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Szám: 1/2006. 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 
Készült  Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

2006. január 24-én (kedden) 09.15  órai kezdettel tartott  rendkívüli üléséről 

 

 

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

Ferenc, dr. Dragon Pál, Eszes Sándor,  Fülöp Zsolt, Hankó László,  

Horváth Győző, Lakatos Pálné, dr. Pázmány Annamária, Simonyi 

György,  Szegő Eta,  Wachsler Tamás, Zakar Ágnes és Zsigmondi Éva   

képviselők  

 

Távol vannak: Benkovits György, dr. Kiss László és  Magyar Judit   képviselők 

 

Hivatalból jelen van 

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

 

Tanácskozási joggal 

jelen van az ülésen: Alföldiné Petényi Zsuzsanna főépítész, Győriné Franyó Éva belső ellenőr, 

dr. Lőrincz Andrea,  Marosi Imréné, Puhl Márta irodavezetők és Koncz 

Tímea irodavezető h. 

 

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

hogy a Képviselő-testület 15 fővel határozatképes.    

A  mai  testületi ülésen 12 sürgősségi  indítvány megtárgyalására tesz javaslatot. Ezek a 

következők:  

1. a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács a „települési hulladék 

közszolgáltatás fejlesztése támogatása” 2006. évi pályázat,  önrészének vállalásáról,  

2. a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács a „települési hulladék 

közszolgáltatás fejlesztése támogatása” 2006. évi pályázatának benyújtásáról,  

3.  Budakalász elkerülő út engedélyezési tervének véleményezéséről, 

4. a Dunakorzó tervpályázat előkészítő munkáinak pénzügyi keretének biztosításáról,  az 

átmeneti költségvetés terhére,  

5.  1956 Szentendrén című könyv kiadásának támogatásáról,  

6.  a szentendrei 402/6-402/30 helyrajzi számú ingatlanok felett önkormányzati 

tulajdonszerzés bérlakás építése céljából” tárgyú hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos 

közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozataláról,  

7.  a Szent Rókus Kórház mammográfiai óraszámának befogadásáról, 
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8. a Pest Megyei Területfejlesztési Tanács által kiírásra kerülő, a „Helyi önkormányzatok 

fejlesztési és vis maior feladatainak támogatására” című pályázaton történő indulásról (I.. 

része az utak felújításáról),  

9.  a Pest Megyei Területfejlesztési Tanács által kiírásra kerülő, a „Helyi önkormányzatok 

fejlesztési és vis maior feladatainak támogatására” című pályázaton történő indulásról (II. 

része a  világítás korszerűsítésről), 

10.  az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium megbízásából a 

Fogyatékosok Esélye Közalapítvány által kiírt  „A közszolgáltatásokhoz való egyenlő 

esélyű hozzáférés, önkormányzati tulajdonban vagy kezelésben lévő épületek, illetve az 

önkormányzati alapfunkciók közé tartozó feladatokat betöltő középületek 

akadálymentesítése” című pályázaton történő indulásról, 

11.  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 

12.   a Barcsay Jenő Általános Iskola bővítése, korszerűsítése, rekonstrukciója során felmerülő 

kiegészítő építési beruházás megrendelésére vonatkozó közbeszerzési eljárás 

megindításáról  szóló sürgősségi indítvány.   

Felhívja  a figyelmet továbbá a Közgazdasági Iroda  által készített kiegészítésre, mely  a 

következő előterjesztéseket  érinti:  

1. az Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 5/2005. (II. 25.) Önk. 

sz. rendelet módosításáról, 

2. a belváros forgalmi rendjéről, a fizető parkolók rendjéről és a parkolási díjakról szóló, 

…../2006. (…) Önk. sz. rendelet megalkotásáról, 

3. ingatlanok elővásárlási jogának lemondásáról, illetve elővásárlási jog feljegyzéséről szóló  

előterjesztésekhez kapcsolódik.   

 

dr. Pázmány Annamária képviselő: az 1956 Szentendrén című könyv kiadásának 

támogatásáról szóló sürgősségi indítvány visszavonását javasolja  azért, hogy a bizottságok meg 

tudják tárgyalni.     

 

Zakar Ágnes képviselő:  a 11. napirendi pont lesz a  József  utcai  sportpálya ügyével foglalkozó 

sürgősségi indítvány, mert ahhoz még nem kaptak anyagot.  

 

Radványi G. Levente  alpolgármester: azért nem került még kiosztásra az anyag,  mert most 

tárgyalták az illetékes  bizottságok és másolás alatt van.  

Tekintettel a sürgősségi indítványok nagy számára  10 percnyi olvasási szünetet  javasol. 

Szavazásra bocsátja   a javaslatot.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1019   Száma: 2006.01.24/0/0/ 

Ideje: 2006.jan..24 09:29 

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 



 3 

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: 

dr. Bindorffer Györgyi Igen - 

dr. Dietz Ferenc Igen - 

dr. Dragon Pál Igen - 

Eszes Sándor Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hankó László Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Lakatos Pálné Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 

Simonyi György Igen - 

Szegő Eta Igen - 

Wachsler Tamás Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Zsigmondi Éva Igen - 

Benkovits György Távol - 

dr. Kiss László Távol - 

Magyar Judit Távol - 

 

A Képviselő-testület 9.30 órától rövid szünetet tart.      
 

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

megállapítja, hogy a Képviselő-testület 14 fővel határozatképes.    

 

Szavazásra bocsátja  a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács a „települési 

hulladék közszolgáltatás fejlesztése támogatása” 2006. évi pályázat,  önrészének vállalásáról 
szóló 1. számú sürgősségi indítvány napirendre vételét. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1020   Száma: 2006.01.24/0/0/ 

Ideje: 2006.jan..24 09:48 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elfogadva 

Minősített szavazás 
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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: 

dr. Dietz Ferenc Igen - 

dr. Dragon Pál Igen - 

Eszes Sándor Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hankó László Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Lakatos Pálné Igen - 

Magyar Judit Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 

Simonyi György Igen - 

Szegő Eta Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Zsigmondi Éva Igen - 

Benkovits György Távol - 

dr. Bindorffer Györgyi Távol - 

dr. Kiss László Távol - 

Wachsler Tamás Távol - 

   

Radványi G. Levente  alpolgármester: a Képviselő-testület  14 igen szavazattal  napirendre 

vette a sürgősségi indítványt.  

Szavazásra bocsátja  a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács a „települési 

hulladék közszolgáltatás fejlesztése támogatása” 2006. évi pályázatának benyújtásáról szóló 
2. számú sürgősségi indítvány napirendre vételét. 
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Szavazás eredménye 

 

#: 1021   Száma: 2006.01.24/0/0/ 

Ideje: 2006.jan..24 09:48 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elfogadva 

Minősített 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: 

dr. Dietz Ferenc Igen - 

dr. Dragon Pál Igen - 

Eszes Sándor Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hankó László Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Lakatos Pálné Igen - 

Magyar Judit Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 

Simonyi György Igen - 

Szegő Eta Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Zsigmondi Éva Igen - 

Benkovits György Távol - 

dr. Bindorffer Györgyi Távol - 

dr. Kiss László Távol - 

Wachsler Tamás Távol - 

 

     

Radványi G. Levente  alpolgármester: a Képviselő-testület  14 igen szavazattal  napirendre 

vette a sürgősségi indítványt.  

Szavazásra bocsátja  a Budakalász elkerülő út engedélyezési tervének véleményezéséről szóló 

3. számú sürgősségi indítvány napirendre vételét. 
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Szavazás eredménye 

 

#: 1022   Száma: 2006.01.24/0/0/ 

Ideje: 2006.jan..24 09:49 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elfogadva 

Minősített 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: 

dr. Dietz Ferenc Igen - 

dr. Dragon Pál Igen - 

Eszes Sándor Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hankó László Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Lakatos Pálné Igen - 

Magyar Judit Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 

Simonyi György Igen - 

Szegő Eta Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Zsigmondi Éva Igen - 

Benkovits György Távol - 

dr. Bindorffer Györgyi Távol - 

dr. Kiss László Távol - 

Wachsler Tamás Távol - 

   

 

Radványi G. Levente  alpolgármester: a Képviselő-testület  14 igen szavazattal  napirendre 

vette a sürgősségi indítványt.  

 

 

Szavazásra bocsátja  a 4. számú sürgősségi indítványt, mely a Dunakorzó tervpályázat 

előkészítő munkáinak pénzügyi keretének biztosításáról, az átmeneti költségvetés terhére 
címmel szerepel. 
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Szavazás eredménye 

 

#: 1023   Száma: 2006.01.24/0/0/ 

Ideje: 2006.jan..24 09:49 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elfogadva 

Minősített 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: 

dr. Dietz Ferenc Igen - 

dr. Dragon Pál Igen - 

Eszes Sándor Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hankó László Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Lakatos Pálné Igen - 

Magyar Judit Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 

Simonyi György Igen - 

Szegő Eta Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Zsigmondi Éva Igen - 

Benkovits György Távol - 

dr. Bindorffer Györgyi Távol - 

dr. Kiss László Távol - 

Wachsler Tamás Távol - 

  

Radványi G. Levente  alpolgármester: a Képviselő-testület  14 igen szavazattal  napirendre 

vette a sürgősségi indítványt.  

 

dr. Bindorffer Györgyi képviselő  megérkezik az ülésterembe, a jelenlévő 

képviselők száma: 15 fő.  
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Szavazásra bocsátja a szentendrei 402/6-402/30 helyrajzi számú ingatlanok felett 

önkormányzati tulajdonszerzés bérlakás építése céljából” tárgyú hirdetmény közzététele 

nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozataláról szóló 5. számú 

sürgősségi indítvány napirendre vételét.  

  

Szavazás eredménye 

 

#: 1024   Száma: 2006.01.24/0/0/ 

Ideje: 2006.jan..24 09:50 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 93.33 77.77 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 1 6.67 5.56 

Szavazott 15 100.00 83.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   16.67 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

dr. Bindorffer Györgyi Igen - 

dr. Dietz Ferenc Igen - 

dr. Dragon Pál Igen - 

Eszes Sándor Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hankó László Igen - 

Horváth Győző Igen - 

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 Tart. - 

Benkovits György Távol - 

dr. Kiss László Távol - 

Wachsler Tamás Távol - 

 

Radványi G. Levente  alpolgármester: a Képviselő-testület  14 igen szavazat és 1 tartózkodás  

mellett   napirendre vette a sürgősségi indítványt.  

    

Szavazásra bocsátja  a Szent Rókus Kórház mammográfiai óraszámának befogadásáról szóló 

6. számú sürgősségi indítvány napirendre vételét. 
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Szavazás eredménye 

 

#: 1025   Száma: 2006.01.24/0/0/ 

Ideje: 2006.jan..24 09:51 

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: 

dr. Bindorffer Györgyi Igen - 

dr. Dietz Ferenc Igen - 

dr. Dragon Pál Igen - 

Eszes Sándor Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hankó László Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Lakatos Pálné Igen - 

Magyar Judit Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 

Simonyi György Igen - 

Szegő Eta Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Zsigmondi Éva Igen - 

Benkovits György Távol - 

dr. Kiss László Távol - 

Wachsler Tamás Távol - 

 

Radványi G. Levente  alpolgármester: a Képviselő-testület  15 igen szavazattal  napirendre 

vette a sürgősségi indítványt.  

Szavazásra bocsátja  a Pest Megyei Területfejlesztési Tanács által kiírásra kerülő, a „Helyi 

önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatására I.” című pályázaton 

történő indulásról szóló 7. számú sürgősségi indítvány napirendre vételét. 
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Szavazás eredménye 

 

#: 1026   Száma: 2006.01.24/0/0/ 

Ideje: 2006.jan..24 09:52 

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: 

dr. Bindorffer Györgyi Igen - 

dr. Dietz Ferenc Igen - 

dr. Dragon Pál Igen - 

Eszes Sándor Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hankó László Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Lakatos Pálné Igen - 

Magyar Judit Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 

Simonyi György Igen - 

Szegő Eta Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Zsigmondi Éva Igen - 

Benkovits György Távol - 

dr. Kiss László Távol - 

Wachsler Tamás Távol - 

 

Radványi G. Levente  alpolgármester: a Képviselő-testület  15 igen szavazattal  napirendre 

vette a sürgősségi indítványt.  

Szavazásra bocsátja  a Pest Megyei Területfejlesztési Tanács által kiírásra kerülő, a „Helyi 

önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatására II.” 2006. évi 

pályázatának benyújtásáról szóló 8. számú sürgősségi indítvány napirendre vételét. 
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Szavazás eredménye 

 

#: 1027   Száma: 2006.01.24/0/0/ 

Ideje: 2006.jan..24 09:52 

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: 

dr. Bindorffer Györgyi Igen - 

dr. Dietz Ferenc Igen - 

dr. Dragon Pál Igen - 

Eszes Sándor Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hankó László Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Lakatos Pálné Igen - 

Magyar Judit Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 

Simonyi György Igen - 

Szegő Eta Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Zsigmondi Éva Igen - 

Benkovits György Távol - 

dr. Kiss László Távol - 

Wachsler Tamás Távol - 

 

Radványi G. Levente  alpolgármester: a Képviselő-testület  15 igen szavazattal  napirendre 

vette a sürgősségi indítványt.  

 

Szavazásra bocsátja  az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium 

megbízásából a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány által kiírt  „A közszolgáltatásokhoz 

való egyenlő esélyű hozzáférés, önkormányzati tulajdonban vagy kezelésben lévő épületek, 

illetve az önkormányzati alapfunkciók közé tartozó feladatokat betöltő középületek 

akadálymentesítése” című pályázaton történő indulásról szóló 9. számú sürgősségi indítvány 

napirendre vételét. 
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Szavazás eredménye 

 

#: 1028   Száma: 2006.01.24/0/0/ 

Ideje: 2006. jan. 24. 09:53 

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: 

dr. Bindorffer Györgyi Igen - 

dr. Dietz Ferenc Igen - 

dr. Dragon Pál Igen - 

Eszes Sándor Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hankó László Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Lakatos Pálné Igen - 

Magyar Judit Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 

Simonyi György Igen - 

Szegő Eta Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Zsigmondi Éva Igen - 

Benkovits György Távol - 

dr. Kiss László Távol - 

Wachsler Tamás Távol - 

 

Radványi G. Levente  alpolgármester: a Képviselő-testület  15 igen szavazattal  napirendre 

vette a sürgősségi indítványt.  

Szavazásra bocsátja 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 szóló 10. számú sürgősségi indítvány 

napirendre vételét. 
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Szavazás eredménye 

 

#: 1029   Száma: 2006.01.24/0/0/ 

Ideje: 2006. jan. 24. 09:54 

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: 

dr. Bindorffer Györgyi Igen - 

dr. Dietz Ferenc Igen - 

dr. Dragon Pál Igen - 

Eszes Sándor Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hankó László Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Lakatos Pálné Igen - 

Magyar Judit Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 

Simonyi György Igen - 

Szegő Eta Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Zsigmondi Éva Igen - 

Benkovits György Távol - 

dr. Kiss László Távol - 

Wachsler Tamás Távol - 

     

Radványi G. Levente  alpolgármester: a Képviselő-testület  15 igen szavazattal  napirendre 

vette a sürgősségi indítványt.  

Szavazásra bocsátja a Barcsay Jenő Általános Iskola bővítése, korszerűsítése, 

rekonstrukciója során felmerülő kiegészítő építési beruházás megrendelésére vonatkozó 

közbeszerzési eljárás megindításáról  szóló 11. számú sürgősségi indítvány napirendre vételét. 

A szükséges munkarend és a pótmunkák  és az időrend áttárgyalásáról szól a  sürgősségi 

indítványt. 
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Szavazás eredménye 

 

#: 1030   Száma: 2006.01.24/0/0/ 

Ideje: 2006. jan. 24. 09:55 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elfogadva 

Minősített szavazás 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 93.33 77.77 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 1 6.67 5.56 

Szavazott 15 100.00 83.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   16.67 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

dr. Bindorffer Györgyi Igen - 

dr. Dietz Ferenc Igen - 

dr. Dragon Pál Igen - 

Eszes Sándor Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hankó László Igen - 

Horváth Győző Igen - 

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 Tart. - 

Benkovits György Távol - 

dr. Kiss László Távol - 

Wachsler Tamás Távol - 

 

Radványi G. Levente  alpolgármester: a Képviselő-testület  14 igen szavazat és 1 tartózkodás 

mellett  napirendre vette a sürgősségi indítványt. Az eredetileg kiküldött napirenddel  

kapcsolatban várja a hozzászólásokat.   

 

Zakar Ágnes képviselő: az eredetileg  5. számmal  szereplő előterjesztést, mely  Szentendre 

Város Önkormányzat Képviselő-testületének a belváros forgalmi rendjéről, a fizető parkolók 

rendjéről, és a parkolási díjakról szóló …/2005. (…) Önk. sz. rendelet megalkotásáról  szól és  dr. 

