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Szám: 8/2006. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült  Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

2006. február 21-én (kedden)  08.40 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről 

 

 

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

Ferenc, Eszes Sándor, Fülöp Zsolt, Hankó László, Horváth Győző, 

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

Szegő Eta és Zakar Ágnes képviselők. 

 

Távol vannak: Benkovits György, dr. Dragon Pál, dr. Kiss László, Wachsler Tamás és  

Zsigmondi Éva képviselők. 

 

Hivatalból jelen van 

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

 

Tanácskozási joggal 

jelen van az ülésen: Fekete János irodavezető, dr. Gerendás Gábor mb. irodavezető, Győriné 

Franyó Éva belső ellenőr, dr. Lőrincz Andrea, Puhl Márta, Szűcs Imréné 

irodavezetők. 

 

Tanácskozási joggal meghívottak: 

 

1. napirendi ponthoz: Aszódi Albert könyvvizsgáló 

 Stomp Ferencné Izbégi Ált. Iskola vezetője 

 Torbáné Ballagó Zsuzsanna Barcsay J. Általános Iskola 

 Hajdú Gábor II. Rákóczi Ferenc Ált. Iskola és Gimnázium vezetője 

 Szabóné Klement Borbála GESZ vezetője 

 Perjéssy Barnabás SZMMI vezetője 

 Bognár Judit Gyermekjóléti Szolgálat vezetője 

  

 

 

 

Radványi G. Levente alpolgármester: az ülést 8.40 órakor megnyitja, megállapítja, hogy a 

Képviselő-testület határozatképes, a jelenlévő képviselők száma 13 fő.  

Hozzászólás nem lévén az előterjesztett napirendet szavazásra bocsátja.  
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Szavazás eredménye 

 

#: 1162   Száma: 2006.02.21/0/0/ 

Ideje: 2006.febr..21 08:42 

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: 

 

dr. Bindorffer Györgyi Igen - 

dr. Dietz Ferenc Igen - 

Eszes Sándor Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hankó László Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Lakatos Pálné Igen - 

Magyar Judit Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 

Simonyi György Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Szegő Eta Tart. - 

Benkovits György Távol - 

dr. Dragon Pál Távol - 

dr. Kiss László Távol - 

Wachsler Tamás Távol - 

Zsigmondi Éva Távol - 
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N A P I R E N D :  

 

 

 T á r g y :  

 

E l ő a d ó :  

1.  Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-

testületének az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről 

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

II. forduló 

 

Radványi G. Levente 

alpolgármester 

2. Egyebek  

 

 

 

 

 

 

 

1.  Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének az 

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

megalkotásáról (II. forduló) 

Előadó: Radványi G. Levente alpolgármester 

 

 

Radványi G. Levente alpolgármester: elmondja, hogy a Képviselő-testület 2006. február 14-i 

ülésén kért átvezetések a táblázatokban megtörténtek. Jelzi, hogy a megküldött rendelet-tervezet 1. 

oldalának 1. §-ában korrekciók történtek, ezért az ismételten kiosztásra került a képviselők 

részére.  

Átadja a szót a Közgazdasági Irodavezető Asszonynak.  

 

Puhl Márta irodavezető: tájékoztatást ad a rendeletben és a táblázatokban a képviselők kérésére 

tett módosításokról.  

 

Zakar Ágnes képviselő: kérdése, hogy a termálkút fúrást nem kivették, hanem másra fordították-

e, tehát másra irányozták át azt az összeget? Addig nem kezdhetnek Pap-szigeti beruházásról 

tárgyalni, ameddig a termálvíz nincs meg. Eldöntendő kérdés, hogy ezt a testület felvállalja-e? 

Bevétel növekedés esetén megjelölve javasolja a termálkút fúrása 29 M Ft-tal való szerepeltetését. 

A költségvetési koncepcióban szerepelt, hogy a Gondolat TV kapjon legalább annyi támogatást, 

mint a Szentendre és Vidéke. Sokkal több ember nézi a TV-t, mint amennyi olvassa az újságot.  

Az útjavításra kb. 100 M Ft tervezett összeg szerepel a költségvetésben?  

Ha rendkívüli helyzet áll elő, pl. jelenleg az összes földút nagyon sáros, legalább murvát kellene 

rászórni, az nem lehet kifogás, hogy arra nincs pénzkeret. A 140 M Ft-os gépjármű adó 

befizetéséből a lakók joggal elvárhatnak egy átmeneti megoldást. Megszüntették a képviselői 

keretet, de legalább valamennyi útalapot javasol előirányozni, amelyet úttársulásra vagy 

vészhelyzet esetén használhatnak fel.  
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Az intézményi felújításokra (óvoda-iskola) arra mennyit irányoztak elő?  

 

Puhl Márta irodavezető: a termálkút fúrás visszakerül a többletforrás hiányánál regisztrált 

összegekhez. 

A Gondolat TV esetében döntenie szükséges a testületnek.  

Az útjavításokra a költségvetési javaslat összesen 246.678 E Ft-ot tartalmaz, ezen belül 

üzemeltetésre 42.679 E Ft-ot, felújításra 113.150 E Ft-ot és beruházásra 90.849 E Ft-ot. Ebből az 

Önkormányzat saját része közel 200 M Ft.  

Intézményi felújításnál a költségvetési javaslat az intézményeknek a rendbetételére csak pályázat 

esetén tartalmaz előirányzatot. Egyéb intézményi felújítás nem szerepel. A GESZ-től az 5,8 M Ft 

nem került elvonásra, de összességében a GESZ dologi kiadása is csökkent a tavalyhoz képest. 

 

Magyar Judit képviselő: elismeri, hogy a mértéktartás megvalósult a költségvetés tekintetében. 

Kéri a jelenlévő intézményvezetőket, mivel olyan nagy a város hiánya, hogy fogadják el a 

megszorításokat.  

Kéri, hogy a képviselők próbáljanak meg koncepcionális dolgokat is megfogalmazni. Kezdjék 

meg elindítani már a márciusi bizottsági üléseken azokat a folyamatokat, amelyek a jövő évi 

költségvetést előbbre vinnék.  

Termálkút fúrásával kapcsolatban megjegyzi, hogy nem látja biztosítottnak az összeg másik 

részét. Mészáros Úr ugyan felvállalta, hogy a 29 M Ft mellé ugyanannyit letesz, de tudomása 

szerint közbeszerzés köteles lesz a tevékenység, tehát nem válogathatja meg, hogy kivel fúrassa 

meg a kutat. Másrészt nem pénzben kívánja a kútfúrást végző céget megfizetni, tehát egyáltalán 

nem látja biztosítottnak a pénz másik felét. Másrészt a jelentkező befektetőkről sem hallani.  

A koncepcióban valóban szerepelt, hogy a testület majd támogatja a Gondolat TV-t, de nem 

jelentkeztek konkrét pénzösszeg igénylésére.  

Kéri a képviselőket, hogy a hozzászólások főként a hiány csökkentésekre irányuljanak. Ne 

kerüljenek be plusz javasolt tételek, esetleg átcsoportosítást tud elképzelni. Szükséges, hogy a mai 

napon a városnak elfogadott költségvetése legyen.  

 

dr. Bindorffer Györgyi képviselő: az 5. sz. mellékletben a Polgármesteri Hivatal költségvetése 

feladatonként táblázatban a Máshová nem sorolt kulturális tevékenység mit takar? Ezen a soron a 

személyi juttatásokat nem tudja értelmezni, továbbá úgy emlékszik, az 5 M Ft-ot 3 M Ft-ra 

csökkentették. Összességében 12.390 E Ft van megjelenítve a soron, amely múltkor egyáltalán 

nem így szerepelt. Kérdése, hogy ez miért alakult így? Erről a sorról el lehetne vonni összeget a 

Gondolat TV javára.  

Az 5/B mellékletben az Erdei Iskola Alapítvány támogatása soron az volt az elv múltkor, hogy 

minél kevesebb pénzt adjanak ki. A múlt ülésen megjelent az Alapítvány képviselője, és az 

elhangzottak alapján úgy véli, nincs olyan nagy szükség az 1,5 M Ft támogatás megadására. 

Mindenképpen a múltkor megjelölt összegre (3 M Ft) kéri visszaszorítani a támogatást.  

 

Radványi G. Levente alpolgármester: elmondja, hogy az Erdei Iskola Alapítvány részéről 

megfogalmazásra került, hogy jelentős pályázataik vannak, és természetesen minden pályázat 

utófinanszírozott. Ez azért veszélyes, mert esetleg a pályázatok tekintetében is 

ellehetetlenülhetnek.  

 

Benkovits György képviselő az ülésterembe megérkezik, a jelenlévő képviselők száma 14 fő. 
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Simonyi György képviselő: örömmel vette, hogy a Képviselő-testület egyetért a hiány 

csökkentése kérdésében.  

Kérdése, hogy a 300 M Ft likvid hitel az egy ilyen látens-hitel? Az csak azt a célt szolgálja, hogy 

ha likviditási gondban van a város, akkor azt felvegye, de azt vissza kell fizetni. Gyakorlatilag az 

összeg nincs meg. A 250 M Ft tavaly évről szintén hiányzik, tehát továbbra is az igazi hiány 550 

M Ft.  

A termálkút fúrással egyetért, de szükséges egy koncepció, mit akar a testület a Pap-szigettel 

kezdeni. Nem tudja, Mészáros Úrral miféle megállapodás született. A közös értékesítés vagy 

hasznosítás hogyan történik? Ha Mészáros Úr felajánl 30 M Ft-ot, akkor annak fejében mit vár el a 

várostól? Ezeket a kérdéseket jó lenne tisztázni, mielőtt a 30 M Ft-ot  megszavazza a testület.  

Kérte múltkor Irodavezető Asszonytól, hogy nézzék meg a bizottságok létszámainak 

csökkentésével mennyi pénzt lehet megspórolni? 

A közterület-felügyelettel kapcsolatban kaptak a képviselők egy részletezést, melyből kitűnik, 

hogy nagy a működtetés költsége, de kevés rajta a haszon. Ugyanez vonatkozik a Városfejlesztési 

Kht.-ra.  

Kapott a testület két levelet: egyrészt az Árvácska Állatvédő Egyesülettől, másrészt a 11let 

részéről, a kérésekről döntenie kell a Képviselő-testületnek.  

Továbbá megjegyzi, hogy valóban nincs vésztartalék megállapítva a költségvetésben.  

 

Radványi G. Levente alpolgármester: a Máshová nem sorolt kulturális tevékenység soron 

tételesen jelezve vannak a témák. A kiküldetések részletezése szintén kiosztásra került a 

Képviselő-testület részére, ami összességében 450 E Ft-ot jelentett múlt évben.  

A Kht. megszüntetésével kapcsolatos javaslatra elmondja, hogy a költségvetésben csak három 

hónap van a Kht. működésére megjelenítve. A Szentendre és Vidéke teljes évi támogatását jelenti 

az összeg.  

Az Árvácska Állatvédő Egyesület csak egy áthelyezést kért.  

 

Puhl Márta irodavezető: a máshová nem sorolt kulturális tevékenységhez azon rendezvények 

költségei tartoznak, amelyek az állami ünnepekhez kötődnek. Az 5 M Ft dologi előirányzat nem 

sok arra. Bármilyen városi rendezvény, ill. belföldi, külföldi vendégek fogadása is annak terhére 

megy. Az előző előterjesztésben 8 M Ft szerepelt, de abból 3 M Ft került átcsoportosításra 

sporttámogatásra. A személyi kiadásoknál feltüntetett 1 M Ft a Képviselő-testület által 

adományozott kitüntetések tiszteletdíját, jutalmát takarja. Eredetileg 1,5 M Ft volt betervezve, de 

visszaléptek a tavalyi 1 M Ft-os előirányzat szintjére. A 6.280 E Ft támogatás az 5/B sz. 

mellékletben került részletezésre.  

