos tervezési 

problémákkal küzd a város egyébként is a gáttal kapcsolatban. Meggondolandók bizonyos 
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tervezési dolgokkal kapcsolatban, hogy a későbbiekben hogyan járjanak el. Elég nehéz 

megítélni olyan szempontból, hogy az a faállomány, ami ott volt, az milyen jellegű.  

Kérdése, hozzászólása van-e a képviselőknek a Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése és 

felújítása részhez kapcsolódóan? 

 

dr. Kiss László képviselő: a képviselői keret terhére elmaradt két utca felújítása, amire 

megjött a Jegyző Asszonytól a válasz, hogy az megtörténik. Jelzi, hogy nem szerepel a 

sorokban! 

 

Puhl Márta irodavezető: van egy 5. sz. melléklet, ami a hivatali működési költségvetést 

tartalmazza, ott 42 M Ft van jelezve utak, hidak fenntartására. Abban az összegben szerepel, 

ami egy tavalyi kötelezettségvállalás volt.  

 

Zakar Ágnes képviselő: kérdést tesz fel a Helyi közutak felújítása sorhoz kapcsolódóan. 

Mindenképpen javasolja a sorra tervezett 20 M Ft megtartását.   

 

dr. Dragon Pál képviselő: nem találta meg az áthúzódó tételekben a saját keretére 

vonatkozót. A Barackvirág utcát érintette a saját képviselői kerete.  

 

Radványi G. Levente alpolgármester: a későbbiekben pontosan megmondják, hogy melyik 

soron található dr. Dragon Pál képviselő által kérdezettek.  

Javasolja, hogy sorolják hátra a Helyi közutak felújítása sorának kérdését, és térjenek rá 

vissza a tárgyalás végén.  
 

Informális (kézfeltartással történő) szavazásra bocsátja a javaslatot, amellyel a 

testület többsége egyetért.  
 

 

dr. Kiss László képviselő: kérdése, hogy az Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása 

sor 10 M Ft-jában a gyermekorvosi rendelő felújítása bele értendő-e? Hogy biztosan nevesítve 

legyen, szeretné azt kiemelni.  

 

Radványi G. Levente alpolgármester: utánanéznek dr. Kiss László képviselő felvetésének.  

 

Magyar Judit képviselő: kérdése, hogy az Önkormányzati igazgatási tevékenység rész alatt 

szereplő Épületfelújítás sor 10 M Ft-ja miben különbözik az előbbiekben tárgyalt 

Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása sortól? Az előbbi csak a hivatal épületére 

vonatkozik?  

 

Radványi G. Levente alpolgármester: valóban úgy van, ahogy Magyar Judit képviselő 

elmondta.  

 

Magyar Judit képviselő: kérdése, hogy szükséges-e 10 M Ft-ot elkölteni a hivatal épületére?  

 

Radványi G. Levente alpolgármester: akadálymentesítésre pályáztak, amely több, mint 3 M 

Ft. És épületfelújítással kapcsolatban pedig döntöttek arról, hogy lehetőség szerint az 

Ügyfélszolgálatot kialakítják.  

 

dr. Kiss László képviselő: kérdése, hogy az akadálymentesítésben benne van-e a Gondozási 

Központ akadálymentesítése?  
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Radványi G. Levente alpolgármester: nem, az csak a hivatal akadálymentesítése. A 10 M Ft 

azért van benne, mert többek között folyik a csatorna, valamennyi pénzt szükséges rá áldozni. 

A polgármesteri folyosón is a korántsem mai kornak megfelelő kőburkolat olyan mértékben 

mozog, hogy szégyenletes. Valamennyit feltétlen kell tartalékolni egy esetleges probléma 

felmerülése miatt.  

 

Magyar Judit képviselő: javasolja, hogy felezzék meg az összeget, és 5 M Ft-ot hagyjanak 

meg a soron, ha olyan helyzet alakul ki, hogy műszakilag nagyon fontos megoldani, és 5 M 

Ft-ot jelezzenek csak többletbevétel esetén adhatónak.  

 

dr. Pázmány Annamária képviselő: annál is inkább, mert a SZEI-nél azt vették észre, hogy 

olyan óradíjjal dolgoznak a szentendrei szakemberek, amelyek magasabbak, mint a budapesti 

óradíjak. Nagyon komolyan utána kellene nézni a számláknak, hogy mennyire reálisak.  

 

Radványi G. Levente alpolgármester: egyenlőre keretekről beszélnek, de jogos a felvetés.  

Javaslat hangzott el Magyar Judit képviselő részéről a 10 M Ft-os Épületfelújítás 5 M 

Ft-ra való csökkentésére, valamint a további 5 M Ft megadása csak többletbevétel 

esetén történjen meg.  

 

Informális (kézfeltartással történő) szavazásra bocsátja a javaslatot, amellyel a 

testület többsége egyetért.  
 

Szegő Eta képviselő: kérdése a Temető ravatalozó térburkolatának kialakítása, garázs 

helyének kialakítása sorral kapcsolatban, hogy miért nem a bérlő végzi a feladatot? Ez miért 

önkormányzati feladat?  

Azt a megoldást tartaná helyesnek, ha jelenleg arról beszélne a testület, hogy miként lehetne a 

bevételi forrásokat növelni?  

 

Radványi G. Levente alpolgármester: elmondja, hogy bevétellel nagyon szívesen tervezne az 

Önkormányzat, ha tudna.  

A temetővel kapcsolatban közli, hogy értelemszerűen van egy üzemeltetési szerződésük, 

amely ezen költségeket nem tartalmazza, és nem is valószínű, hogy fel fogja vállalni. Nem 

tartja reálisnak, hogy az összeget megfelezzék, hiszen a költségek meg lettek becsülve.  

Elfogadja azt a javaslatot, hogy a 3.500 E Ft-ot csökkentsék le 2 M Ft-ra. Nincs benne a 

szerződésben, tehát nem tudják a bérlőre ráterhelni, ugyanakkor ahhoz, hogy temetni 

tudjanak, az elkövetkezendő rövid időben a garázsokat ki kell váltani.  

 

dr. Kiss László képviselő: kérdése, hogy a Közintézmények világítás korszerűsítésének 

tervezése sor miért nem szerepel a tervezések összesítőjében, miért kell külön kezelni? 

Összesítve sokkal áttekinthetőbb lenne.  

 

Radványi G. Levente alpolgármester: Irodavezető Asszony jelzi, hogy szakfeladatként ezen 

a soron kell tervezni. Külön kérés esetén a Közgazdasági Iroda ki tudja mutatni az összes 

tervezést együtt is.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: kérdése, hogy a szennyvíz és a csapadékcsatorna hálózat fenntartása 

önkormányzati feladat, vagy át lehet adni a kezelést a DMRV-nek? 

 

Radványi G. Levente alpolgármester: sajnos nem tudják átadni a feladatot, mert nem 

kívánják átvenni, az Rt. felelősséget nem vállal át sem vagyonban, sem működtetésben.  
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dr. Lőrincz Andrea irodavezető: igazából Szentendrén hosszú évek alatt sikerült egy nagyon 

rossz konstrukciót létrehozni, vegyes tulajdonnal. Általában az Önkormányzatok meg szokták 

ezt pályáztatni, és egy külsős vállalkozó üzemelteti. Mivel az Önkormányzatnak közös 

tulajdona van a DMRV-vel, nem tudják megpályáztatni, mert kényszerű fenntartása ez a 

DMRV-nek, és ezért fizet a város, illetve ő fizet a városnak elszámolásos metódusban. Van 

bevétel ebből a vagyonból.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: mondjanak le erről a vagyonrészről, a csatorna, a szennyvíz és 

csapadékvíz elvezetés hálózatról, adják át a DMRV-nek, és a 14 M Ft-ot vegyék ki a 

költségvetésből.  

 

Radványi G. Levente alpolgármester: utánanéznek a felvetésnek, kéri, hogy addig ne 

döntsenek róla, amíg pontosan nem ismertek a körülmények.  

 

dr. Bindorffer Györgyi képviselő: kérdése a Tűzcsapok, közkifolyók felújítása sorhoz, hogy 

ki határozza meg, hogy melyik tűzcsap, mi a felújítás?  

 

Radványi G. Levente alpolgármester: válasza, hogy az ütemezés előre megtörténik. 

 

Zakar Ágnes képviselő: Bükkös patak, Szegedi utcai szakaszának helyreállítása sor – amikor 

a 65 M Ft-os keret volt a tervezésre, akkor bekerült ennek tervezése is. Kéri, hogy a 65 M Ft 

terhére kezdjék meg a tervezést, és próbáljanak meg pályázni. 2000 óta húzódik a probléma, 

nagy esőzések esetén víz alatt állnak az ingatlanok.  

 

Radványi G. Levente alpolgármester: időközben utánjárás történt, és a szennyvízcsatorna 

összegét levehetik 2 M Ft-ra, a csapadékcsatorna összegét 4 M Ft-ra, és a fennmaradók csak a 

halaszthatatlan költséget jelentik, mint pl. aknába lejáró létra felújítása.  

Irodavezető Asszony időközben összesített, mely alapján 34.500.000 Ft van a 

felújításoknál!!!! 

Jelzi, hogy a 4. sz. melléklet, a beruházások tárgyalása következik  

 

Simonyi György képviselő: kérdése, hogy lesz-e jövőre csatornaépítés a Berkenye utcában? 

 

Radványi G. Levente alpolgármester: válasza, hogy tudomása szerint nem! 

 

Fülöp Zsolt képviselő: Jobbágy utca kérdése nem feltétlenül szükséges, az kétségtelen, mert 

még áll a ház ott. De hogy meddig áll, az kérdéses, meri-e valaki azt mondani, hogy az 2007-

ben is így fog állni. Saját maga erre a felelősséget nem vállalná, mert ha ott nagy esők vannak, 

azon az utcán van levezetve a patakhoz az egész László-telep környékéről a csapadékvíz. 

Hogy még áll a ház, és ott él benne a néni, az nagy szerencse. Ez az ügy ’87. óta húzódik, és 

már akkor is probléma volt.  

 

Horváth Győző képviselő: egyetért Fülöp Zsolt képviselő által elmondottakkal.  

 

Radványi G. Levente alpolgármester: az elhangzottak alapján a Jobbágy támfal 8 M Ft 

marad a soron! 

 

dr. Lőrincz Andrea irodavezető: elmondja, hogy a Pap-szigeti strand büféje esetében 

elővásárlási jog van, itt tulajdonképpen van egy büfé épület és egy nagy étterem. Ezeket 

várhatóan eladásra fogják kínálni, ill. van amit már hirdetnek. Abban az esetben, ha konkrét 

vevő van, akkor az Önkormányzat tudjon élni az elővásárlási jogával, hogy megszűnjenek a 
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vegyes tulajdonok. Ha nincs rá pénz, vegyes tulajdon lesz, és nehezebb lesz megvalósítani a 

Pap-szigeti beruházást.  

 

dr. Pázmány Annamária képviselő: kérdése, hogy Intézményi beruházások 30 M Ft alatt mit 

kell érteni? A gyermekorvosi rendelő esetén van egy 4 M Ft-os igény, kéri arra figyelni, mert 

nem fognak működési engedélyt kapni.  

 

Radványi G. Levente alpolgármester: később ismertetik a pontos megnevezést.  

 

Puhl Márta irodavezető: Dolgozói lakásalap – annak van egy bevételi oldala, az egy 

visszaforgatott pénz, folyamatosan a törlesztésből kaphatnak a köztisztviselők, ill. a 

közalkalmazottak lakásépítési kölcsönt. Nem pótolják, tehát gyakorlatilag önmagát forgatja.  

 

Magyar Judit képviselő: kérdése, ha sok felől érkezik fűtéskorszerűsítésre pénz, akkor az 

önkormányzati költségvetésbe miért kell beállítani?  

 

Radványi G. Levente alpolgármester: válasza, hogy kalkuláltak, több tételből állhat össze!  

 

Simonyi György képviselő: javasolja törölni a fűtéskorszerűsítés 4 M-ját.  

 

Radványi G. Levente alpolgármester: Simonyi György képviselő javaslata volt, hogy 

töröljék a 4 M Ft-os tételt.  

Saját maga is támogatja, hogy kikerüljön, azzal a kiegészítéssel, hogy javasolja, hogy a Panel 

Pluszban ami támogatást nyújtanak egyik oldalról, egészítsék ki azzal, hogy a 

fűtéskorszerűsítésre is az kapjon támogatást, aki benevez a Panel Pluszba. Felvállal egy 

nagyobb felújítást, ezáltal komplett költséggel rendezi a társasházat.  

 

Informális (kézfeltartással történő) szavazásra bocsátja a javaslatot, amellyel a 

testület többsége egyetért.  
 

 

Simonyi György képviselő: 56-os emlékmű felállítása sor - javasolja az 5 M Ft-ot 

lecsökkenteni, és a pályázati alapba magán hozzájárulásokat javasol tenni.  

 

Zakar Ágnes képviselő: válaszolja, hogy kiírt pályázatuk van, már jönnek a pályaművek, 

jövő hét hétvége a határidő.  

 

Szegő Eta képviselő: javasolja, hogy az emlékműre tervezett 5 M Ft-ot teljes egészében 

töröljék.  

 

Horváth Győző képviselő: amikor a testület megszavazta az emlékművet, akkor a Magyar 

Közlönyben az jelent meg, hogy az 5 M Ft-os alappal 5,5 M Ft-ra pályázhatnak a 10 és 

50.000 fős települések.  

 

Radványi G. Levente alpolgármester: informális szavazásra bocsátja Simonyi György 

képviselő indítványát, hogy az emlékmű 5 M Ft-ját töröljék a soron! 

 

Informális (kézfeltartással történő) szavazásra bocsátja a javaslatot, amellyel a 

testület többsége nem ért egyet.  
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Magyar Judit képviselő: ügyrendi javaslata, hogy zárják le a tárgyalást. 

 

Radványi G. Levente alpolgármester: Magyar Judit képviselő ügyrendi javaslatát szavazásra 

bocsátja.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1124   Száma: 2006.02.14/9/0/ 

Ideje: 2006.febr..14 13:56 

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 6 42.86 33.33 

Nem 7 50.00 38.89 

Tartózkodik 1 7.14 5.56 

Szavazott 14 100.00 77.78 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 4   22.22 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Benkovits György Igen - 

Hankó László Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Simonyi György Igen - 

Szegő Eta Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

dr. Dietz Ferenc Nem - 

dr. Dragon Pál Nem - 

Fülöp Zsolt Nem - 

Horváth Győző Nem - 

dr. Kiss László Nem - 

Lakatos Pálné Nem - 

Magyar Judit Nem - 

Radványi G. Levente alpolgármester Tart. - 

dr. Bindorffer Györgyi Távol - 

Eszes Sándor Távol - 

Wachsler Tamás Távol - 

Zsigmondi Éva Távol - 

 

     

 

 

Radványi G. Levente alpolgármester: a belvárosi koncepcióval kapcsolatban december 13-i 

határozatokkal fogadott el a testület részösszegeket, illetve határidőket. Ezek az összegek 

szerepelnek a 4. sz. melléklet 4/6-os oldalán egymás után felsorolva. A határozati javaslathoz 

képest esetleg lehetséges mind a határidők, mind az összegek eltérítése. Várja a képviselők 

javaslatait.  
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Zakar Ágnes képviselő: ha alapvető dolgokat több, mint 10 éve nem valósít meg a testület, 

akkor a „tömbrehabilitációs program jogi-műszaki előkészítése” soron javasol 22.000.000 Ft 

helyett 10.000.000 Ft-ot. Kérdése, hogy a szakértő igénybevétele mit takar?  

 

Alföldiné Petényi Zsuzsanna főépítész: ezt a bizonyos tömböt, amelyet első ütemben 

jelöltek ki, több szempontból kellene megvizsgálni. Abban az esetben, ha olyan szervezeti 

struktúra váltás következik be, miszerint létrejön egy fejlesztési társulás, abban az esetben 

lehet az egész költséget arra átcsoportosítani. De véleménye szerint akkor meg annak a 

fejlesztési társulásnak a működéséről kell majd dönteni, annak a társulásnak a támogatásáról. 

Az önkormányzati ingatlan bevételekből kellene annak a fejlesztési társulásnak működni. Ha 

létrehozzák ezt a társulást, valamiféle pénzeszközöket majd oda kell csoportosítani addig is, 

amíg nincsenek önkormányzati bevételek. A 22 M Ft-os költség csökkentésére van lehetőség, 

nyilván a műszaki előkészítéseket abban az ütemben fogja a hivatal megtenni, amekkora 

költségkeret áll rendelkezésre. A 10 M Ft-ot nagyon kevésnek tartja, abból semmiféle 

tervezést nem lehet elindítani, esetleg 15 M Ft elfogadható.  

A szakértőre tervezett 4,5 M az a HÉV állomás és környékére vonatkozik, tehát a SZEI 

kitelepítésének intézmény koncepciója, az ottani műszaki és főleg jogi előkészítése, 

tárgyalások. A koncepciót nézve nem a Micro-Invest területére vonatkozott, az kifejezetten a 

Kaiser’s és a BKV területére.  

 

dr. Pázmány Annamária képviselő: kérdése, miután legutóbb úgy számolták, hogy a 

Kaiser’s és BKV területén nem fér el a tervezett SZEI, hogy azóta mi változott?  

 

Alföldiné Petényi Zsuzsanna főépítész: korábban arról volt szó, hogy ha a Micro-Investtől 

kapott volna a város 5000 m²-t, azon a SZEI nem fér el. Nem azt számolták, hogy az egész 

térségnek a struktúráját megváltoztatják, tehát húzzák vissza a HÉV síneket, és ezáltal ott egy 

felszabaduló terület van, ami részben az Önkormányzaté, részben a BKV-é, és oda egy új 

fejlesztési koncepció készüljön.  

 

Zakar Ágnes képviselő: úgy véli, ha a testület az intézményeitől és a dolgozóinak fizetéséből 

von el pénzt, valamint semmiféle felújítást nem végez, akkor elsősorban ne a koncepcióval 

foglalkozzon. Ha ilyen nehéz költségvetése van a városnak, ne a koncepciót tekintse 

elsődleges feladatnak.  

 

Radványi G. Levente alpolgármester: hozzáteszi, hogy a koncepció-készítés egy nagyon 

komoly, felelősségteljes munka, anélkül előrelépés nem lehet.  

 

dr. Bindorffer Györgyi képviselő: úgy gondolja, hogy elsőként a BKV-val szükséges 

megállapodni, majd megvásárolni a telket, és utána lehet 4,5 M Ft-ot kifizetni szakértő 

igénybevételére, vagy akár a program jogi-műszaki előkészítését megkezdeni.  

 

Alföldiné Petényi Zsuzsanna főépítész: úgy gondolja, hogy nem is szándéka az 

Önkormányzatnak a BKV-tól területet venni, tehát semmiképpen nem javasolna egy fordított 

sorrendet. Egy fejlesztési területről van szó, a fejlesztésben érdekelt a BKV, hiszen rendkívül 

elhanyagolt a végállomása, valamint érdekelt az Önkormányzat is, mert az önkormányzati 

területen lévő épületek is alulhasznosítottak. Össze kell állítani egy olyan fejlesztési 

koncepciót, amely gazdasági és műszaki tartalmú, amellyel fel lehet lépni a piacon, és arra 

várni az érdeklődők beruházási szándékát. Erre a célra van megjelölve a 4,5 M Ft. A 22 M Ft 

egy konkrét tömbre vonatkozik, amelyben több önkormányzati ingatlan van, konkrétan 

bérlakások. Azokat lenne szükséges felújítani – megvizsgálva azt, hogy az épület felújítása és 

megtervezése mennyibe kerül – úgy, hogy az Önkormányzatnak lehetőleg ne kerüljön 
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pénzébe, de plusz lakásokat tudjon létrehozni, és tudja ebbe a csoportba fókuszálni a 

bérlakásokat. Eközben más területek felszabadulhatnak, amelyen lévő bérlakások felújíthatók 

és piaci értéken értékesíthetők. Ezek fontos lépések, amelyeket elsőként végre kellene hajtani.  

 

dr. Kiss László képviselő: kérdést tesz fel a Dunaparti Művelődési Ház felújítására 

vonatkozóan, amelyre Alföldiné Petényi Zsuzsanna főépítész válaszol.  

 

Szegő Eta képviselő: Zakar Ágnes képviselő felvetésére elmondja, hogy ha nincs a városnak 

koncepciója, ha nem gondol a jövőjére, az azt jelenti, hogy nem törődnek vele, és mást nem 

tesznek, mint „tűzoltó munkát végeznek”. 

 

Radványi G. Levente alpolgármester: javasolja – feltételezve azt, hogy 2005. december 13-

án a Képviselő-testület felelősséggel döntött – amennyiben meg tudják valósítani a 8. pont 

tömbrehabilitációs program jogi-műszaki előkészítését a 22 M Ft helyett 15 M Ft-ból, azt 

kíséreljék meg, és a költségvetésben úgy szerepeltessék. Amennyiben szükség lesz a 

módosításra a Képviselő-testület visszatér a kérdésre.  

 

Informális (kézfeltartással történő) szavazásra bocsátja a javaslatot, amellyel a 

testület többsége egyetért.  
 

Javaslat hangzott el a 8. pont szakértő igénybevételére soron a 4,5 M Ft törlésére.  

 

Informális (kézfeltartással történő) szavazásra bocsátja a javaslatot, amellyel a 

testület többsége nem ért egyet.  
 

Javaslat hangzott el a 13. pont tervezési és szakhatósági egyeztetésre soron az 1 M Ft 

törlésére.  

 

Informális (kézfeltartással történő) szavazásra bocsátja a javaslatot, amellyel a 

testület többsége nem ért egyet.  
 

Következő soron szerepel a Termálkút fúrás 29 M Ft-tal.  

 

Magyar Judit képviselő: nincs az ellen, hogy a termálkút fúrás ne történjék meg, de szeretné, 

ha ez az összeg nem erre a sorra kerülne. Elhangzott egy másik javaslat, és szükséges lenne 

megvizsgálni, hogy van-e lehetőség arra, hogy ne pénzt kelljen kifizetni a kútfúrásért, hanem 

esetleg cserébe telket adni.  

 

Simonyi György képviselő: Mészáros Jánossal érdemes lenne egyezkedni, hogy ő fizesse ki. 

Esetleg jelzálogjogot jegyeznek a telekre, és amikor értékesítésre kerül sor, akkor fizetik ki.  

 

dr. Bindorffer Györgyi képviselő: kérdése, hogy a kútfúrási engedélyt ki adja ki? Csak egy 

évre szól?  

 

Alföldiné Petényi Zsuzsanna főépítész: egy kútfúrási engedély egy évig érvényes, és 

hosszabbítást lehet kérni rá.  

 

dr. Bindorffer Györgyi képviselő: kérdése, hogy geológiai vélemény van-e? Geológus látta-

e a helyet? Valóban van a helyszínen melegvíz?  
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Radványi G. Levente alpolgármester: több szakvéleménnyel is rendelkezik a hivatal a 

kérdésben.  

 

dr. Kiss László képviselő: kérdése, hogy mennyi ideig tart egy szakhatósági engedély 

beszerzése? Az is elképzelhető, hogy két évig tart a megszerzése, akkor nem szabad 

elveszíteni a lehetőséget.  

 

Alföldiné Petényi Zsuzsanna főépítész: úgy szól az engedély, hogy 2007. év végéig be is 

kell fejezni a fúrást. Ezt lehet egy évvel meghosszabbítani.  

 

Radványi G. Levente alpolgármester: javaslat hangzott el, hogy töröljék a Termálkút fúrás 

soron jelzett 29 M Ft-ot, és kerüljön át a forráshiány miatt halasztott táblázatba.  

 

Informális (kézfeltartással történő) szavazásra bocsátja a javaslatot, amellyel a 

testület többsége nem ért egyet.  
 

Zakar Ágnes képviselő: szeretné megjeleníteni a Szegedi utca alatti part megerősítésének a 

tervezését. Az is ebbe a 65 M Ft-ba van tervezve, 1 M Ft-ot jelent.  

 

Radványi G. Levente alpolgármester: kéri a felvetést rögzíteni, amelynek következtében a 

8.804.000 Ft módosul 7.804.000 Ft-ra.  

 

Lakatos Pálné képviselő: a Közvilágítás témakörben kéri nevesítve megjelölni az Eötvös 

utcában kettő lámpahely kialakítást, 3 M Ft körüli összegben, amely összeget emeljenek ki 

az Új közvilágítási hálózat építése vagy az Elektromos hálózat átépítése a belvárosban 

sorról.  

 

Radványi G. Levente alpolgármester: az Eötvös utcai lámpa kihelyezése 4 M Ft-tal a 

Forráshiány miatt halasztott oszlopba került, Új közvilágítási hálózat építése sorba beépítve, 

nem lett nevesítve. Megjegyzi, hogy a 20 M Ft a belvárosi hálózat átépítést jelenti, amelyre 

kötelezettségei vannak a városnak.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: kérdése, hogy a belváros hálózat átépítése hol tart? Mennyire 

kapcsolódhat esetleg a belvárosi koncepcióhoz? Duna korzó tervezése, díszkivilágítása - 

érdemes megfontolni, hogy szükség van-e a kiépítésére. A 20 M Ft-ot halasztaná, amíg eldől 

a Duna korzó tervpályázat, és a belvárosba a tömb-rehabilitációról tudnak-e valamit mondani.   

 

Alföldiné Petényi Zsuzsanna főépítész: 20 M Ft-tal kapcsolatban elmondja, hogy korábban 

az ELMÜ-vel köttetett egy megállapodás. 2002-ben a Szabályozási Terv szerint nem lehetett 

légvezeték sehol, majd engedélyezték, hogy külterületen lehet. Cserébe az ELMÜ megígérte, 

hogy a belvárosi területeken fokozatosan leviszi földkábelbe a vezetékeket. Ezt meg is kezdte, 

pl. a Kucsera Ferenc utcában a tavaly évben, de a kandeláberek elhelyezése nem történhetett 

meg, mert az Önkormányzat nem tudta a saját vállalását, a lámpatesteket átadni. Az ELMÜ-

nél arról tájékoztatták, hogy ha a földkábel ottmarad a földben és nem kerül használatba, 

akkor két éven belül tönkremegy. Ezért nem tartja ésszerűnek a halasztást.  

  

Radványi G. Levente alpolgármester: javasolja, hogy maradjon az 20 M Ft. Javaslat érkezett 

Lakatos Pálné képviselő részéről, hogy az Eötvös u. kerüljön be 4 M Ft-tal. Szavazásra 

bocsátja a javaslatot. 
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Informális (kézfeltartással történő) szavazásra bocsátja a javaslatot, amellyel a 

testület többsége egyetért.  
 

 

Magyar Judit képviselő: a Pismány csapadékvíz elvezetés tervezése és a Pannónia telep út és 

csapadékvíz elvezetés tervezése, a kettő tétel összesen 30 M Ft, együtt nagyon sok. Indokolt a 

tervezésre 14 és 16 M Ft-ot költeni? 

 

Radványi G. Levente alpolgármester: általában a műszaki beruházások tervezése a 

kivitelezési ár arányában történik. Megnézve elég nagy beruházás mindkettő, véleménye 

szerint az összegek indokoltak. Mind a két területet meg kell csinálni, mert az egyiknél a 

csatornázás és a lezúduló víztömeg miatt probléma, a másik pedig a belvíz és a gödör miatt, 

hiszen a legmélyebb pontja a városnak.  

 

Zakar Ágnes képviselő: a Pismányban csatornázás folyik. Ha összeadják, nagyon jó, hogy 

Pismányra ennyit fordítanak, mert elhanyagoltak az utak. De miért éppen a Pannónia-telep 

került előtérbe? Miért nem pl. a Kálvária út és környéke?  

 

Fülöp Zsolt képviselő: érti, hogy a Pannónia-telepen is szükség van rá, részben el is 

fogadható. Kérdése, hogy lehet-e szakaszolni a beruházásokat? Egyben megtervezve, de a 

beruházást több évre elhúzva szakaszolni. Az első körben a beruházás mondjuk a fele a 

teljesnek, akkor nyilván a tervezési díj is kisebb lesz.  

 

Radványi G. Levente alpolgármester: a Pannónia-telep a város legmélyebb területe, 

elfolyása nincs. Addig, amíg nincs megtervezve az egész területre, hogy egyáltalán merre 

lehet elvezetni a vizet, addig sem egy útépítést, sem egy útjavítást nem érdemes és nem is 

lehet csinálni. Gyakorlatilag arra ítéltetett, hogy ott megáll a víz, és befolyik a pincékbe, a 

lakóházakba, ill. feljön a kertekbe. Komplexen meg kell tervezni, hogy utána egyetlenegy utat 

meg tudjanak építeni, egy vízelvezető árkot meg tudjanak valósítani, hogy hová lehet 

elvezetni. Utána arról is dönteni kell, hogy melyik az a vízbefogadó, melyik csatornába lehet 

elvinni. Nem lehet azt, hogy csak a felét terveztessék meg, mert lehet, hogy utána olyan 

magasságok jönnének esetleg ki, hogy a fönnmaradó utcákba nem megoldható műszakilag a 

probléma. Ez csak a tervezésekre vonatkozik, a részleges építés még nagyon messze van 

ehhez képest, ill. adott esetben ha társulási formában szeretnének a lakók építeni, akkor is 

csak akkor lehet, ha van már mögötte egy terv, hiszen különben előfordulhatna, hogy 

fölösleges műszaki beruházást vagy elfuserált műszaki beruházást csinálnak. Ugyanez 

érvényes a Pismányban is, hiszen rázúdíthatnak esetleg egy lejjebb lévő területre olyan 

csapadékvíz mennyiséget, amely ott jelentős károkat okoz.  

 

dr. Kiss László képviselő: kérdést tesz fel, melyre Radványi G. Levente alpolgármester 

válaszol.  

 

Zakar Ágnes képviselő: a beruházásokhoz az önrész betervezésre került az anyagban? 

(Barcsay-beruházás, Pismány csatornázása) 

 

Radványi G. Levente alpolgármester: válasza, hogy benne van a költségvetésbe.  

 

dr. Dragon Pál képviselő: egy 8 éve húzódó kérdés, hogy a Cseresznyés és Barackos út 

elágazásánál tervezik a buszmegállót. A Pismányi csatorna miatt húzódott el mindig. 

Októberre kész lesz a Pismányi csatorna, kérdése, hogy meg tudják-e azt követően valósítani 

a buszmegállót?  
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Radványi G. Levente alpolgármester: erre nem tud válaszolni, költségvetésben kell tervezni.  

Ügyrendi javaslata, hogy a testület 15.45 óráig tartson ebédszünetet. Az ügyrendi javaslatot 

szavazásra bocsátja.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1125   Száma: 2006.02.14/9/0/ 

Ideje: 2006.febr..14 14:36 

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 100.00 77.78 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 14 100.00 77.78 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 4   22.22 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Benkovits György Igen - 

dr. Dietz Ferenc Igen - 

dr. Dragon Pál Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hankó László Igen - 

Horváth Győző Igen - 

dr. Kiss László Igen - 

Lakatos Pálné Igen - 

Magyar Judit Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 

Simonyi György Igen - 

Szegő Eta Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

dr. Bindorffer Györgyi Távol - 

Eszes Sándor Távol - 

Wachsler Tamás Távol - 

Zsigmondi Éva Távol - 

 

     

 

 

A Képviselő-testület 14.36 órától 16.20 óráig szünetet tart.  
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2. Előterjesztés Szentendre Város menetrendszerinti helyi közúti személyszállítást 

végző VOLÁNBUSZ Rt. támogatásáról  

Előadó: Radványi G. Levente alpolgármester 

 

 

Radványi G. Levente alpolgármester: az ülést megnyitja, megállapítja, hogy a Képviselő-

testület határozatképes, a jelenlévő képviselők száma 11 fő. 

Kérdés, hozzászólás nem lévén a határozati javaslatot szavazásra bocsátja. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1128   Száma: 2006.02.14/1/0/ 

Ideje: 2006.febr..14 16:22 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elutasítva 

Minősített szavazás 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 9 81.82 49.99 

Nem 1 9.09 5.56 

Tartózkodik 1 9.09 5.56 

Szavazott 11 100.00 61.11 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 7   38.89 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Benkovits György Igen - 

dr. Dragon Pál Igen - 

Horváth Győző Igen - 

dr. Kiss László Igen - 

Lakatos Pálné Igen - 

Magyar Judit Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Fülöp Zsolt Nem - 

Szegő Eta Tart. - 

dr. Bindorffer Györgyi Távol - 

dr. Dietz Ferenc Távol - 

Eszes Sándor Távol - 

Hankó László Távol - 

Simonyi György Távol - 

Wachsler Tamás Távol - 

Zsigmondi Éva Távol - 

 

Radványi G. Levente  alpolgármester:  a Képviselő-testület a következő határozatot hozza:  
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Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

42/2006. (II.14.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a  menetrendszerinti 

helyi közúti személyszállítást végző VOLÁNBUSZ Rt. támogatásáról  szóló határozati 

javaslatot nem támogatja.  

 

 

Radványi G. Levente  alpolgármester:  a testület  nem támogatta a javaslatot, vissza fognak  

térni  rá a közeljövőben. Tóth Sándornak  köszöni a részvételt. 

A továbbiakban rátérnek a sürgősségi indítványok tárgyalására.  

 

 

dr. Dietz Ferenc  és Simonyi György képviselők visszatérnek az 

ülésterembe, a jelenlévő képviselők  száma:  13 fő.  
 