Kiss László képviselő előterjesztésére épül,  szünet után szeretné tárgyalni,  mert  a Képviselő Úr  

egyéb elfoglaltsága miatt csak délután  tud   részt venni az ülésen.   
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dr. Pázmány Annamária képviselő:  a meghívóban  eredetileg 7.  számmal  szereplő  

Szentendre Szakorvosi Rendelőintézet gazdasági helyzetéről  szóló beszámolót  kéri elsőként 

tárgyalni,  mert  részt kívánnak venni Vér András temetésén. 

 

Radványi G. Levente  alpolgármester: a sürgősségi előterjesztések tárgyalása után  tudja  

napirendre venni a  SZEI beszámolót.   

 

Zakar Ágnes képviselő: kérdése, hogy  az  eredetileg  12-sel jelzett előterjesztés, mely a  fűtőmű 

területén elhelyezendő uszoda és szabadidőközpont szabályozási tervéről, Püspökmajor lakótelep 

Fehérvíz utca – Kálvária út – Hamvas Béla u. -1245/41 hrsz-ú út által határolt terület 

szabályozási terv tervezési programjának módosításáról szól,   mikor kerül sorra? 

 

Radványi G. Levente  alpolgármester: a meghívottakkal  való egyeztetés után a következő 

sorrendet tervezte:  

hozzávetőlegesen  11 órakor  tervezte tárgyalni a  Szentendre Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének a temetőkről és a temetkezésről szóló .../2006. (…) Önk. sz. rendelet 

megalkotásáról szóló előterjesztést;   

eredetileg a  sürgősségi indítványok tárgyalása után tervezte a  Városi Szolgáltató Rt.-vel 

kapcsolatos blokk tárgyalását, ide tartozik a 11. és a 12. napirendi pont. 

A sürgősségi indítványok közül   kivételt képez a Micro-Investtel  való  tárgyalás, melyet 15.30 

órára tervezett be a meghívottakkal való egyeztetést figyelembe véve.  

A további tervezett sorrend szerint az eredetileg 5-sel jelzett, parkolást magába foglaló  

előterjesztés  tárgyalására  16 óra körül  kerülne sor.    

A  Szentendre Szakorvosi Rendelőintézettel kapcsolatos beszámoló  11.30 órára volt tervezve, de 

dr. Pázmány Annamária  javaslatát elfogadva   a sürgősségi  indítványok után  kerülne sor a 

napirendi pont megtárgyalására.  

Délután 15 órára  kérte behívni az intézményvezetőt a  Szentendre Város Óvodai 

Intézménye Alapító Okiratának  módosításáról szóló  napirendhez, illetve  azt követően  

tervezte tárgyalni a  Szentendrei Városfejlesztési Kht. új Felügyelő Bizottsági tagjának 

megválasztásáról szóló előterjesztést.   

Elfogadja dr. Pázmány Annamária javaslatát,  ehhez képest módosítja az eredetileg 

tervezett sorrendet.   

 

 

Fülöp Zsolt képviselő: az eddigi bevált módszer szerint javasolja a napirendi pontok tárgyalását,   

miszerint elfogadnak egy tervezett sorrendet és  amint megérkezik valamely napirendi ponthoz a 

meghívott vendég,  előre veszik annak a  napirendi pontnak a tárgyalását.  Véleménye szerint  

lehet rugalmasan  kezelni a tárgyalások sorrendjét.  

Javasolja, hogy a Szentendre Szakorvosi Rendelőintézetet érintő napirendi pont tárgyalás azután 

vegyék sorra az uszoda napirendjét. 

 

Radványi G. Levente  alpolgármester: összegezve ismétli a sorrendre vonatkozó javaslatot: 

elsőként a  fentebb említett sürgősségi indítványok  megtárgyalására kerül sor, azt követi  SZEI, 
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majd  az uszoda tárgyában  készült előterjesztés, a Városi Szolgáltató Rt. blokkja és  a parkolás   

témája valószínűleg  délután kerül sorra.  

Az előbb ismertetett sorrendet figyelembe véve szavazásra bocsátja a napirendet .    

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1031   Száma: 2006.01.24/0/0/ 

Ideje: 2006. jan. 24. 10:00 

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: 

dr. Bindorffer Györgyi Igen - 

dr. Dietz Ferenc Igen - 

dr. Dragon Pál Igen - 

Eszes Sándor Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hankó László Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Lakatos Pálné Igen - 

Magyar Judit Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 

Simonyi György Igen - 

Szegő Eta Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Zsigmondi Éva Igen - 

Benkovits György Távol - 

dr. Kiss László Távol - 

Wachsler Tamás Távol - 

 

Radványi G. Levente  alpolgármester: megállapítja, hogy a  Képviselő-testület 15 igen 

szavazattal  a következő napirendet fogadja el:  
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N A P I R E N D :  
 

  

T á r g y :  

 

 

E l ő a d ó :  

1. Sürgősségi indítvány  a Közép-Magyarországi Regionális 

Fejlesztési Tanács a „települési hulladék közszolgáltatás 

fejlesztése támogatása” 2006. évi pályázat önrészének 

vállalásáról 

Radványi G. Levente 

alpolgármester 

2. Sürgősségi indítvány  a Közép-Magyarországi Regionális 

Fejlesztési Tanács a „települési hulladék közszolgáltatás 

fejlesztése támogatása” 2006. évi pályázatának 

benyújtásáról  

 

Radványi G. Levente 

alpolgármester 

3. Sürgősségi indítvány Budakalász elkerülő út 

engedélyezési tervének véleményezéséről 

 

 

Radványi G. Levente 

alpolgármester 

4. Sürgősségi indítvány  a Dunakorzó tervpályázat előkészítő 

munkáinak pénzügyi keretének biztosításáról, az átmeneti 

költségvetés terhére 

 

Radványi G. Levente 

alpolgármester 

5. Sürgősségi indítvány a Szent Rókus Kórház 

mammográfiai óraszámának befogadásáról 

 

Radványi G. Levente 

alpolgármester 

6. Sürgősségi indítvány a Pest Megyei Területfejlesztési 

Tanács által kiírásra kerülő, a „Helyi önkormányzatok 

fejlesztési és vis maior feladatainak támogatására” című 

pályázaton történő indulásról I.  

 

 

Radványi G. Levente 

alpolgármester 

7. Sürgősségi indítvány a Pest Megyei Területfejlesztési 

Tanács által kiírásra kerülő, a „Helyi önkormányzatok 

fejlesztési és vis maior feladatainak támogatására” című 

pályázaton történő indulásról II.  

 

Radványi G. Levente 

alpolgármester 

8. 

 

Sürgősségi indítvány az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és 

Esélyegyenlőségi Minisztérium megbízásából a 

Fogyatékosok Esélye Közalapítvány által kiírt  „A 

közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés, 

önkormányzati tulajdonban vagy kezelésben lévő 

épületek, illetve az önkormányzati alapfunkciók közé 

Radványi G. Levente 

Alpolgármester 
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tartozó feladatokat betöltő középületek 

akadálymentesítése” című pályázaton történő indulásról 

 

9. 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 

 

10. Sürgősségi indítvány a Barcsay Jenő Általános Iskola 

bővítése, korszerűsítése, rekonstrukciója során felmerülő 

kiegészítő építési beruházás megrendelésére vonatkozó 

közbeszerzési eljárás megindításáról  

  

 

Radványi G. Levente 

Alpolgármester 

 

 Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről Radványi G. Levente 

alpolgármester 

 

 Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok 

végrehajtásáról 

 

 

Radványi G. Levente 

alpolgármester 

 Beszámoló a Képviselő-testület által a Polgármesterre – 

népjóléti igazgatás területén – átruházott hatáskörben tett 

intézkedésekről a 2005. 11. 04. - 2005. 12. 05. közötti 

időszakban                                                                                                            

 

Radványi G. Levente 

alpolgármester 

11. Beszámoló a Szentendre Szakorvosi Rendelőintézet 

gazdasági helyzetéről 

 

 

Radványi G. Levente 

alpolgármester 

12. 
Előterjesztés fűtőmű területén elhelyezendő uszoda és 

szabadidőközpont szabályozási tervéről, Püspökmajor 

lakótelep Fehérvíz utca – Kálvária út – Hamvas Béla u. -

1245/41 hrsz-ú út által határolt terület szabályozási terv 

tervezési programjának módosításáról 

 

Radványi G. Levente 

Alpolgármester 

 

13. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat és a VSZ 

Rt. között létrejött 2009.12.31-ig érvényes, a háztartási 

szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési 

közszolgáltatás ellátására irányuló közszolgáltatási 

szerződés 441/ 2005. (XII. 13.) Kt. sz. határozattal történt 

Radványi G. Levente 

Alpolgármester 
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módosításának, valamint a települési szilárd hulladékkal 

kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról 

szóló, többször módosított 8/2004. (III.1.) Önk. sz. 

rendelet 51/2005. (XII.29.) Önk. sz. rendelet 

módosításának újratárgyalásáról 

 

14. Sürgősségi indítvány  a szentendrei 402/6-402/30 helyrajzi 

számú ingatlanok felett önkormányzati tulajdonszerzés 

bérlakás építése céljából” tárgyú hirdetmény közzététele 

nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást lezáró döntés 

meghozataláról 

 

Radványi G. Levente 

Alpolgármester 

 

15. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatának a helyi 

adókról és az adózás rendjéről szóló, módosított 64/2003. 

(XII.18.) Önk. sz. rendelet módosításáról 

 

Radványi G. Levente 

alpolgármester 

16. Előterjesztés a luxusadóról szóló helyi rendelet 

megalkotásáról (koncepció)  

 

Radványi G. Levente 

alpolgármester 

17. 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 

18. Előterjesztés a közterületen reklámcélra használható 

felületeket kezelő szervezet, vagy személy kiválasztásáról 

 

Radványi G. Levente 

alpolgármester 

19. Előterjesztés Szentendre Város Egészségügyi Intézménye 

Intézményvezetői pályázati kiírásában lévő, 

adminisztrációs hiba kijavításáról és a kiírás pontosításáról 

 

Radványi G. Levente 

alpolgármester 

20. Előterjesztés Szentendre Szabadtéri Néprajzi Múzeum 

Közalapítvány, valamint a Szentendréért Közalapítvány 

Alapító Okiratának módosításáról 

 

Radványi G. Levente 

alpolgármester 

 

21. Előterjesztés Szentendre Város Óvodai Intézménye 

Alapító Okiratának módosításáról 

 

Radványi G. Levente 

alpolgármester 
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22. Tájékoztató a Barcsay örökösök által létrehozni kívánt 

alapítvány támogatásáról 

 

Radványi G. Levente 

alpolgármester 

 

23. Előterjesztés gépjármű beszerzésről Radványi G. Levente 

alpolgármester 

 

24. 

 

Előterjesztés az iskolatej program folytatásáról 

 

Radványi G. Levente 

alpolgármester 

 

25. Előterjesztés a vagyonbiztosítás kiterjesztéséről 

 

Radványi G. Levente 

alpolgármester 

 

 

26. 

 

Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-

testületének Polgármesteri Hivatalában dolgozó 

köztisztviselők teljesítménykövetelményeinek alapját 

képző célok meghatározásáról 

 

dr. Molnár Ildikó 

jegyző 

27. 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 

28. Előterjesztés a Szentendrei Városfejlesztési Kht. új 

Felügyelő Bizottsági tagjának megválasztásáról 

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

tárgyalandó, amennyiben az érintett a nyilvános 

tárgyalásba nem egyezik bele! 

 

Radványi G. Levente 

alpolgármester 

 

29. 
Előterjesztés Szentendre 023/68 hrsz-ú ingatlan 

kisajátításának megindításáról 

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

 

Radványi G. Levente 

alpolgármester 

30. Előterjesztés a 039/54, 039/55, 039/57, 058/51 hrsz-ú 

ingatlanok elővásárlási jogáról való lemondásáról  

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

Radványi G. Levente 

alpolgármester 

 



 21 

 

31. Fellebbezések Radványi G. Levente 

alpolgármester 

32. Interpellációk, kérdések 

 

 

33. Egyebek  

   

 

 

Benkovits György  képviselő távozik az ülésteremből, a jelenlévő  képviselők 

száma: 14 fő.   

 
Radványi G. Levente  alpolgármester:   az elfogadott   napirendnek megfelelően következik az  

1. számú sürgősségi indítvány.  

 

 

1. Sürgősségi indítvány  a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács a 

„települési hulladék közszolgáltatás fejlesztése támogatása” 2006. évi pályázat 

önrészének vállalásáról  

 Előadó: Radványi G. Levente alpolgármester 

 

Radványi G. Levente  alpolgármester: a pályázaton belül szükséges önrészt a vállalkozás, tehát 

a Városi Szolgáltató Rt. biztosítaná.   

Hozzászólás nem lévén a javaslatot szavazásra bocsátja.    

 

 

Szavazás eredménye 

#: 1032   Száma: 2006.01.24/1/0/ 

Ideje: 2006. jan. 24. 10:03  

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elfogadva 

Minősített 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: 
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dr. Bindorffer Györgyi Igen - 

dr. Dietz Ferenc Igen - 

dr. Dragon Pál Igen - 

Eszes Sándor Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hankó László Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Lakatos Pálné Igen - 

Magyar Judit Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 

Szegő Eta Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Zsigmondi Éva Igen - 

Benkovits György Távol - 

dr. Kiss László Távol - 

Simonyi György Távol - 

Wachsler Tamás Távol - 

 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

1/2006. (I.24.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő testülete, a határozati javaslat mellékletét képező 

Városi Szolgáltató Részvénytársaság Igazgatóságának döntése alapján a 2006. évi „települési 

hulladék közszolgáltatás fejlesztésének támogatására” benyújtandó pályázathoz a pályázati 

célokkal és követelményekkel összhangban a saját forrást, legfeljebb 6,6 M Ft-ot a Városi 

Szolgáltató Részvénytársaság által biztosítja. 

Felkéri a VSz. Rt. Igazgatóságát, hogy a pályázaton megnyert eszközöket legalább 3 évre vegye 

bérbe, a pályázati önrésszel azonos díjért, amely összeget a gépjármű beszerzésekor, előre 

fizessen meg. 

 

Felelős:  Alpolgármester  

Határidő:  a gépjármű beszerzésének időpontja 
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2. Sürgősségi indítvány a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács a 

„települési hulladék közszolgáltatás fejlesztése támogatása” 2006. évi pályázatának 

benyújtásáról 

Előadó: Radványi G. Levente  alpolgármester 

 

Simonyi György képviselő:  kérdezi, hogy a szűkös költségvetésbe hogyan lehet beilleszteni az 

önrészre vonatkozó döntéseket?  Mennyire veszik figyelembe a lehetőségeket?  

 

Radványi G. Levente  alpolgármester:  ebben az esetben  az iménti döntés éppen arra 

vonatkozott, hogy a Városi Szolgáltató Rt. bérleti formában fizeti az önrészt, tehát kigazdálkodja.  

Azt természetesen figyelembe kell venni, hogy kötelezettség-vállalás esetén  tudja-e az 

Önkormányzat vállalni  egy adott  pályázaton való részvétel  szükséges  önrész összegét,   vagy 

pedig helyesebben dönt, ha nem indul  egy  bizonyos pályázaton.  

Szavazásra bocsátja  a javaslatot.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1033   Száma: 2006.01.24/2/0/ 

Ideje: 2006.jan..24 10:05 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elfogadva 

Minősített 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: 

dr. Dietz Ferenc Igen - 

dr. Dragon Pál Igen - 

Eszes Sándor Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hankó László Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Lakatos Pálné Igen - 

Magyar Judit Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 

Simonyi György Igen - 

Szegő Eta Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Zsigmondi Éva Igen - 

Benkovits György Távol - 
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dr. Bindorffer Györgyi Távol - 

dr. Kiss László Távol - 

Wachsler Tamás Távol - 

 

Radványi G. Levente  alpolgármester:  14 igen szavazattal  a Képviselő-testület a következő 

határozatot hozza:  

    

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2/2006. (I.24.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1. pályázik a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által 2006. évi „Települési 

hulladék közszolgáltatás fejlesztés támogatására” címmel meghirdetett pályázatra. 

2. a pályázati célokkal és követelményekkel összhangban elkészített pályázathoz, a teljes 

bekerülési összeghez - 21.9 M Ft+ÁFA - szükséges, legfeljebb 6,6 M Ft+ÁFA saját forrást 

az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló rendeletében biztosítja.  

3. felhatalmazza az Alpolgármestert a pályázat benyújtására. 

4. felkéri a Jegyzőt, hogy a 2006. évi költségvetésbe  tervezze be a szükséges önrészt. 

 

Felelős:  1-3. pontban foglaltakért: Alpolgármester 

4. pontban foglaltakért: Jegyző 

Határidő:  1. és 3. pontok: azonnal 

2. pont: a költségvetési rendelet megalkotása. 