A likvid hitel a működésnél valóban egy tartósan fennálló hiányt próbál kezelni. Ezt a megoldást 

azért találta ki, hogy a működtetést tudják valamilyen szinten biztosítani. Hiány van a 

működtetésben, nem lesz annyi többletbevétel, hogy azt 0-ra reagálják, tehát 2006. év végén 

valószínűleg szintén ilyen nagyságrendű szállítói tartozással fogják zárni az évet.  

Számítások történtek, hogy ha csak két bizottság marad meg az év hátralévő részében – a Jogi- 

Igazgatási és Ügyrendi Bizottság, valamint a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság –, akkor 1 M Ft 

takarítható meg havonta. Nem számolhatnak egy évvel, csak 8 hónappal.  

 

Horváth Győző képviselő: Irodavezető Asszony említette a 3 M Ft-os sporttámogatást. 

Megjegyzi, hogy az visszalépés ahhoz képest, amit kértek, idén az összeg nem éri el az elmúlt évi 

10 M Ft-os támogatást.  
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Radványi G. Levente alpolgármester: véleménye szerint, amikor az önkormányzati 

intézményeknél létszámleépítés, nagyon komoly bérmegszorításokra vannak kényszerítve, akkor a 

támogatásokat is csökkenteni szükséges.  

Másrészt korábban már említette, hogy van egy városi ingatlan, ahol társasház alapítás folyik. 

Ehhez kapcsolódóan bizonyos helyiségeket át tudnak adni sportegyesületeknek, pályáztatás címén. 

Ha támogatnak valakit azzal, hogy helyszínt, objektumokat adnak, azok igen jelentős 

támogatások.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: az előbbiekben elmondottakhoz csatlakozva a kérdést úgy lehetne 

megoldani, hogy pl. teremsportokra kiemelten adják a teremhasználatot. A kézilabdát figyelembe 

véve nem jelent alternatívát, hogy kapnak egy szobát, mert azzal nem lesznek kisegítve. 

Valamiféle megállapodást kellene a megyei képviselőkkel együtt közösen kialakítani, hogy a 

Móricz Zsigmond Gimnázium terembérleti díjához valamilyen úton-módon a Megye is 

hozzájáruljon, tehát az iskolát kompenzálja a bevétel-kieséssel. Kiemelhetnék fő támogatandó 

sportként a kézilabdát, a többi egyesületnél pedig kompenzálnák valamiféle módon, pl. ahol lehet, 

termekkel. Nem érdemes a kevés pénzt szétaprózni. A Művelődési és Kisebbségi Bizottság a 

pénzek újraelosztásával át kell gondolja az egész sporttámogatást. A megyével pedig el kell 

kezdeni a tárgyalásokat, hogy tudja támogatni a sporttevékenységet.  

Felmerült a Gondolat TV támogatása és a Kht., ill. Szentendre és Vidéke c. újság ügye is.  

Véleménye szerint a három  dolgot össze kellene kapcsolni. A Kht.-val kapcsolatban többféle 

elképzelés született, de javasolja, hogy júniusig tervezzék be a Szentendre és Vidéke, ill. a Kht. 

működését. A Szentendre és Vidéke támogatása csökkentjen 1 M Ft-tal, amelyet kapjon meg a 

Gondolat TV, és júniusig készüljön egy előterjesztés, hogy a város miként szándékozik kiadni a 

Szentendre és Vidéke c. újságot. 

 

dr. Dragon Pál képviselő: véleménye szerint a termálkút fúrással kapcsolatban Mészáros Jánost 

meghallgathatná a testület.  

 

Lakatos Pálné képviselő: Simonyi György képviselő felvetésére elmondja, hogy az Árvácska 

Állatvédő Egyesület nem anyagi támogatást kér a várostól. A kérésük, hogy a gyepmesteri telep 

kerüljön az Egyesület kezelésébe.  

 

Zakar Ágnes képviselő: egyenlőre a Controll vizsgálat miatt húzódik a Kht. ügye.  

A termálkúttal kapcsolatban elmondja, nem kötné az ügyet Mészáros János személyéhez. Meg 

lehet fúratni a kutat az Önkormányzatnak is, de nincs rá 60 M Ft-ja. Kihangsúlyozza, egy városi 

érdekről van szó.  

A vészelhárítás valóban fontos kérdés, erre szükség lenne elkülöníteni bizonyos összeget.  

Javasolja, hogy a Szentendre és Vidéke c. újság támogatásától vonjanak el 1 M Ft-ot, amelyet a 

Gondolat TV támogatására fordítsanak.  

Számára nem meggyőző az utazási lista. A hasonló ügyeket lehet saját költségen felvállalni. A 400 

E Ft-ot törlésre javasolja, valamint a máshová nem sorolt kulturális tevékenység 5 M Ft-ját 

sokallja. Három nemzeti ünnepről van szó, bőven elég arra 3 M Ft-ot fordítani. A SZEVI-től 

elvonásra javasolt 1 M Ft-tal, valamint a máshová nem sorolt kulturális tevékenységből elvont 2 

M Ft-tal, tehát összesen 3 M Ft-tal támogassák a Gondolat TV-t.  

Javasolja, hogy az utak támogatására szánt keretből 10 M Ft-ot különítsenek el, úttársulás 

támogatása, járdaépítés támogatása címre. Ezt olyan esetekre szánja, ha pl. úttársulások esetén 

önerőt kell felmutatni a lakóknak, de laknak ott szociálisan hátrányos helyzetűek, akiknek a részét 
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az alapból lehet támogatni.  

A GESZ 5,8 M Ft-ját illetően javasolja nem eltörölni az egész összeget, hanem 2 M Ft-ra 

lefaragni, és azt az összeget intézményi felújításra fordítani.  

 

Puhl Márta irodavezető: a GESZ esetén az 5,8 M Ft, amelyet Képviselő Asszony címzetten 

építtetett be a költségvetésbe, nem került elvonásra, de a fő táblában a dologi kiadások is 

csökkentek. Az intézményvezetőket még jobban korlátozni nem lehet, mert örülnek, ha egyáltalán 

a működtetést a meglévő pénzből biztosítani tudják.  

Az utakra, hidakra 10 M Ft-ot elkülöníteni a beruházási pénzeszközök terhére nem javasolja, 

hiszen minden beruházás részletesen ki van bontva, hogy milyen feladathoz, úthoz vagy átvett 

pénzeszközhöz kötődik. Esetleg azt javasolja, hogy a működtetés 42 M Ft előirányzata terhére 

esetleg megköthetnek 10 M Ft-ot, az még kezelhető.  

A Gondolat TV támogatása kérdésében jó lenne közös megegyezéssel határozni, hiszen két 

felvetés is elhangzott megoldásként. Egyik szerint a Kht. kerüljön összevonásra a Szentendre és 

Vidéke c. újsággal. Egy gyors számítás szerint ha júniusig kerülne be a költségvetésbe a Kht. – 

jelen esetben három hónappal számoltak – akkor további 7.900 E Ft-ot kellene beépíteni. Viszont 

ha a SZEVI-ből levesznek 1 M Ft-ot, akkor a havi támogatása csökkenne.  

 

Radványi G. Levente alpolgármester: a javaslatokról természetesen dönteni fog a testület.  

Véleménye szerint nagyvonalú számolás az, hogy három nemzeti ünnep megtartására kerül csak 

sor a városban, mert az mellett van a Magyar Kultúra Napja, Újévi Koncert, Szilveszter, 

Pedagógusnap, stb. Kéri a testületet, ne menjenek el a szegényességből az igénytelenség irányába, 

hiszen bizonyos összeg alatt már nem lehet produkálni.  

 

Simonyi György képviselő: a kútfúrással kapcsolatban felmerült számára a Pap-szigeti strand 

kérdése. Dönteni kellene a kérdésben is, mert májusban ismét gondok fognak felmerülni.  

A bizottsági létszám megtakarításokra számolt 6 M Ft-ot kevesli, szeretné majd látni a 

számításokat. Viszont a bizottsági létszámcsökkentések mellett szóba kerültek a tanácsnokok és 

frakció titkárok tisztségének megszüntetése is. Összességében az már egy jelentős tételt jelentene. 

Azért, hogy mindennek nyomatékot adjon, bejelenti bizottsági tagságáról való lemondását a 

Költségvetési és Vagyon Bizottságban. 

  

Eszes Sándor képviselő: elmondja, hogy a termálkút fúrással nem ért egyet. Kint járt a helyszínen 

egy szakértővel, aki az országban és külföldön is több beruházást hajtott már végre, és a Pap-

szigetet megmutatta számára. Véleménye szerint gyakorlatilag a Pap-sziget alkalmatlan arra, 

amelyet a korábbi tervekben elképzeltek a városban, mert a sziget felépítése nem megfelelő. Kb. 

minimálisan 6 Mrd Ft-ba kerülne a beruházás a szigeten. 6 Mrd Ft-os beruházás esetén annak egy 

százalékát, tehát 60 M Ft-ot, ha érdemes lenne, egy beruházó játszva megelőlegezne. Tudomása 

szerint a kút régen működött, jelenleg mitől nem működik?  

A strandot véleménye szerint sürgősen pályáztatni kellene, esetleg adódna valaki, aki ráfordítana 

20-30 M Ft-ot, mert hosszú távon megérné számára.  

Elmondja, hogy a Pásztor utcában lakók korábban a saját pénzükön megépíttették az utat, amelyet 

a csatornázás és a rendkívüli terhelés miatt tönkretettek. Rendkívül nagy problémának látja, hogy 

az elmúlt időszakban az utcára még egy kátyúzás sem jutott.  

Kérdést tesz fel a múlt évből fel nem használt 850 E Ft-os képviselői keretére vonatkozóan.  

 

Puhl Márta irodavezető: a 850 E Ft képviselői keret az utak, hidak működtetése keretbe van 
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beépítve. Jelezte számára Főkertész Asszony, hogy a parkfenntartás 4 M Ft-tal csökkenthető. 

Javasolja a 4 M Ft-ot a Pásztor utcára fordítani.  

 

Horváth Győző képviselő: jónak tartja azon javaslatot, hogy lehetőség szerint a város egyezzen 

meg a Megyével, hogy a terembérlethez járuljon hozzá anyagilag a Móricz Zsigmond 

Gimnáziumban. Elmondja, hogy ez egy általános támogatásnak minősül az országban, hogy a 

helyi tornacsarnokokban terembérletet nem kell fizetniük az egyesületeknek. Megkéri Benkovits 

György képviselőt, hogy ha ez egy járható út, terjessze elő a Megyénél a kézilabda csapatok ilyen 

módon való támogatását. Az Önkormányzatnak így nem kellene hozzájárulni plusz pénzzel a 

támogatáshoz.  

Javasolja kiegészíteni a sporttámogatást, hogy legalább a tavaly évben támogatásra adott szintű 

összeggel jelenjen meg.  

 

Benkovits György képviselő: elmondja, hogy az a legfőbb szempont, hogy legyen költségvetése a 

városnak. Hajlandó kompromisszumokra is ennek érdekében. Javasolja, hogy olyan struktúrákon 

ne változtassanak, amelyek szükségesek a város működéséhez.  

 

dr. Pázmány Annamária képviselő: kérdése, hogy az intézmények felújítása hol található? 