 
 

3. Sürgősségi indítvány a BOLA 95 Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

követelésének faktorálásáról 

Előadó: Radványi G. Levente alpolgármester 

 

 

Radványi G. Levente  alpolgármester:  kérdés, hozzászólás nem lévén a határozati 

javaslatot szavazásra bocsátja.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1129   Száma: 2006.02.14/2/0/ 

Ideje: 2006.febr..14 16:24 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 100.00 72.22 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 13 100.00 72.22 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 5   27.78 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

Benkovits György Igen - 

dr. Dietz Ferenc Igen - 

dr. Dragon Pál Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Horváth Győző Igen - 

dr. Kiss László Igen - 
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Lakatos Pálné Igen - 

Magyar Judit Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 

Simonyi György Igen - 

Szegő Eta Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

dr. Bindorffer Györgyi Távol - 

Eszes Sándor Távol - 

Hankó László Távol - 

Wachsler Tamás Távol - 

Zsigmondi Éva Távol - 

  

 

Radványi G. Levente  alpolgármester:  a Képviselő-testület a következő határozatot hozza:  

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

43/2006. (II.14.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a BOLA 95 

Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2000. Szentendre, Rózsa u. 14) az PD 450408 – 

„EURO-VELO” hálózat fejlesztése – Szentendre, Duna-parti panoráma kerékpárút építése 

számla összegét: 22.287.240,- Ft-ot  faktoráltatja a  DEBT-INVEST Pénzügyi Szolgáltató és 

Befektetési Rt-n keresztül (1051. Budapest, Harmincad u. 3.). 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza az alpolgármestert, hogy a faktoráláshoz szükséges 

adatokat a Debt-Invest Zrt. rendelkezésére bocsássa és az azzal kapcsolatos okmányokat  

aláírja.  

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:     Alpolgármester 

 

 

Szegő Eta  képviselő távozik az ülésteremből, a jelenlévő  képviselők száma: 

12 fő.  
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4. Sürgősségi indítvány Szentendre Város Önkormányzatának a kincstári 
vagyonkörbe tartozó ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülésének 

igényléséről rendelkező határozat módosításáról 

Előadó: Radványi G. Levente alpolgármester 

 

 

Radványi G. Levente  alpolgármester:  a Dunakorzó 18. szám alatti ingatlanról  van szó. 

Kérdés, hozzászólás nem lévén a határozati javaslatot szavazásra bocsátja.  

 

 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1130   Száma: 2006.02.14/3/0/ 

Ideje: 2006.febr..14 16:27 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 12 100.00 66.67 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 12 100.00 66.67 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 6   33.33 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Benkovits György Igen - 

dr. Dietz Ferenc Igen - 

dr. Dragon Pál Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Horváth Győző Igen - 

dr. Kiss László Igen - 

Lakatos Pálné Igen - 

Magyar Judit Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 

Simonyi György Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

dr. Bindorffer Györgyi Távol - 

Eszes Sándor Távol - 

Hankó László Távol - 

Szegő Eta Távol - 

Wachsler Tamás Távol - 

Zsigmondi Éva Távol - 
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Radványi G. Levente  alpolgármester:  a Képviselő-testület a következő határozatokat 

hozza:  

     

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

44/2006. (II.14.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 66/2005.(III.8.) Kt. számú 

határozatát visszavonja. 

 

 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

45/2006. (II.14.) Kt. sz. határozata: 

 

1. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy  a Szentendre, 

Duna korzó 18. szám alatti 1795 hrsz-ú 3043 m2 ingatlan 530/3043 tulajdoni hányadát 

megtestesítő 400 m2 épületterület ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülését 

kezdeményezi. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza Radványi G. Levente alpolgármestert, hogy tegye meg 

a szükséges intézkedéseket az ingatlan tulajdonjogának Szentendre Város Önkormányzat 

részére történő megszerzése érdekében. 

3. Az ingatlant Szentendre Város  Önkormányzata az önkormányzatokról szóló 1990. évi 

LXV. törvény 8.§ (1) bekezdésében foglalt „közszolgáltatást végzők elhelyezésének 

elősegítése” önkormányzati feladat ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és iroda 

céljára kívánja felhasználni. 

4. Szentendre Város Önkormányzata saját költségén vállalja az ingatlan környezeti 

állapotának felmérését, szükség esetén kármentesítését, és az ingatlan vonatkozásában 

lemond az állammal szemben támasztott bármely követeléséről. 

5. Szentendre Város Önkormányzata vállalja, hogy az ingatlan önkormányzati tulajdonban 

maradása esetén, az ingatlan tulajdonba adásától számított 5 éven át évente, a tárgyévet 

követő év első felétől kezdődően tájékoztatja a KVI-t a hasznosítási cél megvalósításáról. 

Szentendre Város Önkormányzata vállalja, hogy tájékoztatja a KVI-t az ingatlannal 

kapcsolatos értékesítési szándékáról. 

6. Szentendre Város Önkormányzata vállalja, hogy az 1. pontban feltűntetett ingatlan 

tulajdonjogát az ingatlanra vonatkozó terhekkel együtt veszi át. 

 

Felelős:  Alpolgármester 

Határidő:  folyamatos, beszámolásra 2006. december 31. 
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5.  Sürgősségi indítvány csapatzászló adományozására 

Előadó: Radványi G. Levente alpolgármester 

 

 

Radványi G. Levente  alpolgármester: korrigálja a díszzászló elnevezést csapatzászlóra. A   

Tapolcáról idekerült alakulat kért a várostól  csapatzászlót, amit a hagyományokhoz híven a 

befogadó város  szokott adományozni. Az átadás időpontjára jelenleg két ajánlat érkezett, 

még nincs eldöntve a konkrét  dátum. Szavazásra bocsátja  a határozati javaslatot.   

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1131   Száma: 2006.02.14/4/0/ 

Ideje: 2006.febr..14 16:29 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 10 83.34 55.55 

Nem 1 8.33 5.56 

Tartózkodik 1 8.33 5.56 

Szavazott 12 100.00 66.67 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 6   33.33 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Benkovits György Igen - 

dr. Dietz Ferenc Igen - 

dr. Dragon Pál Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Lakatos Pálné Igen - 

Magyar Judit Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Simonyi György Nem - 

dr. Kiss László Tart. - 

dr. Bindorffer Györgyi Távol - 

Eszes Sándor Távol - 

Hankó László Távol - 

Szegő Eta Távol - 

Wachsler Tamás Távol - 

Zsigmondi Éva Távol - 

 

Radványi G. Levente  alpolgármester:  a Képviselő-testület a következő határozatot hozza:  
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Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

46/2006. (II.14.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza az alpolgármestert, hogy a 

MH Szentendrei Kiképző Központ I. részére egy csapatzászlót készíttet az előterjesztésben 

megadott paraméterek szerint. Erre a célra a szükséges pénzösszeget  120.000 forintot a 2006. 

évi költségvetésében biztosítja. 

 

 

Felelős:     Alpolgármester 

Határidő: 2006. május 1. 

 

 

6. Sürgősségi indítvány  az Önkormányzat tulajdonában álló József utca 6. szám 

alatti 8505 hrsz-ú sportpálya hasznosítására kiírt pályázat, valamint Kőzúzó 

utcai 475/6 hrsz-ú sportpálya hasznosítására kiírt pályázatok 

eredményhirdetéséről 
 Előadó: Radványi G. Levente  alpolgármester:   

 

 

Magyar Judit képviselő: a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság   értékelte a beérkezett  2 

pályázatot és a mellékelt  táblázat tartalmazza az eredményt.  Objektív pontozás  alapján a 

többségi vélemény  szerint a  pályázat nyertese a  Szentendrei Korfball Klub. Jelzi, hogy 

amennyiben most nem nyilvánítanák eredményesnek a pályázatot, abban az esetben  jogi útra 

terelhető az ügy, ami semmiképp nem volna előnyös.   

 

dr. Dietz Ferenc képviselő:   az elmúlt ülésen azért javasolta a sürgősségi indítvány  

napirendről való levételét, mert  meg kívánt győződni arról, hogy  indokolja-e valami a 

pályázat eredménytelenné nyilvánítását.   

 

Fülöp Zsolt képviselő: véleménye szerint mégis érdemesebb lenne eredménytelennek 

nyilvánítani a pályázatokat,  és megvárni azt, hogy a Kőzúzó utcai sportpálya hasznosítására 

milyen pályázatok  érkeznek be, figyelembe véve azt, hogy az Izbégi Sportpályát érdemesebb 

meghagyni szabadtéri sport céljára.  Még a testületen belül sem dőlt el, hogy mit terveznek a 

két létesítményen  megvalósítani, miközben a pályázat már kiírásra került.   A hba megtörtént, 

de korrigálni szükséges.  

  

Magyar Judit képviselő:  véleménye szerint  ha  most Kőzúzó utcai  sportpálya miatt 

eredménytelennek nyilvánítják az egész  pályázatot, abban az esetben az Izbégi Sportpályára 

beadott  pályázat   nyertese hátrányos helyzetbe kerül.  

 

 

Szegő Eta  képviselő visszatér az ülésterembe, a jelenlévő képviselők száma: 

13 fő. 
 

 

Simonyi György képviselő: szabályosan beadott pályázatra nem lehet  eredménytelenséget  

kihirdetni. Nem ért egyet a javaslattal, a pályázatban szereplő  feltételeknek megfelelt a  

beérkezett pályázat.   
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Radványi G. Levente  alpolgármester: illik betartani bizonyos szempontokat,  akkor is ha 

esetleg  erkölcsi vesztesként "tudnak kilépni" az elbírálás után. A kiírás 3. pontja a kiíró 

számára  lehetővé teszi a pályázat  eredménytelenné nyilvánítását.    

 

 

dr. Pázmány Annamária és dr. Dragon Pál képviselők  távoznak az 

ülésteremből, a jelenlévő  képviselők száma:  11 fő.  

 
 

Magyar Judit  képviselő: ügyrendileg  javasolja, hogy amennyiben a képviselők tárgyalni 

szeretnének a pályázókkal, abban az esetben a  napirend további tárgyalását  tegyék későbbre, 

mert a pályázók  hamarosan megérkeznek.   

 

Radványi G. Levente  alpolgármester: tájékoztatja a képviselőket, hogy az  egyik érintett 

jelen van, a másik pályázó még nem ért ide.  Az ügyrendi javaslatot szavazásra bocsátja.    

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1132   Száma: 2006.02.14/5/0/ 

Ideje: 2006.febr..14 16:41 

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 5 45.46 27.78 

Nem 3 27.27 16.67 

Tartózkodik 3 27.27 16.67 

Szavazott 11 100.00 61.12 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 7   38.88 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

dr. Dietz Ferenc Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 

Szegő Eta Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Fülöp Zsolt Nem - 

Lakatos Pálné Nem - 

Simonyi György Nem - 

Benkovits György Tart. - 

Horváth Győző Tart. - 

dr. Kiss László Tart. - 

dr. Bindorffer Györgyi Távol - 

dr. Dragon Pál Távol - 

Eszes Sándor Távol - 

Hankó László Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 
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Wachsler Tamás Távol - 

Zsigmondi Éva Távol - 

 

  

Radványi G. Levente  alpolgármester: a Képviselő-testület  a javaslatot nem támogatta.  

 

Zakar Ágnes képviselő: javasolja, hogy hallgassák meg Tegzes Dánielt, a Szentendrei 

Korfball Klub vezetőjét.    
 

 

dr. Pázmány Annamária képviselő visszatér az ülésterembe, a jelenlévő 

képviselők száma:  12 fő.  
 

 

Tegzes Dániel a Szentendrei Korfball Klub vezetője:  a pályázatához nem kíván a másik 

jelölt nélkül a hozzászólni.  Amit megjegyez, hogy a Képviselő-testület elfogadott egy 

szempontrendszert, ami alapján készítettek egy koncepciót  és benyújtottak egy pályázatot.   

Furcsállja, hogy utólag olyan új szempontok kerültek  említésre, amik nem szerepeltek eddig.  

 

 

Szegő Eta  képviselő távozik az ülésteremből, a jelenlévő  képviselők száma:  

11 fő.  
 

 

 

Radványi G. Levente alpolgármester:  most kapta a jelzést, hogy a másik pályázó is 

hamarosan megérkezik. Javasolja, addig függesszék fel a napirendi pont további tárgyalását 

és térjenek vissza rá amint megérkezik  a másik fél is.  Szavazásra bocsátja  a javaslatot. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1133   Száma: 2006.02.14/5/0/ 

Ideje: 2006.febr..14 16:45 

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 11 100.00 61.11 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 11 100.00 61.11 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 7   38.89 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

Benkovits György Igen - 

dr. Dietz Ferenc Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 
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Horváth Győző Igen - 

dr. Kiss László Igen - 

Lakatos Pálné Igen - 

Magyar Judit Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 

Simonyi György Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

dr. Bindorffer Györgyi Távol - 

dr. Dragon Pál Távol - 

Eszes Sándor Távol - 

Hankó László Távol - 

Szegő Eta Távol - 

Wachsler Tamás Távol - 

Zsigmondi Éva Távol - 

 

Radványi G. Levente  alpolgármester:  a Képviselő-testület a javaslatot elfogadta.      

 

 

dr. Dragon Pál és Szegő Eta  képviselők visszatérnek  az ülésterembe, a 

jelenlévő képviselők száma: 13 fő.  
 
 

 

7. Előterjesztés az önkormányzati szilárd burkolatú közutak burkolat felújításának 

támogatásáról szóló pályázat beadásáról  

Előadó: Radványi G. Levente alpolgármester 

 

 

Radványi G. Levente  alpolgármester:   Puhl Márta irodavezető asszony kiegészítést  tett az 

előterjesztéshez, miszerint a  döntés befolyásolja a költségvetési tervet.   Kérdés, hozzászólás 

nem lévén az I. számú  határozati javaslatot szavazásra bocsátja.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1134   Száma: 2006.02.14/6/0/ 

Ideje: 2006.febr..14 16:49 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elfogadva 

Minősített szavazás 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 12 92.31 66.66 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 1 7.69 5.56 

Szavazott 13 100.00 72.22 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 5   27.78 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 
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Benkovits György Igen - 

dr. Dietz Ferenc Igen - 

dr. Dragon Pál Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Lakatos Pálné Igen - 

Magyar Judit Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 

Simonyi György Igen - 

Szegő Eta Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

dr. Kiss László Tart. - 

dr. Bindorffer Györgyi Távol - 

Eszes Sándor Távol - 

Hankó László Távol - 

Wachsler Tamás Távol - 

Zsigmondi Éva Távol - 

 

Radványi G. Levente  alpolgármester:  a Képviselő-testület a  következő határozatot hozza:       

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

47/2006. (II.14.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

1. úgy dönt, hogy pályázatot kíván benyújtani a Közép-Magyarországi Regionális 

Fejlesztési Tanács által, Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi 

közutak burkolat felújításának támogatására címmel kiírt, KMRFT-BM-ÚT-2006. 

számú pályázati felhívására az önkormányzat tulajdonában lévő Szentendre, Fiastyúk 

utcai útburkolat felújításának támogatására. Felkéri az Alpolgármestert, hogy a 

pályázat beadásáról gondoskodjon.  

 

2. a felújítási pályázathoz 2006. évben szükséges 5.236.000 Ft helyi forrást 

(önkormányzati önrészt) a 2006. évi költségvetésben biztosítani fogja. A Képviselő-

testület felkéri a Jegyzőt, hogy a fenti összeget a 2006. évi költségvetésbe építse be. 

Ezen összeget a Képviselő-testület csak erre a célra kívánja fordítani.  

 

3. felhatalmazza az Alpolgármestert, hogy a pályázati dokumentáció részeként beadandó 

nyilatkozatokat az önkormányzat nevében aláírja.  

 

4. vállalja, hogy a szükségessé váló vízelvezetési munkákat (felújítás, illetve kiépítés) a 

burkolat-felújítással egyidejűleg saját forrásból megoldja, és ennek költségeit a 2006. 

évi költségvetés terhére biztosítja. Felhatalmazza az Alpolgármestert, hogy a pályázati 

dokumentációhoz szükséges ezzel kapcsolatos nyilatkozatot aláírja. A Képviselő-

testület felkéri a Jegyzőt, hogy e munkákhoz szükséges forrást a 2006. évi 

költségvetés készítésekor tervezze be. 

 

Határidő:  1. és 3. pont: azonnal 

   2. és 4. pont: a 2006. évi költségvetés tervezése 

Felelős:     1 - 4. pont: Alpolgármester, költségvetés tervezése: Jegyző 
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Radványi G. Levente  alpolgármester:   szavazásra bocsátja  a II. számú  határozati 

javaslatot.      

    

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1135   Száma: 2006.02.14/6/0/ 

Ideje: 2006.febr..14 16:49 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 12 92.31 66.66 

Nem 1 7.69 5.56 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 13 100.00 72.22 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 5   27.78 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

Benkovits György Igen - 

dr. Dietz Ferenc Igen - 

dr. Dragon Pál Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Horváth Győző Igen - 

dr. Kiss László Igen - 

Lakatos Pálné Igen - 

Magyar Judit Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 

Szegő Eta Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Simonyi György Nem - 

dr. Bindorffer Györgyi Távol - 

Eszes Sándor Távol - 

Hankó László Távol - 

Wachsler Tamás Távol - 

Zsigmondi Éva Távol - 

 

Radványi G. Levente  alpolgármester: a Képviselő-testület a következő határozatot hozza:  
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Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

48/2006. (II.14.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

1. úgy dönt, hogy pályázatot kíván benyújtani a Közép-Magyarországi Regionális 

Fejlesztési Tanács által, Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi 

közutak burkolat felújításának támogatására címmel kiírt, KMRFT-BM-ÚT-2006. 

számú pályázati felhívására az önkormányzat tulajdonában lévő Szentendre, Fény 

utcai útburkolat felújításának támogatására. Felkéri az Alpolgármestert, hogy a 

pályázat beadásáról gondoskodjon.  

 

2. a felújítási pályázathoz 2006. évben szükséges 1.627.000 Ft helyi forrást 

(önkormányzati önrészt) a 2006. évi költségvetésben biztosítani fogja. A Képviselő-

testület felkéri a Jegyzőt, hogy a fenti összeget a 2006. évi költségvetés készítésekor 

tervezze be, ezen összeget a Képviselő-testület csak erre a célra kívánja fordítani.  

 

3. felhatalmazza az Alpolgármestert, hogy a pályázati dokumentáció részeként beadandó 

nyilatkozatokat az önkormányzat nevében aláírja.  

 

4. vállalja, hogy az esetleg szükségessé váló vízelvezetési munkákat (felújítás, illetve 

kiépítés) a burkolat-felújítással egyidejűleg saját forrásból megoldja, és annak 

költségeit a 2006. évi költségvetés terhére biztosítja. Felhatalmazza az 

Alpolgármestert, hogy a pályázati dokumentációhoz szükséges ezzel kapcsolatos 

nyilatkozatot aláírja. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy e munkákhoz 

szükséges forrást a 2006. évi költségvetés készítésekor tervezze be. 

 

Határidő: 1. és 3. pont: azonnal 

   2. és 4. pont: a 2006. évi költségvetés tervezése 

Felelős:     1- 4. pont: Alpolgármester, költségvetés tervezése: Jegyző 

 

    

Radványi G. Levente  alpolgármester: megérkezett a másik pályázó is, visszatérnek az 

imént felfüggesztett József utca 6. szám alatti 8505 hrsz-ú sportpálya hasznosítására kiírt 

pályázat  tárgyalására.   

 

 

Benkovits György  képviselő távozik az ülésteremből, a jelenlévő  

képviselők száma: 12 fő.  
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6. Sürgősségi indítvány  az Önkormányzat tulajdonában álló József utca 6. szám 

alatti 8505 hrsz-ú sportpálya hasznosítására kiírt pályázat, valamint Kőzúzó 

utcai 475/6 hrsz-ú sportpálya hasznosítására kiírt pályázatok 

eredményhirdetéséről 
 Előadó: Radványi G. Levente  alpolgármester:   

 

 

Radványi G. Levente  alpolgármester: 3 perc erejéig megadja a szót Bajnóczy  Tamásnak, a 

Voyage Sport Egyesület vezetőjének..    

 

Bajnóczy Tamás, a Voyage Sport Egyesület vezetője: szóban  ismerteti a pályázatban 

leírtakat.   

 

dr. Dietz Ferenc képviselő: ügyrendi kérése, hogy a szavazás előtt tartsanak rövid szünetet.  

 

Radványi G. Levente  alpolgármester: szavazásra bocsátja az ügyrendi javaslatot.     

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1136   Száma: 2006.02.14/7/0/ 

Ideje: 2006.febr..14 16:54 

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 12 100.00 66.67 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 12 100.00 66.67 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 6   33.33 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

dr. Dietz Ferenc Igen - 

dr. Dragon Pál Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Horváth Győző Igen - 

dr. Kiss László Igen - 

Lakatos Pálné Igen - 

Magyar Judit Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 

Simonyi György Igen - 

Szegő Eta Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Benkovits György Távol - 

dr. Bindorffer Györgyi Távol - 

Eszes Sándor Távol - 
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Hankó László Távol - 

Wachsler Tamás Távol - 

Zsigmondi Éva Távol - 

 

Radványi G. Levente  alpolgármester: a Képviselő-testület a   szünet elrendelésére 

vonatkozó javaslatot támogatta.   

 

Zakar Ágnes képviselő: Tegzes Dániel  nagyon korrekt volt, megvárta a másik pályázót, 

javasolja, hogy egészíthesse ki a mondandóját. 

 

Magyar Judit képviselő: kérdést intéz  a második pályázóhoz a pályázati kiírásban szereplő 

9. pontra vonatkozóan, mely az ajánlat szerint megvalósítandó  beruházás pénzügyi 

garanciáira vonatkozik. Erre nem  talált választ a pályázatban, kéri erről mondjon néhány szót 

a jelentkező.   

 

dr. Dragon Pál képviselő: szintén a második pályázótól  kérdezi, hogy  a pályázati kiírásnak 

megfelelően miért nem nyilatkozott a tömegsport vonatkozásában?  

 

Simonyi György képviselő: milyen feltételek mellett tervezik   a pályára engedni a  más 

sportot űzőket? Hogyan fér meg mellettük más sport?  

 

Bajnóczy Tamás, a Voyage Sport Egyesület vezetője:  válaszol a feltett kérdésekre:  

1. pénzügyi garanciaként a pályázat  részeként benyújtottak  néhány  mellékletet.  Jelenleg 

Budapesten kénytelenek edzeni, ami komoly anyagi kiadást jelent az egyesületnek. A Voyage  

cég  támogatását élvezik, ami pénzügyi garanciát is jelent a csapatnak.  

2.  a tömegsport vonatkozásában  nyilvánvaló számára, hogy az utánpótlás képzése alapvető 

feladat, valamint tervezik műfüves pálya kialakítását is.    

3.  más sport  illetve sportegyesület számára is  biztosítani kívánják a területet.   

  

Tegzes Dániel a Szentendrei Korfball Klub vezetője: általánosságban ismerteti az általa  

képviselt   sport jellemzőit: a  Korfball 5 éve jelent meg Szentendrén, közel 150 gyereket 

mozgat meg.  Egyre népszerűbb  sport  és komoly nemzetközi eredményeik vannak.   

Mivel az Izbégi pálya jelenleg kihasználatlan és  eléggé lepusztult,  civil összefogás keretében  

tervezik  minél szélesebb kör számára  elérhetővé tenni. Első évben minimálisan négyféle 

pályát kívánnak kialakítani, de a focipálya sem szűnnek meg,  a hosszú távú fejlesztési 

tervként  pedig korcsolyapálya is kialakításra kerülne.   

 

Magyar Judit képviselő: kérdezi a pályázóktól, hogy mekkora tömeget kívánnak 

megmozgatni? 

 

Zakar Ágnes képviselő: mindkét pályázat elnyerte a   tetszését.  Azt semmiképp nem 

szeretné, ha a jelenlegi  focipályát megszüntetnék.  

 

Tegzes Dániel a Szentendrei Korfball Klub vezetője: a  ma meglévő nagypálya  mellett 

több kisebb terület is van, ami az elképzeléseik szerint megfelelne a terveik megvalósításának, 

a már meglévő egybefüggő focipálya területét  nem kívánják felosztani, azt fenn tudják 

tartani. Ebben az  esetben az  eredetileg beadott pályázaton  némi módosítást kell végezni, de 

megoldható. A nagyobb tömegeket megmozgató korfball, a kispályás futball és a röplabda 

bajnokság egyaránt  nagy népszerűségnek örvendenek, sok fiatalt vonzanak  ezek a 

sportrendezvények. Ezeket  mind  szeretnék megvalósítani.  

 



 70 

Bajnóczy Tamás, a Voyage Sport Egyesület vezetője: véleménye szerint a futball 

népszerűsége nem a kispályás focit  hanem a nagypályás  futballt jelenti. A mai napig ez a 

legnépszerűbb sport a világon. Ők is ezzel fogalakoznak. A tömegekkel kapcsolatosan: a jövő 

évtől nekik 6 utánpótlás csapattal  kell  foglakozniuk, ami   mintegy  150 gyereket jelent. 

Terveik közt szerepel táboroztatás és  nemzetközi torna szervezése. Köszönhető ez annak is, 

hogy beutaztató utazási iroda szponzorálja az egyesületet.    

 

Magyar Judit képviselő:  ismételten  felhívja  a Képviselő-testület figyelmét arra a tényre, 

hogy  a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság minősítette a két pályázatot, döntött annak 

eredményességéről. Amennyiben  mégis másképp döntene a testület, abban az esetben   nem 

szeretne semmiféle  jogi vitát a jövőben.  

 

Radványi G. Levente  alpolgármester:  az imént  elfogadott ügyrendi javaslatnak 

megfelelően a szünet következik.  

 

 

A Képviselő-testület 17.12 órától rövid szünetet  tart.  
 

 

Radványi G. Levente  alpolgármester:  a szünet után megnyitja a testületi  ülést, 

megállapítja, hogy a testület 12 fővel határozat képes.  

 

Simonyi György képviselő:  ügyrendi javaslata szerint a döntést halasszák el a következő 

testületi ülésre.   

 

Radványi G. Levente  alpolgármester: szavazásra bocsátja  az ügyrendi javaslatot.    

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1137   Száma: 2006.02.14/0/0/ 

Ideje: 2006.febr..14 17:26 

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 10 83.34 55.55 

Nem 1 8.33 5.56 

Tartózkodik 1 8.33 5.56 

Szavazott 12 100.00 66.67 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 6   33.33 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Benkovits György Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Horváth Győző Igen - 

dr. Kiss László Igen - 

Magyar Judit Igen - 
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dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 

Simonyi György Igen - 

Szegő Eta Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Lakatos Pálné Nem - 

dr. Dietz Ferenc Tart. - 

dr. Bindorffer Györgyi Távol - 

dr. Dragon Pál Távol - 

Eszes Sándor Távol - 

Hankó László Távol - 

Wachsler Tamás Távol - 

Zsigmondi Éva Távol - 

 

    

Radványi G. Levente  alpolgármester: a Képviselő-testület az ügyrendi javaslatot elfogadta.   

Következik a filmgyártó komplexumról  szóló tájékoztató.  

 

 

 

8. Tájékoztató  a HM kezelésében lévő ingatlanrész (tankodrom) vásárlásáról 

 Előadó:  Radványi G. Levente  alpolgármester  

 

Radványi G. Levente  alpolgármester: felkéri a napirendi ponthoz érkezett vendégeket, Sas 

Tamás rendezőt,  Tiba János építészt és Novák Gábor közgazdászt, hogy tartsák meg a 

beszámolót.  

   

Sas Tamás rendező: ismerteti a  filmgyártó cég  által megvalósítani kívánt projektet.  

 

Simonyi György, Lakatos Pálné és dr. Dietz Ferenc képviselők az elhangzottakkal 

kapcsolatban tesznek  fel kérdéseket, főként az elkerülő útra  és  a munkahelyteremtésre 

figyelemmel.   

 

Magyar Judit, dr. Pázmány Annamária  és Zakar Ágnes képviselők: a szállással, a 

környezetvédelemmel és az  itt dolgozók egészségügyi ellátásával kapcsolatos kérdéseket 

teszik fel az érintetteknek.  

 

Novák Gábor közgazdász és Sas Tamás rendező válaszol a feltett kérdésekre.  
 

Fülöp Zsolt képviselő:  kérdezi, hogy az Önkormányzat  részéről ki az összekötő  személy?  

Hasznosnak   ítélné, ha a képviselők is részt vehetnének a jövőben történő tárgyalásokon.  

  

Radványi G. Levente  alpolgármester: jogi-gazdasági területen dr. Kirchhof Attila,  

építészként  Alföldiné Petényi Zsuzsanna   a koordináló személyek, de természetesen    

besegít a Műszaki Iroda is.    

A márciusi testületi  ülésen előterjesztésre kerül  a kidolgozott határozati javaslat. 

Megköszöni a részvételt és a bemutatót.   

 

 

dr. Dragon Pál képviselő visszatér az ülésterembe, a jelenlévő képviselők 

száma: 13 fő.  
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9. Előterjesztés árusító asztalok kihelyezéséről  

Előadó: Radványi G. Levente alpolgármester 

 

 

Radványi G. Levente alpolgármester: felhívja  a Képviselő-testület figyelmét, hogy jól 

átgondolt pozitív döntéssel  javíthatnak a költségvetés helyzetén.  

 

Zakar Ágnes képviselő: a közelmúltban arról döntöttek, hogy elhozzák a térről az elárusító 

asztalokat,  és parkolóhelyeket  alakítanak ki, most pedig  azt tartalmazza a z előterjesztés, 

hogy  visszakerülnek az asztalok.  

 

dr. Kiss László képviselő:  kérdezi, hogy hány db asztalra lehet szerződést kötni?  

 

Magyar Judit képviselő: a  Költségvetési és Vagyon Bizottság döntése értelmében  a Lázár 

cár teret az időszaki árusítás  idejére vonják ki a fizető parkolás alól.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: jelzi, hogy a zsűriben nem kíván részt venni.   

 

Radványi G. Levente  alpolgármester: válaszol az elhangzott kérdésekre:  

-  konszolidált árukört  szabad  megengedni és ennek betartását  számon is kell kérni;  

- 14 db elárusító asztal t bocsátanak az érdeklődők rendelkezésére;  

- jelenleg ideiglenes  parkolásról gondolkodnak,  mellyel párhuzamosan a belváros rendezése 

is  perspektívikus kérdés.  Az utak megóvása érdekében a Teátrum felé vezető teherautó-

forgalmat  meg kívánják szüntetni,  íly módon a közlekedés struktúrájának változtatása   

szabad kapacitást és bevételi forrást is jelent.  

- a belváros rendezése egyenlőre tehát nyitott kérdés, de  amennyiben a  Dunakorzó részleges 

lezárása   megtörténik, úgy  egy nagyobb egybefüggő terület alakulhat ki.  

 

dr. Molnár Ildikó jegyző: Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 

belváros forgalmi rendjéről, a fizető parkolók rendjéről és a parkolási díjakról szóló, többször 

módosított 44/2001. (X.15.) Önk. sz. rendelet módosítását is el kell végezni a döntésnek 

megfelelően.  Az 1. pontban  szereplő területrész  a meghatározott időre   kivételre kerüljön a 

fizető parkolás rendjéből.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: a Lázár cár téren már voltak kihelyezett árusító asztalok, annak a 

legmagasabb licit díját figyelembe véve  javasolja, hogy a  kiinduló licitösszeg 500.000 Ft 

legyen a javaslatban szereplő 380.000 Ft helyett.   

 

Radványi G. Levente  alpolgármester: befogadja a módosítást és Jegyző Asszony által 

elmondottat,  és  szavazásra bocsátja  a határozati javaslatot.   
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Szavazás eredménye 

 

#: 1138   Száma: 2006.02.14/2/0/ 

Ideje: 2006.febr..14 18:25 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elfogadva 

Minősített szavazás 

Tárgya:  

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 11 84.62 61.10 

Nem 1 7.69 5.56 

Tartózkodik 1 7.69 5.56 

Szavazott 13 100.00 72.22 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 5   27.78 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

dr. Dietz Ferenc Igen - 

dr. Dragon Pál Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Lakatos Pálné Igen - 

Magyar Judit Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 

Simonyi György Igen - 

Szegő Eta Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

dr. Kiss László Nem - 

Benkovits György Tart. - 

dr. Bindorffer Györgyi Távol - 

Eszes Sándor Távol - 

Hankó László Távol - 

Wachsler Tamás Távol - 

Zsigmondi Éva Távol - 

 

Radványi G. Levente  alpolgármester:  a Képviselő-testület a következő határozatot hozza:  
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Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

49/2006. (II.14.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete: 

1. a közterület-használat rendjének szabályozásáról szóló, többször módosított 13/2005. 

(IV. 15.) Önk. sz. rendeletének 2. § (4) bekezdés d) pontjában foglaltaknak 

megfelelően idényjelleggel vásárt tart a Lázár cár téren és Dunakanyar krt-i 

Nagyparkolóban  2006. április 01. és 2006. november 15. között.  

2. az önkormányzat vagyonáról és az önkormányzati vagyon feletti tulajdonosi jogok 

gyakorlásáról szóló, többször módosított 34/2003. (VI. 18.) Önk. sz. rendelet 24. § 

valamint 25. §-aiban foglaltak alapján pályázatot ír ki közterületi árusító asztalok 

bérletére a 2006. április 01. és 2006. november 15. közötti időszakra a határozat 

mellékletét képező pályázati kiírásban foglalt feltételekkel. 

3. felkéri a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottságot, hogy a határozat mellékletét képező 

pályázati kiírásnak megfelelő pályázati eljárást, valamint a zsűrizést folytassa le. 