4. pont: 2006. évi költségvetési tervezet előkészítése 

 

 

 

3. Sürgősségi indítvány Budakalász elkerülő út engedélyezési tervének 

véleményezéséről 

Előadó: Radványi G. Levente  alpolgármester 

 

 

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

szavazásra bocsátja.              

 

Szavazás eredménye 

#: 1034   Száma: 2006.01.24/3/0/ 

Ideje: 2006.jan..24 10:06 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elfogadva 

Minősített szavazás 
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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: 

dr. Dietz Ferenc Igen - 

dr. Dragon Pál Igen - 

Eszes Sándor Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hankó László Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Lakatos Pálné Igen - 

Magyar Judit Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 

Simonyi György Igen - 

Szegő Eta Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Zsigmondi Éva Igen - 

Benkovits György Távol - 

dr. Bindorffer Györgyi Távol - 

dr. Kiss László Távol - 

Wachsler Tamás Távol - 

 

Radványi G. Levente  alpolgármester:  a Képviselő-testület  14 igen szavazattal  a következő 

határozatot hozza:  

 Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

3/2006. (I.24.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 1108. j. összekötő út Budakalász 

elkerülő szakasz 0504-42458 tervszámú 2005. októberi engedélyezési terveihez tulajdonosi 

hozzájárulását adja azzal, hogy amennyiben a szabályozási terv módosítása szükséges, annak 

költségét a beruházónak (Nemzeti Autópálya Rt.) kell viselnie. 

 

Felelős:  Alpolgármester 

Határidő:  folyamatos, beszámolásra márciusi Képviselő-testületi ülésre 
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4. Sürgősségi indítvány a Dunakorzó tervpályázat előkészítő munkáinak pénzügyi 

keretének biztosításáról,  az átmeneti költségvetés terhére 

Előadó: Radványi G. Levente  alpolgármester 

   

Radványi G. Levente  alpolgármester: a tervpályázatról már döntött a testület, most a pénzügyi 

fedezet  biztosítása  a  megtárgyalandó téma.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: fontos, hogy a pályázat kiírásánál vegyenek figyelembe néhány 

peremfeltételt. A javasolt szempontok a következők:  

1.  a meglévő árvízvédelmi töltés felújításánál a Duna felőli részt is lehessen hasznosítani 

2.  a Lázár-cár tér elkészült  terveit  vegyék figyelembe a tervek kialakításánál 

3.  a  városi hajókikötőt hozzák  közelebb  a  Dunapart  belvárosi  részéhez 

4.  a zeneiskola kérése zenepavilon kialakítása  

5.  a Dunaparti Művelődési Ház  bekapcsolásával  legyen a  belső udvar a Dunakorzó  szerves 

része 

6. a gyalogosforgalom  olyan megoldása, amely  lehetőséget ad nagyobb rendezvények  

szervezésére    

 

Alföldiné Petényi Zsuzsanna főépítész: a tervpályázat kiírásánál ezeket a javaslatokat  

figyelembe  veszik.  A tervpályázathoz  érkező javaslatokat hozzávetőlegesen  a  január  végéig 

kéri,   ebben az esetben  még be tudják dolgozni.  

A  Dunaparti Művelődési Házra vonatkozó javaslat nem  jelenti azt, hogy az is a tervpályázat 

része legyen.  

 

Zsigmondi Éva képviselő: hogyan  kapcsolódik a Bogdányi utca útfelülete a Lázár cár tér 

elképzelt tervéhez?  

 

Alföldiné Petényi Zsuzsanna főépítész: a tervpályázat részét képezi a Dunakorzó és a  Lázár cár  

tér,   a javaslat  szerint  felhasználva az  eddig elkészült  terveket,  és a Bogdányi utca azon 

szakaszának tervezése, mely a  MűvészetMalom  és a  Lázár cár  tér közé esik, itt a burkolat 

váltásra tehetnek a pályázók javaslatot.   

 

Zsigmondi Éva képviselő:  a Bogdányi utca burkolatának valamivel  hosszabb szakaszára 

terjesztené ki a  felújítást. 

 

Fülöp Zsolt képviselő:  az ő elképzelése szerint  a Dunaparti Művelődési Házra is terjedjen ki  a  

pályázat,   hisz olyan lehetőséget kaptak ezzel a  tervpályázattal, ahol egyben lehetne kezelni a 

funkciókat a már meglévőket a tervezettekkel.   

 

Radványi G. Levente  alpolgármester: javasolja, hogy a felmerülő ötleteket Főépítész 

Asszonynak  juttassák el január végéig.  Szavazásra bocsátja  a határozati javaslatot.    
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Szavazás eredménye 

 

#: 1035   Száma: 2006.01.24/4/0/ 

Ideje: 2006.jan..24 10:14 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 92.86 72.22 

Nem 0 0.00 0.00 

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. Dietz Ferenc Igen - 

dr. Dragon Pál Igen - 

Eszes Sándor Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hankó László Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Lakatos Pálné Igen - 

Magyar Judit Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 

Szegő Eta Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Zsigmondi Éva Igen - 

Simonyi György Tart. - 

Benkovits György Távol - 

dr. Bindorffer Györgyi Távol - 

dr. Kiss László Távol - 

Wachsler Tamás Távol - 

 

Radványi G. Levente  alpolgármester:  a Képviselő-testület  13 igen szavazat és 1 tartózkodás  

mellett   a következő határozatot hozza:  
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Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

4/2006. (I.24.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az átmeneti költségvetés 

terhére a Dunakorzó tervpályázatának előkészítésére 1.000.000 Ft  erejéig fedezetet biztosít. 

 

Felelős:  Alpolgármester 

Határidő:  azonnal 

 

     

5. Sürgősségi indítvány  a Szent  Rókus Kórház mammográfiai óraszámának 

befogadásáról 

Előadó: Radványi G. Levente  alpolgármester 

 

Radványi G. Levente  alpolgármester:  az Ötv. 12.§  (4) bekezdés b.) pontja  alapján zárt ülés 

rendelhető el. A Képviselő-testület nem kíván  zárt ülést kérni.    

 

dr. Pázmány Annamária képviselő:  a megfogalmazásban kér  apró javítást: az "órányi" 

kifejezés  helyett  javasolja  "heti 30 óra  mammográfiai szakellátást működtessen"  

szóhasználatot.  

A városnak nem jelent külön kiadást a rendelés mellett végzett mammográfiai vizsgálat, 

ugyanakkor jelentős előrelépést, hogy helyben lesz.  

 

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

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1036   Száma: 2006.01.24/5/0/ 

Ideje: 2006.jan..24 10:16 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elfogadva 

Minősített 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: 

dr. Dietz Ferenc Igen - 

dr. Dragon Pál Igen - 

Eszes Sándor Igen - 
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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 - 

Benkovits György Távol - 

dr. Bindorffer Györgyi Távol - 

dr. Kiss László Távol - 

Wachsler Tamás Távol - 

 

     

Radványi G. Levente  alpolgármester:  a Képviselő-testület  14 igen szavazattal   a következő 

határozatot hozza:  

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

5/2006. (I.24.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárulását adja ahhoz, hogy Szentendre 

Város Egészségügyi Intézményei (SZEI) használatában álló, az Önkormányzat tulajdonát képező 

Szentendre, Kanonok u. 1. sz. alatti épületben kialakítandó helyiségekben a Szent Rókus Kórház 

Radiológiai Osztályának szakorvosi óraszám keretéből a Szent Rókus Kórház heti 30 óra  

mammográfiai szakellátást működtessen azzal, hogy az ellátásra vonatkozóan a Szent Rókus 

Kórház, a SZEI és az Önkormányzat közt megkötendő háromoldalú szerződést az Alpolgármester 

a Képviselő-testület Jogi, Igazgatási és Ügyrendi Bizottságának jóváhagyásával írhatja alá. 

Felelős: Alpolgármester 

Határidő: azonnal 

 

Wachsler Tamás  képviselő megérkezik az ülésterembe, a jelenlévő képviselők 

száma:   15 fő.  

 



 30 

6. Sürgősségi  indítvány a Pest Megyei Területfejlesztési Tanács által kiírásra kerülő, a 

„Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatására” című 

pályázaton történő indulásról I. 

Előadó: Radványi G. Levente  alpolgármester 

 

Radványi G. Levente  alpolgármester:  az előterjesztés tartalmazza a  támogatás mértékét,  

mely  a beruházás elszámolható költségeinek 60 %-a, a biztosítandó önrész tehát a beruházás 

40%-a. Az igényelhető támogatás maximális összege 20.000.000 Ft. A tervezés határideje   2006 

január 31.  Jelen  pályázat a Nap utcára vonatkozik.  

 

Simonyi György képviselő: a  lakossági önerőt tervezik-e igénybe venni?  

 

Radványi G. Levente  alpolgármester:   igen, a Berkenye utcában  betervezik a  lakossági 

önerőt a költségekbe.  

 

Zakar Ágnes képviselő:  a Nap  utca esetében felvetődött  a társulási ötlete, de nem tudták 

megoldani. Elképzelhető, hogy ezeknek az utaknak már  van kész terve, hisz  korábban volt 

közbeszerzési pályázat a tervezésükre.   

Jól érti-e azt, hogy a február 15-ei pályázat  egy másik részre vonatkozik?   

 

Radványi G. Levente  alpolgármester:   igen,   az egy külön megbeszélés tárgyát képező jelölés 

lesz.  

 

Zakar Ágnes képviselő:  kérdezi, hogy az Önkormányzat tulajdonában álló óvodák  és iskolák 

felújítására vonatkozó pályázaton kívánnak-e indulni?   

 

dr. Dietz Ferenc képviselő:  javasolja, hogy a pályázati kiírás  előterjesztésének  szövegébe  

kerüljön be a beadás dátuma mellett az is,  hogy mikor került kiírásra, mert követhetetlen a 12 

sürgősségi indítványban szereplő   adattömeg.  

Az Ungvár utca úttársuláshoz jelzi, hogy az ottlakók  anyagi okok miatt  nem  tudnak  a 

társulásba beszállni. 

 

Fülöp Zsolt képviselő:  nem tudnak mindent megvalósítani, de törekedni kell rá. Előbb-utóbb 

sor kerül  a  beruházásra, mint ahogy  példa  erre a  Pásztor utca helyreállítása, amit már többször 

is beterveztek.  Remélhetőleg idén sor kerül rá.  

 

Zakar Ágnes képviselő:   amikor 1 évvel ezelőtt  arról volt szó, hogy hitelkeretből  felújítanak 

utcákat, akkor  a Pásztor és a Kovács L utcák  javítása  előre voltak  véve. A februári 

egyeztetéseken ezeket vegyék előre.  

 

Radványi G. Levente  alpolgármester: megelőző döntések alapján a tervezést megrendelték 

már, az utcák tervezése  folyamatban van.  Az előzetes tervek szerződés szerinti  átadásának 

határideje  január  31-e. Ezt követő lépés az  engedélyes  terv elkészítése, amennyiben az előzetes 

tervet a pályázó befogadja.    

A  kérdezett óvoda pályázat a következő napirendi pontként szerepel, arra is rátérnek.  
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Egyetért azzal  a kéréssel,  hogy az előterjesztésbe kerüljön  be a kiírás dátuma is.   

A Pásztor és a Kovács László  utcákra  nem rendelkeznek    tervekkel.  

 

dr.  Nagy Teodóra pályázati referens:  mind a Pest Megyei  Területfejlesztési Tanács, mind 

pedig a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által kiírásra kerülő pályázati 

felhívások  január  16-án jelentek meg,  míg a  február 15-i  beérkezési határidők a végleges 

határidőt jelentik.  Felhívja a figyelmet, hogy a pályázatok elbírálása  és a pénzek leosztása 

beérkezési sorrend alapján történnek.    

 

Radványi G. Levente  alpolgármester: konkrét árakat nem tud mondani. 

 

Zsigmondi Éva képviselő: a Nap utcánál  csak bizonyos részt lehet megvalósítani a jelzett 

összegből,  folyamatosan szeretne   tájékozódni a történésekről,  esetlegesen  részt venni az 

egyeztetéseken.   

 

Radványi G. Levente  alpolgármester: felhívja a figyelmet a  Puhl Márta  irodavezető asszony 

által tett kiegészítésre,  miszerint a költségvetési  forráshiányt figyelembe kell venni a  döntésnél.  

Amennyiben most kötelezettséget vállalnak, abban az esetben ahhoz kell igazítani a  

költségvetési tételeket is.   

 

dr. Dragon Pál képviselő:  a Berkenye utca burkolatépítésével kapcsolatban kérdezi, hogy 

annak mi a menete, hiszen a csatornázás is most van folyamatban.   

 

Radványi G. Levente  alpolgármester:  összhangban kell lennie  a két beruházásnak.  

szavazásra bocsátja  a határozati javaslatot.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1037   Száma: 2006.01.24/6/0/ 

Ideje: 2006.jan..24 10:31 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 93.33 77.77 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 1 6.67 5.56 

Szavazott 15 100.00 83.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   16.67 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

dr. Dietz Ferenc Igen - 

dr. Dragon Pál Igen - 

Eszes Sándor Igen - 
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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 - 

Wachsler Tamás Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Zsigmondi Éva Igen - 

Simonyi György Tart. - 

Benkovits György Távol - 

dr. Bindorffer Györgyi Távol - 

dr. Kiss László Távol - 

 

 

Radványi G. Levente  alpolgármester:  a Képviselő-testület  14 igen szavazattal   és 1 

tartózkodással   a következő határozatot hozza:  

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

6/2006. (I.24.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1. úgy dönt, hogy az alábbi négy önálló pályázatot: 

-Szentendre Város Önkormányzat tulajdonában lévő Nap utca burkolatépítése; 

-Szentendre Város Önkormányzat tulajdonában lévő Ungvári utca burkolatépítése; 

-Szentendre Város Önkormányzat tulajdonában lévő Berkenye utca burkolatépítése; 

-Szentendre Város Önkormányzat tulajdonában lévő Egres utcában kanyarodósáv és 

járda burkolatépítése; 

nyújtja be a kötelező pályázati díj megfizetése mellett a Pest Megyei Területfejlesztési 

Tanács által kiírt „Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak 

támogatására” című pályázati felhívásra; 

2.  nyertes pályázat esetén biztosítja a megvalósításhoz szükséges vállalt önrészt, azaz: 

- Szentendre Város Önkormányzat tulajdonában lévő Nap utca burkolatépítése estén 

13.320.000 Ft-ot; 

- Szentendre Város Önkormányzat tulajdonában lévő Ungvári utca burkolatépítése 

esetén 7.920.000 Ft-ot. 

- Szentendre Város Önkormányzat tulajdonában lévő Berkenye utca burkolatépítése 

esetén 5.520.000 Ft-ot; 

- Szentendre Város Önkormányzat tulajdonában lévő Egres utcában kanyarodósáv és 

járda burkolatépítése esetében 2.400.000 Ft-ot; 

3.  felkéri az Alpolgármestert, hogy a pályázat beadásáról gondoskodjon, valamint 

felhatalmazza arra, hogy a pályázó önkormányzat képviseletében a pályázathoz szükséges 

egyéb pályázói nyilatkozatokat megtegye, a támogatási szerződést aláírja. 
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4.  felkéri a Jegyzőt, hogy az Önkormányzat 2006. évi költségvetésének tervezésekor, jelen 

határozat végrehajtásához szükséges összeg betervezéséről gondoskodjon. 

 

Felelős:    1-3. pontban foglaltakért: Alpolgármester 

  4. pontban foglaltakért: Jegyző 

Határidő: 1- 3. pont: 2006. február 15. 

   4. pont: 2006. évi költségvetési tervezet előkészítése 

 

 

7. Sürgősségi  indítvány a Pest Megyei Területfejlesztési Tanács által kiírásra kerülő, a 

„Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatására” című 

pályázaton történő indulásról II. 

Előadó: Radványi G. Levente  alpolgármester 

 

Radványi G. Levente  alpolgármester:  ugyanezen pályázaton való indulás az előterjesztés  

témája, de ebben az esetben az óvodák és iskolák közvilágításának korszerűsítése.   A felbontás 

szintén aszerint történt, hogy a pályázati összeg elosztható legyen.  

Zakar Ágnes képviselő:  miért maradtak ki óvodák? Ki mérte fel a lehetőségeket?  

 

Radványi G. Levente  alpolgármester:  a GESZ vezetőjét kérték fel  véleményezésre, a  

tájékoztatást  ő készítette. A Püspökmajori bölcsődét  ki kell venni a sorból, mert  a jelzett munka  

a bölcsőde rekonstrukció keretében valósul meg.  

 

Fülöp Zsolt és Wachsler Tamás   képviselők távozik az ülésteremből, a 

jelenlévő  képviselők száma:   13 fő.  