Továbbá a gyermekorvosi rendelő felújítása, amely működési engedély függvénye? Nem tudnak a 

gyermekkocsival bemenni az ajtón, nincs feljáró, az akadálymentesítés nem megoldott, az ablakok 

esnek szét. Olyan komoly gondok vannak, amelyeket évek óta jeleznek. Egyébként is vannak 

olyan szinte életveszélyt jelentő intézményi-felújítási igényei az egészségügynek, adott esetben 

lesz-e mihez nyúlni? Hol található ez az anyagban?  

Létszámleépítést jelenleg a SZEI-ben biztosan nem lehet végezni, mert már annyira alacsony a 

létszám, hogy nem engedik így működni. Bizonyos részlegek így is szabálytalanul működnek. 

Nem lehet tovább csökkenteni a létszámot.  

A képviselők kaptak egy anyagot a 11let részéről, arról is tárgyalni szükséges.  

 

dr. Dragon Pál képviselő: kérdése, a tavalyról áthúzódó képviselői keretében 1 M Ft volt a 

Barackvirág útra, és a két pihenő parkolóra is 300 E Ft, amely nem került felhasználásra. Saját 

maga sem látta megjelenítve a költségvetésben.   

 

Puhl Márta irodavezető: a gyermekorvosi rendelő felújítására nem tartalmaz a költségvetés 

előirányzatot. Volt egy olyan lehetőség, hogy az állami támogatás korrekciójára lehetett beadni 

egy adatlapot, ill. igényt. Elsősorban a Családsegítő, ill. Gyermekgondozási Központra 

vonatkozott a felmérés. Javasolja, ha visszajelzést kapnak a Kincstártól, hogy pótlólagos forrást 

biztosít az Önkormányzatnak, akkor a nagyságrend függvényében évközi módosítással térjenek 

vissza az intézmény felújításokra. A létszámleépítés nem foganatosítható az intézménynél, erre 

javasolja, hogy ha nem tartható az a bérelőirányzat, ami most a költségvetési rendeletbe 

meghatározásra került, akkor szintén évközi módosítással korrigálják. Javasolja, hogy a beruházási 

feladatokra próbáljanak akár a kistérségből vagy más úton pénzeszközöket szerezni. Az kb. 

kiegyenlíti azt a nagyságrendet, amely most a személyi kiadásoknál megjelenik.  

dr. Dragon Pál képviselő kérdésére elmondja, hogy a működtetési költségvetésében a 

parkfenntartásnál, ill. utak-hidak címszó alatt jelenik meg a karbantartási kerete.  

 

dr. Bindorffer Györgyi képviselő: az 5 M Ft az ünnepségekre lehet, hogy kell, de az évi 

kisebbségi 650 E Ft-os költségvetés is problémát jelent. Ez az összeg tulajdonképpen „hasraütés 
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szerűen” került megállapításra. Ellenben a kisebbségi önkormányzat részéről számlákkal 

szükséges igazolni a működést. 

Kérdése, hogy a 158 M Ft települési hulladék köztisztasági tevékenység miből áll az összeg?  

 

Zakar Ágnes képviselő: a működés terhére az utaknál a 42 M Ft-ból egy útalapra kér 

átcsoportosítani. Esetleg a Pásztor u., Kovács László u. vagy a Barackvirág u. esetében egy 

úttársulás esetén a lakossági részt ki tudják egészíteni az alapból. Az összeg tekintetében javasol 

10 vagy 20 M Ft-ot útalapként, úttársulás kiegészítésre!  

Kimutatást kér az ünnepségek költségvetéséről, olyan formában, mint ahogy megkapták a 

képviselők a külföldi kiküldetéseket.   

Kérdést tesz fel az intézményi felújításokra vonatkozóan, amelyre Radványi G. Levente 

alpolgármester válaszol.  

Kérdése, hogy egyéb rendkívüli esetre van-e tartalékolva pénzeszköz?  

 

Fülöp Zsolt képviselő: javasolja, hogy válasszák ketté a költségvetés tárgyalását a jövőben 

megteendő lépésektől. Ha lehetséges, a Pásztor utcára találják meg a módot, hogy megépüljön, az 

előző évről áthúzódó 200 E Ft-os összegek a költségvetést lényegében nem befolyásolják, 

valamint a költségvetési hiányt sem.  

Javasolja, hogy a bizottságok a Kht. ügye, a VSz. Rt. ügyei, a létszámleépítés, a hivatalátszervezés 

kérdésében külön határozatot fogalmazzanak meg, májusi vagy júniusi testületi ülésre 

kidolgozandó feladatként. Válasszák ketté a mostani rövid távú dolgokat, hogy legyen 

költségvetése a városnak, és induljanak el azon az úton, hogy alapjában kell megváltoztatni 

dolgokat.  

 

Magyar Judit képviselő: a 11let anyagát, 3.530 E Ft-os önkormányzati támogatási igényt 

semmiképp sem fogják tudni megítélni számukra. A kért összeg helyett 1 M Ft-os összeget 

javasol. Ünnepségek költségeit át kellene nézni, esetleg onnét átcsoportosítani, vagy a 

sporttámogatástól kéri elvenni az 1 M Ft-ot. Nagy szükség van a sportra, de olyan helyzetben van 

a város, amikor az intézményeket kényszerítik létszám-racionalizálásra, és különböző 

megvonásokra. Sokkal több pénzt szeretne a testület szétosztani, de nem tud, tehát valamilyen 

kompromisszumot kell kötni.  

 

Szegő Eta képviselő: a mozi támogatási összegét javasolja csökkenteni. Eredetileg arról volt szó, 

hogy önfenntartó lesz. Már a felépítésénél támogatni kellett, jelenleg működik, és még mindig 

támogatják. Meddig lesz az így? Javasolja, hogy még fél évig támogassák, addig alakítsák ki a 

mozi vezetői, hogy hosszú távon milyen elképzeléseik vannak. Van büféjük, megfelelő műsorral 

biztosan megoldható, amelyhez természetesen nagyon kell ismerni azokat az embereket, akikhez 

szólni akarnak. Arra kellene törekedni, hogy a bevételt növeljék.  

 

Radványi G. Levente alpolgármester: a bevétel növelése érdekében érdemes lenne a belvárosi 

koncepció esetében megkezdeni a tömbrehabilitációt.  

 

Puhl Márta irodavezető: a hiány nem csökken, legfeljebb szinten tartják.  

Nagyon „csődközeli állapot” alakult ki, de azt mindenképpen kezelni kellene. Elmúlt ülésen 

elmondta, hogy az Önkormányzat a reális igényeket akkor tudná teljesíteni, ha a költségvetés 1,6 

Mrd Ft-tal több lenne. Nagyon nehéz azokkal a vállalkozókkal beszélni, akik felé több millió 

forintos tartozás van, és minden második telefon a számlák után érdeklődik. Valószínűleg 
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ugyanezekkel a problémákkal küszködnek az önkormányzati intézmények is, ahol igen magas a 

szállítói állomány. Jó lenne valahol ezen a szinten megtartani a költségvetési egyensúlyt.  

A mozi támogatási előirányzata egy fél évre van betervezve, tehát összesen hat hónapra.  

Zakar Ágnes képviselő felvetésére elmondja, az útalap kérdése kezelhető a működtetési 

költségvetés terhére. Felújításra az van, ami a 3. sz. mellékletben szerepel. Nem biztos, hogy 

célszerű további bevételekkel beépíteni a költségvetésbe, amik esetlegesen nem realizálódnak.  

A VSZ Rt. részére a 158 M Ft a város köztisztaságára fordítódik. Ebbe beletartozik a 

szemétszállítástól kezdve a téli útüzemeltetésig minden, ami a VSZ Rt.-hez kötődik.  

A kisebbségi önkormányzatok költségvetésének tervezésénél szeretnének egy szabályos, szigorú 

rendet fenntartani. Ezért kell részletesen elkészíteniük a kisebbségi önkormányzatoknak a 

költségvetést. Lehet számítani az ÁSZ ellenőrzésére, ugyanazoknak a szabályoknak a betartását 

fogják ellenőrizni, mint az önkormányzati gazdálkodásban. Próbálják segíteni a kisebbségi 

önkormányzatokat a szabályos gazdálkodásában. Lehet tételes elszámolást kérni az Önkormányzat 

valamennyi kiadásáról, ez több ezer tételre tehető. Nyitottak a könyveik, bármikor bármelyik 

képviselő betekintést kíván, az iroda áll a rendelkezésére.  

 

Radványi G. Levente alpolgármester: egy rendezvény mennyibe kerül, azt el lehet részletesen 

számolni, de úgy gondolja, egy-egy rendezvényen részt kell venni, viszont a rendezvények nem 

ingyen vannak. Egy-egy csokor virág, nyomtatvány igenis pénzbe kerül. Ha egy szint alá mennek, 

nem tudnak meghívni egy előadóművészt. A nemzetközi küldöttségeket is fogadni kell a 

városban.  

 

Zsigmondi Éva képviselő: az adókat nem lehetne felbontani? Külön az iparűzési adót, a 

kommunális adót. Év közben egyszer megnézte, hogy pl. az iparűzési adónál 264 adózóra jutott 35 

M Ft. Ebből 33 adózó fizetett 18 M Ft-ot, és 231 fő 16 M Ft-ot. Ezen nem lehet kissé változtatni?  

Hiányolja, hogy az Önkormányzat nem használja ki a turizmus kínálta lehetőségeket, hiszen sok 

más város abból él.  

 

dr. Bindorffer Györgyi képviselő: úgy gondolta a máshová nem sorolt sport tevékenység a 

diáksportra vonatkozik. Kérdése, hogy ez mit takar?  

 

Benkovits György képviselő: egyrészt elvárják, hogy ne költsenek 450 E Ft-ot, másrészt elvárják, 

hogy befektetők jöjjenek a Pap-szigetre, több milliárdot ruházzanak be. Megjegyzi, hogy erre 

áldozni kell.  

 

dr. Pázmány Annamária képviselő: volt egy ingatlancsomag, amely a bevételi oldalon szerepelt. 

Jelenleg szerepeltetve van-e és milyen összegben? Döntött korábban a testület arról, hogy az 

ingatlanok eladását hogyan fogják reklámozni, pl. országos napilapokban, nagyobb irodákat 

megbízva.  

 

Simonyi György képviselő: 500 E Ft-ot tud legfeljebb elképzelni az ElevenPont támogatására, a 

sport támogatásától elvonva.  

 

Zakar Ágnes képviselő: ügyrendi javaslata, hogy a termálkút kútfúrás kérdésében a jelenlévő 

Mészáros János szót kaphasson.  

 

Radványi G. Levente alpolgármester: az ügyrendi javaslatot szavazásra bocsátja.  
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Szavazás eredménye 

 

#: 1163   Száma: 2006.02.21/1/0/ 

Ideje: 2006.febr..21 10:23 

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 10 71.42 55.56 

Nem 2 14.29 11.11 

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 - 

Lakatos Pálné Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Simonyi György Igen - 

Szegő Eta Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Eszes Sándor Nem - 

Magyar Judit Nem - 

Hankó László Tart. - 

Radványi G. Levente alpolgármester Tart. - 

Benkovits György Távol - 

dr. Kiss László Távol - 

Wachsler Tamás Távol - 

Zsigmondi Éva Távol - 
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Fülöp Zsolt képviselő: dr. Pázmány Annamária képviselő felvetésére elmondja, hogy az 

ingatlancsomagot saját maga javasolta, amelyet az Iroda össze is állított, és kb. 500 M Ft-os tétel. 