 

4. felkéri az Alpolgármestert az bérleti szerződés aláírására. 

 

5. felkéri az Alpolgármestert a 44/2001. (X.15.) Önk. sz. rendelet módosítására 

 

Felelős:      1., 2.,  4. és 5. pontban foglaltak teljesítéséért – Alpolgármester 

      3. pontban foglaltak teljesítéséért– a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság 
 

Határidő:  1. és 2. pont –azonnal 

        3. pont – 2006. március 23. 

                            4. és 5. pont – 2006. március 31. 
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1. számú melléklet 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
 

Szentendre Város Önkormányzata pályázatot hirdet  

 

közterületi árusító asztalok bérletére,  

2006. április 01. és 2006. november 15. 

közötti időtartamra 

 

Az árusítás helyszíne:   

Szentendre, Lázár cár tér   

Szentendre, Dunakanyar Nagyparkoló 

 

A közterületeken kizárólag a 4/1997. (I. 22.) Korm. rendelet 3. sz. melléklete szerinti 

termékek árusíthatók (pl. iparművészeti, képzőművészeti, fotóművészeti termékek, zsűrizett 

népi iparművészeti, valamint népművészeti termékek). 

A pályázaton a Kormány-rendeletnek megfelelő termékekkel lehet részt venni, az árumintákat 

helyi zsűri tekinti meg.  

 

Az asztalbérlet és közterület-használat díja: 

legalább nettó 500.000 Ft,  

 

Letéti díj: 60.000 Ft/asztal . 

Eljárási díj: 12.000 Ft (a befizetés igazolását a jelentkezési laphoz kell csatolni, a jelentkezés 

anélkül nem érvényes!) 

 

Helyi zsűrizés és licittárgyalás:  

2006. március  23-án 13.30 órakor, Szentendre, Polgármesteri Hivatal, Díszterem 

 

Jelentkezéseket az erre az eljárásra rendszeresített formanyomtatványon lehet benyújtani 

2006. március 23-án 12 óráig: 

Polgármesteri Hivatal - Iktató 

2000 Szentendre, Városház tér 3. 

 

További információ: 

Polgármesteri Hivatal – Vagyongazdálkodási Iroda 

 2000 Szentendre, Városház tér 3. 

 Tel. 26/503-364 

 

Jelentkezési lapok a Polgármesteri Hivatal portáján is átvehetők. 
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2. számú melléklet 

JELENTKEZÉSI LAP 
 

Szentendre Város Önkormányzata által bérbe adandó közterületi árusító asztalok pályázatán 

résztvevők számára, 2006. április 01. és 2006. november 15. közötti időszakra  

Jelentkezési határidő: 2006 március 23 ( csütörtök)12.00 óra 

 

Név / vállalkozás neve, képviselő neve: 

 

 ________________________________________________________________ 

 

Cím / Székhely: __________________________________________________ 

 

Értesítési cím / Telephely: __________________________________________ 

 

Telefon és fax: ____________________________________________________ 

 

Adószám: ___________________________ 

 

Cégjegyzékszám: _____________________ 

 

Működési engedély száma és kibocsátójának neve: _________________________ 

 

Közterületen árusítani kívánt termékek: _________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

Bérelni kívánt helyszín: ________________________ 

 

 bérelni kívánt asztalok száma: ____________________________________  

 

 

A pályázati kiírást megismertem, annak feltételeit elfogadom, és jelentkezem: 

 

Szentendre, 2006. _____________________ 

________________________________ 

jelentkező v. képviselő aláírása 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

IGAZOLÁS jelentkezési lap átvételéről – jelentkezési határidő: 2006. március 23. 12. 00 

óra 

 

A közterületi elárusító asztalok bérletére kiírt pályázati jelentkezési lapot a mai napon 

 

________________________________ jelentkezőtől átvettem. 

 

Szentendre, 2006. ____________________   __________________________ 

                 Iktató  
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3. számú melléklet 

 

BÉRLETI SZERZŐDÉS TERVEZET 
 

amely létrejött egyrészről 

Szentendre Város Önkormányzata 

2000 Szentendre, Városház tér 3. 

KSH számjel:1315440, 

Képviseli: 

mint Bérbeadó, 

 

másrészről 

Székhely/lakcím: 

Cégjegyzékszám/vállalkozói igazolvány szám:  

Számlaszám: 

Adószám: 

Minősített beszállítói szám: 

mint Bérlő között 

 

a mai napon, az alábbi feltételek mellett: 

 

1. A bérlet tárgya: …db sátortetős, fából készült elárusító asztal (sorszáma:   ), valamint az 

asztalhoz tartozóan az árusítás területe Bérbeadó tulajdonát képező Szentendre ………… terület 

elnevezésű ingatlanon (mellékelt helyszínrajz szerinti elhelyezéssel). 

 

2. Bérbeadó bérbe adja, Bérlő pedig bérbe veszi az 1. pontban részletezett ingóságot és elárusító 

helyet. 

 

3. A bérlet határozott időre szól, 2006. április 01-től 2006. november 15-ig. 

 

4. A felek által megállapított bérleti díj teljes összege:………….,-Ft, azaz 

………………………………………….Forint, melyet Bérlő egy összegben, a szerződés 

megkötésével egyidejűleg köteles Bérbeadó 12001008-00122568-00100003 számú számlájára 

megfizetni. 

 

5. A bérlet fennállása alatt Bérlő jogai és kötelezettségei: 

 

 Bérlő a bérelt asztalt csak a szerződés mellékletét képező helyszínrajzon megjelölt területen, és 

csak zsűrizett termék árusítás céljára használhatja (4/1997. (I. 22.) Korm. r. 3. sz. melléklete). 

Új termék árusításának szándéka esetén Bérlő köteles azt Bérbeadó számára írásban bejelenteni, 

és lezsűriztetni. 

 Bérlő köteles a bérlet tárgyát rendeltetésszerűen használni, karbantartani, a szükséges és a 

rendeltetésszerű használattal kapcsolatos egyébként felmerülő javításokat saját költségére 

elvégezni, vagy az asztal gyártójával elvégeztetni. 

 Bérlő vállalja, hogy az asztalra az elárusításra szánt termékeit csak a meglévő felületen helyezi 

el, egyéb eszközökkel azt nem egészíti ki, nem pótolja (pl. kötelek, fogasok, csavarok, szegek). 

 Bérlő köteles az árusítás helyét és környékét tisztán tartani, a saját maga termelte hulladék 

összegyűjtéséről és tárolásáról, valamint a kulturált megjelenésről gondoskodni.  

 Bérlő felelős minden olyan kárért, amely a rendeltetésellenes használat következménye.  

 Bérlő tudomásul veszi, hogy az asztalok használata és tárolása, valamint az árusítás és az áruk 

tárolása saját felelősségére és kockázatára történik. A biztosítás és egyéb díjak Bérlőt terhelik. 

 A bérlet tovább nem adható sem albérletbe, sem részben vagy egészben történő használatra, sem 

más egyéb módon harmadik személynek. 
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 Bérlő jelen szerződés aláírásával egyidejűleg nyilatkozik, hogy rendelkezik valamennyi 

engedéllyel, hivatalos dokumentummal, amely az árusítást lehetővé teszi. 

 Bérlő a kiállított árukért, a megvásárlásra felkínált termékekért felelősséggel tartozik, és 

vállalja, hogy közízlést és közszemérmet sértő terméket nem forgalmaz. 

 Bérlő kötelezettsége a zsűrizésnél készült fényképet mindig magánál tartani és azt a közterület 

felügyelők felszólítására megmutatni. 

 

Jelen szerződés mellékletét képezik a zsűrizett termékek Kamarák, és más, arra jogosult 

szervek által kiállított tanúsítványainak, minősítéseinek másolatai. 

 

6. A bérlet fennállása alatt Bérbeadó jogai és kötelezettségei: 

 Bérbeadó köteles Bérlő számára a bérelt területet, valamint árusító asztalt legkésőbb 2006. 

április 1-ig átadni, az átvételt biztosítani. 

 Bérbeadó a bérlő szükségtelen háborítása nélkül ellenőrizheti a használatot, és az ellenőrzés 

tapasztalatai alapján bérlőt felszólíthatja a rendeltetés- vagy szerződésellenes használat 

megszüntetésére, az eredeti állapot helyreállítására, legsúlyosabb esetben pedig a bérletet 

azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést és kártérítést követelhet. 

 

7. A bérlet megszűnésekor Bérbeadó köteles átvenni, Bérlő pedig köteles eredeti, rendeltetésszerű 

használatra alkalmas állapotban visszaadni a bérlet tárgyát. 

 

8. Az esetleges sérülések kijavításának költségeit fedezendő Bérlő a bérleti díj megfizetésével 

egyidejűleg köteles 60.000,-Ft, azaz hatvanezer forint letétet fizetni Bérbeadó számlájára, amely 

a bérlet megszűnésekor eredeti állapotban történő visszaadás esetén visszajár (kamatmentesen). 

Amennyiben a bérlet ideje alatt az asztal megsérül, Bérbeadó egyoldalúan jogosult a letét 

összegének terhére elvégeztetni a javítást – ekkor a bérlet megszűnésekor csak a különbözet jár 

vissza. Amennyiben a sérülés kijavításának költsége meghaladja a letét összegét, illetve az 

asztal használhatatlanná válik, Bérlő köteles a javítás 60.000,-Ft-on felüli költségeit, illetve az 

asztal bekerülési költségének 80 %-át megtéríteni Bérbeadó számára, a jegyzőkönyv felvételét 

követő 8 banki napon belül 

 

9. A határozott idejű szerződést a határidő letelte előtt rendes felmondással nem mondható fel. 

 

10. Valamely fél súlyos szerződésszegése esetén azonnali hatályú rendkívüli felmondásnak van 

helye. Súlyos szerződésszegés:  

- szükséges engedélyek nélkül történő árusítás; 

- más, illetve nem zsűrizett termék árusítása; 

- a bérlet tárgyának rendeltetésellenes használata, pótlások, kiegészítő eszközök kihelyezése, 

felszerelése (kötél, fogas, csavarok, kampók stb.). 

 

 

11. Rendkívüli felmondás esetén  

– amennyiben arra a Bérlőnek felróható okból kerül sor, a Bérlő a már befizetett bérleti díjat 

elveszti, 

– amennyiben arra a Bérbeadónak felróható okból kerül sor, Bérbeadó köteles a már befizetett 

díjból a hátralévő bérleti időre arányosan jutó összeget kamatmentesen visszafizetni. 

Rendkívüli felmondás esetén Bérlő az árusítási tevékenységét azonnal köteles megszüntetni, és 

az asztalt Bérbeadó birtokába bocsátani. 

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint a kapcsolódó hatályos 

jogszabályok rendelkezései az irányadók. 
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A szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, szerződő 

felek jóváhagyólag írják alá. 

 

 

Szentendre, 2006. március ….. 

 

 

 

Radványi G. Levente     dr. Molnár Ildikó   ..…………………... 

       alpolgármester               jegyző 

 

Szentendre Város Önkormányzata     

                     Bérbeadó      Bérlő 
 

 

 

Radványi G. Levente  alpolgármester: az előzetesen elfogadottak szerint a  napirendi pontok 

sorrendjét  a VSz. Rt.-t érintő blokk tárgyalásával folytatják. Jelzi, hogy cégvezető Úr időközben 

távozott.   
 

 

10. Előterjesztés a parkolási rendszer VSz. Rt által kidolgozott pénzügyi és műszaki 

feltételeiről és a közbeszerzés kiírására létrehozandó munkacsoportról 

 Előadó:  Radványi G. Levente   
 

 

Radványi G. Levente  alpolgármester: kéri a képviselőket, hogy  készítsék elő a  kapott 

iratcsomagot. Az elmúlt ülésen  részletes üzleti tervet kért Cégvezető Úrtól,  aki ígéretet tett annak 

teljesítésére. Az írásos anyag  Horváth Gusztáv  Cégvezető Úrtól az ülést megelőző nap, tehát 

február 13-án  16.38 órakor  érkezett meg, értelemszerűen a részletes üzleti tervet  a bizottságok 

nem tudták megtárgyalni. Következésképpen tájékoztatónak tekinthető, üzleti tervnek 

semmiképpen. Jegyző Asszony törvényességi észrevétel címmel mellékelt hozzá egy kiegészítést. 

Véleménye szerint ezek alapján  ma  nem tudnak dönteni az ügyben, de javaslatot tesz a további 

lépésekre vonatkozóan.  Megjegyzésképp hozzáfűzi még, hogy hosszadalmas egyeztetés előzte meg 

a tervezet kidolgozását.  

 

Szegő Eta  képviselő:  Alpolgármester Úr által elmondottakat kívánta  jelezni ő is, főként Jegyző 

Asszony törvényességi észrevételére tekintettel.  
 

 

Simonyi György képviselő:  számára nem derül ki, hogy az  1. pontban szereplő  A és B változat 

közt  mi a  különbség?  Nem tudja elfogadni, mert nem derül ki a számítás alapja.  

 

dr. Kiss László képviselő: összességében megállapítható, hogy semmit nem haladtak az ügyben. 

Ugyanott tartanak, mint a kezdetekkor,  a mai napig nincs megoldva a parkolás kérdése.  

Közlekedési rend változatása nélkül nem lehet jó parkolási rendet  csinálni. Összefügg a két dolog.  

Tapasztalatból  mondja ezt, hiszen sokat foglakozott az üggyel.  Megvannak a kidolgozott részletek,  

fel lehet használni, ezért javasolja, hogy Vagyongazdálkodási Iroda képviselőivel  közösen 

készítsenek el tervet a  parkolási rendszerre.  Javasolja, hogy most halasszák el a  napirend 

tárgyalását! 

 

Simonyi György képviselő:  továbbra is a "jegyes rendszert"  támogatja, mert abból bármikor 

vissza lehet lépni, míg ha parkolóórát alkalmaznak, annak  megtérüléséig nem  tudnak kivonulni. A 

két rendszert a megtérülés arányában lenne érdemes  összevetni a számok tükrében.   
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dr. Kiss László képviselő:  a "jegyes rendszernél"   alvállalkozókat szükséges 

alkalmazni, ami ellentétben áll az ő határozatukkal.  

 

Radványi G. Levente alpolgármester: kéri a képviselőket, hogy a részletekbe most ne menjenek 

bele. Javasolja szem előtt tartani a tényt, hogy a város  Belvárosi Koncepciója  egyértelműen 

definiál bizonyos paramétereket, parkolási övezeteket.      

Az elmúlt testületi ülésen  döntöttek arról, a város tulajdonában levő VSZ. Rt.  vezetése készítsen  

egy részletes üzleti tervet a  parkolási rend megoldására. Ez nem történt meg időben. Ennek 

következtében  javasolja, hogy most ne döntsenek az ügyben.  

 

Benkovits György  képviselő: az előző  parkolási rendeleteknél  hiányolta a részletes térképet.  

Javasolja, hogy  a  szerződés részét képezze a térkép, meghatározva, hogy mely utcán, mely téren 

pontosan  hány db gépkocsi helyezhető el.    

 

Radványi G. Levente  alpolgármester:   csak részben ért egyet a felvetéssel.  

Ügyrendi javaslata szerint  zárják le a vitát és a  márciusi testületi ülésre hozzák vissza az 

előterjesztést. Kérik hozzá a  Városi Szolgáltató Rt.-től a  számításokat, háttéranyagot tartalmazó  

részletes üzleti tervet, melyet a bizottságoknak  is  szükséges  megtárgyalniuk.     

Szavazásra bocsátja  az ügyrendi javaslatot.    

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1139   Száma: 2006.02.14/3/0/ 

Ideje: 2006.febr..14 18:41 

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 100.00 72.22 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 13 100.00 72.22 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 5   27.78 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

Benkovits György Igen - 

dr. Dietz Ferenc Igen - 

dr. Dragon Pál Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hankó László Igen - 

Horváth Győző Igen - 

dr. Kiss László Igen - 

Lakatos Pálné Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 

Simonyi György Igen - 

Szegő Eta Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

dr. Bindorffer Györgyi Távol - 
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Eszes Sándor Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

Wachsler Tamás Távol - 

Zsigmondi Éva Távol - 

  

Radványi G. Levente  alpolgármester: a Képviselő-testület az ügyrendi javaslatot elfogadta.   

Kérdezi Benkovits György  képviselő úrtól, hogy ügyrendi javaslatát fenntartja-e?   

  

Benkovits György képviselő: ügyrendi javaslata az volt,  hogy  módosító javaslatot terjesztett be 

az imént, miszerint az előterjesztés  és a határozat  részét képezze a  térkép. Ezt figyelmen kívül 

hagyta Alpolgármester Úr.  Nehezményezi, hogy nem azt szavaztatta meg Alpolgármester Úr.  

  

Radványi G. Levente  alpolgármester:  jelzi Képviselő Úrnak, hogy jelen esetben nem hoztak  

határozatot, tehát ahhoz nem  tud módosító indítványt tenni Képviselő Úr. Jelen esetben arról 

döntöttek, hogy   elhalasztják a határozathozatalt.  

Ennek megfelelően következik a  belváros forgalmi rendjéről szóló előterjesztés.   

   

dr. Pázmány Annamária képviselő visszatér az ülésterembe, dr. Dietz Ferenc 

képviselő távozik az ülésteremből, a jelenlévő képviselők száma: 13 fő. 
 

 

11.  Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat képviselő-testületének  a belváros 

forgalmi rendjéről, a fizető parkolók rendjéről és a parkolási díjakról szóló, többször 

módosított 44/2001. (X.15.) Önk. sz. rendelet módosításáról  

 

 

dr. Kiss László képviselő:  mivel az imént  határoztak arról, hogy a Lázár cár téren elárusító 

asztalok kerülnek kihelyezésre, így a rendeletben is   módosításra lesz szükség.    

 

Radványi G. Levente  alpolgármester:  egyetért,  a rendeletben is át kell vezetni a változtatást,  a 

3. számú melléklet 2. pontjában szereplő  április 01- november 15 terjedő időszakra vonatkozó 

rendelkezést   módosítani szükséges.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: kérdezi, hogy milyen  formában igazolja a szentendrei lakos, hogy helyben 

fizeti a súlyadót és milyen kedvezmény illeti meg?      

 

Benkovits György  képviselő: megismétli imént feltett módosító indítványát, miszerint a külön  

mellékletét képezze  konkréten térképen a helymegjelölést.  

 

dr. Lőrincz Andrea irodavezető: tekintettel arra, hogy jelen ideiglenes parkolási rendelet a régi 

rendelet szerint működik,  a súlyadóra vonatkozó igazolásokat továbbra is az adóiroda adja ki. Az 

ingyenes parkolás 1 óra időtartamra vonatkozik.  

Az új rendeletnél majd a Képviselő-testület dönt  az ingyenesség  meghatározásáról.  

 

Radványi G. Levente  alpolgármester: a Jogi-, Igazgatási és Ügyrendi Bizottság állásfoglalása 

szerint   a rendelet-tervezet 1. sz. mellékletében a 25%  ÁFA megjelölésből a 25%-ot  törölni 

javasolják, ezt befogadja.   

Benkovits György  képviselő javaslatára  válaszolva kéri, hogy a végleges parkolási rendeletben 

aktualizálódjon a javaslat, mert ez a jelenlegi csak ideiglenes módosítás a változtatások miatt.  

 

Benkovits György  képviselő: véleménye szerint a pontosítás végett most is szükséges a térkép-

melléklet, hogy mindenki számára  egyértelmű legyen a hely megjelölése.     
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dr. Dragon Pál képviselő: kérdezi, hogy a  Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság  javaslatai 

bekerültek-e az anyagba?  

 

Radványi G. Levente  alpolgármester: jelen rendeletbe nem került beépítésre, mert amire 

Képviselő Úr gondol, az a következő napirendi pont témája lesz.  

 

Zakar Ágnes képviselő: a pontosság kedvéért kérdezi, hogy per pillanat az eredeti 7. napirendi 

pontot tárgyalják?  

 

Radványi G. Levente  alpolgármester:  igen, az eredeti 7. számú előterjesztést. 

 

Zakar Ágnes képviselő:  egyetért  Benkovits György   javaslatával, de  véleménye szerint  a  

javaslat  következő előterjesztéshez tartozik,  az új   parkolási rendelet  4. §-ra vonatkozva.  Jelen  

előterjesztés az árakról szól. Úgy gondolja, a következő napirendi pont tárgyalásánál térjenek vissza 

erre a javaslatara. Azért is van szétválasztva a két rendelet, mert  mindkét esetben külön témát 

dolgoznak fel.  

 

dr. Dragon Pál képviselő  távozik az ülésteremből, a jelenlévő képviselők száma: 

12 fő.   

 

 
Radványi G. Levente  alpolgármester:   egyetért a javaslattal.  Alapvetően azért tárgyalják külön 

a rendeletet, mert  egyszer a most működő rendszeren kell végrehajtani a szükséges változtatásokat, 

másodsorban pedig  az eddigi tárgyalásoknak  megfelelően  a hosszú távú  rendszert szükséges 

kidolgozni, amely  júniustól lesz érvényes.  

Összefoglalva: a Jogi-, Igazgatási és Ügyrendi Bizottság  javaslatát befogadta. Ugyancsak 

befogadta  Benkovits György   térképmellékletre  vonatkozó javaslatát,  melyet  figyelembe véve 

kéri a Vagyongazdálkodási Irodát, hogy  készítsen a rendelethez  térképmellékletet a szerződésben 

rögzített parkolóhelyekről.  Ez természetesen  egy ideiglenes, egyszerűsített térképvázlat.     

Szavazásra bocsátja  a rendelet-tervezetet.  

 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1140   Száma: 2006.02.14/4/0/ 

Ideje: 2006.febr..14 18:51 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 12 100.00 66.67 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 12 100.00 66.67 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 6   33.33 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 
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Benkovits György Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hankó László Igen - 

Horváth Győző Igen - 

dr. Kiss László Igen - 

Lakatos Pálné Igen - 

Magyar Judit Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 

Simonyi György Igen - 

Szegő Eta Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

dr. Bindorffer Györgyi Távol - 

dr. Dietz Ferenc Távol - 

dr. Dragon Pál Távol - 

Eszes Sándor Távol - 

Wachsler Tamás Távol - 

Zsigmondi Éva Távol - 

 

     

 

Radványi G. Levente  alpolgármester: a Képviselő-testület a rendelet-módosítást elfogadta.  
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Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

5/2006. (II.17) Önk. sz. rendelete 

 

a belváros forgalmi rendjéről, a fizető parkolók rendjéről és a parkolási díjakról szóló, 

többször módosított 44/2001. (X.15.) Önk. sz. rendelet módosításáról  

 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször 

módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint a közúti 

közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény, és a végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV. 21) MT rendelet 

alapján, figyelembe véve Szentendre Város történelmi hagyományait, földrajzi adottságait, 

építészeti jellegzetességeit, abból a célból, hogy a belvárosi parkolóhelyeknek a város érdekeit 

leginkább szolgáló üzemeltetését biztosítsa, a belváros forgalmi rendjéről, a fizető parkolók 

rendjéről és a parkolási díjakról szóló, többször módosított 44/2001. (X.15.) Önk. sz. rendeletét 

(továbbiakban R.) az alábbiak szerint módosítja: 

 

1. § 

 

A R. 3. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete lép. 

 

2. § 

 

(1)  Jelen rendelet 2006. február 17-én lép hatályba. 

(2)  A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik. 

 

Szentendre, 2006. február 1. 
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1. sz. melléklet 

 

1. A város közparkolóiban alkalmazható legmagasabb várakozási díjak: 

 

 Parkolóhely 
Díj 

Ft/óra 

Fizető parkolás 

időtartama (óra) 

I. SZEMÉLYGÉPKOCSIK:   

1. 

Duna korzó  

Fürdő u. –Dunaár u. között 

(Kivéve: Görög utca és Lázár cár 

tér közötti szakasz március 15. és 

október 31. között) 

 

250 10-20 

2. 

Bogdányi utca 

(Lázár cár keresztnél) 

(Kivéve: 2006. április 01. és 2006. 

november 15. közötti időszak)  

 

 

250 

 

10-20 

3. 
PMK előtt* 

 

 

250 

 

10-19 

4. 
Kert u. - Jókai u. - Marx tér által 

határolt terület* 
250 10-20 

5. 
Péter Pál u. 

(Dunakorzó – Dumtsa J. u. között) 
250 10-20 

6. 
Martinovics u. (temető mellett) 

(munkaszüneti napokon) 
250 10-19 

7. 

Martinovics u. (Arzén u.-val 

szemben) 

(munkaszüneti napokon) 

250 10-19 

8. Dunakanyar krt. – Paprikabíró u. 180 10-20 

9. Éves parkoló-bérlet 50.000,- 

II. AUTÓBUSZOK:   

  Dunakanyar krt. -Paprikabíró u. 780 10-20 

 

 

 

* A *-gal megjelölt helyeken lévő parkolókat a súlyadót Szentendrén fizető gépjármű-

tulajdonosok korlátlan ideig használhatják ingyenesen. 

** A fenti táblázatban szereplő díjak ÁFÁ-t tartalmaznak. 

 

2. A 19. § (4) bekezdésében meghatározott pótdíj fizetésénél az alapdíj mértéke az 1. pontban 

meghatározott zónák szerinti Ft/óra díj mértékével azonos. 
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dr. Dragon Pál képviselő visszatér az ülésterembe,  Zakar Ágnes képviselő 

távozik az ülésteremből, a jelenlévő  képviselők száma: 13 fő.    
  

    

12.  Előterjesztés a belváros forgalmi rendjéről, a fizető parkolók rendjéről és a parkolási 

díjakról szóló, …../2006. (…) Önk. sz. rendelet megalkotásáról 

 Előadó: Radványi G. Levente  alpolgármester  

  

 

Radványi G. Levente  alpolgármester:  a szóban forgó rendelet, mely a távlati terveket 

tartalmazza és a Képviselő-testület jóváhagyása után  május 31-ével lép életbe.  A kivonatok 

nagyon sok módosítást tartalmaznak, melyen egyenként szükséges végigmenni.  

  

dr. Kiss László képviselő: ügyrendileg javasolja, hogy most vegyék le a napirendről a 

rendeletalkotás megtárgyalását, és hozzák vissza egy későbbi időpontban, együtt a forgalmi rend 

szervezésével, a költségekkel, az összes hozzátartozó témával, jogi részlettel együtt tárgyalva, 

egyeztetve a Városi Szolgáltató Rt-vel.  

 

Radványi G. Levente  alpolgármester:  szavazásra bocsátja  az  ügyrendi javaslatot.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1141   Száma: 2006.02.14/5/0/ 

Ideje: 2006.febr..14 18:54 

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 7 58.34 38.89 

Nem 1 8.33 5.56 

Tartózkodik 4 33.33 22.22 

Szavazott 12 100.00 66.67 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 6   33.33 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Benkovits György Igen - 

dr. Dragon Pál Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Horváth Győző Igen - 

dr. Kiss László Igen - 

Lakatos Pálné Igen - 

Simonyi György Igen - 

Radványi G. Levente alpolgármester Nem - 

Hankó László Tart. - 

Magyar Judit Tart. - 

dr. Pázmány Annamária Tart. - 
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Szegő Eta Tart. - 

dr. Bindorffer Györgyi Távol - 

dr. Dietz Ferenc Távol - 

Eszes Sándor Távol - 

Wachsler Tamás Távol - 

Zakar Ágnes Távol - 

Zsigmondi Éva Távol - 

 

Radványi G. Levente  alpolgármester: a Képviselő-testület az ügyrendi javaslatot elfogadta.   

      

 

13. Önálló képviselői indítvány a Városi Szolgáltató Rt. Fűtőművének külön gazdasági 

szervezetben történő működtetéséről  

Előadó: Fülöp Zsolt, Hankó László és Horváth Győző képviselők 

 

 

Radványi G. Levente  alpolgármester: az E-Controll  hamarosan befejezi a vizsgálatát és a maga 

részéről azt  a megoldást tartaná szerencsésnek, ha a vizsgálat befejezését  követően döntenének a 

fűtőművel kapcsolatos változásokról.  Gazdasági kérdéseket illető döntések esetén szükséges 

előzetes  számításokat végezni, hiszen  a vizsgálat eredménye befolyásolhatja a döntést.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: a határozati javaslat is erről szól. A Városi Szolgáltató Rt. 

vagyongazdálkodásával kapcsolatos ügyeket végig kell vinni. A Városgazdálkodási és 

Környezetvédelmi Bizottság megvalósíthatósági tanulmány készítésére vonatkozó  módosító 

indítványát befogadásra érdemesnek tartja. Kezdjék el a cég átvilágítását és annak eredményét 

felhasználva lépjenek tovább. A környéken   levő fűtőművek  többsége  önállóan működik,  ami 

nem véletlen. Az azzal járó költségeket a fűtést igénylők felé  világosan ki kell mutatni.    

   

Radványi G. Levente  alpolgármester: ismerteti a bizottsági határozatokat:  

-a Jogi- Igazgatási és Ügyrendi Bizottság "megtárgyalta a Városi Szolgáltató Rt. Fűtőművének 

külön gazdasági szervezetben történő működtetéséről készült önálló képviselői indítványt és a 

Jegyző Asszonynak arra a tájékoztatására figyelemmel, hogy az E-Controll  anyaga erre 

vonatkozóan is tartalmaz részletes terveket,  a bizottság  indítványozza az előterjesztés  

napirendről történő levételét." 

-a Költségvetési és Vagyon Bizottság a  megtárgyalta a Városi Szolgáltató Rt. Fűtőművének külön 

gazdasági szervezetben történő működtetéséről készült önálló képviselői indítványt, az abban 

foglaltakkal nem ért egyet, azt a Képviselő-testületnek elfogadásra nem javasolja. 

- a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság  megtárgyalásra javasolja, míg  

- a  Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság  pedig az alábbi módosító javaslattal él:   

"a Képviselő-testület felkéri az Alpolgármestert, hogy készíttessen megvalósíthatósági 

tanulmányt a fűtőmű önálló gazdasági szervezetként való működéséről.” 

Javasolja  ezt  a módosítást  úgy  figyelembe venni, hogy  a határozati javaslat  első  mondatát   

elhagyva a  határozatot  önmagában ez az egyetlen mondat  alkossa.    

 

Simonyi György képviselő:  egyetért a határozati javaslattal. Az előterjesztés szövegében szerepel, 

hogy  a távhőszolgáltatás nem lehet profitorientált tevékenység.  Javasolja, hogy ez  legyen  az 

egyik alternatíva, míg  más  megoldásként szóba jöhetne a távfűtési  tevékenységet gazdasági 

vállalkozás kezébe adni. Úgy véli, a Hivatal több alternatívát dolgozzon ki a megoldásra,    melyek 

közül ki lehet majd választani a legmegfelelőbbet.  

 

Zakar Ágnes képviselő visszatér az ülésterembe, a jelenlévő képviselők száma:  

13 fő.  
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Fülöp Zsolt képviselő: összegzi, hogy  a határozati javaslat  miről szól, milyen alternatívák   

készüljenek: 

- 1.  az Önkormányzat. külön gazdasági egységként, 100%-os  Önkormányzati tulajdonú cégként 

működteti a Fűtőművet. (Kft., Kht., egyéb forma, az eldöntendő) 

- 2. meg kell vizsgálni azt a lehetőséget, hogy az Önkormányzat  külső szakmai befektető céggel 

(energiaszolgáltató céggel) közösen, közös vállalatként működtesse a Fűtőművet úgy, hogy  az 

Önkormányzat megtartja a többségi tulajdoni  hányadát, és árszabályozási szerepét.   

- 3.  Simonyi György képviselő társa által javasolt felvetés: amikor is az Önkormányzat privatizálja 

a Fűtőművet.  

   

Radványi G. Levente  alpolgármester: javasolja még a Városi Szolgáltató Rt.  Holding szerű  

működtetését.   (Önálló a Fűtőmű, oda-vissza számlázással)  Feltétlen több alternatívát javasol  ő 

maga is belefogalmazn:   

-  külön gazdasági egységként  100%-os önkormányzati  tulajdonnal,  

- külső szolgáltatóval közös tulajdonlással, úgy hogy az Önkormányzat megtartja   többségét  

árszabályozási lehetőséggel,  

-  privatizációval, valamint  

- Holdig formában önálló gazdasági  elszámolási egységet képezve. 

 

Simonyi György képviselő: a Költségvetési és Vagyon Bizottság  ülésén elhangzott az a lehetőség 

is, hogy lakossági irányítással  működtetve a tevékenységet.  

 

Radványi G. Levente  alpolgármester:  a gondolat szimpatikus,   de  a megvalósítás  nehéz olyan 

közegben, ahol a lakók önmagukat kell hogy képviseljék. Az már bebizonyosodott, hogy 

társasházként egységben kell gondolkodniuk minden közös ügyben, ami nem  egyszerű feladat.  

 

Szegő Eta képviselő távozik az ülésteremből, a jelenlévő  képviselők száma: 12 

fő.  

 
 

Simonyi György képviselő: az előterjesztők nevében befogadja  az elhangzott javaslatokat.  