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

 
Szavazás eredménye 

 

#: 1038   Száma: 2006.01.24/7/0/ 

Ideje: 2006.jan..24 10:34 

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. Dietz Ferenc Igen - 
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dr. Dragon Pál Igen - 

Eszes Sándor 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 Tart. - 

Benkovits György Távol - 

dr. Bindorffer Györgyi Távol - 

Fülöp Zsolt Távol - 

dr. Kiss László Távol - 

Wachsler Tamás Távol - 

   

Radványi G. Levente  alpolgármester:  a Képviselő-testület  12 igen szavazattal   és 1 

tartózkodással   a következő határozatot hozza:  

 

                              Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

7/2006. (I.24.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1. úgy dönt, hogy az alábbi három önálló pályázatot: 

1. az óvodák világításkorszerűsítése, felújítása; 

2. a II. Rákóczi Ferenc, a Templomdombi és az Izbégi Általános Iskola 

világításkorszerűsítése, felújítása; 

3. a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola tanuszodájának felújítása; 

nyújtja be a kötelező pályázati díj megfizetése mellett a Pest Megyei Területfejlesztési 

Tanács által kiírt „Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak 

támogatására” című pályázati felhívásra azzal a céllal, hogy az önkormányzati tulajdonú 

óvodák és iskolák felújításához vissza nem térítendő támogatást nyerjen; 

 

2. nyertes pályázat esetén biztosítja a megvalósításhoz szükséges vállalt önrészt, azaz: 

a) az óvodák (Hold utcai, Szivárvány, Vasvári, Püspökmajori, Villasori, Izbégi) 

világításkorszerűsítéséhez, felújításához 5.113.277 Ft-ot, 

b)  a II. Rákóczi Ferenc, a Templomdombi és az Izbégi Általános Iskola 

világításkorszerűsítéséhez, felújításához 7.516.105 Ft-ot; 

c) a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola tanuszodájának felújításához 6.895.008 Ft-ot; 
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3. felkéri az Alpolgármestert, hogy a pályázat beadásáról gondoskodjon, valamint felhatalmazza 

arra, hogy a pályázó önkormányzat képviseletében a pályázathoz szükséges egyéb pályázói 

nyilatkozatokat megtegye, a támogatási szerződést aláírja. 

 

Felelős:     Alpolgármester 

Határidő: 2006. február 15. 

 

 

 

8. Sürgősségi  indítvány az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi 

Minisztérium megbízásából a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány által kiírt „A 

közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés, önkormányzati tulajdonban 

vagy kezelésben lévő épületek, illetve az önkormányzati alapfunkciók közé tartozó 

feladatokat betöltő középületek akadálymentesítése” című pályázaton történő 

indulásról 

Előadó: Radványi G. Levente  alpolgármester 

 

 

Radványi G. Levente  alpolgármester: az épületen belüli akadálymentesítés a célja az 

előterjesztésnek.   

 

dr. Pázmány Annamária képviselő: a napokban kaptak jelzést, hogy a gyermekorvosi rendelő 

nem kap  működési engedélyt, amennyiben nem valósul meg az  akadálymentesítés. A háziorvosi 

rendelőnél pedig az  Egészséges Városért Alapítvány  készíttette el a feljárót. Az ajtót szükséges 

még kiszélesíteni. 

 

Radványi G. Levente  alpolgármester: jelen előterjesztés csak a Hivatal épületén belüli 

ügyfélszolgálati funkció akadálymentesítésére   vonatkozik. A tervcsokorba beletartozik a többi 

épület is, de ez  a Polgármesteri Hivatal   épületen belüli ügyfélfogadást segítené elő.  

 

dr.  Nagy Teodóra pályázati referens:  egy pályázó  csak egy intézményre vonatkozva indulhat 

a pályázaton és a döntés értelmében ez most a Polgármesteri Hivatal.     

 

dr. Dietz Ferenc képviselő:  az akadálymentesítés problémája már interpelláció formájában is 

eléjük került, értékeli, hogy  most ténylegesen is  tettek érte valamit.  

 

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

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1039   Száma: 2006.01.24/8/0/ 

Ideje: 2006. jan. 24. 10:37 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elfogadva 

Minősített szavazás 

Tárgya:  
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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. Dietz Ferenc Igen - 

dr. Dragon Pál Igen - 

Eszes Sándor 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 - 

Benkovits György Távol - 

dr. Bindorffer Györgyi Távol - 

Fülöp Zsolt Távol - 

dr. Kiss László Távol - 

Wachsler Tamás Távol - 

 

dr. Bindorffer Györgyi  és Wachsler Tamás  képviselők  visszatérnek  az 

ülésterembe,  a jelenlévő   képviselők száma: 15 fő.   
     

Radványi G. Levente  alpolgármester:  a Képviselő-testület  13 igen szavazattal    a következő 

határozatot hozza:  

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

8/2006. (I.24.) Kt. sz. határozata: 

 

1. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be a 

kötelező pályázati díj megfizetése mellett a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány által kiírt „A 

közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés, önkormányzati tulajdonban vagy 

kezelésben lévő épületek, illetve az önkormányzati alapfunkciók közé tartozó feladatokat 

betöltő középületek akadálymentesítése” című pályázatra.  

2. nyertes pályázat esetén biztosítja a megvalósításhoz szükséges önrészt, azaz 1.346.154 Ft-ot. 

3. felkéri az Alpolgármestert, hogy a pályázat beadásáról gondoskodjon, valamint felhatalmazza 

arra, hogy a pályázó önkormányzat képviseletében a pályázathoz szükséges egyéb pályázói 

nyilatkozatokat megtegye, a támogatási szerződést aláírja. 
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4. felkéri a Jegyzőt, hogy az Önkormányzat 2006. évi költségvetésének tervezésekor, jelen 

határozat végrehajtásához szükséges összeg betervezéséről gondoskodjon. 

 

Felelős: 1-3. pontban foglaltakért: Alpolgármester 

 4. pontban foglaltakért: Jegyző 

Határidő:  1- 3. pont: 2006. február 24. 

 4. pont: 2006. évi költségvetési tervezet előkészítése 

 

9. 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 

 

 

Zakar Ágnes képviselő:  ügyrendi javaslata szerint tartsanak  rövid szünetet az előterjesztés 

megtárgyalása előtt, nem volt alkalmuk átolvasni az anyagot.  

 

Radványi G. Levente  alpolgármester: ügyrendileg  javasolja,   ebédszünet után tárgyalják  az 

előterjesztés.  

 

Zakar Ágnes képviselő:  egyetért és visszavonja az előbbi javaslatát.    

 

Radványi G. Levente  alpolgármester:  szavazásra bocsátja  az ügyrendi javaslatot, miszerint a 

sürgősségi indítványt ebéd után tárgyalják meg.  

 

 

 

 Szavazás eredménye 

 

#: 1040   Száma: 2006.01.24/9/0/ 

Ideje: 2006.jan..24 10:40 

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 12 80.00 66.66 

Nem 2 13.33 11.11 

Tartózkodik 1 6.67 5.56 

Szavazott 15 100.00 83.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   16.67 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

dr. Bindorffer Györgyi Igen - 

dr. Dietz Ferenc Igen - 
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dr. Dragon Pál Igen - 

Eszes Sándor Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Lakatos Pálné Igen - 

Magyar Judit Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 

Wachsler Tamás Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Zsigmondi Éva Igen - 

Simonyi György Nem - 

Szegő Eta Nem - 

Hankó László Tart. - 

Benkovits György Távol - 

Fülöp Zsolt Távol - 

dr. Kiss László Távol - 

    

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

 

 

 

10.  Sürgősségi indítvány a Barcsay Jenő Általános Iskola bővítése, korszerűsítése, 

rekonstrukciója során felmerülő kiegészítő építési beruházás megrendelésére 

vonatkozó közbeszerzési eljárás megindításáról  

 

 

dr. Dóka Zsolt  jogász: röviden ismerteti az  eddigi eseményeket.   A fő kérdést az jelenti, hogy 

a  felmerült  munkák a pótmunka, vagy többletmunka  körébe tartoznak-e?  

 

 

Radványi G. Levente  alpolgármester: a beruházás a befejezéséhez közeledik, el kell dönteni 

mi az a fennmaradó munka, melyet még most be kell fejezni,  és mi az, amit célszerűbb tavasszal. 

Ugyanakkor az eredeti szerződésben rögzített úgynevezett  "szabadon felhasználható összegek 

közötti"  átcsoportosításához  szükséges a támogatást nyújtó Belügyminisztérium  és a Kincstár 

hozzájárulása. 

 

dr. Dietz Ferenc képviselő: kérdést intéz az előterjesztés  sürgősségére, a kötbérre, a műszaki 

ellenőrre valamint a pótmunkákra  vonatkozóan.  

 

Radványi G. Levente  alpolgármester:  a  további tárgyalást  zárt ülésen javasolja folytatni, 

melynek keretében kíván  válaszolni a feltett kérdésekre.   

Szavazásra bocsátja  az ügyrendi javaslatot.  
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Szavazás eredménye 

 

#: 1041   Száma: 2006.01.24/10/0/ 

Ideje: 2006.jan..24 10:50 

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 9 56.25 50.00 

Nem 3 18.75 16.67 

Tartózkodik 4 25.00 22.22 

Szavazott 16 100.00 88.89 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   11.11 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

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 - 

Simonyi György Nem - 

Szegő Eta Nem - 

dr. Bindorffer Györgyi Tart. - 

dr. Dietz Ferenc Tart. - 

Horváth Győző Tart. - 

Wachsler Tamás Tart. - 

Benkovits György Távol - 

dr. Kiss László Távol - 

 

Radványi G. Levente  alpolgármester:  a Képviselő-testület 9 igen, 3 nem  szavazat és 4 

tartózkodás mellett nem támogatja a zárt ülés elrendelését.  

 

Wachsler Tamás  képviselő: ügyrendi javaslata szerint vegyék le a  napirendről az sürgősségi 

indítvány megtárgyalását.  

  

Radványi G. Levente  alpolgármester:  jelzi, hogy nem támogatja az  ügyrendi javaslatot.  

Szavazásra bocsátja  azt. 
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Szavazás eredménye 

 

#: 1042   Száma: 2006.01.24/10/0/ 

Ideje: 2006.jan..24 10:52 

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 7 46.67 38.88 

Nem 3 20.00 16.67 

Tartózkodik 5 33.33 27.78 

Szavazott 15 100.00 83.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   16.67 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

dr. Dietz Ferenc Igen - 

dr. Dragon Pál Igen - 

Lakatos Pálné Igen - 

Simonyi György Igen - 

Szegő Eta Igen - 

Wachsler Tamás Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Hankó László Nem - 

Magyar Judit Nem - 

Radványi G. Levente alpolgármester Nem - 

dr. Bindorffer Györgyi Tart. - 

Eszes Sándor Tart. - 

Fülöp Zsolt Tart. - 

Horváth Győző Tart. - 

Zsigmondi Éva Tart. - 

Benkovits György Távol - 

dr. Kiss László Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

 

Radványi G. Levente  alpolgármester: a Képviselő-testület 7 igen, 3 nem szavazat és 5 

tartózkodás mellett    nem fogadta  el a javaslatot.  

 

Fülöp Zsolt képviselő:  nézeteltérés alakult ki a szavazást és a választ illetően, tisztázatlan  

helyzet alakult ki.  

 

Radványi G. Levente  alpolgármester: kifejti a véleményét, szerinte  mindenki felelős a 

problémákért. A határidő viszont nagyon szoros, megoldást kell keresni! 

 

dr. Dietz Ferenc képviselő: ügyrendileg javasolja, hogy  tegyék át délutánra a napirendi pont  
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további tárgyalását. Úgy véli  hívják be a  műszaki  ellenőrt  aki  tényszerűen tudja tájékoztatni  a 

testületet.  

 

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

délután  folytassák a napirendi pont tárgyalását.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1043   Száma: 2006.01.24/10/0/ 

Ideje: 2006.jan..24 10:55 

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 16 100.00 88.89 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 16 100.00 88.89 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   11.11 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

dr. Bindorffer Györgyi Igen - 

dr. Dietz Ferenc Igen - 

dr. Dragon Pál Igen - 

Eszes Sándor Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hankó László Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Lakatos Pálné Igen - 

Magyar Judit Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 

Simonyi György Igen - 

Szegő Eta Igen - 

Wachsler Tamás Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Zsigmondi Éva Igen - 

Benkovits György Távol - 

dr. Kiss László Távol - 

 

Radványi G. Levente  alpolgármester: a Képviselő-testület 16 igen szavazattal elfogadta a 

javaslatot.   

A továbbiakban következik a "Két ülés  közötti  tájékoztató" megtárgyalása.  
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Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről 

Előadó:  Radványi G. Levente  alpolgármester  

 

 

Horváth Győző képviselő: a Szentendre-Izbég területén  esetlegesen  létrehozandó filmgyártó 

bázis lehetőségeiről, műszaki követelményeiről kérdezi Alpolgármester Urat.  

 

dr. Pázmány Annamária képviselő: Főépítész Asszonytól kérdezi, hogy  a „Csicserkó” terület 

szabályozásával kapcsolatban  milyen  egészségügyi központ tervei  kerültek szóba?  

 

dr. Bindorffer Györgyi  képviselő:  a dr. Kunos Bálinttal, a HM védelemgazdasági helyettes 

államtitkárával  történő megbeszélésről érdeklődik, valamint a filmgyártó bázis létrehozása 

témához   kapcsolódik -e   valamilyen  közlekedési út létrehozása?  Alpolgármester Úr  11-én 

részt vett a DPÖTKT ülésén.  Erről kér néhány  mondatban tájékoztatót.  

 

Wachsler Tamás  képviselő: kérdezi, hogy a Pest Megyei Közigazgatási Hivatal vezetője, dr. 

Dombovári Ottó jelenléte a polgármesteri feladatok átadásakor nem okoz-e összeférhetetlenséget, 

miután a felesége jelölt az időközi polgármester választáson?  Az ott elhangzott információk 

esetlegesen befolyásolhatják a  jelölt kampányát.  

 

dr. Molnár Ildikó jegyző:  a polgármesteri tisztség átadás-átvételének  mind tartalmi, mind  

alaki  menetét  jogszabály írja elő, mégpedig kötelezően.  Kötelezően  előírja azt is, kiknek 

szükséges részt venni az  átadás-átvételnél, és a  Közigazgatási Hivatal vezetőjét pontosan 

megjelöli.  

 

Wachsler Tamás  képviselő: jelzi, hogy helytelennek  tartja a történést, hogy  a Közigazgatási 

Hivatal vezetője nem tartotta magát távol a kampánytól.  

 

  

Radványi G. Levente alpolgármester: nincs hozzáfűznivalója, ez Képviselő Úr egyéni 

véleménye.  

 

Hankó László  és  Magyar Judit képviselők   jelzik, mindezt rosszindulatú feltételezésnek 

tartják.  

  

 

Radványi G. Levente alpolgármester: kéri  a  képviselőket, hogy a testületi ülésen tartsák 

magukat távol  a választási vitáktól.  

 

Radványi G. Levente alpolgármester és Alföldiné Petényi Zsuzsanna főépítész válaszolnak  

az imént  feltett  kérdésekre. 

 

 

dr. Dragon Pál képviselő a többcélú Kistérségi Társulásban való részvételről,  Wachsler Tamás  

képviselő  az izbégi honvédségi  területen  létrehozandó filmgyártó bázissal, Zakar Ágnes 
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képviselő pedig a Castrum 5 fős bíráló bizottságával  kapcsolatban tesz fel kérdéseket, melyre 

Radványi G. Levente    alpolgármester válaszol.   

                                                                                                                                        

Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról 

Előadó: Miakich Gábor polgármester 

 

 

Szegő Eta  képviselő: az Önkormányzat  2 M Ft-ot kapott arra a célra, hogy  rászoruló gyerekek 

ingyenes tankönyvet kapjanak. Ebből  az összegből 300.000  Ft-ért kaptak  ingyenes tankönyvet, 

a fennmaradó összeget a rászoruló családok gyermekei közt osztották szét. Véleménye szerint az 

olvasottak nem  a maradéktalan megvalósítást szolgálják.  404/2005.  

A 409/2005. (XI.15.)  sz. határozat arról szól, hogy a Barackvirág úton  pihenőpark kerüljön 

kialakításra. A  pihenőpark ezzel ellentétben a Jázmin  utcában  készült el.  

 

Fekete János irodavezető:  a 2 millió Ft ahhoz volt szükséges, hogy kiegészítsék a korábban 

rendelkezésre álló összeget, ebből  300.000 Ft   volt szükséges ahhoz, hogy a teljes ingyenességet 

biztosítani tudják. Az 1.700.000 Ft  pedig a rászoruló családok gyermekei közt került 

szétosztásra. A végrehajtás megfelel a novemberi előterjesztésben foglaltaknak, a határozat 

végrehajtásra került. Az iskolák a felsorolt összeg alapján  döntöttek az elosztásról.   