Ez nem a mostani költségvetést érinti, mert ugyan be lehetne állítani, mint értékesíthető terület, de 

nagy valószínűséggel nem folyna be a pénzösszeg. Azért, mert a vagyongazdálkodással is kell 

kezdeni valamit, mégpedig koncepcionálisan. Ezen a téren is gyökeres változtatásra van szükség. 

Ezt a vagyon csomagot is be kellene vinni egy nagyobb változás elindításába, és ennek a 

hasznosítása révén lehetne majd az Önkormányzatnak bevétele. Ez azon javaslathoz tartozik, 

amelyet mondott, hogy most legyen költségvetés, és azonnal kezdjék el ezen változtatásokat, úgy 

a vagyongazdálkodás terén is.  

 

Mészáros János vállalkozó: elmondja, hogy elindult egy folyamat a Pap-szigeten. Korábban 

egyeztetett volt Polgármester Úrral, ill. Alpolgármester Úrral. Először meg kellett tervezni a kutat. 

A kút tervezése 750.000 Ft-ba került, amelyet saját maga megelőlegezett addig, amíg a városnak 

lesz elegendő pénze a kifizetésre. A tervekre egy év után kiadták az engedélyt, ma jelenleg 

érvényes fúrási engedélye van a városnak a geodéziai bemérés alapján a hajóállomásra. Ezek után, 

mivel a városnak nincs erre pénze, felajánlotta a dunabogdányi telkét, amely 27.800.000 Ft-ra lett 

felértékelve. A városnak a telket ajándékozási szándékkal ajánlotta fel. Furcsának tartotta, hogy 

nem akarják a képviselők tervezni a költségvetésben a termálkút fúrását. Kérdése, hogy ha a kutat 

nem fúratja meg a város, akkor miért beszél a Pap-sziget fejlesztéséről? Aki tanult logikát, az 

tudja, hogy a premisszákból lehet a konklúziót levonni. Az első premissza, hogy legyen kút, a 

második, hogy árvíz mentesíteni kell azokat a helyeket, ahová építeni szándékozik a beruházó. 

Kérdése, hogy az utóbbi öt vagy tíz évben ki ajánlott fel ekkora összeget a városnak? Kéri a 

testületet, ha szavazás történik a kérdésben, akkor pozitívan bírálják el a helyzetet.  

Elküldte ajánlatát a testületnek, kéri olvassák át, egy kitételt tett, hogy a kvótából 10%-ot kér. Erre 

azért van szükség, hogy ha az elkövetkezendő időszakban eladásra kerülne a kút, akkor még 

mindig meg tudjon 10%-ot menteni a városnak.  

Szívesen válaszol a képviselők által felmerült további kérdésekre.  

 

dr. Dragon Pál képviselő: kérdése, hogy mikor értékelték fel a dunabogdányi telket és meddig 

van a kútfúrás engedély? 

 

Mészáros János vállalkozó: az engedélyt decemberben adták ki. Saját maga csak készfizető kezes 

volt a hivatal mögött. A hivatalnak nem volt az engedélyezésre pénze, ezért azt előfinanszírozta. 

Nem tudja, hogy mi van pontosan a szerződésben, valószínűleg egy évig adják meg az engedélyt. 

Az erre vonatkozó jogszabályokat nem ismeri.  

 

Eszes Sándor képviselő: kérdése, miért nem működik most a kút? Az árvízmentesítés az 

hasonlóan fontos-e, mint a kút léte?  

 

Mészáros János vállalkozó: a kutat 35 éve építették, rossz helyre fúrták, rossz technológiával, 

műszakilag hibás volt. Vízbetörés volt különböző helyeken. Kiemeli, minden kutat, mert 

elmeszesedés jellemző rá, öt évenként savazással és más módszerekkel fel szokták javítani. Ebben 

a kútban agresszív a víz, marja szét a csőrendszert, a jelenlegi helyszín is alkalmatlan, ahol fúrtak 

annak idején. Új helyszínen, új kutat fúrnának, új technológiával, új módszerekkel. A 

hajóállomásnál van egy vetővonal, amely egy szakmai kifejezés, és azt jelenti, hogy a föld 
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geológiai térképe szerint nagy a valószínűsége, hogy ha a vetővonalba belefúrnak, termálvizet 

találnak. Három geológus szakvéleményét hallgatták meg a kérdésben.  

Ha két legfontosabb premisszát, a termál kutat, és a víz valamilyen szintű betöltését szükséges 

megoldani. Az megoldható úgy is, hogy mivel a termálvizet nem lehet direktbe a Dunába engedni, 

egy belső tóba engedik a vizet, és utána a szikkasztott vizet pedig a Dunába.  

Saját költségén készítetett látványterveket, amelyeket megtekintésre a képviselők rendelkezésére 

bocsát.  

 

Eszes Sándor képviselő: kérdése, hogy hová kerül a kút?  

 

Mészáros János vállalkozó: nem a régi helyére, hanem 500 m-re légvonalban, a hajóállomás 

mellé.  

 

Radványi G. Levente alpolgármester: kiegészítésként elmondja, hogy decemberben született az 

engedély, amely két évig érvényes. Két éven belül be kell fejezni a fúrást, ill. az engedély egy 

évvel meghosszabbítható.  

 

Eszes Sándor képviselő: kérdése, ha mindez megvalósul, az árvízmentesítést ki végezné el? 

 

Mészáros János vállalkozó: megítélése szerint az a beruházónak lenne a dolga. Van pl. egy 

jachtkikötő lehetősége a holtág északi szakaszában, amelyet ki lehetne merni, és a kikerülő 

földmennyiséget be lehetne teríteni. Erre műszaki számítások készültek egy szentendrei 

hadmérnök részéről.  

 

Hankó László képviselő: elhangzott, hogy eléggé „csődközeli” állapotban áll a költségvetés. 

Véleménye szerint a kútfúrást érdemesebb lenne elhalasztani az új testület megalakulásáig. 

Számára nem elég meggyőző érv, hogy csak valószínűsíthető a termálvíz az említett szakaszon.  

Saját maga nem támogatja a 30 M Ft megszavazását.  

 

Mészáros János vállalkozó: kiemeli, hogy a termálkút megfúrása a város hosszú távú sorsát tudná 

meghatározni. Az ország területén sehol nem lehet biztonsággal állítani, hogy találhatnak 

megfelelő, jó minőségű vizet. Helyben már egyszer fúrtak, 350 liter volt a kezdeti vízmennyiség, 

és megfelelő hőfokkal, 40-45 ºC-kal rendelkezett. Tehát már van rá egy precedens.  

 

dr. Bindorffer Györgyi képviselő: kérdése, hogy a 27 M Ft-ot érő telket eladja-e Mészáros János, 

és azon 27 M Ft-ot fekteti be a kútfúrásba? Nem kifejezetten ajándékról van szó, mert ha ott lesz 

víz, akkor annak hasznából a vállalkozó is részesedni fog, nemcsak a város. Mikorra tudja a 27 M 

Ft-ot előállítani?  

 

Mészáros János vállalkozó: a 27 M Ft-ot máris előállította, mert abban a pillanatban, amikor a 

kútfúrók eldöntötték, hogy kivel fúratják meg, a telket megpróbálják eladni, és amilyen gyorsan 

csak lehet, megpróbálják pénzzé tenni.  

Nagy valószínűséggel egy idő után saját maga nem vesz részt a Pap-szigeti fejlesztésekben. 

Annyit kért csak, hogy ne legyen vagyonvesztése. Szeretné az üzletmenetét továbbfolytatni 

Szentendrén, mert van egy vendégköre, amelyet az elmúlt 10 évben megszerzett.  

Elmondja, hogy van olyan fúrást végző társaság is, amelyik befogadná ebben az értékben a 

természetbeni felajánlást, a másik részét készpénzben, mert a fúróknak is ki kell fizetni a bérüket, 
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a TB-t és egyéb járulékot.  

 

dr. Bindorffer Györgyi képviselő: közbeszerzés köteles kérdésről van szó, másrészt az 

Önkormányzatnak nem természetbeni ajándékra van szüksége. Ha az Önkormányzat hozzájárul a 

30 M Ft-hoz, csak abban az esetben tudja támogatni, ha az Önkormányzatnak plusz munkálatai 

nincsenek. Kérdést tesz fel Mészáros Úr a Pap-szigeti fejlesztésekből való kimaradására 

vonatkozóan, melyre Mészáros János vállalkozó válaszol.  

 

dr. Dragon Pál képviselő: kérdést tesz fel a telek azonnali mobilizálhatóságára vonatkozóan, 

amelyre Mészáros János vállalkozó válaszol.  

 

Szegő Eta képviselő: kérdést tesz fel a lehetséges pap-szigeti befektetőkre vonatkozóan, melyre 

Mészáros János vállalkozó válaszol.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: ügyrendi javaslata, hogy a testület a vitát zárja le, és a módosító 

indítványokról szavazzon.  

 

Radványi G. Levente alpolgármester: az ügyrendi javaslatot szavazásra bocsátja.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1164   Száma: 2006.02.21/1/0/ 

Ideje: 2006.febr..21 10:53 

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 93.33 77.77 

Nem 1 6.67 5.56 

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. Dietz Ferenc Igen - 

dr. Dragon Pál Igen - 

Eszes Sándor Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hankó László Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Lakatos Pálné Igen - 
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Magyar Judit Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 

Simonyi György Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Zsigmondi Éva Igen - 

Szegő Eta Nem - 

dr. Bindorffer Györgyi Távol - 

dr. Kiss László Távol - 

Wachsler Tamás Távol - 

 

     

Radványi G. Levente alpolgármester: jelzi, hogy a határozati javaslat megfogalmazásra kerül a 

későbbiekben, majd azt követően döntenek.  

 

Szegő Eta képviselő: kéri Alpolgármester Urat, hogy szavazás előtt adjon szót számára. 

 

Horváth Győző képviselő: módosító javaslata a sporttámogatással kapcsolatban, hogy a tavalyi 

költségvetési szintre állítsák vissza, tehát pluszban 2 M Ft-ot kér betervezni, mert annyival 

kevesebb van a tavalyihoz képest.   

 

Radványi G. Levente alpolgármester: módosító javaslatként elhangzottak az alábbiak: 

Simonyi György képviselő a sporttámogatásból kér elvonni 500 E Ft-ot a 11let javára. Magyar 

Judit képviselő a sportünnepségek terhére javasolt 1 M Ft-ot a 11let számára. Fülöp Zsolt 

képviselő a májusi-júniusi ülésre javasol meghatározni feladatot. 

 

Puhl Márta irodavezető: a sporttámogatás esetében Horváth Győző 2 M Ft kiadási előirányzat 

emelési javaslatot tett, forrás megjelölése nélkül. Magyar Judit 1 M Ft-ot javasol az a 11let-re 

forrás nélkül. A SZEVI-t javasolták csökkenteni 1 M Ft-tal, amelyet a Gondolat TV támogatására 

fordítanának. A kiadás-bevétel főösszegét a többi javaslat nem befolyásolja. Zakar Ágnes 

képviselőnek volt a 10 M Ft-os javaslata az út-híd keret elkülönítése, ezt a rendeletben kellene 

szabályozni.  

Ha a Pásztor utcáról beszélnek, akkor azt át kell sorolni vagy útfelújításra, vagy útberuházásra. 

Lehet, hogy az út-híd keretet csökkentik ennyivel, és a felújítást növelik. Módosító indítvány 

lehet, hogy a működtetést csökkentik 8 M Ft-tal, és a beruházást emelik 8 M Ft-tal.  