 

Radványi G. Levente  alpolgármester:  egyetért és  az előterjesztők által befogadott javaslatokkal 

együtt  szavazásra bocsátja  a határozati javaslatot.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1142   Száma: 2006.02.14/6/0/ 

Ideje: 2006.febr..14 19:07 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 12 100.00 66.67 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 12 100.00 66.67 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 6   33.33 

Összesen 18   100.00 
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Megjegyzés: 

Benkovits György Igen - 

dr. Dragon Pál Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hankó László Igen - 

Horváth Győző Igen - 

dr. Kiss László Igen - 

Lakatos Pálné Igen - 

Magyar Judit Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 

Simonyi György Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

dr. Bindorffer Györgyi Távol - 

dr. Dietz Ferenc Távol - 

Eszes Sándor Távol - 

Szegő Eta Távol - 

Wachsler Tamás Távol - 

Zsigmondi Éva Távol - 

 

Radványi G. Levente  alpolgármester:  a Képviselő-testület a következő határozatot hozza:  

     

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

50/2006. (II.14.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete:  

 

1. felkéri az Alpolgármestert, hogy készíttessen megvalósíthatósági tanulmányt  a Fűtőmű önálló 

gazdasági szervezetként való  működtetéséről.  

 

2. utasítja az Alpolgármestert, hogy a Képviselő-testület 2006. májusi ülésére készítsen 

előterjesztést arról, hogy milyen szervezeti formában kezdje meg önálló működését a Fűtőmű, 

figyelembe véve az alábbi alternatívákat:  

 1. az Önkormányzat külön gazdasági egységként, 100%-os  Önkormányzati tulajdonú cégként   

működteti a Fűtőművet. (Kft., Kht., egyéb forma) 

 2. az Önkormányzat  külső szakmai befektető céggel (energiaszolgáltató céggel) közösen, 

közös vállalatként működteti a Fűtőművet úgy, hogy  az Önkormányzat megtartja a többségi 

tulajdoni  hányadát, és árszabályozási szerepét.   

3. az Önkormányzat privatizálja a Fűtőművet.  

4. Holdig formában önálló gazdasági  elszámolási egységet képezve működteti a Fűtőművet. 

   

  

Felelős:  Alpolgármester 

Határidő:  2006. májusi testületi ülés. 
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14. Önálló képviselői indítvány a  távfűtési rendszer felújításáról   

Előadó: Horváth Győző képviselő 

 

 

Horváth Győző képviselő: sajnálatos módon az utóbbi időben  adódtak problémák a lakótelepen a  

fűtéssel.  A fűtésrendszer kiépítése még a 70-es években készült, amit minimálisan 10 évente  

szükséges lett volna felújítani, megelőzve a többszöri csőtörést. Amennyiben a  szakaszoló szelepek 

beépülésre kerülnek,  nem kell lezárni az egész rendszert, és nem marad fűtés nélkül sok család.  A 

korróziós csövek cseréje is szükséges lenne, és megelőzhető lenne a plusz költséggel járó 3-4 

csőtörés. Hankó László  képviselő-társa a költségvetés tárgyalásakor kérte a 9 millió Ft 

elkülönítését  erre a célra.    

 

Radványi G. Levente  alpolgármester:  3 évvel ezelőtt elhangzott egy javaslat, hogy a fűtési 

rendszert korszerűsítsék egy  nagy pályázat keretében, amit akkor a testület elutasított, és a  

folyamatos, részletenkénti felújítást  a VSz. Rt-re bízta. A 70-es években készült a soros hálózat,  

amit szakaszolni lehet,  de amennyiben a rendszer  elején történik a hiba, az egész mögötte levő 

teljes rész  kiseik a fűtésből.  Jelenleg  teljes áttervezésre lenne szükség.  A tolózárak cseréje 

rendkívül indokolt lenne.   Emlékezteti a testületet, hogy   beadásra került egy alternatív  

fűtésmóddal kapcsolatos pályázat, melynek eredményét  érdemes lenne megvárni. Szebeni Lajos 

szakértő szerint a csövek állapota kielégítő, a működtető berendezésekkel van gond.  

 

Hankó László  képviselő:  visszaidézi azt a megoldást, amikor évekkel ezelőtt  megtörtént a 

fűtéskorszerűsítés, akkor volt egy összefogó közvetítő, aki különböző érvekkel meggyőzte az 

érintett képviselőket a változtatás szükségességéről. Akkor ez a döntés helyesnek bizonyult, ma már 

lehet, hogy  másképp oldanák meg.  A Horváth Győző képviselő-társa  által említett   9 M Ft a 

gázmotor bérleti díjából lett volna  elkülönítve. Horváth Gusztáv a VSz. Rt. cégvezetője kérte, hogy 

ne az egész összeget fordítsák erre a célra, csak 4 M Ft-ot  különítsenek el   önrészre,  hiszen 

ellenkező  esetben lehetetlen volna  pályázni. Az általa javasolt 9 M Ft.  viszont a  kútfúrás  

keretéből pluszban lenne  félretéve. Ezt is figyelembe véve jelentős összeg állna a rendelkezésre.  

Ebből  már lehetne  távhővezetéket felújítani.   

 

Szegő Eta  képviselő visszatér az ülésterembe, a jelenlévő képviselők száma:  13 

fő.  
 

 

Fülöp Zsolt képviselő: véleménye szerint ne fordítsák meg a pályázat miatt a menetet, mert  azon 

vagy nyernek, vagy nem, de a megszavazott  összeg, (ami lehet 9 M Ft., vagy a 4 M Ft, el kell 

dönteni)  az biztosan rendelkezésükre álljon.  A rendelkezésre álló  összeggel már a pályázat 

elbírálásától függetlenül tudnak  tolózárakat  cserélni.  Ne  tegyék  függővé egy leendő pályázat 

elbírálástól. A fűtési szezon  lezárta után el kell kezdeni a   beruházást.  

 

Radványi G. Levente  alpolgármester: a Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság   által 

hozott határozatban   szerepel, hogy a 9.6  M Ft-ból  4 M Ft-ot  különítsenek el    pályázati   

pénznek  fűtéskorszerűsítésre,  tehát 5.6 M Ft-ot használjanak fel  tolózárak, szelepek cseréjére,  

míg a fennmaradó 4 M Ft-ot  a lakóházaknál  a pályáztatásra. Az úgynevezett  "szekunderkörre."  

 

Horváth Győző képviselő: előterjesztő befogadta a javaslatokat.   

 

Radványi G. Levente  alpolgármester: előterjesztő a kiegészítést befogadta, szavazásra bocsátja  

a határozati javaslatot.    
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 Szavazás eredménye 

 

#: 1143   Száma: 2006.02.14/7/0/ 

Ideje: 2006.febr..14 19:18 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 12 92.31 66.66 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 1 7.69 5.56 

Szavazott 13 100.00 72.22 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 5   27.78 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Benkovits György Igen - 

dr. Dragon Pál Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hankó László Igen - 

Horváth Győző Igen - 

dr. Kiss László Igen - 

Lakatos Pálné Igen - 

Magyar Judit Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Simonyi György Igen - 

Szegő Eta Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Radványi G. Levente alpolgármester Tart. - 

dr. Bindorffer Györgyi Távol - 

dr. Dietz Ferenc Távol - 

Eszes Sándor Távol - 

Wachsler Tamás Távol - 

Zsigmondi Éva Távol - 

 

Radványi G. Levente  alpolgármester:  a Képviselő-testület a következő határozatot hozza:  
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   Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

51/2006. (II.14.) Kt. sz. határozata: 

  

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Városi Szolgáltató 

Rt. a gázmotor bérleti díjából rendelkezésére álló összegből az alábbi feladatokra fordítson 2006. 

évben:  

 

A Városi Szolgáltató Rt. a gázmotor bérleti díjából a korábban felvett hitelek törlesztése után  

rendelkezésre álló 9,6 M Ft összegből 2006. évben végezze el a fűtési melegvíz csőhálózat 

(távvezeték) szerelvényeinek felújítását, szükség szerint újabbak beépítését 5.6 M Ft   összegben,   

4 M Ft-ot  a  szekunder rendszer korszerűsítésének kiépítésére    fordítson.  

A 2006. évre tervezett kivitelezési munkák határideje 2006. szeptember 30. A munkák állásáról a 

cégvezető tájékoztassa a Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottságot. A bizottság számára 

készítsen részletes beszámolót az elvégzett munkákról, azok költségeiről.  

 

Felelős:  a VSZ Rt. cégvezetője 

Határidő:       tájékoztató a munkák állásáról: 2006. május 30. 

  beszámoló az elvégzett munkákról: 2006. októberi bizottsági ülés 
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15.  Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének a luxusadóról 

szóló …/2006. (…) Önk. sz. rendeletének megalkotásáról 

Előadó: Radványi G. Levente alpolgármester 

 

 

Radványi G. Levente alpolgármester: kérdés, hozzászólás nem lévén a rendelet-tervezetet 

szavazásra bocsátja.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1144   Száma: 2006.02.14/15/0/ 

Ideje: 2006.febr..14 19:20 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 100.00 72.22 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 13 100.00 72.22 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 5   27.78 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Benkovits György Igen - 

dr. Dragon Pál Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hankó László Igen - 

Horváth Győző Igen - 

dr. Kiss László Igen - 

Lakatos Pálné Igen - 

Magyar Judit Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 

Simonyi György Igen - 

Szegő Eta Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

dr. Bindorffer Györgyi Távol - 

dr. Dietz Ferenc Távol - 

Eszes Sándor Távol - 

Wachsler Tamás Távol - 

Zsigmondi Éva Távol - 
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Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

6/2006. (II.17.) Önk. számú rendelete  

 

a luxusadóról 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször 

módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésben, valamint a luxusadóról szóló 2005. évi 

CXXI. törvény 11. § (1) bekezdésében és a 13.§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az 

alábbi rendeletet alkotja: 

 

 

1. § 

 

Szentendre Város Önkormányzata területén lakóingatlan fajtánként a típusingatlanra vonatkozó 

települési átlagérték: 

(1)  Egylakásos lakóépületben lévő lakás után:    350.000 Ft/m²; 

(2) Többlakásos épületben, egyéb épületben lévő lakás után: 300.000 Ft/m²; 

(3) Üdülő után:       250.000 Ft/m².                  

 

 

2. § 

 

(1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit a 2006. és 2007.  adóévekre 

kell alkalmazni. 

(2) A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik. 

 

     

 

 

16.  Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének a temetőkről és a 

temetkezésről szóló …/2006. (…) Önk. sz. rendeletének megalkotásáról 

Előadó: Radványi G. Levente alpolgármester 

 

 

Szegő Eta képviselő: az előterjesztés 1. oldalán olvasható, hogy „javult a kegyeleti igényeket 

kielégítő szolgáltatások színvonala.” Saját maga semmiféle javulást nem lát, ezért kéri, hogy 

valóságnak megfelelő tényeket írjanak le.  

Az előterjesztés utolsó előtti oldalán a reklámok kihelyezéséről szóló rendelkezés megszüntetését 

kérik, ugyanakkor a 12. oldalon szerepeltetve van. El kellene dönteni, hogy a rendelkezés 

maradjon-e az anyagban vagy sem. Véleménye szerint a reklámozás nem a temetőbe illő dolog.  

Alapvető problémának az ellenőrzés hiányát látja. Miután az a tulajdonos részéről nem történik 

meg, nem láthatja azt, hogy a kötelezően beírt fasorok nem léteznek. Ezzel szemben látható 

nádfonatos kerítés és mosószeres palackok halmaza. Szeretné, ha gondosabban figyelné a 

tulajdonos a saját tulajdonát.  

Az árakkal kapcsolatban észrevételezi, hogy aránytalanok a sírmegváltási összegek.  

 

Zakar Ágnes képviselő: kb. 1973-ban nyílt a szentendrei köztemető, és emlékezete szerint 

akkoriban ott egy élő fa sem volt. Semmiképpen sem hasonlítható össze a szentendrei temető pl. a 

Farkasréti temetővel, amely több száz éves.  

Sokkal nagyobb problémának látja, hogy a három garázs problémáját nem tudják rendezni több éve.  
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Szegő Eta képviselő: kifogásolja, hogy a VSz. Rt.-vel nagyon ritkán vitetik el a hulladékot a 

temetőből.  

 

Priester Margit főkertész: az, hogy a reklámok kihelyezéséről szóló rendelkezést szüntessék be a 

gyakorlatban tapasztalt igény hiánya miatt, az előterjesztésben szerepel, és az üzemeltető javaslatára 

került rögzítésre. Azonban a Jogi- Igazgatási és Ügyrendi Bizottság ülésén felmerült, hogy a 

rendelkezés maradjon meg a rendeletben, és ha reklámozni kívánnak a temető területén, akkor az 

abból befolyó díjak közvetlenül az Önkormányzatot illessék. Tudomása szerint ez módosító 

javaslatként hangzott el a JIÜB ülésén.  

 

Radványi G. Levente alpolgármester: a Jogi- Igazgatási és Ügyrendi Bizottság javaslatát 

előterjesztőként befogadja. A módosított rendelet-tervezetet szavazásra bocsátja.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1145   Száma: 2006.02.14/16/0/ 

Ideje: 2006.febr..14 19:33 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 11 100.00 61.11 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 11 100.00 61.11 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 7   38.89 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

dr. Dragon Pál Igen - 

Hankó László Igen - 

Horváth Győző Igen - 

dr. Kiss László Igen - 

Lakatos Pálné Igen - 

Magyar Judit Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 

Simonyi György Igen - 

Szegő Eta Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Benkovits György Távol - 

dr. Bindorffer Györgyi Távol - 

dr. Dietz Ferenc Távol - 

Eszes Sándor Távol - 

Fülöp Zsolt Távol - 

Wachsler Tamás Távol - 

Zsigmondi Éva Távol - 
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Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

7/2006. (II.17.) Önk. sz. rendelete 

 

a temetőkről és a temetkezésről  

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 

LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel a helyi 

önkormányzatok és szerveik, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és 

hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 18. §-ában meghatározott feladatkörre – a 2005. évi XXI. 

törvénnyel módosított 1999. évi XLIII. törvényben, valamint az annak végrehajtására kiadott és a 

121/2005. (VI.28.) Korm. rendelettel módosított 145/1999. (X.1.) Korm. rendeletben, továbbá az 

egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvénynek a halottakkal kapcsolatos rendelkezései 

végrehajtásáról, valamint a rendkívüli halál esetén követendő eljárásról szóló 34/1999. (IX.24.) 

BM-EüM-IM együttes rendeletben foglaltakra az alábbi rendeletet alkotja: 

 

 

I. 

A rendelet hatálya 

 

1. § 
A rendelet hatálya kiterjed Szentendre város közigazgatási területén található lezárt és működő 

temetőkre, azok létesítményeire, valamint az ott végzett temetkezési tevékenységekre és 

temetkezési szolgáltatásokra. 

 

2. § 

(1) A szentendrei köztemetők létesítéséről, fenntartásáról Szentendre Város Önkormányzata 

gondoskodik. 

(2)  A működő köztemető Szentendre Város Önkormányzata tulajdonát képező Sztaravodai úti 

3477 helyrajzi számú ingatlanon lévő temető. 

(3) Szentendre Város Önkormányzata a köztemető üzemeltetéséről pályázati eljárással történő 

kiválasztással, kegyeleti közszolgáltatási szerződés keretében gondoskodik. Az eljárás nyertese 

csak olyan gazdálkodó szervezet lehet, amely a kormányrendeletben megjelölt jogosultsággal 

rendelkezik. 

 

3. § 
(1) Szentendre város közigazgatási területén található egyházi temetők fenntartásáról és 

üzemeltetéséről az ingatlan tulajdonosai kötelesek gondoskodni a magasabb szintű jogszabályok 

rendelkezései szerint. 

(2) E rendelet tekintetében – a tulajdonosok egyetértésével – lezártak a következő egyházi tulajdonú 

és fenntartású temetők: 

 

  szerb egyház  2087/1 hrsz   Martinovics u. 

  református egyház 2058 hrsz   Temető u. 

  római katolikus egyház 2053 hrsz   Temető u. 

      2965 hrsz   Mária u. 

  evangélikus egyház 2054 hrsz   Hold u. 

  zsidó hitközség  3684 hrsz   Hold u. 
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II. 

Értelmező rendelkezések 

 

2. § 
E rendelet alkalmazásában: 

a) temető: a település igazgatási területén belüli, beépítésre szánt, építési használata szerint 

zöldfelületi jellegű különleges terület, amely kegyeleti célokat szolgál, közegészségügyi 

rendeltetésű, és amelyet az elhunytak eltemetésére, a hamvak elhelyezésére létesítettek és 

használnak, vagy használtak 

b) köztemető: az önkormányzat tulajdonában lévő temető, továbbá az a nem önkormányzati 

tulajdonban lévő temető is, amelyben az önkormányzat –a temető tulajdonosával kötött 

megállapodás alapján- a köztemető fenntartására vonatkozó kötelezettséget teljesít. 

d) temető fenntartása: a temető rendeltetésszerű használatához szükséges építmények, közművek, 

egyéb tárgyi és infrastrukturális létesítmények, valamint közcélú zöldfelületek karbantartása, 

szükség szerinti felújítása és gondozása; 

e) temető üzemeltetése: a temető rendeltetésszerű használatához szükséges tárgyi és 

infrastrukturális létesítmények működtetése, valamint az igénybevételhez szükséges egyéb 

feltételek biztosítása; 

f) kegyeleti közszolgáltatás: a köztemető fenntartását, továbbá üzemeltetését magába foglaló 

egyéni és közösségi kegyeleti célú, az elhunytak emlékeinek megőrzésére irányuló 

önkormányzati tevékenységek összessége; 

g) temetkezési szolgáltatások: a temetésfelvétel, a halottszállítás, az elhunyt temetésre való 

előkészítése és a temetéshez szükséges eszközökkel való ellátása, a ravatalozás, a búcsúztatás, a 

halottszállítás, a sírhelynyitás és visszahantolás, a sírba helyezés, a hamvasztás és az urnakiadás, 

az urnaelhelyezés, a hamvak szórása, a sírnyitás, az exhumálás és az újratemetés; 

h) temetkezési szolgáltató: a temetkezési szolgáltatásokat együttesen, vagy önállóan végző 

szolgáltató. 

 

 

III. 

Általános rendelkezések 

 

4. § 
Halottat elhelyezni, elhamvasztott halott maradványait elhelyezni csak a működő temetőkben és 

temetkezési emlékhelyeken létesített temetési helyen lehet. 

 

5.§ 

(1) A köztemetőben polgári és egyházi szertartással történő temetés, búcsúztatás egyaránt 

lebonyolítható. 

(2) A köztemetőbe – bármely egyéb megkülönböztetés nélkül – az elhalálozásuk idején szentendrei 

lakosokat lehet eltemetni. 

(3) Szentendrei lakos hozzátartozó kérelmére, egyedi elbírálás alapján a polgármester engedélyt 

adhat más településen lakott elhunyt temetésére, amennyiben: 

a) a kérelmező hozzátartozója már rendelkezik olyan sírhellyel, amely alkalmas az elhunyt 

eltemetésére (korábban váltott sírhely) 

b) a temető üzemeltetője –a szentendrei lakosok sérelme nélkül- tud új sírhelyet biztosítani. 
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6. § 
A temetők működésének ellenőrzése: 

(1) A temetők fenntartásával és üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátását a jegyző ellenőrzi. 

(2) A jegyző ellenőrzési jogkörében eljárva jogszabálysértés, vagy a temető szabályzat megsértése 

esetén felhív a rendelkezések betartására, illetve szabálysértési eljárást folytat le. 

(3) A jegyző ellenőrzi a kegyeleti közszolgáltatási szerződésben foglaltak maradéktalan teljesítését, 

szerződésszegés esetén kezdeményezi a szerződés felmondását. 

(4) A köztemetőben vezetett nyilvántartásokba a jegyző betekinthet az ellenőrzés során, és 

vizsgálhatja a temetőben szolgáltatást végzők jogosultságát. 

(5) A felekezeti temető fenntartásáról az illetékes egyházi szervezet gondoskodik, amely a 

temetőkre vonatkozó általános érvényű jogszabályok megtartásáért felelős személy nevét és 

elérhetőségét köteles a Jegyzőnek bejelenteni. 

 

IV. 

A kegyeletgyakorlás rendje és a temetési helyek gondozásának szabályai 
 

7. § 
(1) A temetőben mindenki köteles a hely jellegének megfelelő magatartást tanúsítani, az etnikai 

vagy vallási temetkezési szokásokat tiszteletben tartani, és tartózkodni a kegyeleti érzést sértő 

tevékenységtől, hanghatástól vagy magatartástól. 

(2) A megváltott temetési helyek gondozásáról, fenntartásáról a temetési hely fölött rendelkező 

köteles gondoskodni. 

(3) Minden látogató kötelessége a temetőnek a környezetének védelme, rendjének és tisztaságának 

megőrzése. 

 

8. § 
A temetői rend: 

(1) A személyi (gyalogos) bejáró nyitvatartása -szezontól függetlenül- folyamatos, de a teherbejárót 

csak hétköznap 8-16 óráig lehet igénybe venni az üzemeltető engedélyével. 

(2) A látogatók számára a temető bejáratánál az üzemeltető tájékoztató táblát függeszt ki a temető 

nyitvatartásáról, vázlatos térképéről és rendjéről. 

(3) A temető területén kizárólag a kijelölt helyen, a törvényben meghatározott tartalommal lehet 

temetkezési szolgáltatást reklámozni, hirdetni.  

(4) A temetőben csak a temetési helyek díszítését szolgáló, a kegyeleti jelleggel összefüggő 

tárgyak, növények helyezhetők el. Az engedély nélküli, valamint a temető rendjét megzavaró, 

illetve az emlékezést sértő tárgyak és növények eltávolítására az üzemeltető jogosult. 

(5) Tilos a temetési helyen, mellette, vagy mögötte a gondozáshoz használatos szerszámok és egyéb 

eszközök tárolása. 

(6) A temető területére az üzemeltető engedélyével és ellenőrzése mellett gépjárművel kizárólag a 

következő esetekben lehet behajtani: 

 a temető üzemeltetését és a temetkezési szolgáltatásokat ellátó járművel, 

 a mozgásukban korlátozott személyeket szállító járművel, 

 azon látogatók járműveivel, akik sírgondozáshoz szükséges nagy méretű eszközöket, 

anyagokat szállítanak. 

(7) A temetőben 10 éven aluli gyermek csak felnőtt felügyeletével tartózkodhat. 

(8) A temetőbe a vakvezető kutya kivételével állatot bevinni tilos. 

(9) A temetőben gyertyát, mécsest gyújtani olyan körültekintő gondossággal lehet, amellyel a 

tűzveszély elkerülhető. Avart, elszáradt koszorú- és virágmaradványt a temetőben elégetni tilos. 

(10)A temetőből virágot, vagy sírokra ültetett növényeket kivinni nem lehet. A temetőből sírkövet, 

fejfát, síremléket, vagy ezek egy részét csak az üzemeltető írásbeli engedélyével lehet kivinni. 

(11)A temető területén a szemetelés tilos, bármely hulladékot az arra kijelölt gyűjtőhelyen kell 

elhelyezni. 
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9. § 
A temetési helyek gondozása során a következő körültekintő gondossággal kell eljárni: 

a) a tevékenység ne sértse mások kegyeleti érzéseit; 

b) a tevékenység mások sírgondozási tevékenységét ne akadályozza; 

c) a tevékenység az utakon való közlekedést ne akadályozza; 

d) a tevékenység búcsúztatás alatt ne zavarja a szertartást; 

e) a keletkező hulladékot a kijelölt gyűjtőedényekben kell elhelyezni; 

f) tilos a sírhelyek környékét felásni, a talajt elhordani, vagy sírfeltöltésre használni. 

 

10. § 
A rendelet hatályba lépése után ültetendő növények esetében a következő szabályokat kell 

alkalmazni: 

(1) 0,8 méternél magasabb cserjék, illetve fák telepítése, kivágása csak a temető tulajdonosának 

hozzájárulásával végezhető. Az engedélyezéssel kapcsolatos teendőket a városi főkertész látja 

el.  

(2) A temető kerítésének vonalába élősövényt kell telepíteni. 

(2) A temető belső útjai mentén fasorokat kell telepíteni. A telepítendő fasornál lehetőség nyílik a 

temetőben temetési hely rendelkezési jogával bíró személyek számára emlékfa ültetésére. A fa 

fajtájáról ültetés előtt az üzemeltetővel egyeztetni kell, kiültetni csak az üzemeltető 

hozzájárulásával szabad. 

(3) A ravatalozó és egyéb kiszolgáló épületek környékét parkszerűen kell kialakítani és fenntartani. 

(4) A sírok közötti utakra növényeket telepíteni nem lehet. 

 

11. § 
A sírjelek alkalmazásának szabályai: 

(1) A temetési hely jelölésére sírjel, síremlék használható, illetve létesíthető. 

(2) A rendelet hatályba lépése után létesítendő sírjelek vázrajzát az üzemeltetőnek be kell mutatni, 

aki azt ellenjegyzéssel jóváhagyja, vagy az előírásoknak megfelelő módosításra hív fel, vagy 

elutasítja. 

(3) A sírjel nem foglalhat el a temetési helyeknél nagyobb méretet, magassága anyagától függően: 

 műkő, terméskő legfeljebb 1,5 méter lehet; 

 kopjafa legfeljebb 2,2 méter. 

(4) Egyedi formájú, méretű és egyedi anyagú sírjel létesítésére építésiengedély-kérelmet kell 

benyújtani, mellékelve a méretezett vázrajzot és az anyag jellemzését. 

(5) A sírjel, vagy az azon szereplő felirat, ábra, meg kell feleljen a kegyeleti érzés elvárásainak, 

semmiképpen nem lehet a közízlést, emlékezést sértő. 
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V. 

A temetési helyek gazdálkodásának szabályai és a temetkezés rendje 
 

12. § 
A temetőben a temetésre használt helyek a következők: 

a) egyes sírhely, 

b) kettős sírhely, 

c) díszhely (díszsírhely, dísz-urnafülke), 

d) sírbolt (kripta), 

e) urnasírhely, 

f) urnafülke (kolumbárium), 

g) urnasírbolt, 

h) hamvak szétszórására kijelölt terület, 

i) hősi temetési hely. 
 

13. § 
A temetési helyek megváltási díját, valamint az újraváltás díját az 1. sz. melléklet tartalmazza. A díj 

összegéről Szentedre Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2003. 

(II.24.) Önk. sz. rendelet 2/bmellékletben meghatározott feladatkörök 13.pontja alapján a 

Költségvetési és Vagyon Bizottság javaslatára dönt a Képviselő-testület. A díj megállapításakor ki 

kell kérni az üzemeltető véleményét. 

 

14. § 

(1) Sírhelytábla, temetőrész, temető lezárásáról, kiürítéséről, Szentendre Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete dönt. A kiürítésről szóló tájékoztatót temetői hirdetményben, legalább 3-3 

alkalommal helyi és országos sajtóban közhírré kell tenni úgy, hogy a közzétételek a kiürítést 6, 

4, ill. 2 hónappal megelőzően történjenek. 

(2) A sírhelyhasználati idő alatt, valamint annak lejártával, az üzemeltető által meghatározott és 

hirdetményben közzétett idő lejártáig a síremlékkel az  jogosult rendelkezni, aki azt megváltotta. 

Amennyiben a jogosult rendelkező az előírt idő alatt nem rendelkezik, úgy a rendelkezés joga az 

üzemeltetőt illeti meg. 

 

15.§ 

A sírhelyek elhelyezése: 

(1) A sírhelytáblák (parcellák) között legalább 3 méter széles utat kell hagyni. 

(2) A parcellákon belüli sorok közötti távolság 0,6 méter. 

(3) A felnőtt és gyermek sírhelyek egymás közötti távolsága 0,5 méter. 

 

16. § 
A díszhelyek: 

(1) Díszsírhelyek és dísz-urnahelyek a temető központi fekvésű területén kijelölt temetési helyek, 

valamint a hősi temetési hely. 

(2) A díszsírhelyeket és dísz-urnahelyeket a polgármester, a Képviselő-testület bizottságai, és a 

városi civil szervezetek javaslata alapján a Képviselő-testület adományozhat díjmentesen a 

díszpolgároknak, valamint azon személyeknek, akik a haza, a város, a közélet javára, valamint a 

kultúra, az oktatás, a művészet, a tudomány területén végeztek kiemelkedő tevékenységet. 

(3) Az adományozott díszhelybe az elhalt együtt élő házastársa az egyéb előírások betartásával 

rátemethető. 

(4) Az adományozott díszhelyek gondozási kötelezettségéről az adományozással egyidejűleg kell 

határozni. 
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17. § 
(1) A parcellákban és a sorokban az elhalálozás sorrendjében kell a temetési helyeket kijelölni. 

Ettől különösen indokolt esetben a polgármester engedélyével az üzemeltető eltérhet. 

(2) Előre megváltani csak a kettős sírhely második helyét lehet. 

(3) A rendelkezési jogosultság a megváltás napjával kezdődik, a használati idő a következőképpen 

alakul: 

a) egyes és kettős sírhely       25 év 

b) sírbolt az üzemeletetővel kötött megállapodástól függően  60-100 év 

c) urnafülke és urnasírhely      10 év 

d) urnasírbolt az üzemeltetővel kötött megállapodástól függően 20-60 év 

(4) A használati idő azonos időtartammal akkor váltható meg újra, ha a temető, vagy a sírtábla nem 

kerül lezárásra, átrendezésre. 

(5) A temetkezésre megváltott hely magánszemélyek között csere vagy adásvétel tárgya nem lehet. 

(6) A rátemetés során az eltemetett halott részére koporsós temetés esetén legalább 25 év, urnás 

földbetemetés esetén pedig legalább 10 év nyugvási (porladási) időt kell biztosítani. 
 

18. § 
Lezárt temetőben és parcellában található sírhelybe temetni csak a következő esetekben lehet: 

a) rátemetés; 

b) előre megváltott kettős sírhely második helye; 

c) sírbolt. 
 

19. § 
Építési szabályok a temető területén: 

(1) Sírbolt, kripta és kolumbáriumfal építése építési engedély köteles, az engedélyeztetési eljárás 

lefolytatása az idevonatkozó érvényben lévő előírások szerint történik. Az engedélyezési terv 

készítése során a helykijelölést és a létesítmény tervét egyeztetni kell a Főépítésszel, az 

Üzemeltetővel, és a Főkertésszel. Csak az ő hozzájárulásukkal lehet az építési engedély 

kérelmet az építésügyi hatósághoz benyújtani. 

(2) Üzemeltető jogosult minden engedélyköteles munkánál a munka elvégzésére jogosító engedély 

bemutatását kérni, melynek hiánya esetén a munkavégzést megtilthatja, valamint jogosult az 

elkészült létesítményt ellenőrizni, hogy az valóban a kiviteli terv szerint készült-e el. 

(3) A sírbolt építése során biztosítani kell, hogy a koporsó aljzata a talajjal érintkezzen. 

(4) A sírgödröt az üzemeltető hozzájárulásával a földben lebomló anyaggal burkolni lehet, azonban 

a koporsó aljzatának a talajjal érintkeznie kell. 

(5) Ülőhely, pad, egyéb, nem kegyeleti célú tárgy kihelyezése csak az üzemeltető hozzájárulásával 

lehetséges. 

(6) A temetkezési hely műszaki állapotának nagymértékű megromlása esetén a helyreállítás a 

rendelkezni jogosult kötelezettsége. Ezen kötelesség elmulasztásakor az üzemeltető jelzése 

alapján a jegyző a kötelezettet felszólíthatja, majd veszélyelhárítás végett elrendelheti a 

síremlék, sírbolt eltávolítását, illetve a sírboltba a további temetkezést megtilthatja. 

(7) A temetőben végzendő munka időpontját be kell jelenteni az üzemeltetőnek. Az üzemeltető az 

építési munkákról nyilvántartást vezet, és amennyiben a munka búcsúztatást, szertartást 

zavarna, az építéstől való tartózkodásra hívhatja fel a bejelentőt. 

(8) Az építéshez szükséges építőanyag beszállításához, az építési és bontási munkák 

megkezdéséhez az üzemeltető írásbeli engedélye szükséges. 

(9) Az építéskor keletkezett hulladékot, törmeléket a keletkezéstől számított 3 naptári napon belül 

az építőnek el kell szállítania. Amennyiben e kötelezettségének nem tesz eleget, az elszállításról 

a felszólítást követő egy napon belül az üzemeltető a kötelezett terhére és veszélyére 

gondoskodik. 

(10) Az építéshez szükséges ömlesztett anyagot (pl. beton) csak vaslemezen lehet előkészíteni, a 

maradékot a temetőből el kell szállítani. 
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VI. 

A sírhelyek és sírboltok méretezése 

 

20. § 
A sírhelyek méretezése: 

(1) A sírgödör mélysége első koporsó esetén 2,0 méter, urna földbetemetése esetén 0,50 méter. 

(2) Egy koporsó rátemetésére van lehetőség (kettős sírhelynél egymás mellett kettő), ebben az 

esetben a felső koporsó(k) aljzatának 1,6 méter mélységbe kell kerülnie. 

(3) A koporsós rátemetés után még négy darab, egymás mellé helyezendő urnarátemetésre van 

lehetőség, ekkor a mélység 0,50 méter. 

(4) A gyermekkoporsós sírhely mélysége 1,30 méter. 

(5)  A sírhelyek további méretezése 

a) a felnőtt egyes sírhely hosszúsága 2,1 méter, szélessége 0,9 méter; 

b) a felnőtt kettős sírhely hosszúsága 2,1 méter, szélessége 1,9 méter; 

c) a gyermek sírhely hosszúsága 1,3 méter, szélessége 0,6 méter; 

d) az urnasírhely hosszúsága 0,9 méter, szélessége 0,6 méter. 
 

21. § 
A sírboltok méretezése: 

(1) A rendelet hatályba lépése után építendő sírboltokban legalább kettő koporsó, illetve urna 

számára kell helyet biztosítani, egyebekben az irányadó az elhelyezendő koporsók, illetve urnák 

száma. 