 

Radványi G. Levente  alpolgármester: a pihenőparkról érdemes tudni, hogy mindkettő  készül, 

ebből a szempontból is pozitív a végeredmény.  

 

 

Zakar Ágnes képviselő:  kérdezi, hogy a Kovács László  úti  ingatlan   kifizetése  megtörtént-e?   

 

Radványi G. Levente  alpolgármester: igen, a kifizetés megtörtént. Szavazásra bocsátja  a 

határozati javaslatot.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1044   Száma: 2006.01.24/11/0/ 

Ideje: 2006.jan..24 11:25 

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 
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Megjegyzés: 

 

dr. Bindorffer Györgyi Igen - 

dr. Dietz Ferenc Igen - 

dr. Dragon Pál Igen - 

Eszes Sándor Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

dr. Kiss László Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 

Simonyi György Igen - 

Wachsler Tamás Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Zsigmondi Éva Igen - 

Benkovits György Távol - 

Hankó László Távol - 

Horváth Győző Távol - 

Lakatos Pálné Távol - 

Magyar Judit Távol - 

Szegő Eta Távol - 

     

Radványi G. Levente  alpolgármester: a Képviselő-testület 12 igen szavazattal  a következő 

határozatot hozza: 

 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

9/2006. (I.24.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a lejárt határidejű 

önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló jelentést.  

 

1. 187/2005. (V. 10.) Kt. sz. határozat, 

    209/2005. (VI. 14.) Kt. sz. határozat, 

    258/2005. (VII. 13.) Kt. sz. határozat, 

    286/2005. (VII. 28.) Kt. sz. határozat, 

    316/2005. (IX. 13.) Kt. sz. határozat, 

    323/2005. (IX. 13.) Kt. sz. határozat,  

    399/2005. (XI. 15.) Kt. sz. határozat, 

    400/2005. (XI. 15.) Kt. sz. határozat, 

    401/2005. (XI. 15.) Kt. sz. határozat, 

    404/2005. (XI. 15.) Kt. sz. határozat, 

    405/2005. (XI. 15.) Kt. sz. határozat, 

    407/2005. (XI. 15.) Kt. sz. határozat, 

    408/2005. (XI. 15.) Kt. sz. határozat, 

    409/2005. (XI. 15.) Kt. sz. határozat, 
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    417/2005. (XI. 15.) Kt. sz. határozat, 

    423/2005. (XI. 15.) Kt. sz. határozat, 

    425/2005. (XI. 15.) Kt. sz. határozat, 

    445/2005. (XII 13.) Kt. sz. határozat, 

    448/2005. (XII. 13.) Kt. sz. határozat,   

    449/2005. (XII. 13.) Kt. sz. határozat végrehajtására adott jelentést elfogadja, 

 

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

    156/2005. (V. 10.) Kt. sz. határozat határidejét folyamatos, beszámolásra a Kt. februári ülése, 

    180/2005. (V. 10.) Kt. sz. határozat határidejét 1. pont: 2006. február 28., 

    221/2005. (VI.14.) Kt. sz. határozat határideje folyamatos, beszámolásra a Kt. márciusi ülése  

    234/2005. (VI.14.) Kt. sz. határozat határidejét a Kt. márciusi ülése, 

    316/2005. (IX.13.) Kt. sz. határozat határidejét folyamatos, tájékoztatásra a Kt. februári ülése   

    338/2005. (IX.13.) Kt. sz. határozat határidejét a határozat 2. pontjára tájékoztatásra a Kt.      

    februári ülése, 

    414/2005. (XI. 15.) Kt. sz. határozat határidejét tájékoztatásra a Kt.  februári ülése, 

    428/2005. (XII. 06.) Kt. sz. határozat határidejét 2006. január 31-ére, 

    429/2005. (XII. 06.) Kt. sz. határozat határidejét a közbeszerzési eljárás befejezésére 2006. 

    február 15., 

    456/2005. (XII. 13.) Kt. sz. határozat határidejét tájékoztatásra 2006. február hó módosítja.     

 

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

Polgármestert, hogy a tett intézkedésekről számoljon be. 

 

Felelős:  Alpolgármester 

Határidő:   folyamatosan 

 

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

átruházott hatáskörben tett intézkedésekről a 2005. 11. 04. - 2005. 12. 05. közötti 

időszakban                                                                                                            
Előadó: Radványi G. Levente  alpolgármester 

 

 

dr. Pázmány Annamária képviselő: jelezni kívánja, hogy kormány intézkedés következtében a 

2006. január 1-től  a rendszeres gyermekvédelmi támogatás megszűnt, ehelyett a családi  pótlék  

duplájára emelkedett. Azonban ez az intézkedés  nem minden családot  érint kedvezően.  Kéri  

hogy a Hivatal  vizsgálja meg azon családok esetében az intézkedés lehetőségét, ahol  

kompenzálni szükséges  a hiányt.  

 

Szegő Eta  és Horváth Győző képviselők visszatérnek az ülésterembe, a 

jelenlévő képviselők száma:  14 fő.  
   

 

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

 

#: 1045   Száma: 2006.01.24/12/0/ 

Ideje: 2006.jan..24 11:26 

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: 

dr. Bindorffer Györgyi Igen - 

dr. Dietz Ferenc Igen - 

dr. Dragon Pál Igen - 

Eszes Sándor Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Horváth Győző Igen - 

dr. Kiss László Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 

Simonyi György Igen - 

Szegő Eta Igen - 

Wachsler Tamás Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Zsigmondi Éva Igen - 

Benkovits György Távol - 

Hankó László Távol - 

Lakatos Pálné Távol - 

Magyar Judit Távol - 

 

Radványi G. Levente  alpolgármester: a Képviselő-testület  14 igen szavazattal  a következő 

határozatot hozza:  
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Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

10/2006. (I.24.) 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. 11. 04. - 2005. 12. 05. 

közötti időszakban szóló beszámolót elfogadja. 

 

Felelős:  Alpolgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

 

11. Beszámoló a Szentendre Szakorvosi Rendelőintézet gazdasági helyzetéről 

Előadó: Radványi G. Levente  alpolgármester 

 

 

dr. Pázmány Annamária képviselő: a Szociális és Egészségügyi Bizottság elfogadásra javasolta 

a határozati javaslatot.    

      

Zsigmondi Éva képviselő:   részt vett egy tájékoztatón, ahol a pályázatok elbírásáról esett szó.  

Többek közt elhangzott, hogy  2005. december  1-jén járt le az a  határidő, ameddig  a kórházak 

és egészségügyi intézmények pályázhattak  felszerelési és berendezési tárgyak beszerzése 

ügyében. Kérdése, hogy miért nem indultak ezen?  

 

dr. Pázmány Annamária  képviselő: megyei fenntartású intézmények részére volt az említett  

pályáztatási lehetősség,  ők nem tartoznak bele ebbe a körbe.  

 

Radványi G. Levente  alpolgármester: minden jelzést köszönettel vesznek,  sok a pályázati 

kiírás és nagyon rövidek a határidők.  

 

Fülöp Zsolt képviselő:  a költségvetésben előirányzott  intézményi  támogatás mértéke 21 millió 

Ft volt, melyet menet közben  módosítottak  45 millió Ft-ra. Ha összeadják a táblázat végén 

található  decemberi  teljesítést,  látható, hogy az önkormányzati támogatás összege eléri, sőt 

meghaladja a  84 millió Ft-ot.   Hasznos lenne ütemtervhez igazítani a támogatás mértékét, mert 

ezt a 84 millió Ft-ot hatalmas összegnek találja.  

 

Puhl Márta irodavezető:  tudomása szerint nem haladja meg a 36 millió Ft-ot a támogatás 

összege, az összeget rendezni kellene. Az Önkormányzat nem tudja a vállalt kötelezettségét 

teljesíteni.  Az 50 millió Ft-os előirányzat változatlanul fennáll, azzal a megjegyzéssel, hogy a  

működési előirányzatot emelik meg a beruházás terhére.    

 

Fülöp Zsolt képviselő: az elétett táblázatból tud dolgozni. Ha másképp alakul a támogatás 

mértéke, azt nem tudja követni.   
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Pázmány Annamária képviselő: ügyrendi javaslatot tesz, az intézmény gazdasági igazgatója  

kíván hozzászólni.  

 

Radványi G. Levente  alpolgármester: az intézmény gazdasági igazgatója meghívott 

vendégként  van jelen, nem szükséges szavazni a javaslatról.    

 

Mocsári Pál  Szentendre  Város  Egészségügyi Intézményei  gazdasági igazgatója:  a táblázat  

negyedéves bontásban  mutatja a  2005. évi előirányzat bontását. Ténylegesen 28.1 millió Ft-ot 

használtak fel a 45 millió Ft-ból.  

 

Horváth Győző képviselő:  a  Szociális és Egészségügyi Bizottság ülésén elhangzott, hogy  a  

rheuma szakrendelés   minőségének javítása érdekében  két  fővel bővül a szakrendelés.   

 

dr. Dragon Pál képviselő: a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság  is megvizsgálta és megtárgyalta az 

előterjesztést,  és az Önkormányzat részéről fennálló  23 millió Ft körüli támogatáshiányt   

nagyon soknak találták.  

A sportorvosi tevékenység nagy hiányt jelent,  azt pótolni szükséges. Javasolja, Alpolgármester 

Úrnak, hogy a problémát vesse fel a Kistérségi Társulás ülésén.  

 

Magyar Judit képviselő: ügyrendi javaslata, hogy - mivel a  Jogi-, Igazgatási és Ügyrendi 

Bizottságnak is feladata volt a Szentendre  Város  Egészségügyi Intézményeivel kapcsolatosan az   

Unilabor működésének a vizsgálata is,-   tárgyalják együtt a két  napirendi pontot,  a Szentendre  

Város  Egészségügyi Intézményei  gazdasági helyzetét és az Unilabor működését tárgyaló 

előterjesztést.   

 

Radványi G. Levente  alpolgármester: mivel az Unilaborral kapcsolatos anyag még másolás 

alatt van, ezért azt javasolja, hogy tárgyalják együtt a két előterjesztést, de azzal a kiegészítéssel, 

hogy  függesszék fel a napirendi pont további tárgyalását, és térjenek vissza rá. Szavazásra 

bocsátja  a javaslatot.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1046   Száma: 2006.01.24/13/0/ 

Ideje: 2006.jan..24 11:40 

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 7 50.00 38.89 

Nem 5 35.71 27.78 

Tartózkodik 2 14.29 11.11 

Szavazott 14 100.00 77.78 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 4   22.22 
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Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

dr. Dietz Ferenc Igen - 

Eszes Sándor Igen - 

Hankó László Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 

Simonyi György Igen - 

Zsigmondi Éva Igen - 

Fülöp Zsolt Nem - 

dr. Kiss László Nem - 

dr. Pázmány Annamária Nem - 

Wachsler Tamás Nem - 

Zakar Ágnes Nem - 

dr. Dragon Pál Tart. - 

Horváth Győző Tart. - 

Benkovits György Távol - 

dr. Bindorffer Györgyi Távol - 

Lakatos Pálné Távol - 

Szegő Eta Távol - 

 

Radványi G. Levente  alpolgármester:   a Képviselő-testület 7 igen, 5 nem  szavazat   és  2 

tartózkodás mellett a  napirendi pont tárgyalásának felfüggesztésére vonatkozó  javaslatot   nem  

fogadta  el.  

 

dr. Pázmány Annamária képviselő: a sportorvosi vizsgálattal kapcsolatos  felvetéssel  

kapcsolatban  jelzi, hogy van  előrelépés,  annak ellenére, hogy a  probléma októberben derült ki, 

a  finanszírozás pedig ez év január 1-től szűnt meg.  Az intézmény saját keretéből nem képes 

megoldani az egész térségre kiterjedően a vizsgálatot,   valószínűleg első lépésként a szentendrei 

lakosok számára lesz elérhető az  ingyenes  szakrendelés. A településeket felkérik, hogy 

járuljanak hozzá a költségekhez.  

 

Radványi G. Levente  alpolgármester: a tevékenységet megpróbálják kiterjeszteni a Kistérségi 

Társulás szintjére.  

 

dr. Bindorffer Györgyi,  Lakatos Pálné  és Szegő Eta képviselők visszatérnek 

az ülésterembe, a jelenlévő képviselők száma: 17 fő.    
 

 

Fülöp Zsolt képviselő: ütemterv, vizsgálódás várható-e a közeljövőben az intézmény 

működésének  gazdaságosabbá tételére?   

  

Radványi G. Levente  alpolgármester:  elkészült az ügyben a  Jogi-, Igazgatási és Ügyrendi 

Bizottság  állásfoglalása, véleménye szerint is ehhez az ügyhöz tartozik.  Ismétli, hogy még 

másolás alatt van az anyag, számára sem ismert a tartalma. Javasolja, hogy  Fülöp Zsolt képviselő 

észrevétele alapján tegyék be a határozati  javaslatba a következő  kitételt: nyújtson be a  
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gazdasági vezetés egy ütemtervet.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: igen, egyetért a javaslattal.     

 

Mocsári Pál  Szentendre  Város  Egészségügyi Intézményei  gazdasági igazgatója:  Képviselő 

Úr kérése természetes, össze tudnak állítani ilyen témájú programot, hozzávetőlegesen február  

közepére-végére teljesíthető.    

 

Radványi G. Levente  alpolgármester: a márciusi testületi ülésre előterjeszthető a  gazdasági 

ütemterv.  Felhívja a figyelmet arra, hogy februárban költségvetési rendeletet   kell hoznia  a 

testületnek.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: a testületi ülésre megfelel az anyag.  Hosszabb távon gondolkodik,  nem 

a jelenlegi költségvetésnél dől el, de számítani kell rá.  

 

Radványi G. Levente alpolgármester: az intézmény vezetői  pályázat is  folyamatban van, azt 

is be kell kalkulálni, annak megfelelően szükséges  kalkulálni. 

A határozati javaslathoz  egy módosítás  érkezett,  mégpedig a Szentendre  Város  Egészségügyi 

Intézményei vezetése márciusig készítsen egy ütemtervi javaslatot az intézmény működtetésének  

gazdaságosabbá  tételére.   

 

dr. Dragon Pál  képviselő:  a sportorvosi szakrendelés  Kistérségi Társulás támogatásával   

történő  visszahozatala  nem kerül be a határozati javaslatba?  

 

Radványi G. Levente  alpolgármester:  nem tartozik szorosan a beszámolóhoz . 

A határozati javaslatot szavazásra bocsátja  a  fenti  kiegészítéssel, valamint felelős: 

Alpolgármester, határidő: a márciusi  testületi ülés.  

  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1047   Száma: 2006.01.24/13/0/ 

Ideje: 2006.jan..24 11:50 

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 76.47 72.22 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 4 23.53 22.22 

Szavazott 17 100.00 94.44 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   5.56 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 
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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 - 

Simonyi György Igen - 

Szegő Eta Igen - 

Wachsler Tamás Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Zsigmondi Éva Igen - 

Eszes Sándor Tart. - 

Hankó László Tart. - 

Magyar Judit Tart. - 

Radványi G. Levente alpolgármester Tart. - 

Benkovits György Távol - 

 

Radványi G. Levente  alpolgármester:  a Képviselő-testület     13 igen szavazattal  és 4 

tartózkodással  a következő határozatot hozza:  

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

11/2006. (I.24.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1. Szentendre  Város Egészségügyi Intézményei gazdasági beszámolóját elfogadja.  

 

2. Felkéri a Szentendre Szakorvosi Rendelőintézet  vezetését, hogy 2006. márciusáig készítsen 

ütemtervet az intézmény  működtetésének gazdaságossá tételére vonatkozóan   és azt  terjessze a  

Képviselő-testület  elé.   

 

 

Felelős: Alpolgármester 

Határidő: 1. pont:  azonnal 

 2. pont: 2006. márciusi  Képviselő-testületi  ülés 
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12.  Előterjesztés a fűtőmű területén elhelyezendő uszoda és szabadidőközpont 

szabályozási tervéről, Püspökmajor lakótelep Fehérvíz utca – Kálvária út – Hamvas 

Béla u. -1245/41 hrsz-ú út által határolt terület szabályozási terv tervezési 

programjának módosításáról 

 Előadó: Radványi G. Levente  alpolgármester   

 

 

dr. Dietz Ferenc képviselő:  javasolja, hogy kapjon szót  Simon Péter.  

 

Radványi G. Levente alpolgármester: mivel  Simon Péter hozzászólási joggal meghívott 

vendég a napirendi ponthoz, így   arról nem szükséges szavazni.  