Egyedül a sporttámogatás 2 M Ft-jának és az 1 M Ft-os 11let támogatásnak nincs meg a forrása, 

tehát 3 M Ft-tal nőtt a kiadás.  

A Pásztor u. egyszer benne van a költségvetésben a forráshiánynál, másrészt pedig az 1/3-as 

oldalon. Nem kell módosító indítvány legyen, mert a felújításoknál szerepel a 8 M Ft. Tehát marad 

az út-híd keret 42 M Ft.  

 

Zakar Ágnes képviselő: javasolja 2 M Ft-ot az egyéb kulturális tevékenységből levenni és azt a 

Gondolat TV-re fordítani. A Pásztor utca ügyét támogatja, de a 10 M Ft helyett 20 M Ft-ot javasol 

útalapként, hogy a Pásztor utcán kívül más utca is részesedhessen a pénzből.  

 

dr. Molnár Ildikó jegyző: elmondja, hogy a 42 M Ft-ból várják el a hivataltól a sarazást, a 

táblázást, a zebrafelfestést és a kátyúzást is. Lehet abból az összegből lekötni más célra, de attól 
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tart, hogy ismételten érdemtelen támadások érik a Városüzemeltetési Csoportot, hogy nincs tábla, 

zebra, közlekedési utakon záróvonal felfestve, amelyektől a város biztonságos közlekedését 

lehetne elvárni.  

 

dr. Dietz Ferenc képviselő: ügyrendi javaslatában rövid szünet elrendelését kéri.  

 

Radványi G. Levente alpolgármester: az ügyrendi javaslatot szavazásra bocsátja.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1165   Száma: 2006.02.21/1/0/ 

Ideje: 2006.febr..21 11:07 

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 11 78.57 61.11 

Nem 1 7.14 5.56 

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: 

 

Benkovits György Igen - 

dr. Dietz Ferenc Igen - 

dr. Dragon Pál Igen - 

Eszes Sándor Igen - 

Hankó László Igen - 

Lakatos Pálné Igen - 

Magyar Judit Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Zsigmondi Éva Igen - 

Fülöp Zsolt Nem - 

Horváth Győző Tart. - 

Simonyi György Tart. - 

dr. Bindorffer Györgyi Távol - 

dr. Kiss László Távol - 

Szegő Eta Távol - 

Wachsler Tamás Távol - 
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A Képviselő-testület 11.07 órától 11.23 óráig szünetet tart.  
 

 

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

határozatképes, a jelenlévő képviselők száma 15 fő.  

A testület egyeztetése alapján a határozati javaslatot ismerteti, mely szerint:  

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy készüljön intézkedési 

terv az alábbi témák koncepcionális kidolgozására: 

Határidő: beszámoló elkészítésére: 2006. áprilisi testületi ülés, Felelős: a Polgármester, ill. a 

hivatal tekintetében a jegyző. 

A határozati javaslat egyes pontjainak ismertetésére a megbeszélés alapján felkéri Benkovits 

György képviselőt.  

 

Benkovits György képviselő: a testület öt területre vonatkozóan kívánta összefoglalni az 

intézkedési terv tartalmát. 

1. A Képviselő-testület szervezeti felépítése, struktúrájának optimalizálása. (Azokat a 

kérdéseket is magába foglalná, amelyeket Simonyi György képviselő is említett.) 

2. A hivatal racionalizálása - létszámgazdálkodásával kapcsolatos feladatokat ölelné fel, 

részben strukturális, részben pedig optimalizálást jelentenének.  

3. Ugyanezt az intézményrendszerrel kapcsolatban is javasolják elvégezni.  

4. A tulajdongazdálkodás, a tulajdonnal való gazdálkodás javítása érdekében tett 

intézkedéseket tartalmazná.  

5. Egy csomag, amelyik a város bevételeinek növelését irányozza elő.  

 

Puhl Márta irodavezető: a második két pontra vonatkozóan a költségvetési rendelet tartalmaz 

útmutatót. Azon feladatokat április előtt kell megvalósítani, mert 2006. április 1-től kötelező 

béremelést kell végrehajtani. Tehát ezt megelőzően az intézményvezetőknek és a hivatalnak el kell 

végeznie a létszám-racionalizálást, hogy kötelezettséget lehessen vállalni a bérfejlesztésre. Tehát 

amíg nem látható a megtakarítás, addig nem rendezhetik a béreket. 2006. március 20. dátum 

szükséges az intézkedési tervhez, hogy 2006. április 1-jével végrehajthatóvá váljék a bérrendezés.  

 

Radványi G. Levente alpolgármester: javasolja a 2-3. pontra ezen határidőt megjelölni.  

 

Benkovits György képviselő: egyetért a határidőre vonatkozó javaslattal, de legalább március 25-

ét javasolja, hogy az új, megválasztott polgármesternek legyen mozgástere azt véleményezni.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: szeretné, ha a vagyongazdálkodást nevesítenék, kibontanák egy kissé 

részletesebben:  

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás. Mi az, ami forgalomképes, 

forgalomképtelen vagyon. Nevesítené a 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő 

vállalkozásokat, mint a VSZ Rt. és Kht. Ehhez kapcsolódhatna a három lakótelepi képviselő 

által előterjesztett Fűtőmű leválasztásnak a megvizsgálása is.  
 

dr. Bindorffer Györgyi képviselő: nem kapott választ egy előző kérdésére, mit jelent a máshová 

nem sorolt sporttevékenység 13.950 E Ft-tal.  
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Radványi G. Levente alpolgármester: a válaszra a határozati javaslatról történő szavazást 

követően visszatér.  

Fülöp Zsolt és Benkovits György képviselők módosításaival kiegészített határozati javaslatot 

szavazásra bocsátja.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1166   Száma: 2006.02.21/0/0/ 

Ideje: 2006.febr..21 11:32 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elfogadva 

Minősített 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 - 

Lakatos Pálné Igen - 

Magyar Judit Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 

Simonyi György Igen - 

Szegő Eta Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Zsigmondi Éva Igen - 

Eszes Sándor Távol - 

dr. Kiss László Távol - 

Wachsler Tamás Távol - 
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Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

65/2006. (II.21.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testület úgy dönt, hogy készüljön intézkedési terv az 

alábbi témák koncepcionális kidolgozására: 

 

1.  A Képviselő-testület szervezeti felépítése, struktúrájának optimalizálása. 

2.  A Polgármesteri Hivatal racionalizálása és feladat elvégzésének optimalizálása.  

3.  Az önkormányzati intézményrendszer racionalizálása.  

4.  Az önkormányzati tulajdonnal való gazdálkodás javítása.  

a) Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (forgalomképes és forgalomképtelen 

vagyon). 

b) A 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő vállalkozások (VSZ Rt. és Kht.) vizsgálata.  

5.  Az önkormányzat bevételeinek növelése.  

 

Határidő:  1., 4. és 5. pont: beszámoló elkészítésére: 2006. áprilisi testületi ülés 

 2. és 3. pont: 2006. március 25.  

Felelős:  Polgármester, Jegyző 

 

 

 

 

Radványi G. Levente alpolgármester: a testület a továbbiakban a költségvetési rendeletre 

vonatkozó módosító javaslatokról dönt. 

dr. Dragon Pál képviselő a szünetben kérdést tett fel, hogy a Barackvirág utcát érintő felújítás hol 

található a táblázatban.  

 

Puhl Márta irodavezető: a Berkenye utcát érintette a képviselői keret, az pedig a 4. sz. melléklet 

1. oldalának a vége felé található, az út-híd keret terhére (42 M Ft). 

 

Radványi G. Levente alpolgármester: a Termálkút fúrásával kapcsolatban javasolja rögzíteni a 

rendelet-tervezet 20. § (2) bekezdésében: j) Termálkút fúrás.  

A módosító javaslatot szavazásra bocsátja.  
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Szavazás eredménye 

 

#: 1167   Száma: 2006.02.21/0/0/ 

Ideje: 2006.febr..21 11:35 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 93.33 77.77 

Nem 1 6.67 5.56 

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 - 

Lakatos Pálné Igen - 

Magyar Judit Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 

Szegő Eta Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Zsigmondi Éva Igen - 

Simonyi György Nem - 

Eszes Sándor Távol - 

dr. Kiss László Távol - 

Wachsler Tamás Távol - 

 

     

 

 

Radványi G. Levente alpolgármester: Zakar Ágnes képviselő módosító javaslata volt, hogy az 

üzemeltetés, fenntartás kereten belül 10 M Ft kerüljön nevesítésre úttársulás céljára.  

A módosító javaslatot szavazásra bocsátja.  
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Szavazás eredménye 

 

#: 1168   Száma: 2006.02.21/0/0/ 

Ideje: 2006.febr..21 11:36 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 12 80.00 66.66 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 3 20.00 16.67 

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 - 

Lakatos Pálné Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Zsigmondi Éva Igen - 

Magyar Judit Tart. - 

Simonyi György Tart. - 

Szegő Eta Tart. - 

Eszes Sándor Távol - 

dr. Kiss László Távol - 

Wachsler Tamás Távol - 
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Radványi G. Levente alpolgármester: Zakar Ágnes képviselő részéről módosító javaslat hangzott 

el, hogy a Szentendre és Vidéke c. újság támogatását csökkentsék 1 M Ft-tal, ill. a az 1 M Ft-

ot a Gondolat TV támogatására fordítsák.  
 

dr. Bindorffer Györgyi képviselő: kérdést tesz fel a máshová nem sorolt sporttevékenységre 

vonatkozóan, melyre Puhl Márta irodavezető válaszol.  

 

Lakatos Pálné képviselő: támogatja a Szentendre és Vidéke c. újság jövőben tervezett kétheti 

kiadását, de ha most elvonják a pénzt, akkor lehet, hogy azonnal meg kell azt valósítaniuk, mert 

nem fogják tudni kiadni az újságot hetente.  

 

Radványi G. Levente alpolgármester: válasza, hogy az önkormányzati intézményeket sem 

kérdezték meg, meg tudják-e valósítani a 10%-os létszám- vagy költségcsökkentést.  

 

Zsigmondi Éva képviselő: véleménye szerint a Gondolat TV-t kevesen tudják nézni a városban, 

ugyanúgy, ahogy az újságot is kevesen vásárolják meg.  

 

Zakar Ágnes képviselő: jelzi, hogy a költségvetési koncepcióban is szerepelt a Gondolat TV 

támogatása. Elmondja, hogy a TV-t szép számban nézik a város lakói.  

 

Radványi G. Levente alpolgármester: Zakar Ágnes képviselő módosító javaslatát szavazásra 

bocsátja.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1169   Száma: 2006.02.21/0/0/ 

Ideje: 2006.febr..21 11:43 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 10 76.92 55.55 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 3 23.08 16.67 

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 - 
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Fülöp Zsolt Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Lakatos Pálné Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Zsigmondi Éva Igen - 

Hankó László Tart. - 

Magyar Judit Tart. - 

Simonyi György Tart. - 

Benkovits György Távol - 

Eszes Sándor Távol - 

dr. Kiss László Távol - 

Szegő Eta Távol - 

Wachsler Tamás Távol - 

 

     

 

 

Radványi G. Levente alpolgármester: 11let-tel kapcsolatban hangzott el egyrészt Magyar Judit 

képviselő részéről 1 M Ft-os javaslat. Megállapítja, hogy Magyar Judit képviselő visszavonja 

módosító javaslatát.  

Simonyi György képviselő javaslata volt, hogy 500 E Ft-tal támogassák a 11let-et, amelyet a 

sportegyesületek támogatása 8 M Ft-jából vonjanak el.  

 

dr. Bindorffer Györgyi képviselő: nem javasolja Simonyi György képviselő módosító javaslatát 

elfogadni.  