(2) A koporsósírbolt belső méretei: mélysége 2,0 méter, hosszúsága 2,1 méter, szélessége 

koporsónként 0,9 méter. 

(3) Az urnasírbolt belső méretei: mélysége 0,5 méter, hosszúsága 0,9 méter, szélessége legalább 0,6 

méter. 
 

VII. 

A köztemető üzemeltetése, a kegyeleti közszolgáltatás 

 

22. § 
(1) Az Üzemeltető a köztemetők fenntartását, üzemeltetését és egyéb temetkezési szolgáltatásokat 

végző részlegének szervezeti felépítését, a munkakörök, jogkörök, felelősök megállapítását, 

adminisztratív rendjét saját hatáskörben állapítja meg. 

(2) A köztemető fenntartási és üzemeltetési költségeit az önkormányzat a következő bevételekből 

biztosítja úgy, hogy azok beszedését az üzemeltető számára lehetővé teszi: 

 temetési helyek megváltási és újraváltási díjai; 

 temető-fenntartási hozzájárulások díjai; 

 létesítmények vállalkozók részéről történő igénybevételi díjai. 

(3) Az üzemeltető évenként, a tárgyévi adóbevallással egyidejűleg az üzemeltetési tevékenységről 

elszámolni köteles a Képviselő-testület Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsága, valamint a 

Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottsága felé. 

(4) Az Üzemeltető folyamatosan nyilvántartja a lejárt sírhelyhasználati idejű temetési helyeket. 

Évenként egyszer az összegyűjtött adatokról kimutatást készít és amennyiben szükséges, 

gondoskodik az érintettek tájékoztatásáról, értesítéséről, majd a 14.§. (2) bekezdésben foglaltak 

szerint eljár. 

(5) Az Üzemeltető köteles a temetők bejáratánál hirdetőtáblát valamint a temető nyitvatartási 

idejéről, továbbá a temető rendjéről tájékoztató táblát, valamint a temető részletes térképét 

kihelyezni. 

(6) Az Üzemeltető köteles a temetők rendjének védelme érdekében a sírok fölött rendelkezőket, 

illetve a sírokat látogatókat a jelen rendeletben meghatározott feladataikról, jogaikról és 

kötelezettségeikről tájékoztatni, be nem tartás esetén az előírásokban foglaltak szerint eljárni. 

(7) A reklámokkal kapcsolatos kihelyezési jog és a bevétel az Önkormányzatot illeti meg.  
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23. § 
Az Üzemeltető közszolgáltatási kötelezettségei: 

1) gondoskodik a temetőbe kiszállított elhunytak átvételéről, és biztosítja a temető nyitását, 

zárását; 

2) kijelöli a temetési helyeket, összehangolja a temetéseket, és gondoskodik a temető rendjének 

betartásáról és betartatásáról; 

3) vezeti és megőrzi a nyilvántartó könyveket, sírboltkönyvet; 

4) gondoskodik a temetőben történő vállalkozói és fenntartási tevékenységek összehangolásáról, 

mely tevékenységek nem zavarhatják a temető kegyeleti rendjét. 

5) biztosítja a ravatalozó, boncoló helyiségcsoport és ezek technikai berendezései, tárolók és 

hűtők, valamint a temető egyéb közcélú létesítményei (infrastruktúra) karbantartását, és 

működteti azokat; 

6) ellátja a szükséges köztisztasági, növényvédelmi, gyommentesítési feladatokat, összegyűjti és 

elszállítja a hulladékot; 

7) ügyfélszolgálatot működtet 

8) elkészíti a temető gazdálkodására vonatkozó pénzügyi elszámolásokat 

9) egyéb, amelyre vonatkozóan Tulajdonos és Üzemeltető külön szerződést köt  
 

24.§ 

Az Üzemeltető jogosult: 

(1) saját nevében temetkezési szolgáltatást nyújtani 

(2) a mindenkor érvényben lévő törvények és jelen rendelet előírásainak betartásával az 

üzemeltetőre vonatkozó kötelezettségek érvényesítésével a temetők területén temetkezési 

szolgáltatást és egyéb vállalkozási tevékenységet folytatókkal megállapodás kötni, azok 

tevékenységét az üzemeltetés érdekében szabályozni és összehangolni. 

(3) a szolgáltatóktól és vállalkozóktól temető-fenntartási hozzájárulást beszedni, melynek díjtételeit 

az 1. számú melléklet tartalmazza. 

(4) a temetőben végzett szolgáltató és vállalkozási tevékenységekre vonatkozóan terület- és 

létesítményhasználati díjat felszámolni, melynek részletezését és díjtételeit a 1. számú melléklet 

tartalmazza. 

(5) a temető fenntartására, üzemelésére, fejlesztésére vonatkozó szakfeladatok előkészítésére, ill. az 

azokban történő együttműködésre 

(6) a temetői rendeletek elkészítésében részt venni. 

 

VIII. 

A temetkezési szolgáltatások, vállalkozói tevékenységek feltételei 
 

25. § 
(1) A köztemetőben temetkezési szolgáltatást a jogszabályokban előírt engedéllyel rendelkező 

vállalkozók végezhetnek. 

(2) A temetkezési szolgáltatók kötelesek a hely jellegének megfelelő viseletben, a szertartások és 

búcsúztatások rendjének tiszteletben tartásával végezni munkájukat. 

(3) A temetkezési szolgáltatók a temető létesítményeit bérleti díj ellenében vehetik igénybe. A 

ravatalozó esetén az igényt – lehetőség szerint – a használat előtt legalább 3 munkanappal előbb 

kell bejelenteni. A bérleti díjat az igénybevételt megelőzően kell az üzemeltető számára 

megfizetni. 

(4) A temetkezési szolgáltatók a sírhely kiásását a temető üzemeltetőjétől szolgáltatási díj 

ellenébenmegrendelik. Az igénybejelentést – lehetőség szerint – 3 munkanappal korábban kell 

megtenni. 

(5) Az üzemeltető az igényekről nyilvántartást vezet. Az igénylő számára a létesítmény átadása 

nem tagadható meg, kivéve a más vállalkozó részéről történő korábbi lefoglalást. 

(6) A díjak megfizetése azon üzemeltető számára is kötelező, aki a köztemető üzemeltetése mellett 

temetkezési szolgáltatást is ellát. 
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(7) A temető-fenntartási hozzájárulás díjának és a létesítmények bérleti díjának, valamint a 

sírásás díjának összegét a 1. sz. melléklet tartalmazza.  

(8) A temető területén szolgáltatást nyújtó vállalkozók kötelesek a tevékenységük során keletkező 

hulladék elszállításáról gondoskodni. a következők szerint: 

a. a vállalkozó saját telephelyére vagy hulladék-gyűjtőhelyre szállítja a hulladékot – ebben az 

esetben szerződéssel, díjfizetési bizonylattal, lerakójeggyel kell igazolnia, hogy 

gondoskodik a hulladékszállításról; 

b. a vállalkozó arra jogosult szakvállalkozóval szerződést köt a hulladék temetőből történő 

elszállításáról – melyet szerződéssel és díjfizetési bizonylattal kell igazolnia; 

(9) A (8) bekezdés a), b) pontjaiban felsorolt igazolások hiányában a vállalkozó szolgáltatási 

tevékenységét nem kezdheti meg. 

 

XI. 

Vegyes és záró rendelkezések 

 

26. § 
Aki e rendelet előírásait megsérti, szabálysértést követ el, amely miatt tízezer forintig terjedő 

helyszíni bírsággal, illetve harmincezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. 

27. § 

(1) E rendelet 2006. március 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti Szentendre Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének a temetőkről és a temetkezésről szóló 67/2003.(XII.18.) 

Önk. sz. rendelete (továbbiakban rendelet), valamint a rendelet módosításáról szóló 48/2004. 

(XII.17.) Önk. sz. rendelet. 

(2) E rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő, még el nem bírált ügyekben is alkalmazni kell. 

(3) A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik. 
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Mellékletek a 7/2006. (II.17.) Önk. sz. rendelethez 

 

1. sz. melléklet 

A temetési helyek megváltási díjairól és az újraváltás díjáról 

 

A temetési helyek megváltási és újraváltási díjai: 

a) egyes sírhely 25 év 30.000,–Ft + ÁFA 

b) kettős sírhely 25 év 60.000,–Ft + ÁFA 

c) gyermeksírhely 25 év 15.000,–Ft + ÁFA 

d) sírbolt 60 év 96.000,–Ft + ÁFA 

e) urnafülke (egyes) 10 év 6.000,–Ft + ÁFA 

f) urnafülke (kettős) 10 év 12.000,–Ft + ÁFA 

g) urnasírhely 10 év 10.000,–Ft + ÁFA 

h) urnasírbolt 25 év 25.000,–Ft + ÁFA 

 

A temetési szolgáltatók által fizetendő díjakról, valamint a temető-fenntartási hozzájárulás díjairól 

 

I. A temetési szolgálatatók által fizetendőleti díjak: 

a.) ravatalozó    20.000,–Ft/temetés + ÁFA 

b.) hűtő-tároló     1.000,-Ft/nap + ÁFA 

c.) Sírásás 

 felnőtt sírhely 2,0 méter mélységben 25.000,-Ft + ÁFA 

 felnőtt sírhely 1,6 méter mélységben (rátemetéskor)  19.000,-Ft + ÁFA 

 gyermek sírhely 1,30 méter mélységben 10.000,–Ft + ÁFA 

 urnasírhely 0,50 méter mélységben 2.000,–Ft + ÁFA 

 urnasírbolt 0,50 méter mélységben 5.000,–Ft + ÁFA 

d.) temetőregisztrációs díj 3.000,–Ft + ÁFA 

e.) ügyeleti díj más szolgálatató által végzett temetéskor 5.000,–Ft + ÁFA 

 

II. A temető-fenntartási hozzájárulás díjai: 

(temetkezési szolgáltatók kivételével a temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő díj) 

 Sírkőépítés, felújítás, sírbolt építés    1.500.-Ft/nap + ÁFA 
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17. Előterjesztés az új köztemető létesítésével kapcsolatos teendőkről II.  

Előadó: Radványi G. Levente alpolgármester 

 

 

dr. Kiss László képviselő: az előterjesztést olvasva úgy érzi, hogy az elfogadásával fél munkát 

végeznének. A legfontosabb dolgok, mint pl. a krematórium megtervezése nem kerül sorra. 

Boncoló helyiségcsoport nélkül ma már egy korszerű, temetői szolgáltató részt nem lehet 

elképzelni. A kápolna szintén hozzátartozik. Érdemes belegondolni, hogy ilyen javaslat esetén 

mennyivel emelik meg a temetési díjakat, ugyanis ha nem lesz helyben hamvasztás, akkor továbbra 

is az a helyzet áll fenn, hogy fizetni kell a ki- és beszállítást és a hamvasztást. Ezért a tervezési 

költségért el lehetne várni, hogy komplett tervet készítsenek. Nem javasolja, hogy az említett három 

fontos kelléket elhagyják a tervezés során.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: kérdése, hogy a ravatalozó megépítése az I. ütemben szerepel-e?  

Továbbá kérdezi, hogy a kápolna a ravatalozóhoz kapcsolódna vagy különálló egység lenne? 

Véleménye szerint a kápolnát érdemes lenne megépíteni, függetlenül attól, hogy a boncoló 

helyiségcsoport és a krematórium megépül-e vagy sem. A ravatalozó és a kápolna megépítésére az 

I. ütemben mindenképpen sort kellene keríteni.  

 

Priester Margit főkertész: vannak kötelező törvényi elemek, amelyeket a temető létesítésekor meg 

kell építeni, mint a ravatalozó, a közúthálózat, a parkosítás. Boncoló helyiségcsoportot akkor kell 

létesíteni egy temetőben, ha az 20 km-es körzeten belül nem áll rendelkezésre. Jelenleg 

Pilisvörösváron folyik ez a boncolási tevékenység, ott kizárólag rendőrségi  boncolásokat végeznek, 

mert a kórházi boncolásokat a kórházakban végzik. Megkérték az ÁNTSZ előzetes véleményét, 

hogy mit javasol, ha új temetőt létesítenek, akkor szükségesnek tartják egy boncoló helyiségcsoport 

megépítését vagy sem. Az ÁNTSZ kérte, hogy az mindenképpen épüljön meg az új temetőben. A 

tervezési árak képzésénél már azt vették figyelembe. A kápolna közvetlenül nem kapcsolódik a 

ravatalozó épületrészéhez. A térképen a 3/A számmal jelzett épületrész a ravatalozó, amihez 4-es 

számokkal kapcsolódik egy emlékező szoba csoport. Ehhez kapcsolódnak további emlékező 

szobák, amikben egy kisebb ravatalozó helyiség is kialakítható, valamint a bejárati rész egy 

kerengővel, és a kerengőhöz maga a kápolna.  

A krematórium kérdésében elmondja, hogy tudomása szerint országosan nyolc működik. Ezért 

átgondolandó az, hogy érdemes-e létesíteni egy hamvasztó üzemet Szentendrén. Budapesten is 

kettő hamvasztó üzemel, és gyakorlatilag a térségnek el tudja látni a hamvasztását. Viszont egy 

ilyen üzem létesítése jelentősen megemelné a tervezési árakat.  

 

dr. Kiss László képviselő: a tervpályázat kiírásánál is szerepelt egy Fun Espana cég. Úgy 

emlékszik, az egy békásmegyeri bejegyzésű cég. Elmondták, hogy elsősorban azért volna szükség a 

közelben egy temetőre, mert az Óbudai temető is betelt, és a békásmegyerieknek jobb lenne, hogy 

ha Szentendrén temetnék őket, mert abban az irányban jobban megoldott a közlekedésük. Kérdése, 

hogy amikor egy ilyen jellegű dolgot elindítanak, nem lehet azt kikötni, hogy szentendrei 

bejegyzésű cég üzemeltesse csak? Létezik-e még és kapcsolatban áll-e az Önkormányzat a Fun 

Espana céggel?  

 

Radványi G. Levente alpolgármester: nem tud semmiféle cégről, akivel kapcsolatban állnának, aki 

a kivitelezésben megjelenne akár később is, mint üzemeltetési jogot kérő. Érdeklődők vannak, de 

sajnos komoly befektetők nincsenek. Más irányú tárgyalásokban felvetődött, hogy a tervezett 

temetőkert mellé egy urnakápolna készülne, de ezek csak elgondolások.  

Bármilyen befektetőt bevonnak a beruházásba, komolyan meg kell fontolni, hogy szentendrei 

lakosokon kívül más város lakosait engedik-e Szentendrén temettetni.  
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Szegő Eta képviselő: ebből a szempontból semmi köze a városnak Békásmegyerhez, hiszen 

az előbb elfogadott temetőkről szóló rendelkezés szerint „csak abban az esetben lehet nem 

szentendrei illetőségű személyt Szentendrén eltemetni, ha előre megváltott sírhellyel rendelkezik, 

vagy az üzemeltető tud helyet biztosítani a szentendrei illetőségűek sérelme nélkül.” 

 

Radványi G. Levente alpolgármester: a határozati javaslat 3. pontjában egy összeg helye 

kipontozva szerepel. Az összegre vonatkozóan Főkertész Asszony tett számításokat. Kérdése, hogy 

Fülöp Zsolt képviselő által megfogalmazott igényekkel változik-e az összeg?  

 

Priester Margit főkertész: a mellékletben több változat szerepel a tervek elkészítésének 

költségvonzatára. Az első vázlatban, az eredeti elképzelések szerint a teljes épület tervezése 

szerepel, amely 1444 m². Abban részletezésre került, hogy mennyibe kerülne kb. egy előkészítő 

engedélyezési és kiviteli terv, valamint ahhoz hozzáadódik a kertépítészeti terv és a külső közmű, 

valamint az úthálózat. Ez 82 M Ft-ot jelentene, ha meglenne a kápolna, illetve a hamvasztó is. Ezzel 

szemben ha az épületegységek nem épülnek meg – végzett egy olyan számítást, ami a kötelező 

elemeket tartalmazza –, az épület kb. 600 m²-rel csökkenthető, tehát 836 m²-t kellene jelenleg 

megterveztetni. Próbálták úgy kialakítani az I. ütemben az épületet, hogy a tervezés ne zárja ki 

annak lehetőségét, hogy a későbbiek során megépíthető, illetve tervezhető legyen az eredeti 

elképzelések szerint a kápolna, illetve a hamvasztó. Ha úgy dönt az Önkormányzat, hogy a kiviteli 

terveket is szeretné elkészíttetni ebben az évben, akkor az kb. 67,5 M Ft-ot jelentene. Felmerülhet 

az is ebben az évben, tekintettel az Önkormányzat 2006. évi költségvetésére, hogy még mindig 

rendkívül magas az összeg, így a kiviteli tervek nem készülnek el az évben, csak az 

engedélyeztetés. A csökkentett épülettartalommal az engedélyezési tervek közelítőleg 35 M Ft-ba 

kerülnének, amely a kápolnát nem foglalja magába. 

 

Radványi G. Levente alpolgármester: kérdése, hogy a kápolna megépítése mennyi plusz költséget 

jelentene? 

 

Priester Margit főkertész: jelzi, hogy azonnal nem tud a kérdésre válaszolni. 

 

Radványi G. Levente alpolgármester: csak a kápolna önmagában nem értelmezhető, hiszen látható 

a vázlatos rajzról, hogy a kápolna nem egy önálló épületegység, hanem integráns rész. 

 

Fülöp Zsolt képviselő: tapasztalható, hogy többen kérnek egyházakhoz kapcsolódó temetést, mint 

ahányan most esetleg hívőnek vallják magukat. Egy természetes igényről van szó. Ha megépítenek 

egy új temetőt, akkor a lehetőséget biztosítani kell a hozzátartozóknak. Csak a kápolna megépítése 

az I. ütemben feltétlenül fontos a kegyeleti okok miatt. A tervrajzot megnézve éppen a kapunál 

történne egy épületegyüttes egyik felének megépítése, ami nem biztos, hogy látványban szerencsés 

lenne. Nyilván nem lehet véglegesen rendezni azt a területet sem, mert előbb vagy utóbb meg kell 

építeni magát a kápolnát is. A krematórium építésének lehet a legnagyobb költségvonzata, de ha a 

krematórium falait építik csak meg, akkor az nem ugyanaz, mintha a teljes műszaki tartalommal 

készülne a beruházás. Kéri, hogy a kápolna legyen benne az I. ütemben, még ha nem is tudnak 

pontos számot beírni, de szerepeljen a kiírásban. Ha kiderül, hogy milyen költségvonzata van a 

kápolna építésnek, a testület egészítse ki az összeget a megfelelő számmal.  

Kéri a Képviselő-testületet, külön szavazzanak arról, hogy a kápolna az I. ütemben épüljön meg.  

 

Lakatos Pálné képviselő: a temetői terület körbekerítése óriási költségekkel jár, számításba vették-

e?  

 

Priester Margit főkertész: magának a temetőnek a létesítését három ütemre bontották. Az I. 

ütemben 6,5 ha-on alakítanák ki a temetőt, ami kb. a számítások szerint 30 évre oldja meg a 

temetkezési gondokat Szentendrén. A törvény kötelezi a mindenkori üzemeltetőt arra, hogy új 

temető kialakításnál a kerítést, ill. a védőfásítást oldja meg. Ezzel számol a tervezés. Az eredeti 
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tervek is úgy alakultak, hogy mind a védőfásítást, mind a kerítést beleszámolták a kialakításnál. 

Hangsúlyozza, most tervezési költségekről van szó, nem kiviteli költségekről.  

 

Radványi G. Levente alpolgármester: a kivitelezési költséget sem tudják megbecsülni, hiszen 

ahhoz árajánlat szükséges. Viszont most meg kellene fogalmazni legalább egy becsült összeget. Az 

engedélyezési tervezés egy becsértékkel 45 M Ft, jelen esetben a költségvetésben beterveztek 23 M 

Ft-ot. Ez 22 M Ft differenciát jelent pluszban.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: kérdése, hogy a Képviselő-testület tud-e ma határozni arról, hogy a 

krematóriumot megépítteti-e valaha is? Ha nincs szándék a megépítésére, akkor át lehetne dolgozni 

az épület terveit úgy, hogy törlik a krematórium megépítését. De az épület egész kubatúráját át 

kellene szerkeszteni. Az engedélyezési terveket ennek megfelelően kellene elkészíttetni, ami 

költségcsökkentést jelentene.  

 

Priester Margit főkertész: a hamvasztó üzemnek a létesítését, magát az épületrészt kivették már a 

terveztetésből. 

 

Radványi G. Levente alpolgármester: az épület tervezéseknél a becsült kivitelezési költséghez 

képest adnak tervezési árajánlatot.  

Fülöp Zsolt képviselő módosító javaslata a következő: a kápolna az I. ütemben kerüljön be a 

kivitelezés megtervezésébe, ill. az engedélyezési tervet ennek megfelelően készíttessék. Ennek 

megfelelően ki kell egészíteni a Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság javaslatát a 

megfelelő összeggel, amely ha kápolnával együtt terveztetik, akkor becsült értéken 45 M Ft, 

kápolna nélkül 35 M Ft.  

Fülöp Zsolt képviselő módosító javaslatát szavazásra bocsátja.  

 

  

Szavazás eredménye 

 

#: 1146   Száma: 2006.02.14/17/0/ 

Ideje: 2006.febr..14 19:59 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elutasítva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 8 61.54 44.44 

Nem 1 7.69 5.56 

Tartózkodik 4 30.77 22.22 

Szavazott 13 100.00 72.22 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 5   27.78 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

dr. Dragon Pál Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hankó László Igen - 

Horváth Győző Igen - 

dr. Kiss László Igen - 

Lakatos Pálné Igen - 
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dr. Pázmány Annamária Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Magyar Judit Nem - 

Benkovits György Tart. - 

Radványi G. Levente alpolgármester Tart. - 

Simonyi György Tart. - 

Szegő Eta Tart. - 

dr. Bindorffer Györgyi Távol - 

dr. Dietz Ferenc Távol - 

Eszes Sándor Távol - 

Wachsler Tamás Távol - 

Zsigmondi Éva Távol - 

 

     

 

 

 

Radványi G. Levente alpolgármester: a Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság 

javaslatával kiegészített, valamint a 35 M Ft-os összeget befogadva a határozati javaslatot 

szavazásra bocsátja.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1147   Száma: 2006.02.14/17/0/ 

Ideje: 2006.febr..14 20:00 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 11 84.62 61.10 

Nem 1 7.69 5.56 

Tartózkodik 1 7.69 5.56 

Szavazott 13 100.00 72.22 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 5   27.78 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Benkovits György Igen - 

dr. Dragon Pál Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hankó László Igen - 

Horváth Győző Igen - 

dr. Kiss László Igen - 

Lakatos Pálné Igen - 

Magyar Judit Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Szegő Eta Nem - 
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Simonyi György Tart. - 

dr. Bindorffer Györgyi Távol - 

dr. Dietz Ferenc Távol - 

Eszes Sándor Távol - 

Wachsler Tamás Távol - 

Zsigmondi Éva Távol - 

 

 

 

 

dr. Molnár Ildikó jegyző: pontosít, hogy a határozati javaslat 3. pontjában „engedélyezési és 

kiviteli tervek” szerepelnek, jelenleg a testület által csak az engedélyezési tervek kerültek 

elfogadásra, a kivitelezés nem. 

A határozati javaslat tervezetében még szerepel, hogy „a boncolóhelyiség kivételével”, de mivel 

elhangzott, hogy az ÁNTSZ előírás, úgy a szövegrész törlésre kerül a pontból.  

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

52/2006. (II.14.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete az új köztemető létesítése tárgyában úgy dönt, 

hogy 

1. az új köztemető engedélyezési terveit az 1999. évi Szentendre városi temetőkert című 

tervpályázat nyertes pályamunkája alapján kívánja elkészíttetni a nyertes pályázókkal. 

2. felkéri az Alpolgármestert, hogy gondoskodjon az I. ütem engedélyezési terveinek, valamint 

a külső infrastrukturális tervek elkészíttetéséről a 2006. évi költségvetés elfogadása után.  

3. felkéri a Jegyzőt, hogy a 2006. évi költségvetésbe a temető és a hozzá kapcsolódó 

infrastruktúra-hálózat kiépítésének megterveztetéséhez (engedélyezési tervekhez) szükséges 

35 Millió forint előirányzatot tervezze be. 

4. javasolja, hogy a tervek készítése során a hamvasztóüzem és a kápolna I. ütemben történő 

megépítésétől tekintsenek el és a tervek készítésénél ezt vegyék figyelembe. 

5. megbízza a Jegyzőt, hogy a városi főkertész vezetésével alakítson egy munkacsoportot a 

Hivatal munkatársaiból, melynek feladata, hogy összefogja és koordinálja a terveztetéssel 

kapcsolatos feladatokat. 

 

Felelős:  2. pont  

  3. pont Jegyző 

  5. pont Jegyző 

Határidő:  2. pont 2006. december 31. 

  3. pont 2006. február 14-i testületi ülés 

  5. pont 2006. március 31. 
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18.  Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közterület-

felügyelet szervezetéről és feladatairól szóló …/2006. (…) Önk. sz. rendeletének 

megalkotásáról 

Előadó: Radványi G. Levente alpolgármester 

 

 

Radványi G. Levente alpolgármester: előterjesztőként a Jogi- Igazgatási és Ügyrendi Bizottság 

javaslatát befogadja.  

A Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság javaslatát kéri értelmezni.  

 

Hankó László képviselő: a javaslatot Aljegyző Úr tette a Bizottságnak, és elfogadták, hogy legyen 

hétvégi ügyelet. Szabó Géza aljegyző ismerteti a hétvégi ügyelet célszerűségét.  

 

Szabó Géza aljegyző: valóban felvetette a hétvégi ügyeleti szolgálat lehetőségét a bizottsági 

üléseken, és végeztek egy számítást is arra vonatkozóan. Ha csak a hétvégi ügyeletet veszik, hogy 

szombat-vasárnap egy járőr párnak dolgoznia kell, az minden évre azt jelenti, hogy 131 napot 

dolgoznak hétvégén. A jogszabály értelmében ennek megfelelően dupla mennyiségű szabadidőt kell 

kiadni számukra. Az 268 nap, ami kb. egy közterület-felügyelőre leosztva 38 nap. Ha ehhez 

hozzáveszi, hogy szabadságot is ki kell adni számukra, és egy részét nyáron, valamint ha ehhez 

hozzáadódik egy betegség, akár 3 hónap is kieshet. Ha a testület úgy dönt, hogy fenntartja a hétvégi 

ügyeletet, akkor hétfőtől csütörtökig mindig két felügyelővel kevesebbel kell számolni. A tavaszi-

nyári időszakban, tehát március 15-től október 31-ig úgy szervezhető meg, hogy két fő állandóan a 

belvárosban jár az Ady Endre úttól a HÉV állomásig, egy fő esetleg besegít. Gyakorlatilag 3-4 fővel 

tudja ellátni a feladatot, ha nem fordul elő betegség.  

Megköszöni a képviselőknek, hogy a bizottsági ülésen sok pozitív felvetés és kritika is elhangzott, 

amelyet nagyon komolyan vesz, és a napi munkájában a szolgálat vezénylésben azt alkalmazza. 

Azzal számolni kell, hogy a 2006-os évben az intézkedés, és az a költség, amelynek kitermelését 

többen hiányolták, teljesülni fog 2006-ban. Ha a testület úgy dönt, hogy marad a hétvégi ügyelet, 

akkor hétköznap ilyen létszámmal is megpróbálnak eleget tenni és helyt állni. Amennyiben nincs 

hétvége, akkor hétköznap többet kell dolgozzanak, ill. nagyobb eredményt kell produkálni.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: megfontolás tárgyává kell tenni, hogy esetleg az állandó ügyeletről 

lemondanak, és meg kellene határozni, hogy legalább 8 hétvégén tartanak ügyeletet. Aljegyző Úr 

majd beosztja, hogy pontosan mikor. Kétszer-háromszor egymás után, vagy egy hónapban egyszer, 

vagy bármilyen más metódussal. De így esetleg lehetne könnyíteni a szabadságok és a kötelező 

pihenőnapok okozta kieséseken. Ugyanakkor meg lehetne oldani valamelyest talán a hétvégi rend 

fenntartását is, és hét közben is kezelhető maradna a létszám, amivel az Aljegyző Úr tud 

gazdálkodni. Nem tudja, ez hány hétvégét jelent, erre a javaslatot az Aljegyző Úr adja meg.  

 

Radványi G. Levente alpolgármester: javasolja, hogy az "ügyelet" szót töröljék a 

megfogalmazásból! Számára az ügyelet egy készenléti szolgálatot jelent, amelyet meghirdetnek és 

amelyet el lehet érni. Ha ez folyamatosan nem valósul meg, akkor beszélhetnek hétvégi 

feladatellátásról vagy szolgálatról.  

Helyette kiemelt turisztikai időszakban vagy rendezvényekhez kapcsolódóan kerüljenek 

kivezénylésre. Az ügyelet irdatlan nagy leterhelést jelent, és a hatékony munkavégzést csorbítja.  

 

dr. Dragon Pál és Szegő Eta képviselők kérdést tesznek fel, melyre Szabó Géza aljegyző válaszol.  

 

Radványi G. Levente alpolgármester: a 2. sz. melléklet III. fejezet 26. pontjában javasolja, ne az 

ügyelet szót használják, hanem hétvégi munkavégzés vagy –feladatellátás. Javasolja továbbá azt 

is, hogy ne kössék ki az időrendjét. Nem az időtartamát, az időrendjét. Szolgálatvezénylés 
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szerűen döntsön a vezénylő arról, hogy mikor látja szükségesnek, és adott esetben 

kihagyhasson időpontokat. Ezt javasolja kiegészítésként a rendelet-tervezethez.  

A hatályba léptetés napja: 2006. március 1-je. 

További észrevétel nem lévén a rendelet-tervezetet szavazásra bocsátja.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1148   Száma: 2006.02.14/18/0/ 

Ideje: 2006.febr..14 20:21 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 12 100.00 66.67 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 12 100.00 66.67 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 6   33.33 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Benkovits György Igen - 

dr. Dragon Pál Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hankó László Igen - 

Horváth Győző Igen - 

dr. Kiss László Igen - 

Lakatos Pálné Igen - 

Magyar Judit Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 

Simonyi György Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

dr. Bindorffer Györgyi Távol - 

dr. Dietz Ferenc Távol - 

Eszes Sándor Távol - 

Szegő Eta Távol - 

Wachsler Tamás Távol - 

Zsigmondi Éva Távol - 
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Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

8/2006. (II.17.) Önk. sz. rendelete 

 

a közterület-felügyelet szervezetéről és feladatairól 

 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször 

módosított 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a 

közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény rendelkezéseire, a közterület-felügyelet 

szervezetéről és feladatairól a következő rendeletet alkotja. 

 

 

Általános rendelkezések 

 

1. § 

 

(1) Szentendre Város Önkormányzat Szentendre város illetékességi területén a közterületek 

rendjének és tisztaságának védelme érdekében közterület-felügyeletet (továbbiakban: 

Felügyelet) működtet. A Felügyelet feladatait, más település Önkormányzatával kötött társulási 

szerződés alapján, az adott település illetékességi területén is elláthatja. 

 

(2) A közterület-felügyelet Szentendre Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala belső 

szervezeti egységeként, a mindenkori Aljegyző alárendeltségében működő szervezet. A 

Felügyelet szervezete felügyelőkből áll.  

 

 

A Felügyelet feladatai 

 

2. § 

 

A Felügyelet a közterület-felügyeletről szóló 1999.évi LXIII. törvényben, illetve más magasabb 

szintű jogszabályokban, valamint jelen rendeletben meghatározott feladatokat látja el. 

 
 

A Felügyelet közlekedésrendészeti feladatai 

 

3. § 

 

(1) A Felügyelet közlekedésrendészeti feladatai különösen: 

a) a Képviselő-testület által rendeletben meghatározott, kiemelten védett, védett, továbbá az 

időtartamban korlátozott várakozási övezetben közlekedő, illetve várakozó járművek 

behajtási, illetve várakozási engedélyeinek ellenőrzése, szabálytalanság észlelése esetén a 

kapcsolódó önkormányzati rendeletekben leírtak  szerinti  intézkedés megtétele, 

b) a Képviselő-testület, a Polgármester és a Jegyző által rendeletben meghatározott lakossági és 

intézményi  engedélyek  ellenőrzése, szabálytalanság észlelése esetén az a) pontban leírtak 

szerinti intézkedés megtétele, 

c) a közúti közlekedés szabályairól szóló jogszabályban foglalt esetekben és felhatalmazás 

alapján – a rendőrhatóság értesítése mellett – a közút kezelője által a járművek közterületről 

való eltávolítása iránti intézkedés megtétele, 



 

 

 

114 

d) a közút kezelőjének megbízása alapján a közterületen tárolt üzemképtelen és 

hatósági jelzés nélküli járművek eltávolítása iránti intézkedés megtétele. 

 

(2) Az (1) bekezdés c), d) pontjai végrehajtásának részletes szabályait a „ Szabályzat a járművek 

elszállításával kapcsolatos szabályokról” állapítja meg, amely jelen rendelet 1. számú 

mellékletét képezi. 

 

A Felügyelet állategészségügyi feladatai 

 

4. § 

 

(1) A Felügyelet állategészségügyi feladatai: 

a) a gazdátlan, kóbor állatok és ebek befogásában közreműködés. Ez a rendelkezés nem 

alkalmazható a megkülönböztetett jelzéssel ellátott vakvezető ebekre, 

b) intézkedés kezdeményezése a közterületeken található állattetemek begyűjtésére és 

ártalmatlanná tételére. 