 

Simon Péter  Quali Team Consult Kft.: kérésük szerint  a fűtőmű melletti műhelyépületet 

lebontás helyett  az uszoda területéhez  kívánják csatolni és azt hasznosítani kívánják. A  

szabadidőközpont tevékenységét  ugyanis kiegészítenék egy plusz szolgáltatással, mely  

játszóház  szerepét töltené be. Működését tekintve  szakképzett pedagógusok irányításával 

tematikus foglalkozásokat terveztek,  tehát nem  egyszerű  gyermekmegőrzést jelent. A 

létesítményhez kapcsolódóan  fontos szerepet tölthet be, hisz akik az  uszoda egyéb  

szolgáltatásait igénybe veszik, élhetnek a lehetőséggel, hogy azalatt gyermekeik kultúrált keretek 

közt töltsék el a  szabadidejüket.  

Már  meglévő épületről van szó, a fűtőmű területén levő  technikai helyisége  alkalmas a célra.  

Az épület szerkezetén  nem kívánnak  módosítani,  az új épület stílusának megfelelően teljes 

felújítást kap és egy úgynevezett "nyaktaggal" lesz összekötve a két épület, melyen belül  a 

gyerekek  akár csúszdán, míg a felnőttek lépcsőn is át tudnak  menni a főépületbe.  A főépületben 

kialakítanak még  egy kisebb  egységet is,  melyek összességében is  kapcsolódnak egymáshoz.  

A galériával együtt összességében mintegy 800 m2-es foglalkoztató helyiséget tudnak kialakítani.  

A normál programok mellett tervezik idegen nyelvű óvodai nyelvtanfolyamokat, 

néphagyományőrző foglalkozások tartását,   és az ehhez kapcsolódó szolgáltatásokat.  Ezzel 

indokolja a Szabályozási Terv kiegészítésére  tett javaslatot.  

 

dr. Dietz Ferenc képviselő:  a Simon Úr által  elhangzott hozzászólásból kiderül, hogy 

emeletráépítéssel  nem számolnak,  így módosító indítványként  javasolja, hogy a Szabályozási 

Terv módosításából  töröljék az  emeletráépítésre vonatkozó részt. Ezen túlmenően két kérdést 

kíván feltenni : a játszóházat hosszabb távra tervezik-e?  Nem csak átmeneti jellegű funkcióra 

szól a  koncepció?    

Az átépítendő játszóház milyen zajhatással jár? A  környező lakásokat tekintve nem lesz-e zavaró 

az azzal járó  zaj?  

Wachsler Tamás  képviselő:  a legutóbbi (decemberi) ülésen az előterjesztés tárgyalása során  ő 

maga  javasolta, hogy  kellő információ hiányában  ne döntsenek az ügyben.   Nem  volt 

egyértelmű számára  a projekt.  Az elhangzottakat figyelembe véve viszont megállapítható, hogy  

nem okoz problémát a  játszóház kivitelezése,  az ellen   nincs szakmai kifogása.  A  maga 

részéről  támogatja az előterjesztést. 

 

Alföldiné Petényi Zsuzsanna főépítész: a Szabályozási Tervben paramétereket lehet 

meghatározni, az építmény-magasságon túl az oldalhomlokzatra  lehet még utalást tenni.  Ezzel a  

megoldással kezelhető az emeletráépítés  kérdése.  
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Simonyi György képviselő: kérdezi, hogy a vállalkozó által történt építkezés esetén az 

Önkormányzati garanciavállalás él-e még?  

 

Radványi G. Levente  alpolgármester:  a kérdésre nem tud válaszolni, de nem is tárgya jelen 

előterjesztésnek.  Aláírt megállapodás nem született a két fél közt,  most  csak szabályozási  

keretet teremtenek,  ami után a  vállalkozó  el tudja dönteni, hogy  ezeket figyelembe véve tudja-e 

vállalni a beruházást.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: Simonyi György képviselőhöz kapcsolódva  ő maga is úgy véli, hogy  a 

pénzügyi kondíciók javulnak, a játszóház megvalósulása  mindenkinek jó lenne.  Az 

Önkormányzat felé is pozitív irányba hat, javasolja átgondolni a javaslatot.  

 

Radványi G. Levente  alpolgármester: a feltételrendszer megteremtéséről  van szó, ami nem 

tárgya  a napirendnek, azt most nem szükséges tárgyalni.  

 

Horváth Győző képviselő:  a körzetében sok lakó  kereste  meg kifejezve  szándékát,  hogy 

remélik   elhárul minden akadály és az uszoda megépül.   

 

Zsigmondi Éva képviselő:  Alpolgármester Úr  válasza után okafogyottá vált a kérdése, 

javasolja  ne húzzák az időt,  döntsenek és haladjon az uszoda építése.   

 

Simon Péter  Quali Team Consult Kft.: a terv hosszú távra készült,   ennek megfelelően a 

finanszírozás is 25 éves.   Magyarországon  kevés létesítmény található, ahol ilyen jellegű  

szolgáltatást is kap a látogató. Az  egyik  legnagyobb az Állatkert és a Vidám Park között   épült.   

Jelzi, hogy a  decemberi ülésen más elfoglaltsága miatt nem tudott részt venni, de ez nem 

befolyásolja a z elképzelésüket.  

A finanszírozást illetően   felhívja a Képviselő-testület figyelmét, hogy  bár van együttműködési 

megállapodás a testület és őközöttük,  azzal összhangban  döntöttek úgy, hogy a Szabályozási 

Terv jóváhagyása után  azonnal  benyújtják  a  megvalósíthatósági tanulmányt részletes üzleti- és 

finanszírozási  tervvel.  

 

Radványi G. Levente  alpolgármester: kéri  a zajhatásra érkezett kérdésre  válaszoljon még.    

 

Simon Péter  Quali Team Consult Kft.: maga a létesítmény  zárt.   

 

Simonyi György képviselő:  kérdezi, hogy kik  tárgyalnak ez ügyben,  kéri az  uszodabizottság 

tagjainak felsorolását.  

 

Zakar Ágnes képviselő: Hankó László, Horváth Győző képviselők,  dr. Dietz Ferenc a Jogi-, 

Igazgatási és Ügyrendi Bizottság   részéről,  Fülöp Zsolt mint Turisztikai Tanácsnok, a VSz.Rt. 

részéről pedig  Horváth Frigyes, valamint a mindenkori Polgármester.   

 

Simonyi György képviselő:   amennyiben  történik  tárgyalás, azok után kér rövid  tájékoztatást 

a jövőben.  

 

Fülöp Zsolt képviselő:  nem volt megbeszélés az utóbbi időben, ezért is nem volt fejlemény.   
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Radványi G. Levente  alpolgármester:  tudomása szerint tavaly novemberben volt  egy 

megbeszélés.  

 

Zakar Ágnes képviselő:  tudomása szerint a Polgármester tiszte összehívni a bizottságot.  

 

Radványi G. Levente  alpolgármester: a témakörben nem volt semmiféle döntés az utóbbi 

időben,  nem volt miért összehívni a  megbeszélést.  

Szavazásra bocsátja a határozat javaslat A variációját,  befogadva a  Főépítész Asszony által 

elmondottakat. A figyelembe veendő oldalmagassági  szempontokra vonatkozó kiegészítés  a 

határozati javaslat 2. pontjaként  kerül megfogalmazásra, melyet befogad.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1048   Száma: 2006.01.24/14/0/ 

Ideje: 2006. jan. 24. 12:10 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 15 88.24 83.32 

Nem 1 5.88 5.56 

Tartózkodik 1 5.88 5.56 

Szavazott 17 100.00 94.44 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   5.56 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

dr. Bindorffer Györgyi Igen - 

dr. Dietz Ferenc Igen - 

dr. Dragon Pál Igen - 

Eszes Sándor Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hankó László Igen - 

Horváth Győző Igen - 

dr. Kiss László Igen - 

Lakatos Pálné Igen - 

Magyar Judit Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 

Wachsler Tamás Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Zsigmondi Éva Igen - 

Szegő Eta Nem - 

Simonyi György Tart. - 
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Benkovits György Távol - 

     

 

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

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

12/2006. (I.24.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

 

1. egyetért az Ln-01 övezet területi növelésével és felkéri a Polgármestert az előterjesztés 3. a) 

melléklete szerinti módosítással folytassa a Püspökmajor lakótelep Fehérvíz utca – Kálvária 

út – Hamvas Béla u. -1245/41 hrsz-ú út által határolt terület szabályozási terv államigazgatási 

egyeztetési eljárását. 

 

2. a meglévő melléképület emeletráépítési lehetőségének kizárása céljából kéri a szabályozásban 

az Ln-01 tömb nyúlványának Lk-04 övezet felöli homlokzatmagasság rögzítését. 

 

 

Felelős:  Alpolgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

 

13.  Szentendre Város Önkormányzat és a VSZ Rt. között létrejött 2009.12.31-ig 

érvényes, a háztartási szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési 

közszolgáltatás ellátására irányuló közszolgáltatási szerződés 441/2005. (XII. 13.) Kt. 

sz. határozattal történő  módosítása,  valamint a  települési szilárd hulladékkal 

kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló, többször módosított 

8/2004. (III.1.) Önk. sz. rendelet újratárgyalásáról 

 

 

Radványi G. Levente alpolgármester: az előző havi rendeletmódosítást szükséges  

újratárgyalni. 

 

Zakar Ágnes képviselő: a rendeletben kéri módosítani a  IV. fejezet 10.§ (3) bekezdés: 

"negyedévente részletes beszámolót, valamint évente  költségelszámolást készíteni a 

közszolgáltatási tevékenység éves értékeléséhez." 

A beszámoló terjedjen ki az üzlettulajdonosok,  vállalkozók, az állandó lakosok, valamint 

az üdülőtulajdonosok  hulladékszállítási  szerződésére. 

 

Radványi G. Levente alpolgármester: jelzi, hogy a Városgazdálkodási és Környezetvédelmi 

Bizottság javaslatában szerepel ez a módosítás.  

 

Zakar Ágnes képviselő:  újabb javaslat szerint a 21. § (14) bekezdésben a veszélyes hulladék  

elszállítása szerepel, ami legalább évente kétszer történjen! A hulladékudvar kijelölése szóba 
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került, Igazgató Úr ígérete szerint április 1-jéig lesz  türelmi idő.  Ha nem történik  meg a 

hulladékudvar megvalósítása, akkor kéri az évente kétszeri szállítást! 

 

Radványi G. Levente alpolgármester: kéri Zakar Ágnes szószerinti javaslatát megismételni.  

 

Zakar Ágnes képviselő: április 1-jéig  legyen türelmi idő, ha kialakul a hulladékudvar, akkor ott  

le lehet majd letenni a veszélyes hulladékot. Jelzi,  hogy az évenkénti egyszeri  veszélyes 

hulladék begyűjtés nem elegendő. 

Továbbá: a 29.§ (3) bekezdésben szerepel, hogy Jegyző Asszony bírságot szabhat ki, amennyiben 

szabálytalanságot észlel. Kérdezi, hogy ilyen hulladékgazdálkodási bírság kiszabása hányszor 

történt eddig?   

Módosítást javasol a 24.§-ban, mely a   szelektív hulladékgyűjtésre vonatkozik. Kiemeli, hogy 

jól működik, de kiegészítené a következőkkel:  

"A környezet fokozott védelme, a hulladék összetevők újrafeldolgozásának, visszanyerésének 

elősegítése, az energetikai hasznosítás előmozdítása érdekében a Képviselő-testület a helyi 

feltételekhez igazodva - fokozatosan - vezeti be a hulladékok elkülönített, a hasznosítási 

lehetőségeknek megfelelő (szelektív) begyűjtésének rendszerét a Közszolgáltató bevonásával. 

A közszolgáltató köteles a  szelektív  hulladékgyűjtők környezetét is tisztán  tartani." 

Következő kérdése  a 17.§ (4) bekezdésre  vonatkozik: a VSZ Rt., mint  közszolgáltató hányszor 

értesítette  Jegyző Asszonyt, hogy  valamely szerv nem vette igénybe a közszolgáltatást? Ezek 

alapján  tudott lépni?  

Javaslata a 17.§ (4) bekezdésre: "hetente egyszer a Polgármesteri Hivatal egy közterület-

felügyelője és a VSZ Rt. egy  felelős munkatársa bejárást tart azokon a helyeken,  melyek  

különösen veszélyeztetett  illegális hulladéklerakó helyek. A jegyzőnek  heti beszámolással 

tartoznak, illetve a mindenkori  közterület felügyeletet   irányító  hivatali munkatársnak.  

Különöse arról, hogy milyen területen ki ellen indítottak szabálysértési eljárást." 

 

Radványi G. Levente  alpolgármester: a Képviselő Asszony által elmondott rész egy hosszabb 

szöveg, vélemény,  kéri normaszövegként megfogalmazni. Ezzel kapcsolatban a 

Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság  a   29.§ (3) bekezdésében javasolt 

módosítást,  melyben  javítást kell alkalmazni, mert a mondat így értelmetlen.  Felolvassa:  

"A Rendelet 29. § (3) bekezdése az alábbi mondattal egészüljön ki: „Hetente egyszer a 

Városi Szolgáltató Rt. egy megbízottja és egy közterület felügyelő azokon a helyeken, ahol 

rendszeresen észlelhető az illegálisan kitett hulladék, ott videokamerával az elkövetőt érjék 

tetten.”"  

A szándékot érti,  de át kell fogalmazni.  

 

Zakar Ágnes képviselő:  kéri a jogászokat, hogy a módosítást fogalmazzák meg.  

A következő módosítást  az 5. sz. melléklethez javasolja:  60 M Ft támogatás szerepel, amit 70 

M Ft-ra kér módosítani.  

A rendeletben  szereplő 1 lomtalanítást  és zöldlomtalanítást  ki szeretné egészíteni  plusz 

egy rendes és egy zöldlomtalanítással, azzal a kiegészítéssel, hogy a   második lomtalanítás 

díját az   Önkormányzat fizeti.  Itt is kéri a jogászok segítségét a normaszöveg 

megfogalmazásában.  

 

Radványi G. Levente  képviselő: ebben az esetben kéri a helymeghatározást, hogy honnan, 

milyen forrásból  fizeti az Önkormányzat? Benne van az  általa javasolt 70 M Ft-ban?  
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Zakar Ágnes képviselő: ennek megválaszolását a Városi Szolgáltató Rt.  Cégvezetőtől kéri.  

 

Eszes Sándor képviselő:  a 29.§ (3) bekezdés  valóban rosszul van fogalmazva, módosítja.  

"A Városi Szolgáltató Rt. egy megbízottja és egy közterület felügyelő azokon a helyeken, 

ahol rendszeresen észlelhető az illegálisan kitett hulladék hetente egyszer  videokamerás  

bejárást tartson" 

 

Fülöp Zsolt képviselő:  Zakar Ágnes javaslatára reagálva jelzi, a  javasolt 70 M Ft támogatást az  

Önkormányzat állja. Nem lehet tudni, hogy a plusz  lomtalanítás ténylegesen mennyi 

hulladékszállítást jelent, az összeg egy felső határt jelent.  

  

Simonyi György képviselő: nem ért egyet azzal a javaslattal, hogy növeljék a lomtalanítások 

számát. Legyen egy tavasszal, és egy zöldlomtalanítás  ősszel.  

A szemétkommandót sem látja, arra kellene törekedni,  látványos eredményt lehetne elérni. 

 

Fülöp Zsolt képviselő: a háztartásokban keletkező lom nem a lomtalanítások számától függ,  az 

nagyjából azonos mennyiség.  Eredményt a lomtalanítás számának  növelése jelentene, mert 

remélhetőleg kevesebb kitett szemétkupaccal és vegyes lommal találkoznának a város határában.    

 

Simonyi György képviselő: nem ért egyet, továbbra is a szemétkommandót tartja megoldásnak. 

A zöld lomb komposztálható, vagy a lakó külön költségére vigye el a cég, ne az  összlakosság 

fizessen azért.  

   

Horváth Gusztáv  a Városi Szolgáltató Rt. cégvezetője: összefoglalja a  szemétszállítás  

pénzügyi alakulását, és az elhangzott javaslatokat .  

 

Horváth Győző képviselő: a tavalyi évben kétszer hívta össze a szakembereket, akikkel  

"szemétkommandó" létrehozásáról is tárgyalt.  

 

Zsigmondi Éva képviselő:  a lomtalanítást jó ötletnek tartja, próbálják ki az évi többszöri 

elszállítást.  

 

Simonyi György képviselő: ellentmond, nem ért egyet, mert a 4 lomtalanítás nem 4 hétvégét 

jelent, hanem 4-szer 4 hétvégét.  Véleménye szerint ezt nem szabad  megengedni.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: volt már Szentendrén két normál lomtalanítás, mégsem hozták más 

községekből  ide a hulladékot. Legalább próbálják ki  a rendszert. Egyetért Zsigmondi Éva 

képviselővel.  A szervezés pedig a VSZ.Rt. feladata.  

 

dr. Pázmány Annamária képviselő: felhívja a figyelmet arra a tényre, mikor a szemetesautó 

végighalad a városon, rendszeresen potyognak róla műanyag flakonok. Erre oda kellene figyelni. 