A máshová nem sorolt sporttevékenység 3.700 E Ft-jából vonjanak el 500 E Ft-ot az 

ElevenPont számára, és maradjon 3 M Ft.  

 

Radványi G. Levente alpolgármester: elsőként Simonyi György képviselő módosító javaslatát 

szavazásra bocsátja.  
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Szavazás eredménye 

 

#: 1170   Száma: 2006.02.21/0/0/ 

Ideje: 2006.febr..21 11:48 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elutasítva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 6 42.86 33.34 

Nem 4 28.57 22.22 

Tartózkodik 4 28.57 22.22 

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 - 

Magyar Judit Igen - 

Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 

Szegő Eta Igen - 

Zsigmondi Éva Igen - 

dr. Bindorffer Györgyi Nem - 

dr. Dragon Pál Nem - 

Fülöp Zsolt Nem - 

Lakatos Pálné Nem - 

dr. Dietz Ferenc Tart. - 

Horváth Győző Tart. - 

dr. Pázmány Annamária Tart. - 

Zakar Ágnes Tart. - 

Eszes Sándor Távol - 

dr. Kiss László Távol - 

Simonyi György Távol - 

Wachsler Tamás Távol - 
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Radványi G. Levente alpolgármester: dr. Bindorffer Györgyi képviselő módosító indítványát 

szavazásra bocsátja.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1171   Száma: 2006.02.21/0/0/ 

Ideje: 2006.febr..21 11:49 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 11 73.33 61.10 

Nem 1 6.67 5.56 

Tartózkodik 3 20.00 16.67 

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 - 

Hankó László Igen - 

Magyar Judit Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 

Simonyi György Igen - 

Szegő Eta Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Zsigmondi Éva Igen - 

Fülöp Zsolt Nem - 

dr. Dragon Pál Tart. - 

Horváth Győző Tart. - 

Lakatos Pálné Tart. - 

Eszes Sándor Távol - 

dr. Kiss László Távol - 

Wachsler Tamás Távol - 
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Radványi G. Levente alpolgármester: Horváth Győző képviselő módosító javaslata volt, hogy a  

sportegyesületek támogatását növeljék 2 M Ft-tal az út-híd keret terhére. A módosító javaslatot 

szavazásra bocsátja.  
 

Szavazás eredménye 

 

#: 1172   Száma: 2006.02.21/0/0/ 

Ideje: 2006.febr..21 11:50 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elutasítva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  
 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 4 26.67 22.22 

Nem 4 26.67 22.22 

Tartózkodik 7 46.66 38.89 

Szavazott 15 100.00 83.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   16.67 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

dr. Dietz Ferenc Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Lakatos Pálné Igen - 

dr. Bindorffer Györgyi Nem - 

Magyar Judit Nem - 

Radványi G. Levente alpolgármester Nem - 

Szegő Eta Nem - 

Benkovits György Tart. - 

dr. Dragon Pál Tart. - 

Hankó László Tart. - 

dr. Pázmány Annamária Tart. - 

Simonyi György Tart. - 

Zakar Ágnes Tart. - 

Zsigmondi Éva Tart. - 

Eszes Sándor Távol - 

dr. Kiss László Távol - 

Wachsler Tamás Távol - 

 

dr. Pázmány Annamária képviselő: felhívja a figyelmet, hogy az Árvácska Állatvédő Egyesület 

levele kiosztásra került a képviselők részére.  

 

Radványi G. Levente alpolgármester: jelzi, hogy az Egyesület pénzzel történő támogatást nem 

igényelt, hanem szervezési intézkedést. A későbbiekben tárgyalnak a kérdésről.  
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Zakar Ágnes képviselő: visszavonja a máshová nem sorolt kulturális tevékenységre 

vonatkozó módosító javaslatát.  
 

Szegő Eta képviselő: ismerteti a költségvetéssel kapcsolatos észrevételeit.  

 

Radványi G. Levente alpolgármester: a módosításokkal a rendelet-tervezetet szavazásra bocsátja.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1173   Száma: 2006.02.21/0/0/ 

Ideje: 2006.febr..21 11:56 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 86.67 72.22 

Nem 2 13.33 11.11 

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 - 

Lakatos Pálné Igen - 

Magyar Judit Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Zsigmondi Éva Igen - 

Simonyi György Nem - 

Szegő Eta Nem - 

Eszes Sándor Távol - 

dr. Kiss László Távol - 

Wachsler Tamás Távol - 

 



 28 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

10/2006. (II.24.) Önk. sz. rendelete 

az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször 

módosított 1990. évi törvény 16.§ (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló, többször 

módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65.§ (1) bekezdésében, a Magyar Köztársaság 2006. évi 

költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvényben meghatározottaknak megfelelően Szentendre 

Város Önkormányzata 2006. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja, figyelembe véve az 

államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet előírásait. 

 

 

I. rész  

Szentendre Város Önkormányzat 2006. évi költségvetése 
 

1. § 
 

A Képviselő-testület 

(a) a bevételi főösszeget 6 226 677   EFt-ban,    

              Hatmilliárd-kettőszázhuszonhatmillió-hatszázhetvenhétezer  

                                                                    forintban  

(b) a kiadási főösszeget        6763677 EFt-ban, azaz 

 Hatmilliárd-hétszázhatvanhárommillió-hatszázhetvenhétezer                                                                                                

forintban                

(c) a hiányt   537 000 E Ft-ban, azaz  

 Ötszázharminchétmillió forintban 

                                                                                               

állapítja meg. 

 

2. § 
 

(1) A költségvetés mérlegét a Képviselő-testület e rendelet 1. számú mellékletben foglaltak 

szerint hagyja jóvá. 

(2) Az 1. §-ban megállapított kiadási és bevételi főösszegek címek, alcímek, előirányzat 

csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését a 2. számú melléklet 

tartalmazza. 

 

3. § 

 

A Képviselő-testület a hiány finanszírozására 237.000 EFt, azaz Kettőszázharmichétmillió                              

forint felhalmozási célú hitel felvételét hagyja jóvá. 

A működési hiány kezelésére a bankszámlaszerződés szerinti 300.000 E Ft, azaz 

Háromszázmillió forint folyószámla hitel szolgál. 

 



 29 

4. § 
 

Szentendre Város Önkormányzat 2006. évi kiadási és bevételi főösszegéből a helyi kisebbségi 

önkormányzatok bevételi és kiadási előirányzatait az 5/C. számú melléklet tartalmazza. Az 

előirányzat beépül az Önkormányzat költségvetésébe. 

 

5. § 

 

(1) A Képviselő-testület 

(a) a Polgármesteri Hivatalban ellátott önkormányzati feladatokat, kiemelt 

előirányzatonként az 5. számú melléklet szerint, 

(b) a felújítási előirányzatokat célonként a 3.számú melléklet szerint, 

(c) a beruházási előirányzatokat célonként a 4. számú melléklet szerint, 

(d) a Polgármesteri Hivatal címen belüli támogatásokat, pénzeszköz átadásokat 

jogcímenként a 5/B. számú melléklet szerint, 

(e) a több éves kihatással járó kötelezettségeket a 6.számú melléklet szerint hagyja 

jóvá. 

(2) A hosszú lejáratú kötelezettségeket a 7. számú melléklet tartalmazza. 

 A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2006. 2007. 2008. évi alakulását a 

8. számú melléklet mutatja be mérlegszerűen. 

 Az előirányzat-felhasználási tervet a 9. számú melléklet tartalmazza. 

 

 

6. § 
 

(1) A Képviselő-testület a 2006. évi költségvetésben a költségvetési törvény utasítása szerint 

30.925 E Ft államháztartási céltartalékot képez, mely a helyben maradó személyi 

jövedelemadó 5,59 %-a, általános tartalékot nem képez. 

(2) A céltartalék felszabadítása esetén az a működési  kiadások finanszírozását szolgálja. 

(3) A Képviselő-testület tartalékként kezel 40.000 EFt-ot a folyamatban lévő peres ügyek 

pénzügyi rendezésére. 

(4) A céltartalék nem tartalmaz előirányzatot az évközi fejlesztések pénzügyi rendezésére. 

Év közben tartós kötelezettség csak akkor vállalható, ha annak pénzügyi kihatása nem 

jár többlet igénnyel. 

 

7. § 
 

(1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal létszámát 2006. január 1-től 119 főben 

határozza meg és a létszámcsökkentést követően legkésőbb 2006.június 30-ig.módosítja. 

(2) A Képviselő-testület az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek 

létszámát a 2. számú melléklet szerint határozza meg és a létszámcsökkentést követően 

legkésőbb 2006.junius 30-ig.módosítja. 

(3) A Polgármesteri Hivatalban, közszolgálati jogviszonyban álló középfokú iskolai 

végzettséggel rendelkező köztisztviselők az alapilletményük 10%-ának, a felsőfokú 

iskolai végzettséggel rendelkező köztisztviselők az alapilletményük 30%-ának megfelelő 

mértékű illetménykiegészítésre jogosultak. 
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II. rész 

Szentendre Város Önkormányzat költségvetése végrehajtásának 

szabályai 

 

8. § 

 

(1) Szentendre Város Önkormányzat költségvetési intézményeinek és a Polgármesteri 

Hivatalnak költségvetési alapokmányaikat e rendelet mellékleteiben meghatározott 

összegekkel kell elkészíteniük. 

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza az Önkormányzat intézményeit és a Polgármesteri 

Hivatalt az előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadásoknak a befolyt 

bevételek arányában történő teljesítésére. 

(3) A költségvetési intézmények a költségvetésben meghatározott előirányzat csoportoktól, 

kiemelt előirányzatoktól e költségvetési rendeletben foglaltak szerint térhetnek el. 

(4) A költségvetési intézményeknél a tervezett saját bevételek elmaradása nem vonhatja 

maga után a költségvetési támogatás növekedését. 

(5) A költségvetési intézmények támogatása csak az alaptevékenységre és az ezzel 

összefüggő kiadásokra használható fel. 

 

 

9. § 
 

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetését, bevételi és kiadási előirányzatát, 

valamint a költségvetési intézmények és Polgármesteri Hivatal költségvetését – 

rendeletének módosításával – testületi döntéssel megváltoztathatja. Az előirányzat 

módosítás nem érintheti az Országgyűlés, illetve a Kormány kizárólagos előirányzat-

módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.  

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet az 

Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a Polgármester a Képviselő-

testületet tájékoztatja.  

(3) Ha év közben a (2) bekezdésben felsorolt szervek előirányzatot zárolnak az 

Önkormányzatnál, úgy annak kihirdetését követően a Polgármester haladéktalanul a 

Képviselő-testület elé terjeszti a költségvetési rendelet módosítását. 

(4) Év közben folyamatosan a testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet 

módosítását: 

(a) központi szervek által biztosított pótelőirányzat tervbevételére; 

(b) az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek saját hatáskörben végrehajtott előirányzat 

módosításainak tervbevételére; 

(c) a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben hozott Polgármesteri 

átcsoportosítások tervbevételére. 

(5) A Polgármester pótköltségvetési rendelettervezetet köteles a Képviselő-testület elé 

terjeszteni, ha év közben a körülmények oly módon változtak meg, hogy azok az 

Önkormányzat költségvetésének végrehajtását jelentősen veszélyeztetik.  
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10. § 
 

Előirányzat-módosítás a (2) bekezdés kivételével a Képviselő-testület kizárólagos hatásköre. 

(1) A Képviselő-testület a 2006. évi jóváhagyott költségvetési előirányzat csoportok, 

kiemelt előirányzatok tekintetében magának tartja fenn a jogot az előirányzatok év 

közbeni megváltoztatására. 