 

(2) A Felügyelet ezen §-ban foglalt feladatait a gyepmesteri telep közreműködésével és az állatok 

kímélésével köteles ellátni. 

 

 

A Felügyelet környezetvédelmi feladatai 

 

5. § 

 

Intézkedést kezdeményez a közterületen észlelt szennyezés, illetve az egészségre egyébként 

ártalmas tevékenység, illetve állapot megszüntetése érdekében. 

 

 

                                            A Felügyelet vagyonvédelmi feladatai 

                                                                             

                                                                                 6. § 

 

A közterület-felügyelő csak az önkormányzat  tulajdonában, használatában lévő területen láthat el  

vagyonvédelmi feladatokat. Ennek során a közterület-felügyelő feladata: 

- utasítás alapján az önkormányzat tulajdonában,  használatában lévő terület lezárása, 

- illetéktelen személy belépésének megakadályozása, 

- az illetéktelenül ott-tartózkodók eltávolítása, 

-    pénzkísérés biztosításával kapcsolatos feladatok ellátása. 

 

A Felügyelet egyéb feladatai 

 

7. § 

 

A közterület-felügyelő feladatkörében eljárva jogosult, illetve köteles a magasabb szintű 

jogszabályokban, egyéb önkormányzati rendeletekben, illetve jelen rendeletben meghatározott 

intézkedések megtételére.  

 

A Felügyelet  együttműködési  kötelezettsége 

 

8. § 
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A Felügyelet feladatai ellátása során és annak eredményessége érdekében szervezett formában 

együttműködik: 

a) a vám– és pénzügyőrség szerveivel, , 

b) egyéb állami ellenőrző szervekkel, különösen az APEH és a Fogyasztóvédelem szerveivel, 

c) a Rendőrség, a Tűzoltóság és a Polgári Védelemi Kirendeltség helyi szerveivel, 

d) a Szentendrei Polgárőrség szervezetével, 

e) feladatai ellátásához segítséget nyújtó egyéb szervezetekkel.  

 

 

9. § 

 

(1) A közterület-felügyelő feladatát szolgálati szabályok alapján, egyenruhában látja el. A 

Közterület-felügyelet Szolgálati Szabályzata jelen rendelet 2. számú mellékletét képezi. Az 

egyenruházati és felszerelés ellátásának részletes alapelveire a 46/1999. (XII.8.) BM rendeletben és 

annak végrehajtására kiadott, jelen rendelet 3. számú mellékletét képező, „Szabályzat a közterület-

felügyelők egyenruházati ellátásának és használatának szabályairól” az irányadó. 

 

(2) Az egyenruha karjelzésén Szentendre város címere és a „Szentendrei Közterület-felügyelet” 

felirat található.  

 

10. § 

 

(1) A feladatkörében eljáró közterület-felügyelő hivatalos személy.  

 

(2) A közterület-felügyelő köztisztviselő, közszolgálati jogviszonyára a köztisztviselők 

jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (Ktv.) valamint a Közterület-felügyeletről szóló 

1999. évi LXIII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 

(3) A közterület-felügyelőt szolgálati igazolvánnyal kell ellátni, mellyel magát az intézkedés 

megkezdése előtt igazolni köteles. 

(4) A közterület-felügyelő feletti munkáltatói jogokat a jegyző az aljegyző útján gyakorolja. 

 

Vegyes és záró rendelkezések 

 

11. § 

 

(1) E rendelet alkalmazása során közterület alatt az 1999. évi LXIII. törvény IV. fejezet 27. §-ban 

foglaltakat kell érteni. 

 

(2) Ez a rendelet 2006. március 1-jén lép hatályba és ezzel egyidejűleg a közterület–felügyelet 

szervezetéről és feladatairól szóló 18/2003. (V.19.) Önk. sz. rendelet hatályát veszti. 

 

(3) A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik. 
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A Közterület-felügyelet szervezetéről és feladatairól szóló  

8/2006. (II.17.) Önk. sz. rendelet  

 

1. sz. melléklete 
 

 

S Z A B Á L Y Z A T  

 

a járművek elszállításával kapcsolatos szabályokról 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. 

(II.5.) KPM-BM együttes rendelet (a továbbiakban: KRESZ) 59. § (1) és (3) bekezdésében, a 

közterület felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. tv. keretei között alkotott, a közterület-felügyelet 

szervezetéről és feladatairól szóló 8/2006. (II.17.) Önk. sz. rendelet 3. § (2) bekezdésében, valamint 

a belváros forgalmi rendjéről, a fizető parkolók rendjéről és a parkolási díjakról szóló mindenkor 

hatályos önkormányzati rendeletben meghatározott feladatok végrehajtásának részletes szabályait a 

következők szerint állapítja meg:  

 

I.  

 

Általános szabályok 

 

1. Jelen szabályzatban foglalt előírások megtartása mellett, Szentendre város közterületén, a 

KRESZ 59. § (1) bekezdés a)-e) pontjaiban, valamint (3) bekezdésben foglalt esetekben a 

közterület-felügyelő – a közút kezelője által – a járműveket a közterületről eltávolíttathatja a 

rendőrhatóság egyidejű értesítése mellett. A felügyelő jegyzőkönyvvel elrendeli a jármű 

elszállítását, és biztosítja a rakodás, ill. a szállítás zavartalanságát.  

 

2. A közterület-felügyelő, a közút kezelőjének külső közreműködővel kötött megállapodása 

alapján a jármű elszállítása, az intézkedéssel érintett jármű tárolása, őrzése, értékesítése 

során közreműködőt vehet igénybe. Közreműködő a jármű elszállítását és rögzítését csak a 

közterület-felügyelő jelenlétében végezheti 

 

3. Az érvényes hatósági engedéllyel nem rendelkező gépkocsik elszállítására vonatkozó 

általános szabályokat a közterület-használat rendjének szabályozásáról szóló 

13/2005.(IV.15.) Önk.sz.rendelet 14.§-a szabályozza. 

 

 

II. 

 

Az intézkedések közös szabályai 

 

1. A közterület-felügyelő az intézkedést jegyzőkönyv kiállításával dokumentálja és kezdi meg. 

A jegyzőkönyv minta jelen szabályzat „1 számú mintá”-ját képezi. 

 

2. Az intézkedések során úgy kell eljárni, hogy a járműben az intézkedés következtében sérülés 

vagy egyéb károsodás ne keletkezzen. 
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3. A jármű  elszállítása esetén haladéktalanul ellenőrizni kell, hogy az intézkedés tárgyát              

képező jármű nem áll-e körözés alatt. 

 

4. Az intézkedést haladéktalanul meg kell szüntetni vagy félbe kell szakítani, ha a járműhöz 

visszaérkező üzemeltető kéri és vállalja az intézkedés költségeinek megtérítését, és a 

szabálytalan elhelyezés megszüntetését.  

 

 

Nem szállíthatóak el: a megkülönböztető fény-és hangjelző készülékkel felszerelt jármű, 

diplomáciai, konzuli képviseletek, nemzetközi szervezetek mentességet élvező tagjai (családtagjai) 

megkülönböztetett rendszámmal ellátott járművei, fegyveres erők és testületek azonosításra 

alkalmas jelzéssel ellátott járművei, figyelmeztető jelzést jogszerűen alkalmazó járművek. 

 

 

III. 

A jármű elszállításának szabályai 

 

1. Az érvényes hatósági engedéllyel nem rendelkező gépkocsik elszállítását elszállítása előtt a 

Polgármesteri Hivatal Közterület-felügyelete írásban köteles felszólítani az üzembentartót 

(tulajdonost) a járművének közterületről 3 napon belül történő elszállítására. Az üzemben 

tartó címét a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 

rendelkezéseinek megfelelően kell megállapítani. 

2. A szabálytalan elhelyezés miatt balesetveszélyt jelentő, vagy a forgalmat nagymértékben 

akadályozó, a közterületen tárolt érvényes hatósági engedéllyel nem rendelkező járműveket 

a rendőrhatóság a Polgármesteri Hivatal Közterület-felügyelete azonnali hatállyal az erre 

felhatalmazott vállalkozóval eltávolíttatja és az erre a célra kijelölt tárolóhelyre szállíttatja. 

3. A jármű elszállításának megkezdése előtt arról fényképet vagy videofelvételt kell készíteni, 

továbbá – jelen szabályzat 1. sz. mintája szerint – jegyzőkönyvet kell felvenni. A 

jegyzőkönyvben rögzíteni kell a járművön vagy járműben talált tárgyakat is.  

 

4. Az elszállított járműveket az erre a célra kijelölt megbízott szervezet (vállalkozó) az 

üzembentartó vagy tulajdonos költségére szállítja és tárolja. A megbízott közreműködő 

vállalkozóval kötött vállalkozási szerződés jelen szabályzatban foglalt feltételekkel köthető 

meg.  

 

5. Az elszállításról az üzemeltetőt a jegyzőkönyv egy példányának megküldésével - az 

elszállítás napjától számított 15 napon belül -  értesíteni kell, és fel kell szólítani arra, hogy a 

fizetési kötelezettségét haladéktalanul teljesítse és a járművet vegye birtokba. Az 

üzemeltetőt figyelmeztetni kell arra is, hogy a hatóság a járművet 3 hónap eltelte után 

értékesítheti.  

 

6. Külföldi rendszámú vagy hatósági jelzés nélküli jármű vonatkozásában értesíteni kell a vám- 

és pénzügyőrség elszállítás helye szerint illetékes szervét. 
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 7. Üzemképtelen gépjármű elszállítása: 

 

A felügyelő – a helyi közút kezelőjének megbízásából – a helyi közútról eltávolíthatja a hatósági 

jelzéssel nem rendelkező azon járművet, amely közúti forgalomban csak ilyen jelzéssel vehet részt. 

Ha baleset folytán megsérült vagy elhagyott jármű elszállítása indokolt, a felügyelő intézkedés 

végett megkeresi az illetékes rendőri szervet, közlekedési hatóságot vagy az út kezelőjét. Az 

intézkedés megkezdése előtt meg kell kísérelni az adott jármű tulajdonosának, üzembentartójának 

megállapítását. Ismeretlen helyen tartózkodó tulajdonos esetében a gépkocsi elszállítása érdekében 

ügygondnokot kell kirendelni.   

Amennyiben a jármű tulajdonosának, üzembentartójának felkutatása sikerült, vele szemben kell az 

intézkedést megtenni, helyszíni bírság vagy feljelentés formájában. Az intézkedés kezdeményezése 

jelentés formájában történik, melyben rögzíteni kell a gépjármű típusát, színét, feltalálásának pontos 

helyét, és azt, hogy a tulajdonos/üzembentartó felkutatására tett intézkedések milyen eredménnyel 

jártak. 

         

IV. 

A jármű értékesítése 

 

1. Az elszállítás napjától számított 30 nap elteltével a ki nem váltott járműveket az 

Önkormányzat által megbízott vállalkozó értékesítheti, annak sikertelensége esetén 

megsemmisítheti. 

 

2. Az üzembentartó vagy tulajdonos jogosult az elévülési időn belül az értékesítés során 

befolyt és a Polgármesteri Hivatal, illetve az általa megbízott vállalkozó költségeivel 

csökkentett összegre vonatkozó igényét érvényesíteni, amennyiben tulajdonjogát igazolja. 

 

3. Az intézkedéssel érintett járművet értékesítése előtt  át kell vizsgálni. A járműben és 

azokon lévő dolgok felhasználására, illetve értékesítésére a Ptk. Felelős őrzésre vonatkozó 

szabályai az irányadók. 

 

4. A jármű és a benne talált értékesíthető ingóságok (a továbbiakban együtt jármű) 

becsértékét szakértő becsüs állapítja meg.  

 

5. Az értékesítés árverésen történik. Az árverés lebonyolításával közreműködő is megbízható. 

A jármű árverés útján történő értékesítésére a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. 

törvény ingóárverésre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. 
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A Közterület-felügyelet szervezetéről és feladatairól szóló 8/2006. (II.17.) Önk. sz. rendelet  

I. sz. mellékletének 

 

1. számú mintája 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
KÖZTERÜLETEN SZABÁLYTALANUL ELHELYEZETT JÁRMŰ ELSZÁLLÍTÁSÁRÓL 

A 8/2006. (II.17.) Önk. számú rendelet alapján 

 

 

1. A szállítás elrendelésének ideje: 200__   .___ hó_____nap_____óra _____perc. 

 

Helye:  Szentendre, __________________________________________________________ 



      Az elhelyezés szabálytalan, mivel a jármű__________________________________________ 

 

A jármű vezetője cselekményével megszegte a KRESZ ________ § (_______).bek.              

_______pontjában foglaltakat. 
 

      A szabálysértés ténye videofelvétellel dokumentált!                     


2. A jármű rendszáma:________________felségjelzése:__________ színe:_______________  



      gyártmánya:_________________________ típusa:__________________________________  
  

3.   A jármű elszállítás előtti meghibásodásainak dokumentálása a jkv. mellékletében, illetve 

      videofelvételen történt.   
 

A jegyzőkönyv lezárva, az intézkedés befejezve …….óra…….perckor.      
 

4. Az intézkedés befejezése után a jármű üzemeltetője megjelent, és az elszállítást megelőzően 

a teljes költség 50%-át, azaz …… Ft-ot ÁFA-val, a ____________sz. számlán megfizette, és  a 

szabálytalan elhelyezést megszüntette. 
 

 A szabálytalan elhelyezés miatt szabálysértési feljelentést teszek! 
 

 Helyszíni bírság összege:__________Helyszíni bírság nyomtatvány száma:_____________ 

 

             _____________________    __________________________ 

     szállító                        közterület-felügyelő 

 

Kapja: Ügyfél 

  Közreműködő 
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A Közterület-felügyelet szervezetéről és feladatairól szóló  

8/2006. (II.17.) Önk. sz. rendelet  

 

2. sz. melléklete 
 

 

Szabályzat 
Szentendre Város Közterület-

felügyeletének Szolgálati szabályairól 
 

 

I. fejezet 
 

Ezen szabályzat  hatálya  kiterjed  a  Közterület-felügyelet  (továbbiakban: Felügyelet) hatásköri és 

illetékességi szabályainak megfelelően a Felügyelet köztisztviselői állományában közterület-

felügyelői beosztásban dolgozók szolgálati tevékenységére és működésére. 

 

 

A Felügyelet illetékessége 

 

1. A Felügyelet hatásköre, illetékessége Szentendre közigazgatási határain belüli területre terjed ki, 

szolgálati helye: Polgármesteri Hivatal épületében, Bajcsy Zs. u. 1. szám alatt 

 

2. A Felügyeletet a Polgármesteri Hivatal megbízottja képviselheti büntető-, polgári- és 

közigazgatási eljárásban. 

 

 

A feladatok ellátásának és az utasítás teljesítésének kötelezettsége 

 

3. A felügyelő – mint hivatalos személy – szolgálati feladatait a jogszabályokban, illetve a  

magasabb szintű jogszabályok felhatalmazása alapján az SZMSZ-ben és jelen szabályzatban, a 

munkaköri leírásban és a vezetői rendelkezésekben meghatározottak  szerint látja el. 

 

Tevékenységi köre kiterjed: 

 

a) az önkormányzat közterületei rendjével, tisztaságával összefüggő, jogszabályokban 

meghatározott  kötelezettségek teljesítésének figyelemmel kísérésére, ellenőrzésére,  

 

b) az önkormányzat közterületi és közlekedési  rendjét,  tisztaságát  védő,  jogszabályokba  ütköző  

cselekmények elkövetésének megelőzésére, illetve megakadályozására, 

 

c) a közterületen folytatott – és engedélyhez vagy hozzájáruláshoz kötött – tevékenységek, 

(közterület-használat, árusítás, építés, stb.) szabályszerűségének ellenőrzésére, 

 

d) a közlekedés rendjét megsértő gépjárművezetőkkel szemben elindulást gátló eszköz 

(kerékbilincs), vagy  a közút kezelőjének megbízásából az elszállítás alkalmazására, 
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e) állategészségügyi feladatok ellátásában közreműködésre, 

 

f) az önkormányzati vagyon tekintetében vagyonvédelmi feladatok ellátására. 

 

 

Intézkedési kötelezettség és jogosultság 

 

4. A felügyelőt intézkedési kötelezettség terheli: 

 

a) a hatáskörébe tartozó szabálysértés, továbbá  

 

b) bűncselekmény – vagy a közrendet, az állampolgárok személyét vagy javait fenyegető  

veszélyhelyzet  – észlelése eseteiben. 

 

 

5. A felügyelő jogosult, illetve köteles:  

 

a) jogszabályban a felügyelet részére előírt hatósági ellenőrzéseket végezni,  

 

b) a nem hatáskörébe tartozó szabálysértés észlelése esetén a szükséges intézkedések 

kezdeményezésére. 

 

Mindezek alapján összegezve a közterület-felügyelő intézkedése során jogosult, illetve köteles: 

 

– rendszeres és folyamatos hatósági ellenőrzést végezni  

(helyiségbe / területre / belépni, iratokat megtekinteni, munkafolyamatokat (tevékenységet) 

megfigyelni, az ellenőrzött személyektől és a bizonyítás eredményessége érdekében másoktól 

felvilágosítást kérni, a szükséges adatok megállapítása céljából – jogszabály keretei között – az  

állami népesség-nyilvántartás helyi szervétől, a BM illetékes nyilvántartásából tájékoztatást 

kérni), 

– felvilágosítást adni, illetve kérni, 

– tőle elvárható segítséget megadni, 

– járművet  feltartóztatni, 

– dolgot visszatartani, 

– szabálysértés azonnali vagy ésszerű határidőn belüli megszüntetésére felhívni (figyelmeztetni), 

– helyszíni bírságot (HB) kiszabni, 

– feljelentést tenni (kezdeményezni), 

– kerékbilincset felrakni, 

– járművet elszállítani, 

– igazoltatni, 

– előállítani, 

– személyt feltartóztatni, 

– vagyonvédelmi feladatokat végezni (az önkormányzat tulajdonában, használatában lévő 

területet lezárni, illetéktelen személy belépését megakadályozni, az illetéktelenül ott 

tartózkodókat eltávolítani). 

 

 

6. Szolgálati feladat végrehajtása során a felügyelő a részére meghatározott illetékességi területét 

csak közvetlen felettese (munkáltatója) utasítására vagy engedélye alapján, illetve végszükség 

esetén hagyhatja el. Közvetlen felettes alatt a mindenkori aljegyző, ill. annak helyettese értendő. 
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7. A felügyelő szolgálaton kívül csak akkor intézkedhet, ha a szolgálatban lévő 

felügyelőnek kell segítséget nyújtani úgy, mint a hivatalos személy támogatója. 

 

 

A szolgálati fellépés módja 

 

8. A felügyelő magát és intézkedési jogosultságát szolgálati igazolvánnyal és a felügyelői 

jelvénnyel igazolja. 

 

9. A felügyelőnek az intézkedést az intézkedés alá vont nemének, életkorának megfelelő 

megszólítással, és a tervezett intézkedés okának közlésével kell megkezdenie. Az intézkedés 

foganatosítása során az elérni kívánt célt egyértelműen meg kell fogalmazni. A felügyelő az 

intézkedéssel egyidejűleg köteles felhívni az elkövetőt a szabálysértés azonnali vagy ésszerű 

határidőn belüli megszüntetésére. A közterület használatára vonatkozó jogerős határozatban, 

tulajdonosi (kezelői) hozzájárulásban foglaltak megszegése vagy elmulasztása esetén a 

felügyelő köteles felhívni a kötelezettet az előírások betartására. 

 

10. Ha az intézkedés alá vont az első felhívásnak nem tesz eleget, az intézkedő felügyelő 

figyelmezteti, a megkezdett intézkedést mindenképpen befejezi, ha szükséges rendőri segítséget 

kér. 

 

11. A felügyelő intézkedés közben körültekintően járjon el. Meg kell előzni, hogy a felügyelőt 

megtámadják, figyelmét a szolgálati tevékenységtől elvonják, vagy lekötöttségét jogellenes 

cselekmény elkövetésére használják fel. 

 

12. A felügyelői intézkedés eredményes befejezését lehetőség szerint segítség igénybevételével is 

biztosítani kell. 

 

 

Segítség igénybevétele 

 

13. A segítség igénybevételére akkor kerülhet sor, ha a felügyelő a jogsértő tevékenység 

megakadályozását, megszakítását önmaga – vagy vele közös szolgálatban lévő társával közösen 

– sem tudja végrehajtani. 

 

Segítőket alapvetően az adott helyszínen: 

 jelenlevő vagy a közelben tartózkodó – és intézkedésre felkérhető –  rendőri állományból,  

 a megbízható, segítőkész állampolgárok felkérése alapján  

 

kell igénybe venni. 

 

 

Titoktartási kötelezettség 

 

14. A felügyelőt titoktartási kötelezettség terheli a szolgálata során tudomására jutott államtitok, 

szolgálati titok, üzleti és magántitok megőrzése érdekében. 
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Felügyelői intézkedések eljárási szabályai 

 

15. Bűncselekmény észlelése esetén: 

 

a) szándékos bűncselekmény elkövetése esetén tetten ért vagy a helyszínről menekülő elkövetőt 

elfoghatja, erről azonnal értesíti a rendőrséget, az elkövetőt a rendőrség megérkezéséig 

visszatarthatja, 

 

 

b) az általa észlelt vagy tudomására jutott és hivatalból üldözendő bűncselekményről közvetlen  

vezetőjének – írásban – jelentést kell tenni, és a jelentést további intézkedés megtétele céljából 

köteles átadni, 

 

c) a rendőri felkérésnek eleget kell tenni, és mint hivatalos személy támogatója a felkérés céljának,  

módjának megfelelő segítséget nyújtani. 

 

16. Szabálysértés észlelése esetén a felügyelő: 

 

1.) figyelmeztet (felszólít),  

2.) helyszínen bírságol,  

3.) a szabálysértés elkövetőjének távollétében bírságot szab ki,  

4.) feljelentést tesz, 

5.) a szabálysértés tárgyát képező dolgokkal kapcsolatosan az árukat visszatartja. 

 

Ad.1. A figyelmeztetés (felszólítás) az a felügyelői intézkedés, melynek során a felügyelő 

szabálysértés  észlelése, vagy szabálysértés elkövetéséhez vezető magatartás megszüntetése 

érdekében személyt  vagy személyeket jogsértő tevékenységük abbahagyására szólít fel szóban 

vagy írásban, és felhívja figyelmüket, hogy a jövőben tartózkodjanak a jogsértő vagy jogsértésre 

vezető magatartás tanúsításától. Ebben az esetben írásban kell rögzíteni a jogsértő nevét, lakcímét, 

illetve székhelyét (telephelyét), a jogsértés okát és helyét, továbbá a szükséges intézkedések 

megtételére történő felszólítást.  

 

Ad.2.A  felügyelő  a hatáskörébe tartozó szabálysértések tetten ért elkövetőivel szemben helyszíni 

bírságot szabhat ki.  Ebben az esetben közölni kell a jogsértővel a megállapított szabálysértést, 

annak alapjául szolgáló tényállást, rendelkezésre álló bizonyítékokat, és azt, hogy a felügyelő 

milyen összegű helyszíni bírságot szab ki. A kiszabható helyszíni bírság összegét a hatályos 

szabálysértési törvény – továbbá önkormányzati rendelet – határozza meg. (Lásd: 1. sz. függelék)  

 

– a helyszíni bírság megfizetése postai befizető lapon (csekken) történhet; 

– elismervény, valamint a készpénz-átutalási megbízás kitöltésére akkor kerül sor, ha a 

szabálysértés elkövetését elismeri(k). Ekkor a megbírságolt személlyel az elismervény 

visszamaradó példányán az átvétel tényét a szabálysértés elkövetőjének aláírásával át kell 

vetetni. Az elismervénynek tartalmaznia kell azt a tájékoztatást, hogy a bírság összegét 30 

napon belül kell befizetni, mert a befizetés elmulasztása esetén a bírság összegét a felügyelet 

az önkormányzati szabálysértési hatóság, a szabálysértési végrehajtási rendelkezések 

foganatosításával behajtja; 

– az elismervény kitöltésénél kötelezően kitöltendő adatok: a szabálysértés elkövetésének 

helye, ideje, az elkövetett szabálysértés leírása, vagy a vonatkozó paragrafus feltüntetése, a 

közérdekű munkára, illetve elzárásra átváltoztatás napokban számított mértéke, a 

szabálysértést elkövető neve, lakcíme, születési ideje, gépjárművel elkövetett szabálysértés 

esetén a forgalmi rendszám, az intézkedő közterület-felügyelő neve, illetve jelvényszáma, 
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– a helyszíni bírság kiszabásának tényét a kijelölt iroda (Közgazdasági) felé 

jelenteni kell, a szabálysértési eljárás alá vont személy nyilvántartása céljából; 

– amennyiben a szabálysértőnek átadott postai utalványon a helyszíni bírság összegét a 

befizetésre biztosított 30 napos határidő elteltétől számított 15 napon belül nem fizeti(k) 

meg, úgy a megbírságolt személy(ek) tőszelvényen rögzített adatai alapján a Közgazdasági 

Iroda vezetője az állandó lakhely szerint illetékes önkormányzat jegyzőjét megkeresi, a 

bírság adók módjára történő behajtása érdekében. 

– Amennyiben a bírság adók módjára történő behajtása eredménytelen, abban az esetben az 

Önkormányzat jegyzője intézkedik a bírság elzárásra történő átváltoztatása érdekében. 

 

Nem alkalmazható helyszíni bírság – csak feljelentés – a rendvédelmi szervek hivatásos állományú 

tagjával szemben abban az esetben, ha szabálysértést a szolgálati tevékenységgel  összefüggésben 

követte el (rendvédelmi szervek alatt a rendőrség, honvédség, határőrség, vám- és pénzügyőrség, 

büntetés-végrehajtási intézetek, tűzoltóság, továbbá a katonai- és polgári  titkosszolgálatok 

tényleges, hivatásos állománya értendő). 

 

Ad.3. A gépjárművel elkövetett szabálysértés miatt a helyszíni bírságot a járművezetővel szemben 

távollétében is ki lehet szabni (THB). Ekkor a jármű feltalálási állapotát fényképfelvételen 

rögzíteni kell úgy, hogy a szabálysértés ténye, a jármű rendszáma egyértelműen bizonyítási 

anyagként értékelhető legyen. A szabálysértés elkövetésének tényére és a helyszíni bírság összegére 

vonatkozóan a járművön jól láthatóan el kell helyezni az erre vonatkozó figyelmeztetés (szankció) 

tényét és a befizetés szabályait tartalmazó HB szelvény egy példányát.  Amennyiben az adott jármű 

vezetője az intézkedés alatt a járműhöz visszaérkezik, akkor kötelező a helyszíni bírság 

alkalmazásával kapcsolatos szabályokra áttérni, és ezt a körülményt a már kitöltött bizonylatokon 

megjegyezni, módosítani. 

Amennyiben a jármű tulajdonosa, illetve üzembentartója részére megküldött fizetési felszólításhoz 

csatolt készpénz-átutalási megbízáson a kiszabott helyszíni bírságot az átvételtől számított 30 napon 

belül nem fizeti meg, a felügyelő köteles intézkedni a rendőrségi feljelentés megtételére.  

 

Ad.4. A felügyelő az általa észlelt szabálysértésekről a jogsértő adatainak feltüntetésével 

feljelentést tesz, ha: 

– az elkövetett szabálysértés miatt helyszíni bírság nem szabható ki; 

– a helyszíni bírságolással vagy  figyelmeztetéssel (felszólítással) a  törvényben  meghatározott  

cél  nem érhető el; 

– a jogsértő a szabálysértés elkövetését nem ismeri el; 

– a postai befizetőlap (csekk) átvételét megtagadja (a megtagadás tényére a feljelentésben utalni 

kell).  

 

A gépjárművel elkövetett szabálysértés esetén a szabálysértés elkövetésének tényére vonatkozóan a 

járművön jól látható helyen el kell helyezni az erre vonatkozó szankció tényét rögzítő sorszámozott 

értesítőt. 

A szabálysértési intézkedés alá vont személy adatainak megállapításához, amennyiben az érintett az 

igazoltatást megtagadja, rendőri segítséget kell igénybe venni, a helyszínen tartózkodó rendőri 

állomány tagjai felkérésével. A rendőrség megérkezéséig az érintett személy feltartóztatható. 

A feljelentésnek az eljárás alá vont személy ismert adatai mellett tartalmaznia kell az elkövetett 

cselekmény helyének és idejének, továbbá az elkövetés körülményeinek leírását a bizonyítási 

eszközök megjelölésével.  

 

Nem indítható szabálysértési eljárás: 

 

– azzal szemben, aki a cselekmény elkövetésekkor 14. életévét még nem töltötte be, 

– aki cselekményét elmebeteg állapotban, gyengeelméjűségben vagy tudatzavarban, kényszer 

vagy fenyegetés hatása alatt, jogos védelmi helyzetben, illetve végszükségben követte el, 
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–  aki diplomáciai vagy egyéb mentesség hatálya alatt áll. 

 

Ad.5. Azt a dolgot, amelynek elkobzását a szabálysértésekről szóló jogszabályok (törvény, 

önkormányzati rendelet) kötelezővé, illetve lehetővé teszik, az eljárás alá vont személlyel együtt 

vagy átvételi elismervény ellenében kell visszatartani és az elkövetés helye szerint illetékes 

szabálysértési hatósághoz – jövedéki termék esetén a Vám- és Pénzügyőrséghez – kell beszállítani a 

feljelentés egyidejű megtétele mellett. 

 

Az átvételi elismervényt 3 példányban kell elkészíteni, amely tartalmazza az eljárás alá vont pontos 

személyi adatait. Tételesen fel kell sorolni a visszatartott dolog mennyiségét, leírását, becsült 

értékét és azt a szabálysértővel, valamint az intézkedésben résztvevő felügyelőkkel is alá kell íratni. 

Amennyiben a szabálysértő az aláírást megtagadja, úgy törekedni kell, hogy az adott helyszínen az 

áruvisszatartás tényét tanúkkal aláírással igazoltassa a felügyelő. 

 

Ha a szabálysértő, mielőtt felfedné kilétét, a helyszínről – a visszatérés szándéka nélkül – a dolog 

hátrahagyásával eltávozna, a további eljárásra a talált tárgyakra vonatkozó szabályokat kell 

alkalmazni. 

 

 

17. Hatósági eljárás szabályai: 

 

A felügyelő jogosult és köteles rendszeres és folyamatos hatósági ellenőrzést végezni a város 

közterületein. A szükséges adatok megállapítása, beszerzése érdekében – jogszabályi keretek között 

– a Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatalától, az önkormányzatok 

nyilvántartásából és a rendőrség illetékes nyilvántartásaiból adatokat, tájékoztatást kérhet. 

 

Hatósági ellenőrzés keretében nem léphet be a felügyelő magánlakásba. 

 

 

18. Eljárás talált tárgyak esetén: 

 

a) A felügyelő, ha elhagyott dolgot talál, azt lehetőleg tanúk jelenlétében vizsgálja át. 

 

b) A felügyelő az állampolgár által talált dolgot – lőfegyver, gáz-, lég és riasztófegyver, lőszer és  

robbanóanyag, pirotechnikai eszköz, a közbiztonságra egyébként veszélyes egyéb tárgy, 

kábítószer, pszichotrop anyag, hatóság által kiadott okmány és jelzés kivételével – csak akkor 

vegye át, ha nincs a közelben rendőr és a tárgynak a találó által a jegyzőhöz  történő      

beszállítása  valamilyen oknál  fogva nem lehetséges. 

 

c) Ha felügyelőnek elhagyott robbanó-, sugárzó vagy mérgező anyag találásáról tesznek 

bejelentést az adott helyszínen, vagy alaposan feltételezhető, hogy a csomag ilyen anyagokat 

tartalmaz, soron kívül jelentést tesz közvetlen felettesének legkésőbb 4 órán belül. A kapott 

utasításnak megfelelően intézkedik, az élet- és vagyonbiztonság megóvása érdekében törekedni 

kell az illetéktelen személyek távoltartására. 

 

d) Amennyiben a körülmények alapján a rendőrség tűzszerészének igénybevétele indokolt, ezt az 

Aljegyző javaslatára a Jegyző kérheti. 

 

e) Az átvett talált tárgyakról az illetékes vezetőnek telefonon kell jelentést tenni. A jelentést vevő 

köteles intézkedni a tárgy felügyelőtől történő átvételéről és a jegyzőhöz, illetve a b) pontban 

kivételként meghatározott tárgyak esetében az illetékes rendőrségre történő elszállításáról. 
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f) A talált tárgyra vonatkozó egyéb eljárás tekintetében a Ptk. 129-130. §-ai, illetve a 

18/1960. (IV.13.) Korm. rendelet szabályait kell figyelembe venni. 

 

 

19. Eljárás állati tetem esetén: 

 

Ha a felügyelő közterületen állati tetemet talál – vagy erről lakossági bejelentést kap – erről köteles 

értesíteni az Állategészségügyi Telepet (vagy az ÁNTSZ-t, vagy az önkormányzat jegyzőjét) 

legkésőbb 4 órán belül. 

 

 

20. Igazoltatás: 

a) A felügyelő feljelentés megtétele vagy egyéb jogszerű intézkedés céljából az érintettet       

személyazonosságának megállapítása érdekében igazoltathatja. 

 

b) Az igazoltató lapon – amennyiben feljelentés, illetve előállítás szükséges – jól olvashatóan kell 

rögzíteni: 

– a személy családi és utónevét (asszonyoknál leánykori nevét is), 

– születési helyét és idejét, 

– anyja leánykori nevét, 

– lakcím adatait (lakóhelyét, tartózkodási helyét), 

– az igazolvány sorozatát és számát. 