 

Magyar Judit képviselő:  pénzügyi szempontból nem szeretné ha plusz költségek kerülnének be 

a költségvetésbe.   

 

Zakar Ágnes képviselő:  a   közszolgáltató feladatai  közé sorolható az illegális hulladéklerakók 
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ellenőrzése.    A lomtalanítás utáni rendrakás a VSz. Rt,. feladata.  

  

dr. Bindorffer Györgyi képviselő:  hasznos lehet az Hivatal és a Cég összefogása, de nem fogja 

megakadályozni a többnyire éjszaka történő illegális hulladék lerakását.  Egyetért Simonyi 

György képviselővel, ne mással fizettessék meg a  szemét eltakarítását, el kellene  gondolkodni 

azon a lehetőségen, hogy  a mezőőröket bízzák meg  az ellenőrzéssel.      

Véleménye szerint nem elég rendeletet hozni,  reklámkampányokkal  nap mint nap láttatni 

kellene az emberekkel a  tisztaságra való nevelést. Nevezhető lenne városi propaganda 

hadjáratnak is.  

 

Simonyi György képviselő: ügyrendi javaslatot tesz, szavazzanak külön a lomtalanítási 

darabszámról, a többivel egyetért.  

 

Radványi G. Levente  alpolgármester: a kérést   érti, eszerint   vezeti  majd  a szavazást, így  

most nem szükséges az ügyrendi javaslatról szavazni.   

 

Horváth Gusztáv a Városi Szolgáltató Rt. cégvezetője:  ismétli Magyar Judit képviselőnek, 

hogy   a bevételeiket maximalizálták. A bevételük csak a díj növekedésével növekszik.  Ennek 

arányában lehet csökkenteni a támogatás mértékét.  

A lomtalanítás  időtartamát lehet csökkenteni.  Így lehet számolni 8-10 héttel.   Ezt még meg 

tudják oldani.  

 

Radványi G. Levente  alpolgármester: felhívja a képviselők figyelmét, hogy ma dönteni kell a 

rendeletről.  A szélsőségektől viszont óv mindenkit, lehetőség szerint értékeljék racionálisan a 

lakosság  igényeit.  Azt   kéri a képviselőktől, hogy amit a  testület  egyszer eldöntött, azt  

konzekvensen vigyék végig. Egyetért a Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság  70 

millió Ft-os keretösszegre vonatkozó javaslatával,  és ettől függetlenül szükségesnek tartja a 2+2 

szállítást, de  nem  külön költséggel.  A hulladékudvar kialakítását támogatja,  annak határidőhöz 

kötött megnyitását, ahol a Városi Szolgáltató Rt.  térítésmentesen beszállíthatná a feleslegessé 

vált lomot. A szerződésbe fogalmazzák bele, hogy a   Városi Szolgáltató Rt.  köteles a 

telephelyén átvenni 1 m3-ig a  lakosság által beszállított  sittet,  ezért egy kedvezményes díjat 

szedjen be. Javasolja, hogy az átvételi ár a  lerakási díj legyen.   

 

Fülöp Zsolt képviselő:  ügyrendileg javasolja  rövid  szünet elrendelését, beszéljék át az 

elhangzott javaslatokat.   

 

Radványi G. Levente  alpolgármester:  még lát néhány hozzászólásra jelentkező képviselőt, 

javasolja előbb  mondják el a javaslataikat és azután tartsanak szünetet.  

 

Fülöp Zsolt képviselő:  egyetért Alpolgármester Úrral.  

 

Zsigmondi Éva képviselő: kérdezi,  hogy ha eredményt érnek el valamely  ellenőrzés során, az a 

nyilvánosság tudomására hozható-e?  Gondol itt pl. a televízióra.  

 

dr. Dragon Pál képviselő:  2005. szeptemberétől a büntetőjogot módosította a Parlament,  mely 

szerint az illegális szemetelő büntethető. A rendeletbe javasolja befogalmazni a konkrét szöveget.  
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Radványi G. Levente  alpolgármester:   köszöni a hozzászólást,  tisztázzák, hogy hova kerüljön 

be.  

 

Horváth Győző képviselő: korábban már javasolt 50 ezer Ft helyszíni bírságot, valamint  

hasznos lenne néhány  kiemelt területet  kamerával  felszerelni.    

  

Zakar Ágnes képviselő:  a hulladékudvart illetően egyetért az Alpolgármester  Úr által 

elmondottakkal,  amennyiben bekerül a szerződésbe. Ha jól értelmezi, a térítésmentes 

lomtalanítást  követő  szállítások számát  4-re  kívánja emelni,  melyek időtartama  nem 

haladhatja meg  a  4  hétvégét.  A lerakási díjat  azért javasolták, hogy ne hozzák lehetetlen 

helyzetbe a céget.  

Az ő szerződés-módosítását befogadta Alpolgármester Úr.  

 

Horváth Gusztáv a Városi Szolgáltató Rt. cégvezetője: hangsúlyozza,  hogy nem tudnak 

többet   spórolni, a lehető legminimálisabbra csökkentette a kiadásait.   

 

Radványi G. Levente  alpolgármester: írásos anyagot kér a cégvezetőtől,  amit kapott, abból 

mindent a  képviselők  rendelkezésére bocsátott.  

Szavazásra bocsátja  a szünet   elrendelésére vonatkozó ügyrendi javaslatot.   

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1049   Száma: 2006.01.24/15/0/ 

Ideje: 2006.jan..24 13:08 

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 15 88.24 83.32 

Nem 1 5.88 5.56 

Tartózkodik 1 5.88 5.56 

Szavazott 17 100.00 94.44 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   5.56 

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 - 

dr. Kiss László Igen - 
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Lakatos Pálné Igen - 

Magyar Judit Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 

Wachsler Tamás Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Zsigmondi Éva Igen - 

Szegő Eta Nem - 

Simonyi György Tart. - 

dr. Bindorffer Györgyi Távol - 

 

Radványi G. Levente  alpolgármester: a Képviselő-testület  az ügyrendi javaslatot elfogadta.  

 

 

A Képviselő-testület 13.08 órától 13.17 óráig rövid szünetet tart.  
 

 

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

megállapítja, hogy a testület 16 fővel határozatképes. Az egyeztetés megtörtént, ezek alapján a 

következőket foglalja össze:  

a  Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság   javaslatát, hogy  60 M Ft-ról  70 M Ft-ra 

emeljék  az egy évre  szóló a támogatást,  azzal a módosítással javasolja elfogadni,  hogy az 

összeg 73 M Ft legyen,  azzal a kitétellel, hogy külön szavazásra bocsátva  2+2 szállítással 

fogadják  el.  A 2006. évre szóló szerződés rögzítené, hogy 2 lomtalanítás és 2 

zöldlomtalanítás következik tavasszal és ősszel.  

 

Zakar Ágnes  szerződésre elmondott  két normaszövegét befogadja, a 8. sz. mellékletre, 

illetve a végrehajtási tervvel,  valamint a   heti  1-szeri ellenőrzéssel kapcsolatban.  

A Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság által szerepelt a konkrét javaslat, mely  

előírja, hogy  hány lomtalanítás történik  A rendeletbe befogadott  időpontok,  területi felosztásról 

felek külön egyeznek meg, azzal a kiegészítéssel hogy dönteniük  kell az időpontokról.    

Szintén befogadja a Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság  és Zakar Ágnes javaslata 

alapján  a 4. fejezet 10. § (3) bekezdésében javasolt módosítást:  

"A Közszolgáltató köteles a Képviselő-testület számára közszolgáltatói tevékenységéről 

negyedévente részletes beszámolót, valamint évente költségelszámolást készíteni a 

közszolgáltatási tevékenység éves értékeléséhez.  A beszámoló terjedjen ki az 

üzlettulajdonosok,  vállalkozók, az állandó lakosok valamint az üdülőtulajdonosok  

hulladékszállítási  szerződésére." 

 

Következő javaslat a rendelet 24. §-ra  vonatkozik, melyet  szintén befogad:  

A környezet fokozott védelme, a hulladék összetevők újrafeldolgozásának, visszanyerésének 

elősegítése, az energetikai hasznosítás előmozdítása érdekében a Képviselő-testület a helyi 

feltételekhez igazodva - fokozatosan - vezeti be a hulladékok elkülönített, a hasznosítási 

lehetőségeknek megfelelő (szelektív) begyűjtésének rendszerét a Közszolgáltató bevonásával, 

melynek  feladata  a szelektív  hulladékgyűjtők környezetének rendben tartása. 
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A   29. § (3) bekezdés kiegészül a következő mondattal:  

A jegyző a külön jogszabályban meghatározott esetekben hulladékgazdálkodási bírság 

kiszabására jogosult. 

Amint jelezte, a szerződésben rögzíteni szükséges,  hogy  a VSZ. Rt által kialakított 

hulladékudvarban ingyenesen megtörténik a beszállított lomok átvétele, ezenkívül 

magánszemélyektől  a Városi Szolgáltató Rt. területén (a hulladékudvar megnevezés 

törvénytelen lenne)  kedvezményes áron átveszi  magánszemélyektől a  beszállított sittet 

max. 1 m3 térfogatig.  

Aki  hajlandó arra, hogy magánszemélyként  kéthetente behordjon 1 m3 sittet,  tegye meg, 

véleménye szerint nem okoz komoly gazdasági kérdést jelen esetben.  

 

Időtartamot nem jelölt meg a lomtalanításra, javasolja, hogy  a szerződésnek legyen része, 

külön  megállapodás alapján.   A két hetet rövidnek tartja,  javasolja a négy hét 

időtartamot a lomtalanításra.  Azt a megfogalmazást tegyék be, hogy max. 5 hét.  

Simonyi György képviselő ügyrendi  javaslata alapján  külön kell szavazni a lomtalanítások 

számát illetően.  

 

Horváth Gusztáv a VSz. Rt. cégvezetője: a  2-2 lomtalanítást úgy kell érteni, hogy a 

rendeletben  eredetileg szereplő 1 normál lomtalanítás  és  +1, nem  általában kettő!  

 

Radványi G. Levente  alpolgármester: éves  szinten összesen kettő lomtalanításról van szó !  

A rendeletben  szerepel egy,  az éves összesen az kettő lomtalanítás, plusz kettő 

zöldlomtalanítás  ősszel illetve tavasszal.   A rendeletben  rögzítettel együtt a Városi 

Szolgáltató Rt.  évente kettő lomtalanítást  és kettő zöldlomtalanítást  végez tavasszal és 

ősszel.  Ez a rendelet  22. §  (1) bekezdésében szerepel.   

 

Szavazásra bocsátja  a javaslatot. Aki egyetért a 2-2 lomtalanítással,  mindösszesen  egész évben, 

az igennel jelezze.  

  

Szavazás eredménye 

 

#: 1050   Száma: 2006.01.24/1/0/ 

Ideje: 2006.jan..24 13:26 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 87.50 77.78 

Nem 2 12.50 11.11 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 16 100.00 88.89 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   11.11 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 
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Benkovits György Igen - 

dr. Bindorffer Györgyi Igen - 

dr. Dietz Ferenc Igen - 

dr. Dragon Pál Igen - 

Eszes Sándor Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hankó László Igen - 

Horváth Győző Igen - 

dr. Kiss László Igen - 

Lakatos Pálné Igen - 

Magyar Judit Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Wachsler Tamás Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Simonyi György Nem - 

Szegő Eta Nem - 

Radványi G. Levente alpolgármester Távol - 

Zsigmondi Éva Távol - 

 

Radványi G. Levente  alpolgármester: a Képviselő-testület elfogadta a  rendelet-módosítást.   

Felsorolta a  befogadott javaslatokat,  azokon kívül még egy kérdés vetődött fel:  a 21. § (14)  

bekezdésében található  73 M Ft-ra vonatkozó javaslat. 

Ez az összeg a szerződésben is módosul.  Elsőként a szerződésre vonatkozó javaslatot bocsátja 

szavazásra.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1051   Száma: 2006.01.24/1/0/ 

Ideje: 2006.jan..24 13:29 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 87.50 77.78 

Nem 2 12.50 11.11 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 16 100.00 88.89 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   11.11 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

Benkovits György Igen - 

dr. Bindorffer Györgyi Igen - 

dr. Dietz Ferenc Igen - 
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dr. Dragon Pál Igen - 

Eszes Sándor Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hankó László Igen - 

Horváth Győző Igen - 

dr. Kiss László Igen - 

Lakatos Pálné Igen - 

Magyar Judit Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Wachsler Tamás Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Simonyi György Nem - 

Szegő Eta Nem - 

Radványi G. Levente alpolgármester Távol - 

Zsigmondi Éva Távol - 

 

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

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

13/2006. (I.24.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1. a 441/2005. (XII. 13.) Kt. sz. határozatát hatályon kívül helyezi. 

2. A Szentendre Város Önkormányzat és a Városi Szolgáltató Rt. között megkötött 2004. 

április 1-jétől hatályos hulladékkezelésre vonatkozó közszolgáltatási szerződésnek a jelen 

előterjesztéshez csatolt módosítását elfogadja. 

3. Felhatalmazza az Alpolgármestert a fentiek szerint módosított hulladékkezelési 

közszolgáltatásra vonatkozó szerződés Önkormányzat nevében történő aláírására. 

4. Felkéri a Jegyzőt, hogy a 73 millió Ft átalánydíj összegét az Önkormányzat 2006. évi 

költségvetésébe tervezze be. 

5.  A szerződést kiegészíti a 8. számú melléklettel: a Városi Szolgáltató Rt. által kialakított 

hulladékudvarban ingyenesen megtörténik a beszállított lomok átvétele, ezenkívül 

magánszemélyektől  a Városi Szolgáltató Rt. területén  kedvezményes áron átveszi   

a  beszállított sittet max.  1 m3 térfogatig.  

   

Felelős:  2-3. és 5. pontban foglaltakért: Alpolgármester, Jegyző 

    1. és 4. pontban foglaltakért: Jegyző 

Határidő:  1-3. pontban foglaltak: azonnal 

      4. pontban foglaltak: 2006. évi költségvetés tervezésekor 

  5. pont: 2006. április 1-től 
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I. sz. melléklet 

 

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS 
 

amely létrejött egyrészről 

 

Szentendre Város Önkormányzata (2000 Szentendre, Városház tér 1-3) 

mint megrendelő (továbbiakban: Megrendelő) másrészről a 

 

Városi Szolgáltató Rt. (2000 Szentendre, Szabadkai u. 9., cégjegyzékszám: 13-10-040159) 

mint Közszolgáltató (továbbiakban: Közszolgáltató) között az alábbi feltételekkel: 

 

Felek a 2004. márciusban aláírt a háztartási szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési 

közszolgáltatás ellátására irányuló közszolgáltatási szerződést az alábbiak szerint módosítják: 

 

1. Felek a szerződés I. általános rendelkezések rész 1. pontjából a „hulladékkezelési 

közszolgáltatásról szóló 241/2000. (XII. 23.) Korm rendelet (továbbiakban Korm. r.)” 

szövegrészt a jogszabály hatályon kívül helyezése miatt törlik. 

2. A fenti hatályon kívül helyezéssel kapcsolatosan törlik a szerződés alábbi részeiből a 

felsorolt szövegrészeket:  

 

I. általános rendelkezések rész 2.1. pontból a „(Korm r. 28. § (2) bek.)” 

I. általános rendelkezések rész 2.2. pontból „(Korm. r. 29. § (1) e) pont)” 

IV. vegyes rendelkezések rész 5.1. pontból „(Korm. r. 33. § (6) bek.)” 

IV. vegyes rendelkezések rész 5.2.1. pontból „(Korm. r. 33. § (3) a) pont)” 

IV. vegyes rendelkezések rész 5.2.2. pontból „(Korm. r. 33. § (3) b) pont)” 

IV. vegyes rendelkezések rész 5.3. pontból „(Korm. r. 33. § (5) bek.)” 

 

3. A szerződés II. a szerződésből fakadó feladatokra vonatkozó szabályok rész változik az 

alábbiak szerint: 

  

  1. pont kiegészül: 

 

 1.9.  Évente összesen 2-2 alkalommal térítésmentes alkalmi háztartási hulladék-, 

és zöld-lomtalanítást végez, melyek időtartama 5  hétvégét nem haladhat meg. A 

konkrét időpontokról és a területi felosztásról a felek külön egyeznek meg. 

 

2.6. pont az alábbiak szerint módosul: 

 

2.6: Az 1.6.; 1.7. és 1.9. pontokban jelzett feladatok elvégzéséért átalányáras 

rendszerben , havi egyenlő részletekben kifizetésre kerülő összeget biztosít a 

Közszolgáltatónak, melyet éves szinten az egységárral egy időben felülvizsgál. /2006. 