(a) a költségvetési szerveket érintően: 

- pénzmaradvány jóváhagyása, ezen belül a személyi juttatások, munkaadót terhelő 

járulékok 

- az önkormányzati költségvetési támogatás változtatása 

- az intézményi alaptevékenység bevételi előirányzat változtatása 

- a költségvetési előirányzatok zárolása 

(b) a Polgármesteri Hivatalt, mint az Önkormányzat gazdálkodását lebonyolító költségvetési 

szervet illetően: 

- a felhalmozási célú kiadások és pénzeszköz átadások főösszegének 

megváltoztatása 

- a szabad maradványokat nem érintően a működési, felhalmozási célú kiadások és 

pénzeszköz átadások közötti előirányzat átcsoportosítása 

- a pénzmaradvány, ezen belül a személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok 

jóváhagyása, kötelezettséggel nem terhelt szabad maradvány felosztása 

- az Önkormányzat saját működési és felhalmozási bevételeinek módosítása 

- a költségvetésben jóváhagyott bevételi, kiadási főösszeg megváltoztatása 

(2) A Képviselő-testület a Polgármesternek a jóváhagyott költségvetésen belül az alábbi 

esetekben biztosít előirányzat módosítási jogot: 

(a) az intézményen belüli működési feladat-átrendezésből következő előirányzat-

módosítás, ha a feladatok, illetve azok teljesítése, a feltételek, a folyamatok a 

tervezéskor számításba vettől eltérően alakulnak 

(b) az intézményi költségvetési támogatás ágazati szintű előirányzatának betartása mellett 

átcsoportosítás a részben önállóan gazdálkodó intézmények között, ha azok feladataiban 

jelentős változás következett be 

(c) a költségvetési intézmények működési kiadásain belüli kiemelt előirányzatok 

közötti átcsoportosítás 

(d) a Polgármesteri Hivatal működési kiadások előirányzatán belül az igazgatási 

tevékenység és egyéb önkormányzati feladatok közötti, kiemelt előirányzatokon 

belüli átcsoportosítás azzal a feltétellel, hogy önkormányzati feladat terhére 

igazgatási tevékenység nem vállalható. 

 

11. § 

 

(1) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv saját előirányzat módosítási hatáskörében a 

jóváhagyott költségvetésének bevételi és kiadási kiemelt előirányzatait módosíthatja az 

alábbiak szerint: 

(a) a Képviselő-testület által jóváhagyott pénzmaradványból a tényleges 

igénybevételnek megfelelően; 

(b) a Képviselő-testület által jóváhagyott bevételi előirányzaton felüli 
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többletbevételből a ténylegesen befolyt és a tárgyévi felhasználást szolgáló 

bevételek mértékéig. A végrehajtott előirányzat-növelés tartós 

kötelezettségvállalással és költségvetési támogatás igénnyel sem a költségvetési 

évben, sem a következő években nem járhat. 

(2) Az önállóan gazdálkodó intézmények a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli 

többletbevételeikből elsősorban a működést szolgáló dologi, felújítási és tárgyi eszköz 

beszerzési előirányzataikat emelhetik. A személyi juttatás előirányzatát legfeljebb a 

többletbevétellel összefüggő feladat elvégzéséhez szükséges dologi kiadásoknak az adott 

bevételből történő teljesítése után fennmaradó összeg erejéig, szerződéses bevétel esetén 

az abban meghatározott összeggel emelhetik. A végrehajtott előirányzat-növelés tartós 

kötelezettségvállalással nem járhat. 

(3) Személyi juttatásokra kizárólag: 

(a) az alaptevékenység körében végzett szolgáltatások ellenértékei 

(b) működési célú átvett pénzeszköz 

(c) a (2) bekezdésben meghatározott feltételekkel a költségvetési szerv helyiségei, eszközei 

tartós és eseti bérbeadásának díja 

címeken elért bevételi többletek fordíthatók a közvetlen közreműködők, valamint a 

feladatelvégzéséhez szükséges tevékenységet végző más dolgozók díjazása céljából abban az 

esetben, ha a bevételi előirányzat teljesült. 

(4) A költségvetési szerv dologi kiadásai körében megtervezett részelőirányzatok közötti 

átcsoportosítást – a vásárolt élelmezésre megtervezett előirányzat kivételével – hajthat 

végre.  

(5) A költségvetési szerv a személyi juttatások alrovatai, tételei között a feladatváltozással, 

illetve a feladat-végrehajtással kapcsolatban, saját hatáskörben átcsoportosítást hajthat 

végre. Az előirányzat-átcsoportosítás nem járhat tartós (következő évre áthúzódó) 

kötelezettség-vállalással. 

(6) A személyi juttatások előirányzatának évközi maradványa (átmeneti bérmegtakarítás) a 

költségvetési szerv hatáskörében felhasználható többletmunka, célfeladat díjazására, 

kiemelkedő teljesítmény jutalmazására. A felhasználni tervezett bérmegtakarítást a 

költségvetés teljesítésének félévi és három negyedéves beszámolójában ki kell mutatni. 

A bérmegtakarítás felhasználása tartós kötelezettségvállalással nem járhat. 

(7) Az OEP által finanszírozott SZEI a központilag folyósított támogatások módosításairól 

köteles a Polgármesteri Hivatalt tájékoztatni. 

(8) A részben önállóan gazdálkodó szerv előirányzatainak saját előirányzat-módosítási 

hatáskörében történő változtatására a GESZ vezetője jogosult. 
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12. § 

 

A normatív állami hozzájárulás 2005. évi elszámolásához kapcsolódó befizetési kötelezettség 

teljesítése érdekében az érintett intézmények részére befizetési kötelezettség írható elő. 

 

13. § 

 

Az önkormányzati támogatással fedezett beruházásokra, tárgyi eszköz beszerzésekre, 

felújításokra vonatkozó szerződésekben kötelezettséget vállalni előlegfizetésre és előleget fizetni 

nem lehet. 

 

 

14. § 

 

(1) A Működési célú támogatások címen tervezett előirányzatok terhére csak szerződésben 

vállalt kötelezettségek teljesíthetők. 

(2) A sport célú támogatásokról egy előzetesen kidolgozott, és elfogadott  szempontrendszer 

alapján dönt a hatáskörrel rendelkező bizottság. 

(3) A felújítások között megtervezett intézményi felújítások konkrét feladatra történő 

felhasználásáról a Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság dönt. 

 

 

15. § 

Követelések érvényesítése, követelésekkel kapcsolatos kedvezmények 

 

(1) Az Önkormányzatot és költségvetési szerveit illető lejárt, de esedékességükig meg nem 

fizetett követelések (továbbiakban: követelés) érvényesítése iránt az Önkormányzat és a 

Polgármesteri Hivatal esetében a Jegyző, egyéb költségvetési szerv esetében a 

költségvetési szerv vezetője köteles intézkedni. 

(2) Az Önkormányzatot illető tőke vagy kamat követelés részbeni vagy teljes elengedésére, 

illetve részletfizetés engedélyezésére (továbbiakban együtt: kedvezmények) 100.000 Ft 

egyedi értékhatárig a Polgármester, 100.001 Ft–tól 500.000 Ft egyedi értékhatárig a 

Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság, 500.001 Ft egyedi értékhatárt meghaladóan a 

Képviselő-testület jogosult. 

(3) A helyi adók, a gépjárműadó, valamint az adók módjára behajtandó köztartozások 

tekintetében a (2) bekezdés nem alkalmazandó, az azokkal kapcsolatos kedvezmények 

nyújtására az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény alapján, az abban foglaltak 

szerint a Jegyző jogosult. 

(4) Az Önkormányzat tulajdonában álló bérlakások bérbeadásából származó lakbér és egyéb 

díj követelések részletekben történő megfizetésének engedélyezésére, valamint az 

ezekből eredő kamatkövetelésekkel kapcsolatos kedvezmények nyújtására értékhatártól 

függetlenül a Polgármester jogosult. 

(5) A (2) és (4) bekezdésekben említett tőke vagy kamatkövetelésekkel kapcsolatos 

kedvezmények nyújtására kizárólag a Képviselő-testület jogosult, ha az adós a 

kedvezmény iránti kérelmének benyújtását megelőző 5 évben részesült valamilyen 

kedvezményben, de annak feltételeit nem tartotta be. 
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(6) A költségvetés jogos bevételeinek biztosítása céljából az Önkormányzathoz beérkezett 

téves utalások, túlfizetések visszautalására csak az adószámlák közti egyeztetések után 

kerülhet sor azzal, hogy 100.000 Ft és 300.000 Ft egyedi értékhatár között ebbe az 

ügyfelet és a Pénzügyi Csoportot is be kell vonni, 300.000 Ft egyedi értékhatár felett 

pedig részleges vagy teljes adóellenőrzést kell végrehajtani. 

(7) A Jegyző e paragrafusban szabályozott tevékenységéről negyedévente beszámolót 

köteles készíteni a Képviselő-testület részére. 

 

 

16. § 

 

(1) Az Önkormányzat feladatainak jobb ellátása érdekében pályázatot nyújthat be a 

pályázatot kiíró szakminisztériumok, szakmai alapok, területfejlesztési tanács, megyei 

önkormányzat stb. felé. 

(2) A benyújtandó pályázatokhoz szükséges önrész fedezete a Beruházási kiadások között 

nevesített előirányzat. 

(3) A benyújtandó pályázatokról a Költségvetési és Vagyon Bizottság, az illetékes bizottság 

és tanácsnok előzetes véleménye alapján a Képviselő-testület dönt. 

 

17. § 

 

(1) A költségvetési szerv – szerződés alapján – alkalmazottjának önkéntes kölcsönös 

biztosító pénztárral szembeni tagdíjfizetési kötelezettségét legfeljebb 1000 Ft/fő/hó 

összegben átvállalhatja. 

(2) Az Önkormányzat költségvetési intézményei hitelt nem vehetnek fel, kezességet nem 

vállalhatnak, értékpapírt nem vásárolhatnak, váltót nem bocsáthatnak ki és nem 

fogadhatnak el, pénzeszközeiket tartós betétként nem köthetik le. 

(3) Az Önkormányzat intézményei önálló bankszámlával nem rendelkezhetnek, 

pénzeszközeiket az Önkormányzat költségvetési számlájának alszámláin kötelesek 

tartani. 

(4) Az Önkormányzat által rendeletben meghatározott, a költségvetés részét képező alapok 

(pl. Környezetvédelmi Alap) bevételeit és kiadásait elkülönített alszámlán kell 

nyilvántartani. Az Alapok kiadásait az Alapok bevételeiből, csak a rendelkezésre álló 

összeg erejéig lehet teljesíteni, illetve azon kötelezettséget vállalni. 

(5) A részben önállóan gazdálkodó oktatási és egészségügyi intézmények pénzügyi-

gazdasági-számviteli, adminisztrációs, adatszolgáltatási tevékenységét a GESZ látja el 

az intézmények és a GESZ által megkötött e tevékenységre irányuló megállapodásnak 

megfelelően. 

 

18. § 

 

(1) Folyószámla-hitelszerződést (likviditási hitel) a Polgármester jogosult kötni az 

Önkormányzat számlavezető pénzintézetével, hitelszerződést pedig a költségvetés 

szerinti hitelképesség mértékéig, a Képviselő-testület jóváhagyásával. 

(2) A Polgármesteri Hivatal az alapellátás finanszírozását minden egyéb hitelezői követelést 

megelőzően köteles teljesíteni.  