 

c) Ha az igazoltatott nem rendelkezik igazolvánnyal, a felügyelő az általa vagy más jelenlévő, 

ismert személy közlését is elfogadhatja igazolásként. 

 

d) Az igazoltatás – annak okának egyidejű közlésével – csak a személyazonosság 

megállapításához szükséges ideig tarthat. Az igazoltatás eredményes végrehajtásának 

időszakára az érintett feltartóztatható. 

 

e) Amennyiben az igazoltatott megtagadja okmányának átadását,  

– a jelenlévő, közelben tartózkodó rendőrt kell felkérni az igazoltatásra, 

– vagy a legközelebbi rendőri szervhez lehet előállítani. 

 

Ellenszegülés esetén az előállításhoz kérni kell – annak indokának megjelölésével – rendőr 

helyszínre küldését. A rendőrség megérkezéséig az érintett személy feltartóztatható. Az igazoltatást 

követően fel kell kérni az adott rendőrt az igazoltatott személy adatainak átadására. Fel kell hívni a 

figyelmét, hogy az igazoltatott személy esetleges kérésére csak az intézkedő felügyelő neve, 

igazolványának száma, és a Polgármesteri Hivatal címe közölhető. Abban az esetben, ha a rendőr az 

igazoltatott személy adatait nem közli a felügyelővel, úgy a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. 

törvény 24. § (5) bekezdése alapján, soron kívül, de legkésőbb 8 napon belül írásban kell kérni az 

igazoltatást foganatosító rendőr szolgálati előjárójától az érintett adatait. 

 

f) A felügyelő az intézkedéssel érintett személyről az intézkedés vagy az eljárás szempontjából 

lényeges környezetről és körülményről, tárgyról kép- és hangfelvételt készíthet, amely kizárólag 

az adott eljárásban, a jogszabály előírásai szerint használhat fel. Ha a kép- és hangfelvételen 

rögzített cselekmény miatt nem indult eljárás, a kép- és hangfelvételt legkésőbb a felvétel 

készítésétől számított 6 hónap elteltével meg kell semmisíteni. 

 

21. Előállítás:  

 

a) A szabálysértési eljárás alá vont személyt, aki igazolását megtagadja, jogosult a felügyelő a      

legközelebbi rendőri szervhez előállítani. A megkezdett előállítás végrehajtását mellőzni kell, ha 
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az intézkedés alá vont az előállítás közben megfelelően igazolja magát. Ezt a 

körülményt a felügyelő jelentésben rögzíti. 

 

b) A szabálysértés elkövetésén tetten ért személyt az elkövetés helye szerint illetékes 

szabálysértési hatósághoz a szabálysértési eljárás azonnali lefolytatása végett ellenszegülés 

esetén rendőrség közreműködésével lehet előállítani. 

 

c) Az a) és b) pontokban meghatározott előállítás eredményes foganatosításához – az intézkedés 

helyszínén tartózkodó vagy a rendőrségi ügyelet útján kért – rendőri segítség vehető igénybe. 

 

 

 

II. fejezet 
 

Közterület-felügyelői feladat végrehajtásának eszközei 

 

22. A közterület-felügyelő a törvény szabályozása szerint a jogszerű intézkedése és a feladat 

végrehajtása során, ennek eredményes végrehajtásához, a törvényben meghatározott 

eszközökkel rendelkezik. 

 

A felügyelő a jogszerű intézkedésével szembeni ellenállás megtörése érdekében testi erőt, 

könnygázszóró palackot alkalmazhat. 

 

Testi erőt (önvédelmi fogásokat) akkor lehet alkalmazni, ha a felügyelői erőfölény vagy az 

intézkedés alá vont személy állapota, magatartása azt elégséges eszközzé teszi, és a jogsértő 

magatartása alapján súlyosabb eszköz alkalmazása nem indokolt.  

Az alkalmazás során tiszteletben kell tartani a testi épséghez fűződő jogokat azzal, hogy az 

alkalmazás az érintett testi épségét csak a legszükségesebb mértékben veszélyeztesse. 

 

Könnygázszóró palackot csak akkor lehet alkalmazni, ha az ellenállás megtöréséhez testi erő nem 

– vagy várhatóan nem – elegendő, és csak a kívánt hatás eléréséhez szükséges ideig szabad 

használni. 

– a palackot az arc irányába fordított lövőkével, az adott személy arcától 20-30 cm-re,  

– a gomb benyomásával 4-5 másodpercig szakaszosan célszerű végezni, és csak a jogsértő  

magatartás elhárításához szükséges ideig szabad alkalmazni. 

– Testi erő, könnygázszóró palack alkalmazását – ha az eset körülményei lehetővé teszik – előzze 

meg: 

– a jogellenes magatartás megszüntetésére történő felszólítás, 

– arra történő figyelmeztetés, hogy a feladat végrehajtása érdekében eszköz alkalmazására 

kerül sor. 

Előzetes figyelmeztetés nélkül az eszközök csak akkor alkalmazhatók, ha a késedelem miatt a 

felügyelő: 

– jogszerű intézkedése meghiúsulna, 

– a késedelem veszéllyel járna, 

– saját vagy mások élete, testi épsége veszélybe kerülne. 

A könnygázszóró palackot hordtáskában kell viselni. Szolgálaton kívül az adott szolgálat 

objektumában biztonságos módon, száraz és hűvös helyen kell tárolni. A könnygázszóró palackot 

nyilvános helyen hagyni vagy illetéktelen személy őrizetére bízni tilos. 

 

Nem alkalmazható könnygázszóró palack: 

 

– 14 éven aluli gyermekkel,  
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– szemmel láthatóan súlyos beteggel, nyomorékkal, rokkanttal, vagy egyébként 

támadásra, illetve védekezésre képtelen állapotban levő személlyel, 

– terhes nővel szemben. 

 

 

23. A végrehajtási eszközök alkalmazását követő intézkedések: 

  

a) az eszköz(ök) alkalmazásának befejezése után azt, akivel szemben  alkalmazták, és megsérül, 

elsősegélyben kell részesíteni. Fel kell hívni továbbá a figyelmét, hogy a szem dörzsölése a 

felületi hámréteg felsértését eredményezi és a könnygáz hatása ezáltal intenzívebbé válik. Ha 

szükséges, orvosi ellátását kell kérni a közelben lévő orvosi szolgálattól, annak hiányában 

gondoskodni kell az orvoshoz szállításáról. 

 

b) Az eszköz(ök) alkalmazásáról jelentést kell írni, amely tartalmazza: 

– az eljáró felügyelő nevét, 

– a munkáltató megnevezését, címét,  

– hol, mikor, miért, kivel szemben és miért került sor az alkalmazására, 

– történt-e felhívás a cselekmény abbahagyására, figyelmeztetés arra, hogy az eszköz(ök) 

alkalmazására sor kerül, 

– az intézkedéssel érintett személy adatait, 

– történt-e sérülés és milyen fokú, mi történt a sérülttel, 

– amennyiben a felügyelő megállapította a tanúk személyi adatait, 

– további bizonyítékok felsorolását. 

 

A jelentést soron kívül a vezetőhöz kell eljuttatni. Nevezett vezető írásbeli véleményével együtt 

köteles gondoskodni arról, hogy az alkalmazást követő munkanapon a jelentés és véleményezés a 

jegyzőhöz kerüljön. 

 

 

24. Az 1999. évi LXIII. törvényben és a 43/1999. (XI.26.) BM rendeletben szabályozott felügyelői  

intézkedések miatti jogorvoslatra a Közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény ( továbbiakban KET ), illetőleg a szabálysértési eljárás 

szabályai az irányadók. 

Ha a felügyelői intézkedést követően eljárás nem indul, az intézkedéssel szemben panasznak van 

helye. A panaszt az intézkedés napjától számított 8 napon belül a jegyzőhöz kell benyújtani. 

A jegyző a panasz tárgyában a beérkezéstől számított 8 napon belül a KET  általános szabályai 

szerint határozattal dönt. A határozat ellen a panaszos a megyei közigazgatási hivatal vezetőjénél 

fellebbezéssel élhet. 
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III. Fejezet 
 

 

Szolgálati formák 

 

25. Szolgálat ellátásának legáltalánosabb módja a járőrszolgálat, amikor egy vagy több felügyelő 

közösen, előre meghatározott területen vagy útvonalon látja el a felügyelet hatáskörébe utalt 

feladatokat.. 

 

Az ellenőrzés módja lehet az ún. akció keretében ellátott szolgálat. Ekkor több felügyelő 

együttesen, csoportosan, járőrvezető irányítása alatt lát el szolgálatot, ha pl.: 1-1 terület 

fertőzöttsége vagy 1-1 jogszabály érvényesülése érdekében szélesebb körű, gyors eredményt hozó 

intézkedésre van szükség. 

 

A más szervekkel, hatósággal együttes szolgálat: önkormányzati szervekkel, rendőrséggel, APEH, 

Vám- és Pénzügyőrség, ÁNTSZ munkatársaival.   

 

A felügyelők az alapvető feladataikat az SZMSZ-ben, jelen rendeletben, munkaköri leírásban, külön 

rendelkezésekben (szolgálati utasításban) meghatározott szolgálati formákban végzik, melyet az 

adott feladat végrehajtására kijelölt felügyelő szolgálati beosztásától függetlenül köteles betartani. 

 

26. A hétvégi munkavégzés – külön együttműködési megállapodás alapján – rendőri állománnyal 

megerősítésre kerülhet. Hétvégi munkavégzés szervezése a felügyeleti munka 

folyamatosságának megteremtése céljából történik. Ennek érdekében hétvégi munkavégzés 

működik (időjárás függvényében) március 15-től – október 31-ig a belvárosi övezetben 

munkaszüneti és pihenőnapokon, 0900-től 1700-ig.  

 

a) Ellátása 2 fő felügyelővel, vagy 1 fő felügyelő rendőri megerősítéssel. 

 

b) A hétvégi munkavégzésben résztvevő felügyelők részére biztosítani kell azokat az eszközöket, 

amelyek a feladat zavartalan ellátásához és a hatáskörébe utalt intézkedések megtételéhez 

szükségesek. 

 

c) A hétvégi munkavégzés utáni pihenőnapok biztosításának rendje: a köztisztviselőnek 

(felügyelőnek) a heti pihenőnapon és munkaszüneti napokon végzett munka ellenértékeként a 

munkavégzés időtartama kétszeresének megfelelő mértékű szabadidő jár (Ktv. 40. § (3) 

bekezdés). 

 

 

Szolgálatba lépés követelményei 

 

27. A felügyelő a szolgálat ellátásra pihenten, ápoltan és az előírásoknak megfelelő tiszta öltözetben 

köteles megjelenni. 

 

a) ha a szolgálatra jelentkező felügyelő szeszesitalt fogyasztott, vagy más szer hatása miatt bódult 

állapotban van, szolgálatba nem léphet, ha ittassága, vagy önhibából eredő bódult  állapota miatt 

nem  láthatja el szolgálatát, fegyelmi felelősséggel tartozik. 

 

b) A közterület-felügyelők egyenruhában (továbbiakban: szolgálati öltözék) teljesítik feladataikat. 
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A szolgálati öltözék, továbbá a szolgálati igazolvány a kötelezően viselendő egyedi azonosító 

sorszámmal ellátott felügyelői jelvény igazolja a Felügyelethez tartozást. A szolgálat ellátása során 

a felügyelő a hatósági ellenőrzés vagy intézkedés előtt felügyelői jogosultságát szóban közölni 

köteles és felmutatja a felügyelői igazolványát. A szolgálati igazolványt átadni tilos. A szolgálati 

öltözéket szolgálati időn kívül tilos viselni. 

A Felügyelet vezetője vagy helyettese egyedi feladat ellátásához elrendelheti, hogy a szolgálat 

ellátása polgári ruhában történjen. Ebben az esetben a felügyelői igazolvány és a szolgálati jelvény 

egyidejű felmutatása igazolja az intézkedő felügyelőt. 

 

 

 

IV. Fejezet 
 

 

Vegyes rendelkezések 

 

28. Nyilvános szereplés joga a nyomtatott sajtó, a rádió és a televízió megkeresése alapján a vezetőt 

illeti meg. Az általa felhatalmazott személy nyilvános szereplése előtt köteles az aljegyzővel  

      egyeztetni. 

A szerv által kiadott sajtótermékben a szolgálati titokra vonatkozó szabályok betartásával a 

felügyelet alkalmazottai engedély nélkül nyilatkozhatnak és publikálhatnak. 

 

 

29. A felügyelő kötelessége, hogy a feladatai ellátásához szükséges szakmai képzettséget, általános 

műveltséget és fizikai erőnlétet kiképzés, továbbképzés és önképzés útján megszerezze és 

fenntartsa. A kiképzést és továbbképzést a felügyelet szervezett keretek között biztosítja. 

 

 

30. A felügyelő munkaköri leírásában foglalt feladatai teljesítéséért ajándékot, jutalmat, 

kedvezményt vagy más előnyt nem fogadhat el. Ajándéknak kell tekinteni azokat a pénzbeli 

vagy természetbeni juttatásokat is, amelyekért az adott alkalmazott aránytalanul csekély értékű 

ellenszolgáltatást nyújtott. 

 

 

31. A kérelemhez, panaszhoz való jog: 

 

A felügyelő kérelmet, illetve panaszt saját nevében és ügyében – szóban vagy írásban, a szolgálati 

út betartásával – terjeszthet elő a jegyzőhöz. 

A jegyző a kérelmet, panaszt 30 napon belül köteles kivizsgálni, vagy kivizsgáltatni, és döntéséről 

az előterjesztőt írásban vagy szóban értesíteni. 

 

32. A szolgálati szabályzatot az abban érintett állomány részére oktatni kell. Az oktatás 

megszervezéséért az aljegyző felelős. 
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A Közterület-felügyelet szervezetéről és feladatairól szóló  

8/2006. (II.17.) Önk. sz. rendelet  

 

3. sz. melléklete 
 

Szabályzat 

 

a közterület-felügyelők egyenruházati ellátásának és használatának 

szabályairól 
 

 

A Közterület-felügyelet (a továbbiakban: Felügyelet), illetve a közterület-felügyelők (a 

továbbiakban felügyelő) egyenruházati ellátásának és használatának szabályai a 46/1999. (XII.8.) 

BM rendelet 3. §-ban leírtak alapján, az alábbiakban kerülnek meghatározásra: 

 

 

I. fejezet 
 

1. A Felügyelet tagjait szolgálati feladataik ellátásához a követelményeknek megfelelő egyenruha 

illeti meg. Az egyenruházattal (továbbiakban: ruházat) való ellátás: 

a) alapellátáson, és 

b) utánpótlási ruhapénz juttatáson alapul. 

 

A Felügyelet a ruházatot a szolgálat megkezdése előtt bocsátja az igényjogosultak rendelkezésére. 

Próbaidejét töltő felügyelő csökkentett alapellátásban részesül, ami az évszaknak megfelelő 

ruházatból és felszerelési cikkekből áll.   

 

2. Az ellátásban részesülők anyagilag és fegyelmileg felelősek a ruházati cikkek rendeltetésszerű 

használatáért. A ruházatot mindig olyan állapotban kötelesek tartani, hogy a szolgálatban vagy 

egyéb alkalmakkor a felügyelői tekintély sérelme nélkül viselhető legyen. 

 

3. A ruházati ellátásban részesített felügyelők részére utánpótlási ruhapénzt kell biztosítani, 

melynek összege a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. 49/G § (1) bekezdése 

szerinti összeg. 

 

 

A ruhaellátás módja 

 

4. A Polgármesteri Hivatal az igényjogosultak részére egyenruházatot biztosít. Az alapellátás 

biztosítása természetben történik. A ruházat kihordási ideje jelen szabályzat 1. sz. függelékében 

kerül meghatározásra. 

 

 

5. Alapellátás: 

Az alapellátás egyszeri járandóság. Rendeltetése, hogy az igényjogosult a szolgálat ellátásához 

szükséges ruházattal rendelkezzen.  
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6. Az alapellátási normát a 46/1999. (XII.8.) BM rendelet határozza meg. 

 

 

 

Karjelzés leírása: 
 

A közterület-felügyelői karjelzés téglalap alakú pajzs, amely alul hullámvonallal záródik. Mérete 

105 mm magas, 70 mm széles. A karjelzés két szintből tevődik össze. Az alapszint aranyszínű 

szövet. A rátét (második szint) tartalmazza a település egyedi jelképét (címerét). 

 

7. Az alapellátásra való igényjogosultság kezdő időpontja a határozatlan időtartamra szóló 

kinevezés napja. Az alapellátás kiadásának terhelési időpontja az igényjogosultság kezdeti 

hónapjának első napja. Próbaidő alatt jelen szabályzat I. fejezetének 1. pontjában foglaltak az 

irányadóak. 

 

8. Az alapellátás keretében új ruházatot kell kiadni. 

 

9. Az egyenruházati alapellátást, vagy annak egy részét készpénzben kifizetni nem szabad. 

 

10. Az alapellátás kiadásától számított 12 hónap után, évente utánpótlási ruhapénz jár. 

 

 

Eljárás a munkaviszony megszűnése esetén 

 

11. A munkaviszony megszűnése esetén a ruházati ellátás a munkavállaló felügyelő részéről a jelen 

szabályzat 1. sz. függelék alapján számított kihordási időnek megfelelően kerül megváltásra.  

 

 

 

 II. Fejezet 
 

Öltözködési előírások 

 

12. A Felügyelet tagjai beosztásra való tekintet nélkül kötelesek jelen öltözködési előírásokat 

betartani. 

 

13. A munkáltatói jogokat gyakorló Aljegyző felelős a szolgálatban lévő felügyelők egyöntetű és 

kulturált öltözködéséért. Az öltözet összetételét és viselését – a viselési időszakoknak, illetve a 

szolgálati követelményeknek megfelelően – az Aljegyző rendeli el. Köteles rendszeresen 

ellenőrizni, hogy a felügyelők ruházata megfeleljen a szolgálati követelményeknek. Meg kell 

követelni, hogy a felügyelők ruházata mindig jó állapotú, tiszta és karbantartott legyen. 

 

14. Az egyenruha viselésére jogosultak csak a Felügyelet részére rendszeresített egyenruházatot 

viselhetik. Az ettől eltérő ruházat egyenruhaként való viselése tilos! 

 

15. Az állásukból fegyelmi eljárás miatt felfüggesztett személyek – a fegyelmi ügyek befejezéséig – 

egyenruhát nem viselhetnek. 

 

16. A Felügyelet tagjainak szolgálaton kívül egyenruhát viselni tilos! 

 

17. Egyenruha viselése során öltözködési könnyítések engedélyezhetők. A könnyítéseket az 

Aljegyző engedélyezheti. 
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18. Egyenruhát polgári öltözékként nem szabad viselni. 

 

19. Az egyenruházatot az évszakhoz és az időjárási viszonyokhoz alkalmazkodó öltözködési 

lehetőség szerint kell viselni. Viselési időszakok szerint az öltözet csoportosítása a következő: 

téli, nyári és átmeneti időszaknak megfelelő öltözet. 

 

A viselési időszakok: 

– téli időszak:             november 01-től április 01-ig 

– nyári időszak:          június 01-től szeptember 30-ig 

– átmeneti időszak:    április 01-től május 31-ig és szeptember 30-tól október 31-ig. 

 

Ha a megjelölt viselési időszakokban a hőmérséklet az átlagostól lényegesen eltér, a járőr 

szolgálatvezető köteles intézkedni az időjáráshoz alkalmazkodó egységes öltözködés elrendeléséről. 

Nyári időszakban a járőr szolgálatvezető utasítása alapján az egyensapka viselése nem kötelező. 

 

20. Az egyenruhán viselendő jelzések:  

 

Sapkajelvényt a tányérsapkán elől, az állórészen, a homlokrész közepére kell felerősíteni. További 

jelzések a 46/1999. (XII.8.) BM rendeletben, valamint az erre vonatkozó önkormányzati 

rendeletben előírtak szerint. 

 

21. Az alapellátási norma évszaknak megfelelő bontásban, fokozatosan, legkésőbb 2006. március 

31-ig kerül bevezetésre. 
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A Közterület-felügyelet szervezetéről és feladatairól szóló 

8/2006. (II.17.) Önk. sz. rendelet 3. sz. mellékletének 

 
1. sz. függeléke 

 
Sorsz. 

A cikk megnevezése Kihordási idő (év) 

 1. Nyári szolgálati sapka                                              2 

 2. Téli szolgálati sapka 2 

 3. Téli kabát (dzseki) 3 

 4. Overall 2 

 5. Esőkabát 3 

 6. Nyári pantalló 2 

 7. Téli pantalló 2 

 8. Fehér ing, rövid ujjú 2 

 9. Fehér ing hosszú ujjú 2 

10. Kék ing, rövid ujjú 2 

11. Kék ing, hosszú ujjú 2 

12. Szolgálati kétrészes ruha        

( zubbony és nadrág ) 
3 

13. Ingblúz, rövid ujjú 2 

14. Ingblúz, hosszú ujjú 2 

15. Fekete félcipő, normál 1 

16. Fekete félcipő, nyári 1 

17. Fekete gyakorló bakancs 2 

18. Nyakkendő 3 

19. Nyaksál 3 

20. Téli kesztyű 3 

21. Nyári pamut zokni 1 

22. Téli pamut zokni 1 

23. Pamut póló, fehér 1 

24. Téli alsónadrág 2  

25. Derékszíj 3  

26. Pulóver 2  

27. Nyakkendőtű 3  

28. Pulóver sötét betéttel 2  

29. Átmeneti dzseki 3  
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A Szentendre Város Közterület-felügyelete szolgálati szabályairól szóló Szabályzat  

 

1. számú függelék 
 

A J Á N L Á S 
 

Szentendre Város területén, a közterület-felügyelők által helyszíni bírsággal is sújtható 

egyes szabálysértésekre kiszabható bírság összegének meghatározásához 

 

 

A függelékben meghatározott helyszíni bírság összegektől az eset összes körülményeit 

figyelembe véve el lehet térni. 

 

 

Az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII.28.) Korm. rendelet : 

 

 

 

§ Szabálysértés  megnevezése Bírság összeg 

8.§ Hirdetményekkel kapcsolatos szabálysértés 5000  - 10000 

3.§  Veszélyeztetés kutyával 2000  -   8000 

9.§ Veszélyeztetés tárgyak elhelyezésével, eldobásával 2000  -   8000 

17.§ Tiltott fürdés 2000  -   5000 

18.§ Jégen tartózkodás szabályainak megszegése  2000  -   5000 

12.§ Szeszesital árusítás, kiszolgálás és fogyasztás tilalmának 

megszegése 

7500  - 10000 

6.§  Csendháborítás 2500  -   5000 

2.§ Állatkínzás 2000  -  10000 

60.§ Útügyi szabálysértés 2000  -   8000 

79.§ Vásári és piaci szabályok megszegése     3000  - 

10000 

7.§  Köztisztasági szabálysértés 5000  -  10000 

1.§ Közerkölcs megsértése 5000  -  10000 

R. 54.§ Közúti közlekedés szabályainak kisebb fokú megsértése(KRESZ 

40-41.§ és táblával jelzett tilalom 

2000  - 10000 
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A Szentendre Város Közterület-felügyelete szolgálati szabályairól szóló Szabályzat  

 

2. számú függeléke 

 

 

A szabálysértési tényállások, melyek a közúti közlekedés szabályairól szóló  

1/1975.(II.5.) KPM-BM együttes rendelet (KRESZ) előírásainak megsértése  

esetén valósulnak meg, az alábbiakban kerülnek felsorolásra: 

 

 

§ Szabálysértés megnevezése Bírság összege 

14. § (1) n.) Mindkét irányból behajtani tilos + z.) „behajtani tilos” 5000  -  7000 

40. § (1) Második sorképzés 5000  - 10000 

40. § (5)  

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

g) 

h) 

i) 

j) 

k) 

l) 

m) 

Tilos megállni: 

lámpa előtt, ha annak észlelését zavarja 

3m szabad táv. hiánya esetén 

kanyar, bukkanó 

útkereszteződéstől 5 m 

kijelölt gyalogos-átkelőhely előtt szgk-val 5 m egyébnek 15 m 

híd, alagút, aluljáró 

vasúti átjáró 30m 

villamos pályán, megállókban, taxi előtt 15m utána 5m 

kivételével 

autóbuszöböl, buszsáv 

járdasziget és járda közötti villamosmegálló 

járdán 1000 kg-nál nagyobb tengelyterhelésű gépkocsival 

kapaszkodósávon, gyorsítósávon, kerékpársávon 

különösen veszélyes helyen 

5000  -  7500 

40. § (8) 

a) 

b) 

c) 

d) 

 

Járdán részben, teljesen csak akkor állhat meg : 

tábla vagy felfestés megengedi 

járda max. felét foglalja el 

min. 1,5 m hely szabadon marad 

tengelyterhelés 1000 kg-nál nem nagyobb 

        (kivétel: mozgáskorlátozott) 

5000 – 7500 

41. § (2) 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

Tilos várakozni továbbá : 

három úttesttel rendelkező úton a középsőben 

lakott területen kívül a főútvonal úttestjén 

út menti ingatlanra történő behajtást akadályozva 

másik jármű megközelítését, indulását akadályozva 

úttesten, ahol a megállás a járdán megengedett 

2500 – 5000 
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A Szentendre Város Közterület-felügyelete szolgálati szabályairól szóló Szabályzat  

 

3. számú függeléke 
 

A Felügyelet működésére vonatkozó jogszabályok  

 

1999. évi LXIII. törvény a közterület-felügyeletről 

43/1999.(XI.26.)BM 

rendelet 

a közterület-felügyelői intézkedések végrehajtásának módjáról és 

eszközeiről 

10/2000.(II.23.)BM rendelet a helyszíni bírságolás részletes szabályairól 

46/1999.(XII.8.)BM 

rendelet 

a közterület-felügyelők egyenruha ellátásáról, a felügyelői jelvényről 

és szolgálati igazolványról 

16/2003.(IV.18.)BM 

rendelet 

Az egyes szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek 

kiadásáról 

78/1999.(XII.29.)EüM-BM 

rendelet 

a közterület-felügyelők egészségi, fizikai és pszichikai alkalmassági 

követelményéről  

Szentendre Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

mindenkor hatályos önkormányzati rendelet 

Szentendre Város Polgármesteri Hivatalának Ügyrendje 

1999. évi LXIX. törvény a szabálysértésekről 

218/1999.(XII.28.) Korm. 

rendelet 

az egyes szabálysértésekről 

A belváros forgalmi rendjéről, a fizető parkolók rendjéről és a parkolási díjakról szóló 

mindenkor hatályos önkormányzati rendelet 

A közterület-használat rendjének szabályozásáról szóló mindenkor hatályos önkormányzati 

rendelet 

A köztisztaság fenntartásáról, valamint a települési szilárd hulladék gyűjtésére és 

elszállítására vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályozásáról szóló mindenkor hatályos 

önkormányzati rendelet 

1/1975. (II.5.) KPM-BM 

rendelet 

a közúti közlekedés szabályairól 

1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről, a végrehajtására kiadott 30/1988.(IV.21.)MT 

rendelettel  egységes szerkezetben 

1994. évi XXXIV. törvény  a rendőrségről 

1999. évi LXXV. törvény a szervezett bűnözés, valamint az azzal összefüggő egyes jelenségek 

elleni fellépés szabályairól 

143/1995. (XI.30.) Korm. 

rendelet 

a kerékbilincs alkalmazásával és a járművek elszállításával 

kapcsolatos szabályokról 

1992. évi LXIII. törvény  a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok 

nyilvánosságáról 

1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és a lakcímek nyilvántartásáról, 

egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 146/1993.(X.26.) 

Korm. rendelettel 

16/1993. (XII.14.) BM. 

rendelet  

a közszolgálati nyilvántartás egyes kérdéseiről 

1998. évi XXVIII.törvény az állatok védelméről és kíméletéről 

Az állattartásról szóló mindenkor hatályos önkormányzati rendelet 

A város közigazgatási területén elhelyezhető plakátok, falragaszok elhelyezésének 

szabályairól szóló mindenkor hatályos önkormányzati rendelet 

A reklámhordozókról szóló mindenkor hatályos önkormányzati rendelet 
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A Szentendre Város Közterület-felügyelete szolgálati szabályairól szóló Szabályzat  

 

4. számú függeléke 
 

 

az 1999. évi LXIX. törvény, valamint a 218/1999. (XII.28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 

R.), valamint a vonatkozó önkormányzati rendeletek által  

a közterület-felügyelet hatáskörébe utalt szabálysértések 

 

 

     Paragrafus                Szabálysértés megnevezése  Megtehető intézkedés 

Btk. 229. § Hivatalos személy elleni erőszak feljelentés 

1991. évi XXXIV. 

törvény 

Szerencsejáték szervezése feljelentés 

R. 77. § Jogosulatlan kereskedés feljelentés 

R. 29. § Lakcím bejelentési kötelezettség elmulasztása feljelentés 

R. 27. § Személyazonosság igazolásának megtagadása feljelentés 

R. 3. § 
Veszélyeztetés kutyával (1) bekezdés 

  (2) bekezdés 

helyszíni bírság 

feljelentés 

R. 9. § Veszélyeztetés tárgyak elhelyezésével és 

eldobásával 

helyszíni bírság 

R. 17. § Tiltott fürdés helyszíni bírság 

R. 18. § Jégen tartózkodás szabályainak megsértése helyszíni bírság 

R. 12. § Szeszesital árusítás tilalmának megszegése helyszíni bírság 

R. 6. § Csendháborítás helyszíni bírság 

R. 2. § Állatkínzás helyszíni bírság 

R. 60. § Útügyi szabálysértés helyszíni bírság 

R. 54. § Közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése helyszíni bírság 

R. 7. § Köztisztasági szabálysértés  

R. 1. § 
Közerkölcs megsértése (1) bekezdés 

 (2) bekezdés 

  

 (3) bekezdés 

helyszíni bírság 

feljelentés + kötelező 

elkobzás 

feljelentés 

R. 8. § Hirdetményekkel kapcsolatos szabálysértés 

 (1) bekezdés b) 

helyszíni bírság 

helyszíni bírság + elkob. 

Lehet 

R. 5. § Koldulás feljelentés 

R. 79. § Vásári és piaci szabályok megszegése helyszíni bírság 

Sztv. 157. § (3) 

bekezdés Parkrongálás  
feljelentés 
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Közterület engedély nélküli használata (vonatkozó önkormányzati 

rendelet szerint)   

helyszíni bírság + elkob. 

Lehet 

Roncs autó elszállítás (vonatkozó önkormányzati rendelet szerint)  

Elszállítás 

 

 

 

 

 

 

19.  Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és 

természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 25/2003. (V.19.) Önk. sz. 

rendeletének módosításáról 

 Előadó: Radványi G. Levente alpolgármester 

 

 

Radványi G. Levente alpolgármester: kérdés, hozzászólás nem lévén a rendelet-tervezetet 

szavazásra bocsátja.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1149   Száma: 2006.02.14/19/0/ 

Ideje: 2006.febr..14 20:22 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 100.00 72.22 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 13 100.00 72.22 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 5   27.78 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Benkovits György Igen - 

dr. Dragon Pál Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hankó László Igen - 

Horváth Győző Igen - 
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dr. Kiss László Igen - 

Lakatos Pálné Igen - 

Magyar Judit Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 

Simonyi György Igen - 

Szegő Eta Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

dr. Bindorffer Györgyi Távol - 

dr. Dietz Ferenc Távol - 

Eszes Sándor Távol - 

Wachsler Tamás Távol - 

Zsigmondi Éva Távol - 

 

     

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

9/2006. (II.17.) Önk. számú rendelete 

 

a pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 

25/2003. (V.19.) Önk. számú rendeletének (a továbbiakban: R) módosításáról 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször 

módosított 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdése, valamint a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló, többször módosított 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 10. §-ában, 

25. §-ában, 26. §-ában, 32. §-ában, 37/D §-ában, 38. §-ában, 41. §-ában, 45. §-ában, 47. §-ában, 

50. §-ában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló, többször 

módosított 1997. évi XXXI. törvényben (továbbiakban: Gyvt.) kapott felhatalmazás alapján a 

következő rendeletet alkotja: 

 

 

1. § 

 

Az R. „Rendszeres gyermekvédelmi támogatás”-ról rendelkező 32. §-a hatályát veszti. 

 

2. § 

 

(1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 

 

(2)  A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik. 
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20. Előterjesztés Duna korzó tervpályázat indításáról  

Előadó: Radványi G. Levente alpolgármester 

 

 

Radványi G. Levente alpolgármester: a bíráló bizottságba további személyi javaslat nem történt, 

így 9 fő marad a bizottság létszáma. 