(3) A 2006. évi hiány finanszírozására szolgáló működési hitel felvételére az csak akkor 
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kerülhet sor ha a működtetés a belső források feltárását követően sem biztosítható. 

(4) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának (hitelfelvétel és 

járulékai, kezesség-vállalások, stb.) felső határa a korrigált saját folyó bevétel éves 

előirányzatának 70%-a. 

(5) A fejlesztési hitel elsősorban az útfelújítások, útépítések önrészére hívható le. 

 

 

III. rész 

A helyi kisebbségi önkormányzatok 2006. évi költségvetése 

végrehajtásának szabályai 

 

19. § 
 

(1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete a helyi kisebbségi önkormányzat testülete által 

jóváhagyott költségvetésére vonatkozóan nem rendelkezik döntési jogosultsággal. 

(2) A helyi önkormányzat a helyi kisebbségi önkormányzat költségvetési határozata 

törvényességéért, bevételi és kiadási előirányzata megállapításáért és teljességéért, 

illetve kötelezettségvállalásaiért és tartozásaiért felelősséggel nem tartozik. 

(3) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletébe beépült helyi kisebbségi önkormányzati 

költségvetések kizárólag a helyi kisebbségi önkormányzat határozata alapján 

módosíthatók. 

(4) A helyi kisebbségi önkormányzat testülete a költségvetési határozatában az általa 

jóváhagyott előirányzatok átcsoportosításának jogát bizottságaira és elnökére 

átruházhatja. 

 

IV. rész  

Vegyes és záró rendelkezések 

 

20. § 

 

(1) A működési kiadások a céltartalékkal csökkentett előirányzat mértékéig finanszírozhatók. 

A      felhalmozási kiadásokra a felhalmozási források realizálódásának ütemében 

vállalható kötelezettség. 

(2) Az alábbi feladatokra kötelezettség csak akkor vállalható, ha a 182.085 EFt Egyéb 

felhalmozási célú bevétel rendelkezésre áll. Így 

 a) a szennyvízcsatorna törzshálózat felújítása 

 b) csapadékcsatorna törzshálózat felújítása 

 c) Pismány csapadékvíz elvezetés felújítása 

 d) Jobbágy utcai támfal építése 

 e) temető tervezés 

 f) kisajátítás, kártalanítás 

 g) Energiagazdálkodás környezetbarát fejlesztése pályázat 

 h) Pismány csapadékvíz elvezetés tervezése 

 i) Pannónia telep út és csapadékvíz elvezetés tervezése. 

j) Kútfúrás 
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21.§ 

 

 (1) A Képviselő-testület az engedélyezett létszám racionalizálását rendeli el. 

(2) 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 Ktv. 

szerinti bérnövekedésre. 

Kivételt képez 

a) a Tűzoltóság, ahol a személyi kiadásokat és járulékait a Költségvetési törvény 

határozza meg 

b) a Képviselő-testület a SZEI személyi kiadásait és annak járulékait a 2005. évi 

módosított előirányzatnak megfelelően hagyja jóvá 

c) a Polgármesteri Hivatal költségvetése a 2005. évi eredeti előirányzaton felül 

tartalmazhatja az időközi választások miatt felmerülő személyi kiadások és járulékainak 

többletét. 

(3) A létszámleépítéssel kapcsolatos kiadásokra (felmentési időre járó bér, végkielégítés)  –  

évközi átcsoportosítással – a dologi kiadási megtakarítás  nyújtson fedezetet, figyelembe 

véve a Költségvetési törvény 5. számú melléklete szerint igénybe vehető központi 

támogatást. 

(4) A létszámleépítés üteméről és pénzügyi kihatásáról a jegyzőnek és valamennyi önállóan 

gazdálkodó intézmény vezetőjének 2006. március 25-ig intézkedési tervet kell készíteni, 

mely alapját képezi a 2006. április 1-jével végrehajtandó béremelésnek. Ennek hiányában 

tartós kötelezettség nem vállalható. 

 

22. § 
 

(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy két testületi ülés között a 

sürgős, a halasztást nem tűrő esetben intézkedjen, kötelezettséget vállaljon 5.000 E Ft 

egyedi értékhatárig a következő képviselő-testületi ülésen történő beszámolási 

kötelezettséggel, az előirányzat-módosítás saját hatáskörben történő megtételével.  

(2) A Polgármester Szentendre Város Önkormányzat gazdálkodásának első féléves 

helyzetéről 2006. szeptember 15-ig tájékoztatja a Képviselő-testületet.  

 

23. § 

 

A foglalkozás-egészségügyi szolgálatról szóló 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendeletben rögzített 

foglalkozás-egészségügyi feladatokat megállapodás alapján  a SZEI látja el. 

 

24. § 

 

 (1)  Többletbevétel esetén a 3-4 sz. mellékletben forráshiány miatt halasztott feladatok prioritást 

élveznek a Képviselő-testület előzetes döntése szerint.  
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25. § 
 

Szentendre Város Önkormányzata a fenntartásában működő intézmények élelmezési nyersanyag 

normáit és önköltségi árait a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá. A jóváhagyott nyersanyag-

normát és önköltségi árakat 2006. március 1-től kell alkalmazni. 

 

 

26.§ 

 

Amennyiben a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, valamint a Polgármesteri 

Hivatal és az önállóan gazdálkodó intézmény, az eszközökről és azok állományában 

bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és 

értékben, akkor a leltározást elegendő kétévenként végrehajtani.  

A kétévenkénti leltározást a Hivatalban a jegyző, az önállóan gazdálkodó intézményeknél az 

intézményvezető rendelheti el. 

 

27. § 
 

(1) E rendelet 2006. január 01-jén lép hatályba, rendelkezéseit 2006. december 31-ig kell 

alkalmazni. 

(2) A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik. 

(3) A 2006. január 1-től az e rendelet kihirdetéséig felmerült önkormányzati kiadásokat és 

bevételeket a 2006. évi költségvetés teljesítéseként kell számba venni. 

 

 

 

 

     

Radványi G. Levente alpolgármester: kérdése Simonyi György képviselőhöz, hogy fenntartja-e 

azt, hogy lemond bizottsági tagságáról.  

 

Simonyi György képviselő: fenntartja állítását, és lemond a Költségvetési és Vagyon 

Bizottságban viselt tagságáról.  
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2.  Egyebek 

 

 

Benkovits György képviselő: bejelenti, hogy egy fórumon nagyon élesen vetődött fel annak 

problémája, hogy Szentendre belvárosában, közel a Városházához 12-13 éves gyermekek nagyon 

komolyan alkoholizáltak. Ezt a problémát a fórumon többen megerősítették.  

Kezdeményezi, hogy az Alpolgármester Úr a polgármester jelöltekkel leülve a kérdésben 

nyilvánítsanak véleményt. Kezdeményezi továbbá, hogy a Jegyző Asszony, illetve az 

Alpolgármester Úr hívják meg a belvárosi vendéglősöket, azon hatóságokat, amelyek érintettek 

(ÁNTSZ, Fogyasztóvédelmi Felügyelőségre) és folytassanak konzultációt, hogy a problémát 

miként lehet megelőzni. Javasolja a környékbeli iskola igazgatóit is meghívni az egyeztetésre.  

Amennyiben olyan javaslatok születnek, amely a helyi rendelet megváltoztatását kezdeményezik, 

akkor kéri, hogy megfelelő időben terjesszék a testület elé (jövedéki termékek árusítására, 

iskolához közel, belvárosban). Olyan rendelet-módosítások, amelyek a törvény keretein belül a 

probléma orvoslására megoldást jelentenének.  

A városban a lámpák karbantartását egy Kft. végzi az ELMÜ megbízására. A Kft.-t heten kilenc 

alkalommal telefonon, e-mailben, személyesen, levélben megkeresték, hogy a Stéger közben 

kapcsolják vissza a közvilágítást. Ez a mai napig nem történt meg. Kéri a hivatal segítségét abban, 

hogy a karbantartásokat végző Kft. végezze el a munkát.  

 

Zsigmondi Éva képviselő: negyedik éve kéri, hogy a temetőben egy előtetőt helyezzenek ki, mert 

szükség van rá.  

 

Zakar Ágnes képviselő: felhívja a figyelmet, hogy a DMRV és a TIGÁZ útfelbontása után 

hetekig fennmarad a probléma. A Lehel utcában van egy DMRV által felbontott csőrepedés után 

otthagyott felbontás, amelynek helyreállítását a lakók hetek óta nem tudják elérni. Jelezte ezt Bese 

Károly számára is. Tudomása van róla, hogy nem a hivatal feladata, de esetleg felszólítást küldhet 

az érintettek felé. A Vitéz utcában és a Szegedi utcában a TIGÁZ hasonló helyzetet idézett elő.  

Kérdése, hogy a kockakő javítások – amelyek a múlt év költségvetését terhelték –, amelyek 

egyenlőre az időjárási viszonyok miatt nem kezdődtek meg, mikor indulhatnak? A belvárosban 

rendkívül rossz állapotok uralkodnak.  

 

Radványi G. Levente alpolgármester: amint az időjárás megengedi, megkezdődik a kockakövek 

kihelyezése.  

A közmű felújításból adódó hibáknak utánajár a hivatal.  

 

Magyar Judit képviselő: jelzi, hogy jelenleg a város rendkívüli módon ki van plakátolva. Van 

egy helyi rendelete a városnak, kérdése, hogy szabályosan vannak-e, ill. a rendeletnek 

megfelelően történnek-e a plakátok kihelyezése. Továbbá mit tesz a közterület-felügyelet? Mit 

tesz a környezetvédelemért, hogy a leázott plakátok ne csúfítsák a várost. Szeretne arról egy 

tájékoztatást, hogy milyen intézkedés történt.  

 

dr. Molnár Ildikó jegyző: a plakátokat jelenleg két csoportba lehet sorolni, az átlagosan 

kihelyezett és a választási kampány idején kihelyezett plakátok. A 19/2005. Önk. sz. rendelet 

szerint az általános plakátok ellenőrzését is folyamatosan a közterület-felügyelet végzi. A 
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választási plakátok tekintetében viszont a választási eljárásról szóló törvény 42. § (2) 

bekezdésében foglalt rendelkezések alapul vételével a városi HÉSZ 1. és 2. függelékében felsorolt 

tilalmi listák alapul vételével kell ellenőrizni. A tegnapi naptól a közterület-felügyelet fokozottan 

ellenőrzi a tilalmi listán lévő épületek állagát. A körülhatárolt területek tekintetében is végeznek 

ellenőrzéseket. Aljegyző Úr jelezni fogja, ha olyan jellegű anomáliát talál, amelyben intézkedést 

kell kezdeményezni. A tegnapi jelzése szerint ilyet az ellenőrzés során a közterület-felügyelők 

még nem észleltek.  

 

dr. Bindorffer Györgyi képviselő: elmondja, hogy a Vasúti villasor és a Szabadkai utca 

találkozásánál van egy elég régóta körbehatárolt és felbontott útszakasz. Ebből következően a 

VSz. Rt. szemétszállító autói nem arra járnak, hanem minden reggel a Római temető utcán 

mennek végig. Az utca végén annyira tönkretették a nagy autók, hogy gyalogosan nehézkes az 

arra való járás.  

 

Radványi G. Levente alpolgármester: a DMRV-nek többször írtak felszólítást az útfelbontások 

miatt, de azt ismételten megteszi a hivatal.  

Az ülést 12.25 órakor bezárja! 

 

 

K. m. f. 

 

 

 

 

 Radványi G. Levente dr. Molnár Ildikó 

 alpolgármester jegyző 