Kérdés, hozzászólás nem lévén a határozati javaslatot szavazásra bocsátja.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1150   Száma: 2006.02.14/20/0/ 

Ideje: 2006.febr..14 20:25 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 100.00 72.22 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 13 100.00 72.22 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 5   27.78 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Benkovits György Igen - 

dr. Dragon Pál Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hankó László Igen - 

Horváth Győző Igen - 

dr. Kiss László Igen - 

Lakatos Pálné Igen - 

Magyar Judit Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 

Simonyi György Igen - 

Szegő Eta Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

dr. Bindorffer Györgyi Távol - 

dr. Dietz Ferenc Távol - 

Eszes Sándor Távol - 

Wachsler Tamás Távol - 

Zsigmondi Éva Távol - 
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Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

53/2006. (II.14.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő- testülete 

 
1./ a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény, valamint a tervpályázati eljárások 

részletes szabályairól szóló 137/2004. (IV.29.) Kormány rendelet (a továbbiakban: R.) 

szabályai szerint tervpályázati eljárást indít : 

 
SZENTENDRE DUNAKORZÓ környezetalakítása és a Dunaparti Művelődési Ház 

épületegyüttes átalakítása tárgyában 

 
2./ a R.- ben meghatározott feladatok ellátására 9 fős Bíráló Bizottságot hoz létre, amelynek  

 
Elnöke: Alpolgármester  

Társelnök: Wachsler Tamás, Városfejlesztési és beruházási Tanácsnok 

Szakmai Titkára:  Alföldiné Petényi Zsuzsanna, főépítész 

Bizottság Tagjai:  

  Priester Margit, főkertész 

  Rumi Imre Magyar Építész Kamara  

  dr. Jámbor Imre Budapesti Corvinus Egyetem 

  Kulturális Örökségvédelmi Hivatal delegáltja 

Fülöp Zsolt Turisztikai Tanácsnok 

Vállalkozók/vendéglátósok delegáltja 

 

Szakértők:   

  Stimm Gábor Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság 

 Farkas László közl.tervező FŐMTERV (Belváros Koncepció) 

 Perjessy Barnabás Szentendre Művelődési és Művészeti Int.  

 Turisztikai szakértő 

 

Jogi szakértő: dr. Kirchhof Attila 

 

 

3./ a tervpályázati eljárás pénzügyi fedezetét a 2006. évi költségvetésében biztosítja, erre a 

célra összesen 10.000.000 Ft-ot különít el. 

 

 

Felelős: Alpolgármester 

Határidő: azonnal 
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21. Előterjesztés a SzeBeton Rt.-vel történő, 19 hrsz-ú önkormányzati ingatlant érintő 

esetleges területcseréről az árvízvédelmi töltés és kerékpárút megépíthetősége 

érdekében  

Előadó: Radványi G. Levente alpolgármester 

 

Radványi G. Levente alpolgármester: ismerteti az előterjesztés előzményeit, a határozati javaslat 

A) változatát javasolja elfogadásra!  

 

Fülöp Zsolt képviselő: a 11-es út mellett nagyon régóta kint lévő Betongyár termékei engedély 

nélkül vannak kihelyezve. Történt-e intézkedés azzal kapcsolatban? Érdemes lenne 

összeszámolni, hogy mennyi büntetéstől tud az Önkormányzat eltekinteni? Közterületről látszik, 

és arra is vonatkozik a helyi rendelet. Az alkufolyamatban javasolja megemlíteni a kérdést.  

 

Radványi G. Levente alpolgármester: megnézik a kérdés jogi hátterét is, hogy miféle érdeket 

lehet érvényesíteni. Elmondja, hogy az előző tárgyalás alkalmával az Rt. szerette volna elérni, 

hogy a kerítés költségét az Önkormányzat viselje. Eddig nem kellett hátulról kerítenie, mert a 

gazos rendezetlenség volt jellemző a területre. Természetesen saját maga ettől mereven 

elzárkózott, mondván, hogy saját területét mindenki védje maga. Az, hogy konszolidálódnak a 

körülmények, az nem az Önkormányzatnak felróható, sőt, ezzel az Rt. is előnyös helyzetbe kerül.  

További észrevétel nem lévén a határozati javaslat A) változatát szavazásra bocsátja.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1151   Száma: 2006.02.14/21/0/ 

Ideje: 2006.febr..14 20:31 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 11 100.00 61.11 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 11 100.00 61.11 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 7   38.89 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

dr. Dragon Pál Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hankó László Igen - 

dr. Kiss László Igen - 

Lakatos Pálné Igen - 
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Magyar Judit Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 

Simonyi György Igen - 

Szegő Eta Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Benkovits György Távol - 

dr. Bindorffer Györgyi Távol - 

dr. Dietz Ferenc Távol - 

Eszes Sándor Távol - 

Horváth Győző Távol - 

Wachsler Tamás Távol - 

Zsigmondi Éva Távol - 

 

     

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

54/2006. (II.14.) Kt. sz. határozata: 

 

 

1. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Euro-VELO hálózat fejlesztése – 

Szentendre, Dunaparti panoráma kerékpárút építése elnevezésű projekt SzeBeton Rt. 

mögötti szakaszán előállt probléma megoldása és a projekt sikeres megvalósítása 

érdekében úgy dönt, hogy a SzeBeton Rt-vel a telekhatár módosítással eszközölt 

négyzetméterarányos területcseréről szóló előszerződést megköti. 

 

Felelős: Alpolgármester, Jegyző 

Határidő: azonnal 

 

2. Felhatalmazza az Alpolgármestert és a Jegyzőt a határozat 1. számú melléklete szerinti 

előszerződés aláírására. 

 

Felelős: Alpolgármester, Jegyző 

Határidő: 2006. február 28. 

 

3. Felkéri az Alpolgármestert, hogy az előszerződés szerinti szerződés megkötésére 

vonatkozóan a Képviselő-testület 2006. márciusi ülésére készítsen előterjesztést. 

 

Felelős: Alpolgármester 

Határidő: 2006. március havi testületi ülés 

 

4. Felkéri az Alpolgármestert, hogy a SzeBeton Rt. folyamatban lévő telekalakításával 

kapcsolatosan, a 3-473/2005. számú, földhivatal által 2005. szeptember 12-én záradékolt 

változási vázrajz szerint 23/8 hrsz-ú, 512 m2-es terület, amin a 11. számú főút melletti 

járda és kerékpárút húzódik, megvásárlásáról tárgyalásokat folytasson a SzeBeton Rt-vel, 

és ennek eredményéről készítsen előterjesztést. 

 

Felelős: Alpolgármester 
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Határidő: 2006. április havi testületi ülés 

 

5. Utasítja az Alpolgármestert, hogy a SzebBeton Rt-vel folytatott tárgyalások lezárását 

követően a 23/8 hrsz-ú ingatlan (járda) megvétele fedezetének biztosítása érdekében – 

elfogadott 2006. évi költségvetési rendelet esetén – az önkormányzat 2006. évi 

költségvetési rendeletének módosítására készítsen előterjesztést. 

 

Felelős: Alpolgármester 

Határidő: 2006. április havi testületi ülés 

 

 

 

 

 

22. Előterjesztés a Budapest és Vonzáskörzete Települési Önkormányzatainak közös 

zajtérkép készítéséről szóló nyertes pályázat Támogatási Szerződésének aláírásáról  

Előadó: Radványi G. Levente alpolgármester 

 

 

Radványi G. Levente alpolgármester: kérdés, hozzászólás nem lévén a határozati javaslatot 

szavazásra bocsátja.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1152   Száma: 2006.02.14/22/0/ 

Ideje: 2006.febr..14 20:33 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 11 100.00 61.11 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 11 100.00 61.11 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 7   38.89 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

dr. Dragon Pál Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hankó László Igen - 

dr. Kiss László Igen - 
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Lakatos Pálné Igen - 

Magyar Judit Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 

Simonyi György Igen - 

Szegő Eta Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Benkovits György Távol - 

dr. Bindorffer Györgyi Távol - 

dr. Dietz Ferenc Távol - 

Eszes Sándor Távol - 

Horváth Győző Távol - 

Wachsler Tamás Távol - 

Zsigmondi Éva Távol - 

 

     

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

55/2006. (II.14.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő–testülete felkéri a Polgármestert hogy a mellékletben 

szereplő Támogatási Szerződést írja alá. 

 

Felelős:  Alpolgármester 

Határidő:  azonnal 
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23. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Hivatásos Tűzoltóságának személyi 

állományára vonatkozó teljesítménykövetelmények alapját képező célok 

meghatározásáról  

Előadó: Radványi G. Levente alpolgármester 

 

 

Radványi G. Levente alpolgármester: észrevétel nem lévén a határozati javaslatot szavazásra 

bocsátja.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1153   Száma: 2006.02.14/23/0/ 

Ideje: 2006.febr..14 20:34 

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 11 100.00 61.11 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 11 100.00 61.11 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 7   38.89 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

dr. Dragon Pál Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hankó László Igen - 

dr. Kiss László Igen - 

Lakatos Pálné Igen - 

Magyar Judit Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 

Simonyi György Igen - 

Szegő Eta Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Benkovits György Távol - 

dr. Bindorffer Györgyi Távol - 

dr. Dietz Ferenc Távol - 

Eszes Sándor Távol - 
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Horváth Győző Távol - 

Wachsler Tamás Távol - 

Zsigmondi Éva Távol - 

 

     

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

56/2006. (II.14.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Város Hivatásos Tűzoltóság személyi 

állományára vonatkozó, 2006. évi teljesítménykövetelmények alapját képző kiemelt céljaiként az 

alábbiakat határozza meg:  

 

 a hivatásos önkormányzati tűzoltóság éves költségvetésének végrehajtása során a 

gazdálkodás szabályszerűségének biztosítása célszerűségi, hatékonysági, és takarékossági  

szempontok alapján; 

 a tűzoltóság személyi állományának elsősegélynyújtó ismereteinek bővítése; 

 a lakosság rendszeres tájékoztatása a tűzesetek és műszaki balesetek leggyakrabban 

előforduló okairól, és a megelőzés lehetséges eseteiről; 

 a pályázati felhívások folyamatos figyelemmel kísérése, a különböző pályázati lehetőségek 

feltérképezése és a pályázatokon történő részvétel előkészítése mentő helikopter leszállóhely 

kialakításához szükséges pénzforrások céljából; 

 testvérvárosi kapcsolatok erősítése érdekében az állomány nyelvtanulásának elősegítése  

 a hatósági munka törvényességi színvonalának emelése, a napi munkavégzés során a 2005. 

november 1-e óta hatályban lévő új eljárási törvényben foglaltak következetes betartásával;  

 a kötelező negyedévenkénti szakmai "begyakorló" gyakorlatokon felül plusz gyakorlási 

lehetőség biztosítása káreseteknél történő beavatkozások műszaki színvonalának emelése 

érdekében; 

 multimédiás tűzvédelmi oktatási program kidolgozása és bemutatása az iskoláknak;  

 

Felelős:  Alpolgármester 

Határidő:  2006. február 14. 
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24. Előterjesztés 1956 Szentendrén című könyv kiadásának támogatásáról  

Előadó: dr. Pázmány Annamária, Zakar Ágnes, dr. Dietz Ferenc, Wachsler Tamás és 

Horváth Győző képviselők 
 

dr. Pázmány Annamária képviselő: tekintve az Önkormányzat nehéz anyagi helyzetét, 

egyeztetett a szerzővel, így a tiszteletdíjat Máté György nem kívánja igénybe venni. A 

könyvkiadást fele költségből, kb. 700 E Ft-ból megpróbálja megoldani, továbbá szeretne 

szponzorokat is megnyerni az ügy érdekében. Nagyon fontosnak tartja a támogatást, legalább 

jelzésértéke legyen annak, hogy a város együtt érez azokkal az emberekkel, akik ’56-ban a 

városért harcoltak.  

 

Radványi G. Levente alpolgármester: kérdése, hogy a határozati javaslatban pontosan milyen 

összeg legyen megjelenítve?  

 

dr. Pázmány Annamária képviselő: válasza, hogy 700.000 Ft.  

 

Szegő Eta képviselő: elsőként már a címhez is hozzá kíván szólni, hiszen az nem támogatás. A 

támogatás az, amikor valakit valamivel segítenek, de ha teljesen kifizetnek – márpedig az 

anyagban teljes finanszírozásról van szó – akkor az nem támogatás. Ha az ügy fontos, akkor talán 

magánúton kellene kiadni, nem pedig az Önkormányzat segítségével. Nem érti, hogy pl. a 

könyvnek mennyi lesz a bolti ára? Egyáltalán mire fogják felhasználni a könyvet? Úgy hiszi, 

hogy 200 példányt nem fognak megvásárolni, igaz lehet természetesen ajándékként is adni. 

Alapvetően az a problémája, hogy érdeklődött régi szentendrei lakosoktól, hogy mi történt 

Szentendrén 1956-ban. Néhány idős ember véleménye a következő volt: természetesen tudtak az 

eseményekről, de a városban nyugalom és csönd volt. Ezek után nem tudja, hogy miről fognak 

írni. Ezzel együtt az a véleménye, ha lehet írni, akkor magánkiadásban bármit meg lehet 

jelentetni, de az nem önkormányzati feladat.  

 

Zakar Ágnes képviselő: elmondja, hogy a szentendrei eseményekről lehetne sokat mesélni. Máté 

György egy helytörténész, és éppen az lenne a könyv célja, hogy megvilágítsa, mi történt ’56-

ban. Arra gondolt Máté György, hogy egy ilyen könyvvel, kiadvánnyal is emléket állíthatnának 

az 50. évfordulónak. A könyvre sajnos nincs pályázati lehetőség. Ez az év országosan kiemelten 

kezelt az évforduló alkalmából. Arra, hogy pontosan mi történt akkoriban, ez a könyv deríthetne 

fényt. A Pest Megyei Könyvtár vállalja a könyv tartalmi és műszaki gondozását.  

 

dr. Dragon Pál képviselő: Magyarországot 1956. alapján különösen felértékelve ítéli meg a 

világ. Úgy gondolja, ebből a szentendreiek is kivették a részüket. Szentendrén 1956. októberben, 

novemberben és decemberben, vagy 1957. elején, a „pufajkás terror” megindulásakor bátor 

helytálló emberek voltak, akikre büszkék lehetnek, mint hősökre. ’56. október 26-án egy 

autóbuszt kilőtték a Cementgyár előtt, amelyen forradalmárok voltak, és hősi halottja is volt a 

támadásnak.  

Nagyon örül neki, hogy az ügyet több képviselő társa is felvállalta, és előterjesztés készült. 

Ismerte személyesen is a szentendrei hősöket, ha Szegő Eta igényli, mesél részletesebben is 

róluk.  

 

Radványi G. Levente alpolgármester: a határozati javaslatot illetően egy változtatásra került sor: 

az összeg 700 E Ft-ra módosult.  



 

 

 

150 

A módosított határozati javaslatot szavazásra bocsátja.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1154   Száma: 2006.02.14/24/0/ 

Ideje: 2006.febr..14 20:42 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elutasítva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 9 69.23 50.00 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 4 30.77 22.22 

Szavazott 13 100.00 72.22 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 5   27.78 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Benkovits György Igen - 

dr. Dragon Pál Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hankó László Igen - 

Horváth Győző Igen - 

dr. Kiss László Igen - 

Lakatos Pálné Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Magyar Judit Tart. - 

Radványi G. Levente alpolgármester Tart. - 

Simonyi György Tart. - 

Szegő Eta Tart. - 

dr. Bindorffer Györgyi Távol - 

dr. Dietz Ferenc Távol - 

Eszes Sándor Távol - 

Wachsler Tamás Távol - 

Zsigmondi Éva Távol - 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

57/2006. (II.14.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1956 Szentendrén című könyv 

kiadásának támogatása ügyében előterjesztett határozati javaslatot nem fogadja el.  
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25. Beszámoló a Képviselő-testület mellett működő Költségvetési és Vagyon Bizottság, 

valamint a Szociális és Egészségügyi Bizottság és Családvédelmi Munkacsoport 2005. 

évben végzett munkájáról  

Előadó: Bizottságok Elnökei  

 

 

Radványi G. Levente alpolgármester: kérdés, hozzászólás nem lévén a határozati javaslatot 

szavazásra bocsátja.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1155   Száma: 2006.02.14/25/0/ 

Ideje: 2006.febr..14 20:44 

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 100.00 72.22 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 13 100.00 72.22 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 5   27.78 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Benkovits György Igen - 

dr. Dragon Pál Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hankó László Igen - 

Horváth Győző Igen - 

dr. Kiss László Igen - 

Lakatos Pálné Igen - 

Magyar Judit Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 

Simonyi György Igen - 

Szegő Eta Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

dr. Bindorffer Györgyi Távol - 

dr. Dietz Ferenc Távol - 
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Eszes Sándor Távol - 

Wachsler Tamás Távol - 

Zsigmondi Éva Távol - 

 

     

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

58/2006. (II.14.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete mellett működő a határozati javaslat 

mellékletét képező Költségvetési és Vagyon Bizottság valamint Szociális és Egészségügyi 

Bizottság és a Családvédelmi Munkacsoport 2005. évben végzett munkájáról szóló beszámolóját 

elfogadja. 

 

Felelős:  Bizottságok elnöke 

Határidő:  azonnal 
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BESZÁMOLÓ 

 

 

a Szociális és Egészségügyi Bizottság 2005. évben végzett munkájáról 

(Készült: a Szociális és Egészségügyi Bizottság Bizottság 2006. január 16 -i ülésére) 

 

 

A Szociális és Egészségügyi Bizottság 2005. évben   12 ülésén 81 határozatot hozott. 

 

Az ülések egy ülés kivételével határozatképesek voltak. 

Sajnos, a bizottság döntései gyakran formálisak, kevés a tényleges hatáskörünk. 

 

 A bizottsági munka anyagát leggyakrabban az önkormányzati tulajdonú lakások bérleti 

szerződéseinek meghosszabbítása illetve különböző szociális okból történő juttatások 

visszafizetésének vagy részletek fizetésének engedélyezése képezte. 

 Sajnálatos, hogy sem a Polgármester úr, sem az Alpolgármester úr nem tisztelték meg 

jelenlétükkel bizottsági üléseinket. Utoljára a Szentendre Egészségügyi Intézményei 

privatizációja váltott ki olyan érdeklődést, amelyre valamelyikük belátogatott. 

 Szerencsére azonban érdemi munkánk is volt. Ilyen volt például a logopédiai ellátással 

kapcsolatos interpelláció kivizsgálása és ezt követően  az ellátás megoldása. Nem sikerült viszont 

megakadályozni a mai napig sem az igen gyakran tárgyalt szociális bérlakás problémát, mely 

szerint a falak penészednek, az ajtók alatt befúj a szél és a hó. A jelenlegi már a harmadik tél, 

amikor a problémák még mindig nem oldódtak meg, a penészedés változatlan,  a kicserélt ajtók 

alatt jelenleg is befúj a szél. 

 Határozatot hoztunk arról, hogy a Mentálhigiéniás Intézet kertjében egy szociális 

foglalkoztató létesüljön kistérségi együttműködés keretében, de sajnos erre sem került sor. 

 Egyik fontos feladatunk az önkormányzati intézmények közül a szociális és egészségügy 

területén lévők szervezeti és működési szabályzatainak elfogadása. Ebben az évben elfogadtuk a 

Gazdasági Ellátó Szervezet, a Gondozási Központ illetve a Szentendre Egészségügyi Intézményei 

Szervezeti és Működési Szabályzatát. 

 A Gondozási Központ illetve a Szentendre Egészségügyi Intézményei intézményvezetői 

pályázatát megtárgyaltuk, illetve a Gondozási Központ vezetőjének kinevezésénél javaslatot 

tettünk a Képviselő-testület felé. A Szentendre Egészségügyi Intézményei intézményvezetői 

pályázatánál szintén javaslattételi jogunk volt. 

 Az önkormányzati dolgozók foglalkozás-egészségügyi ellátását a SZEI végzi a bizottság 

határozata alapján. 

 Javasoltuk az iskolákban az egészségtan bevezetését. 

 2005. eleje óta többször tárgyaltunk a labor működéséről, melyről számos panasz érkezett. 

Határozatot hozott a bizottság a  kialakult tarthatatlan helyzet rendezésére. 

 Határozatot hoztunk a fogorvosok Dunakorzó 18. szám alatti elhelyezéséről. 

 3 M Ft –ot javasoltunk a Képviselő-testületnek a Gondozási Központ részére 

akadálymentesítésre. 

 . 

 Határoztunk egy fő plusz iskolaorvosi státusz létesítéséről, valamint  két fő iskolai védőnő 

alkalmazásáról. 

 Határozatot hoztunk a hajléktalanszálló férőhelyének bővítéséről. 
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 Szorgalmaztuk a szociális területen minél szélesebb körű kistérségi együttműködés 

megszervezését. 

 Felvettük a kapcsolatot és javasoltuk a Budapest III. kerületi Családok Átmeneti Otthonával 

való együttműködést. 

 Határozatot hoztunk a megüresedett szociális bérlakások bérlőiről. Ebben a Családvédelmi 

Munkacsoport döntéseire támaszkodtunk. 

 Határozatot hoztunk a SZEI óraszámának költséghatékonyabb átcsoportosításáról, új 

szakrendelések bevezetéséről, melyet a testületnek kellett megszavazni. (Kardiológia, 

mammográfia, gasztroenteorológia). 

 Pályázatot írtunk ki a Bursa Hungarica ösztöndíjra, majd döntöttünk a pályázat 

eredményéről a Családvédelmi Munkacsoport segítségével. 

 Kezdeményeztük a Dunakanyari és Pilisi Önkormányzati Többcélú Kistérségi Társulás 

szociális és egészségügyi ügyekkel foglalkozó csoportjának megalakulását, melynek több 

előkészítő ülése  volt. 

 Hosszú előkészítő munka után elfogadtuk a város Szociális Szolgáltatási Koncepcióját, 

melyben igen sok szervezet illetve szakértő segítségét kértük fel, és térségi egyeztetést 

végeztünk. Ebben nyomatékot kívántunk adni annak, hogy „a Szociális és Egészségügyi 

Egyeztető Fórum létrehozásával és működtetésével Szentendre Város Önkormányzata 

kinyilvánítja azon elkötelezettségét, hogy a szociálpolitikai elvárásoknak megfelelően fejleszti 

szociális ellátó rendszerét, koordináló szerepet kíván betölteni a kistérség szociális és 

egészségügyi ellátásának szervezésében és összehangolásában.”  

Ennek a fórumnak a további működése várat magára, reméljük az új kistérségi referens 

segítségével sikerül ezt a munkát folytatni. 

  A koncepcióban is szereplő Szociális Tájékoztató anyaga elkészült, ez a továbbiakban 

kinyomtatásra vár. Ennek nyomtatását egész évben folyamatosan szorgalmaztunk  de a 

Polgármester Úr ígérete ellenére nem jutott rá megfelelő összeg, pedig csak néhány százezer 

forintra lett volna szükség. 

  Javaslatunkra a 2005. évi utolsó testületi ülések egyikén született az a döntés, mely 

bizonyos óraszám átcsoportosítással és kapacitásbővítéssel járó feladatokat, melyeket a SZEI –

ben szükséges időnként megoldani, ezeket a bizottság hatáskörébe utalta át. Ennek igen fontos 

szerepe van, mert pl. december 27-én  nagyon sürgős, bár  formális döntést kellett hoznunk. 

Szerencsére elegendő volt a Képviselő-testület helyett a bizottság összehívása. Ennek elmaradása  

komoly anyagi hátrányt okozott volna a SZEI számára . 

Egyébként is gondot okoz, hogy a hatáskörök valóban szinte csak formálisak, és számos ügyben 

a bizottság javaslattétele és határozata nem valósult  meg.  

 

Javaslatok a további munkaszervezésére: 

 

- Az elkészült jegyzőkönyvek  az eddigieknél sokkal részletesebbek legyenek, mert a bizottsági 

munka során nagyon sok hasznos javaslat hangzik el, ezt a jegyzőkönyvekben nem találom, 

azok csak rövid egy-egy mondatra szorítkozó összefoglaló véleményeket tartalmaznak. 

- A jegyzőkönyvekben kérem a határozatok kivastagítását és teljes szövegének leírását. 

 Fontosnak tartom, hogy a meg nem valósult határozati javaslatokat rendszeresen figyelje a 

hivatal és azokat jelezze a bizottság felé. Igen sok jó ötlet bukott el a későbbi  ügyintézés 

akadályain.  
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Együttműködés a Családvédelmi Munkacsoporttal 

 

 A Munkacsoport tagjai gyakran vettek részt a bizottsági üléseken, a SZEB  elnökeként  

pedig gyakran vettem részt a munkacsoport ülésein. Az együttműködés jó, a Családvédelmi 

Munkacsoport minden alkalommal elvégezte a rábízott munkát, és komoly segítséget nyújtott a 

bizottsági munkában. 

 

 

Szentendre, 2006. január 10. 

 

 

 Dr. Pázmány Annamária s.k. 

 SZEB elnöke 
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BESZÁMOLÓ 

 

a Családvédelmi Munkacsoport 2005. évben végzett munkájáról 

 

 

A Munkacsoport a 2005. évben a Szociális és Egészségügyi Bizottság munkatervéhez igazította a 

munkáját. Valamint a Bizottság ülésén rendszeresen részt vettek. 

Tájékoztató széthordása a szociális segélyezési lehetőségekről. 

Lakbérhátralékosoknál és lakásigénylőknél környezettanulmány készítése. 

A Munkacsoport ülésén tájékoztatót tartott a rendőrség egyik tagja a drogmegelőzéssel 

kapcsolatban. 

Tájékoztatót kaptak továbbá a vízisporttelepről és a Városért Alapítványtól. 

Folyamatos tájékoztatót kaptak a hajléktalanokról, a rászorultakról. 

 

 

 

 

 Mezei Zsuzsa s.k. 

 Családvédelmi Munkacsoport elnöke 
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B E S Z Á M O L Ó 

A Költségvetési és Vagyon Bizottság 2005. évben végzett munkájáról 

(Készült: a Költségvetési és Vagyon Bizottság 2005. december 6-i ülésére) 

 

 

Tisztelt Bizottság! 

 

 

A Költségvetési és Vagyon Bizottság a 2005-ös évben hét fővel dolgozott, de a bizottság 

összetételében személyi változás állt be. Fülöp Zsolt képviselő helyett Horváth Győző képviselő 

lett a bizottság új tagja. 

A bizottság - a korábbi gyakorlatnak megfelelően – a testületi ülést megelőző keddi napokon 

ülésezett. Megtárgyalt minden az SZMSZ szerint hatáskörébe tartozó előterjesztést és összesen 

136 határozatot hozott. A munkatervben szereplő, külön bizottsági előterjesztések száma a 2005-

ös évben hét darab volt. A bizottsági ülések állandó napirendi pontja volt tájékoztató a likviditási 

helyzetünkről, illetve az adóbehajtással kapcsolatos tájékoztató, melyet negyedévente tárgyaltunk 

meg. 

Saját kezdeményezésként tárgyalt a bizottság a jelenlegi és a létesítendő köztemetővel 

kapcsolatos kérdésekről, a Szakorvosi rendelő gazdasági helyzetéről, az önkormányzati tulajdonú 

ingatlanokra vonatkozó értékesítési koncepció kidolgozásáról, a Kőzúzó utcai sportközpont 

pályázati felhívásáról, az önkormányzat egyes követeléseinek vonatkozó ajánlattételi 

felhívásáról, önkormányzati tulajdonú bérlakás hasznosításáról.  

Több építő javaslatot tett a költségvetési koncepció megalkotásához. 

 

A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsággal együtt 15 mFt-ig döntött az önkormányzati ingatlan 

eladásáról. A döntést mindig felelősen, a piaci áraknak megfelelően hozta a két bizottság. 

Együttes bizottsági határozat kilenc darab született. Tárgyaltunk a Málinkó utcai ingatlan 

értékesítéséről, melyet Sárdy Tibor részére pályáztatás nélkül értékesítettünk, a Bükkös parti 

piacon kialakult helyzetről, mely határozatban engedélyeztük a ruhaárusítást a piacon, döntöttünk 

az iskolatej beszerzését célzó közbeszerzési eljárás győzteséről, a vagyon- és felelősségbiztosító 

kiválasztását célzó közbeszerzésről. Döntés született a Panoráma és Makkos utca sarkán található 

ingatlan vételárának megállapításáról, a Dunakanyar körút és a Bükkös patak között található 

területrész megvásárlásáról. Tulajdonosi hozzájárulásunkat adtuk a Rákóczi Alapítvány által a II. 

Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium területén építendő klubhelyiséghez. 

Az együttes bizottsági hatáskör 2005. nyarán megszűnt és a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsághoz 

delegálódott, így a későbbiekben együttes bizottsági ülés nem volt. 

 

Köszönetemet szeretném kifejezni a Költségvetési és Vagyon Bizottság nevében az 

Önkormányzati és Szervezési Iroda, a Közgazdasági Iroda és a Vagyongazdálkodási Iroda 

dolgozóinak a segítőkész munkájukért. 

 

 

Szentendre, 2005. november 21. 

                    Magyar Judit s.k. 

Költségvetési és Vagyon 

Bizottság elnöke 
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26.  Tájékoztató a bizottságok 2006. évi munkatervéről 

 Előadó: Bizottságok Elnökei 

 

 

Zakar Ágnes képviselő: kérdést tesz fel, melyre Radványi G. Levente alpolgármester válaszol.  

 

Radványi G. Levente alpolgármester: megállapítja, hogy a Képviselő-testület a tájékoztatót 

tudomásul veszi.  

 

 

 

 

27.  Tájékoztató a Barcsay Jenő Általános Iskolai beruházásról 

 Előadó: Radványi G. Levente alpolgármester 

 

 

Radványi G. Levente alpolgármester: jelzi, hogy kiosztásra került a képviselők részére a 

Barcsayval kapcsolatos levelezés. Ismerteti a jelenlegi tényállást.  

 

Simonyi György képviselő: kérdése, hogy a hiányos hibajegyzéket ki fogja összeállítani? Mert a 

műszaki ellenőr kevésbé a város érdekeit képviseli, mint a vállalkozó érdekeit. Az Önkormányzat 

részéről ki lesz ott? A cég eléggé rafinált, Virágh János mellett szükséges még valaki, aki az 

Önkormányzat érdekeit jól tudja képviselni. Ezt hogy fogja megoldani a hivatal? A cég azonnal 

le fog vonulni 16-án, állagmegóvás címén nem fog továbbra is ottmaradni. Milyen megoldása 

van erre a hivatalnak?  

 

Radványi G. Levente alpolgármester: válasza, hogy természetesen egyenlőre csak a 

szerződésben foglaltaknak megfelelően tudnak eljárni. A hivatalos megbízottuk a Műber-Invest. 

Ez nem bizalom kérdése, hanem egy szerződéses viszony.  

A testület arról döntött, hogy amennyiben a közbeszerzésig eljut, abban az esetben kérnek egy 

külső közreműködőt szakértőként. Ha nem, akkor döntést kell hozni arról, hogy a beruházás 

befejezése után milyen lépést kívánnak tenni. Óv mindenkit attól, hogy most minősítsenek, 

hiszen ha a testület döntésben kimondja, akkor annak jogi következményei vannak.   

 

 

A Képviselő-testület a 28., 29., 30. és 31. napirendi pontokat ZÁRT ülésen 

tárgyalja, melyről külön jegyzőkönyv készül.  
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32.  Egyebek 

 

dr. Pázmány Annamária képviselő: az ülés elején szóba került a lakásbérleti szerződés 

meghosszabbítása. Szegő Eta képviselő is szóvá tette, hogy késve került megtárgyalásra. Szeretné 

megkövetni a Jegyző Asszonyt, mert igen gyorsan megkapták a képviselők az anyagot a 

tárgyban. Valóban olyan sok lépésre kényszerült az Önkormányzat, hogy az előterjesztést nem 

kaphatták meg előbb. Elnézést kér Jegyző Asszonytól, mert valóban indokolt volt a késés.  

 

Hankó László képviselő: kérdése Jegyző Asszonyhoz, hogy Várnai László beadta-e írásban a 

lemondását, hiszen az ülésen a Bizottságot a Környezetvédelmi Munkacsoport elnöke tájékoztatta 

a szándékról.  

 

dr. Molnár Ildikó jegyző: a testületi ülés megkezdéséig a lemondással hivatalosan nem 

találkozott.  

 

dr. Dragon Pál képviselő: sok lakó megkeresi a kátyúk kérdésében. Kiemeli a pismányi 

Cseresznyés utat, mert kétszer is csőtörés történt, amelynek következtében folyamszerűen 

hömpölygött le a sár. Virágh Jánost is többször megkereste legalább egy ideiglenes helyreállítás 

érdekében.  

 

Radványi G. Levente alpolgármester: egyéb kárelhárításokkal kapcsolatban át kell tekinteni az 

ideiglenes helyreállítás lehetőségét. A DMRV Rt.-t megkeresik az ügyben.  

 

Szegő Eta képviselő: kérdése, ha a munkálatokat a hivatal épülete előtt befejezték, akkor miért 

nem lehet arra behajtani?  

 

Radványi G. Levente alpolgármester: válasza, hogy a munkálatokat még nem fejezték be. 

Másrészt részben szándék, hogy a terület lezárt terület maradjon. Esetleg parkolásra lehetőség 

lesz, átmenő forgalomra nem. Folyamatosan kialakításra kerül a belváros új közlekedési rendje.  

 

Lakatos Pálné képviselő: a Bogdányi utca egy szakasza, a mentőállomástól felfelé 100-150 m-en 

egyre rosszabb állapotban van. Kéri kitáblázni a rendkívüli állapotokat, a városnak a balesetek, 

autókárosodások sok pénzébe kerülhetnek.  

 

Radványi G. Levente alpolgármester: a hivatal helyszínelést fog tartani, lehetőség szerint 

kitáblázzák a környéket.  

Jelzi, hogy költségvetés ügyében jövő hét kedden, 2006. február 21-én 8.00 órakor tárgyal a 

Képviselő-testület.  

A helyi polgármesteri választások miatt a márciusi rendes testületi ülés korábbi időpontban: 

2006. március 7-én kerül megtartásra.   

A részben protokolláris testületi ülés a választást követően, várhatóan a csütörtöki napon történik! 

 

K. m. f. 

 

 

 Radványi G. Levente dr. Molnár Ildikó 

 alpolgármester jegyző 