évben ez a keret  bruttó 73 M Ft/ 

 

4. A szerződés 3. sz. mellékletét az alábbira módosítják: 
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3. számú melléklet 

 

A HULLADÉK KIHELYEZÉSE SORÁN HASZNÁLHATÓ GYŰJTŐEDÉNYEK 

 

50 l-s gyűjtőedény 

60 l-s gyűjtőedény 

80 l-s gyűjtőedény 

110-120 l-s gyűjtőedény 

140 l-s gyűjtőedény 

240 l-s gyűjtőedény 

660 l-s gyűjtőedény 

740 l-s gyűjtőedény 

1100 l-s gyűjtőedény 

2500 l-es gyűjtőedény 

4000 l-es gyűjtőedény 

5 m3 gyűjtőkonténer (lakótelepeken) 

Jelzett zsák (kiegészítőként, vagy függetlenül, a Közszolgáltatóval történt szerződés szerint.) 

 

Az egyedi szerződéskötés során a szerződő fél körülményei által meghatározott gyűjtőedényt a 

Közszolgáltató térítés ellenében biztosítani köteles.  Kivételt képeznek a társasházak és a 

lakótelepek, ahol a gyűjtőedényt a Közszolgáltató a hulladékkezelési díj ellenében biztosítja, 

karbantartja, tisztítja, cseréli mindaddig, amíg a szerződő fél azt rendeltetésszerűen használja. 

Az eltérő használat következtében jelentkező anyagi kárát a Közszolgáltató a Ptk. előírásai 

szerint követelheti szerződő partnerétől. 

 

5. A szerződés 4. sz. mellékletét az alábbira módosítják: 

 

4. számú melléklet 

 

A hulladékszállítás egységnyi díjtételei 

I. Lakossági díjfizetés esetén 

 

1. Ha a gyűjtőedényt a tulajdonos biztosítja 

 

Térfogat  egységnyi díj    havi díj 

liter   Ft/ ürítés     Ft 

 

50            105      453 

60            126      545 

80            167      723 

120            250                           1084 

240            501               2169 
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2.  Ha a gyűjtőedényt a közszolgáltató biztosítja 

 

Térfogat egységnyi díj           havi díj 

liter  Ft/ ürítés     Ft 

660                   1537                                                              6671 

770              1767      7669 

1100              2456               10659 

2500             5394               23408 

4000             8524               36994 

5000           10611               46052 

 

1 laza m3 hulladék kezelési díja 2087 Ft 

 

 

3. A szolgáltató által jelzett zsák ára 

 

35 literes  97 Ft/db 

70 literes       178 Ft/db 

 

Az árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.” 

 

II. Vállalkozói, intézményi díjfizetés esetében 

 

1. Ha a gyűjtőedényt a tulajdonos biztosítja 

 

Térfogat egységnyi díj havi díj 

Liter Ft/ürítés Ft 

  50  111   481 

  60  133   578 

  80  177   768 

120  265 1152 

240  531 2304 

 

 

2. ha a gyűjtőedényt a közszolgáltató biztosítja 

 

Térfogat egységnyi díj (különdíjjal együtt) havi díj 

Liter Ft/ürítés Ft 

  660 1637   7105 

  770 1880   8159 

1100 2609 11323 

2500 5820 25259 

4000 9132 39633 

5000 11340 49216 

 

1 laza m3 kezelési díja: 2208 Ft 
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3. A szolgáltató által jelzett zsák ára 

 

35 literes 101 Ft/db 

70 literes 190 Ft/db 

 

Az árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák. 

 

6. A szerződés 5. sz. mellékletét az alábbira módosítják: 

 

5. sz. melléklet 

 

 

A Megrendelő a beazonosíthatatlan tulajdonosok által a közterületre kirakott háztartási szilárd 

hulladékok járatidőben és az azon kívüli, heti egy alkalommal történő kezeléséért, valamint a 

szelektív hulladékkezeléséért és az 1.9. pontban részletezett lomtalanításokért a 

Közszolgáltatónak éves szinten átalánydíjas keretet biztosít, melyet az éves egységár 

megállapítással egyidejűleg határoz meg. 

Ez az összeg 2006. évben 73 M Ft, mely havi egyenlő részletekben kerül kifizetésre, amennyiben 

a tárgyhavi hulladékkezeléssel kapcsolatban a Megrendelő részéről felmerülő jogos minőségi 

kifogás ezt nem teszi indokolatlanná.” 

 

7. A szerződés új 8. sz. melléklettel egészül ki:  

 

8. sz. melléklet 

 

 

A Városi Szolgáltató Rt. által kialakított hulladékudvarban ingyenesen megtörténik a 

beszállított lomok átvétele, ezenkívül magánszemélyektől  a Városi Szolgáltató Rt. területén  

kedvezményes áron átveszi  a  beszállított sittet max.  1 m3 térfogatig.  

 

Szentendre, 2006. ________________ 

 

     ………………………….      ……………………….. 

 MEGRENDELŐ      KÖZSZOLGÁLTATÓ 

Szentendre Város Önkormányzata      

 Városi Szolgáltató Rt.     Radványi 

G. Levente                                                                 Horváth Gusztáv    

      alpolgármester                        cégvezető  

 

Ellenjegyezte: 

 

 dr. Molnár Ildikó  

                                                 jegyző       
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KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 
(egységes szerkezetben) 

amely létrejött egyrészről 

 

Szentendre Város Önkormányzata (2000 Szentendre, Városház tér 1-3) 

mint megrendelő (továbbiakban: Megrendelő) másrészről a 

 

Városi Szolgáltató Rt. (2000 Szentendre, Szabadkai u. 9., cégjegyzékszám: 13-10-040159) 

mint Közszolgáltató (továbbiakban: Közszolgáltató) között az alábbi feltételekkel: 

 

I.  Általános rendelkezések 

 

1. A szerződés tárgya:1  

 

Szentendre város helyi, közszolgáltatásba bevont területein a háztartási szilárd hulladékkal 

kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatás ellátása, (továbbiakban: közszolgáltatás) a 

hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. tv. (továbbiakban: Hgt.), és a további vonatkozó 

szakmai jogszabályok és a Szentendre Város Önkormányzat Képviselő testületének a települési 

szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 8/2004. (III.1.) 

Önk. sz. rendelete (továbbiakban: Hgr.) alapján. 

 

2. A szerződés általános feltételei: 

 

2.1.2  Közszolgáltató jelen szerződés aláírásával vállalja az 1. sz. mellékletben megjelölt 

területeken a közszolgáltatás teljesítését., (továbbiakban: közszolgáltatással ellátott 

terület.) 

2.2.3  Felek rögzítik, hogy Szentendre Városban e szerződés időbeli hatálya alatt a Városi 

Szolgáltató Rt., mint Közszolgáltató, a hulladékkezelés tekintetében kizárólagos 

közszolgáltatási joggal és felelősséggel rendelkezik.  

2.3.   Közszolgáltató köteles a Hgr. 11. §. (7)bekezdésben foglaltak teljesítésére, különösen: 

2.3.1. A közszolgáltatás folyamatos és teljes körű ellátására saját erőből, vagy 

alvállalkozói kapacitás bevonásával, e szerződés III. fejezetében részletezettek 

szerint;  

2.3.2. A közszolgáltatás az e szerződésben meghatározott rendszer és módszer szerinti 

teljesítésére; 

2.3.3. A közszolgáltatás ellátásához szükséges mennyiségű és minőségű jármű, gép, 

eszköz, berendezés biztosítására, valamint a szükséges létszámú és képzettségű 

szakember alkalmazására; 

2.3.4. A Képviselő-testület számára évenként írásos beszámoló készítése a 

tapasztalatokról, a szerződés teljesítéséről; 

                                                 
1 Módosította a 13/2006. (I.24) Kt. sz. határozat 
2 Módosította a 13/2006. (I.24) Kt. sz. határozat 
3 Módosította a 13/2006. (I.24) Kt. sz. határozat 
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2.4. Megrendelő általános kötelezettségei.4 

2.4.1. A közszolgáltatás ellátásához szükséges információk biztosítása; 

2.4.2. Egyéb hulladékkezelési tevékenységek, valamint a más közszolgáltatások 

összehangolásának elősegítése; 

2.5.  A közterületek takarításáról, a lomtalanításról, a sarazásról és a  téli útüzemeltetésről 

külön szerződés készül.  

 

II.  A szerződésből fakadó feladatokra vonatkozó szabályok 

 

1.  A Közszolgáltató feladatai: 

 

1.1. A szerződésben vállalt hulladékkezelői feladatok elvégzéséről hulladékkezelési 

naplót vezet, melyben az eseményeket járatonként rögzíti. 

1.2. Ha a vállalt feladatokat rendkívüli körülmény, ok miatt nem tudja elvégezni a 

szerződés szerinti időpontban, ezt a naplóban rögzíti, és Megrendelő felé azonnal 

írásban jelzi. Ebben az esetben felek közösen új határidőt állapítanak meg a munka 

elvégzésére. Az elmaradt, vagy hiányosan elvégzett munkák pótlását a naplóban 

rögzíti. 

1.3. Megbízottja útján a közös ellenőrzéseken, bejárásokon a részvételét biztosítja. A  

közös ellenőrzésekről ellenőrzési naplót vezet, melyben az észrevételeket közösen 

rögzítik a Megrendelővel. 

1.4. A hulladékkezelés egységárait évente felülvizsgálja, költségelemzést készít és a  

Megrendelő felé jóváhagyásra átadja minden év 10. hó 15-ig. 

1.5. Szentendre Város közszolgáltatással ellátott területein a lakosság és a gazdálkodó 

szervezetek által kihelyezett háztartási szilárd, illetve az ahhoz hasonló jellegű 

hulladékot az annak kezelésére - ingatlanonként, illetve gazdálkodó egységenként - 

kötött egyedi és a jelen szerződés alapján összegyűjti a rendszeres hulladékgyűjtő 

járatok alkalmával.5 

1.6. Végzi a települési szilárd hulladék egyes összetevőinek más összetevőktől 

elkülönített, szelektív gyűjtését, működtet hulladékgyűjtő szigeteket, legkésőbb jelen 

szerződés lejárta előtt megvalósít és működtet hulladékgyűjtő udvart és komposztáló 

állomást.6 

1.7. A beazonosíthatatlan eredetű háztartási szilárd hulladékokat összegyűjti a 

járatnapokon, illetve heti egy alkalommal a rendszeres járatoktól függetlenül. 

1.8. A lakossággal és a gazdálkodó szervezetekkel egyedi szerződéses kapcsolatot hoz 

létre és tart fenn a háztartási szilárd hulladék kezelésére vonatkozóan.7 

       1.9. Évente 2-2 alkalommal  térítésmentes alkalmi háztartási hulladék-, és zöld-

lomtalanítást végez, melyek időtartama 5 hétvégét nem haladhat meg. A konkrét 

időpontokról és területi felosztásról a felek külön egyeznek meg.8 

 

 

                                                 
4 Módosította a 13/2006. (I.24) Kt. sz. határozat. 
5 Módosította a 394/2004. (XII. 14.) Kt. sz. határozat. 
6 Módosította a 394/2004. (XII. 14.) Kt. sz. határozat. 
7 Módosította a 394/2004. (XII. 14.) Kt. sz. határozat. 
8 Módosította az  1/2006. (I.31.) Kt. sz. határozat 
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2.  Megrendelő feladatai: 

 

2.1. A  Megrendelő a szerződés tárgyát képező tevékenységet meghatalmazottja útján 

ellenőrzi, és észrevételeit a Közszolgáltató által vezetett hulladékkezelési naplóban 

rögzíti. 

2.2. A Közszolgáltató tevékenységével kapcsolatos panaszokat a Közszolgáltatóval 

közösen kivizsgálja. A vizsgálat eredményét az ellenőrzési naplóban rögzítik. 

2.3. A vállalt feladatok szerződés szerinti teljesítését befolyásoló ill. akadályozó 

körülményekről (rendezvény miatti útlezárás, stb.) Közszolgáltatót értesíti, lehetőség 

szerint 1 héttel az esemény előtt. 

2.4. A  hulladékkezelési naplót  legkésőbb 7 naponta  igazolja, észrevételezi. 

2.5. A közszolgáltatási díjat a Közszolgáltató által készített egységár elemzés alapján 

éves szinten helyi rendeletében megállapítja. 

2.69. Az 1.6. ; 1.7.és 1.9. pontokban jelzett feladatok elvégzéséért átalányáras 

rendszerben , havi egyenlő részletekben kifizetésre kerülő összeget biztosít a 

Közszolgáltatónak, melyet éves szinten az egységárral egy időben felülvizsgál. /2006. 

évben ez a keret  bruttó 73 M Ft/10 

2.7. A közszolgáltatást kötelezően igénybe vevők névsorát megadja a 

közszolgáltatónak 2004. március 13-ig. 

 

3.  Pótmunkák: 

 

3.1. A szerződés tárgyába nem tartozó munkákat Megrendelő írásban köteles 

megrendelni a hulladékkezelési  naplóban. 

3.2. Közszolgáltató a megrendelés megérkezése után öt munkanapon belül nyilatkozik 

a megrendelés vállalásáról, díjáról, határidejéről. 

3.3. Megállapodás esetén Közszolgáltató köteles a pótmunka elvégzésére, Megrendelő 

pedig a készre jelentést követő 3 munkanapon belül – a teljesítés függvényében - a 

teljesítés igazolására. 

 

III.  A szerződés részletes feltételei 

 

(Közszolgáltató által ellátandó feladatok) 

 

Hulladékkezelési feladatok: 

Szentendre Város közszolgáltatással ellátott területén közszolgáltató saját erőből, vagy 

alvállalkozó bevonásával végzi a rendszeres háztartási szilárd hulladék (továbbiakban: hulladék) 

gyűjtését, szállítását, elhelyezését. 

 

1.   A hulladék gyűjtése 

 

1.1. Közszolgáltató hulladékgyűjtési munkáit megfelelő célgépekkel a szerződés 6. sz. 

mellékletét képező járatterv szerinti időpontokban végzi. 

1.2. A hulladékgyűjtés során a 3. sz. melléklet szerinti gyűjtőedények használatosak. 

                                                 
9 Módosította a 13/2006. (I.24)  Kt. sz. határozat 
10 Módosította a 394/2004. (XII. 14.) Kt. sz. határozat. 
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Bármelyik kiegészítéseként, illetve függetlenül is - az egyedi szerződések szerint- 

megfelelően jelzett műanyagzsákok is használhatók. (3. sz. melléklet)11 

1.3. Közszolgáltató a kialakított konténerhelyeken – ahol nincs kialakítva, ott a konténerek 

5 méteres körzetén belül – az ürítés során kiszóródott háztartási szilárd hulladékot az 

ürítés napján összetakarítja. 

1.4. A szállítási nap előrelátható megváltozásáról Közszolgáltató a helyi rádióban és az 

Önkormányzat lapjában, hirdetmény útján gondoskodik, 2 héttel az aktualitás előtt. 

Erről Megrendelőt írásban értesíti.  

1.5. Műszaki hibából adódó szállítás kimaradása esetén Közszolgáltató legkésőbb a 

következő napon  6.00 és 18.00 óra között gondoskodik az elmaradt járat pótlásáról. 

1.6. Havas, síkos időszakban az útviszonyoknak megfelelő helyeken Közszolgáltató 

hulladékgyűjtő konténerek kihelyezésével gondoskodik a közszolgáltatás biztosításáról 

a Megrendelővel egyeztetett helyszíneken. Az érintetteket a legkésőbb a kihelyezés 

időpontjáig a változásról értesíti. 

         

2.  Hulladék átrakása, tömörítése, elhelyezése: 

 

2.1. Közszolgáltató az általa összegyűjtött hulladékot, saját műszaki létesítményén (átrakó-

tömörítő állomás) szállítótartályba átrakja, tömöríti, és a kijelölt lerakóhelyre 

(Rumpold-Bicske) szállítja ill. szállíttatja. 

2.2. Az átrakó-tömörítő állomás műszaki hibája esetén szükségessé váló operatív 

intézkedésről Közszolgáltató azonnal, írásban értesíti Megrendelőt. 

 

3.   Az elvégzett munkák dokumentálása, elszámolás: 

 

3.1. Közszolgáltató az összegyűjtött hulladékmennyiségről a Megrendelőt 3 havonta 

tájékoztatja az alábbiak szerint: 

3.1.1. számla alapján a lakosságtól begyűjtött mennyiség: lm3 kg  

3.1.2. számla alapján a gazdálkodó szervezetektől begyűjtött  

          mennyiség: lm3 kg 

3.1.3. beazonosíthatatlan eredetű  mennyiség: lm3 kg 

 összesen: lm3 kg 

 Bicskei lerakások összesen: kg: 

3.2. Közszolgáltató gondoskodik az összegyűjtött hulladék lerakóhelyre történő 

folyamatos elszállításának megszervezéséről. 

3.3. Közszolgáltató biztosítja munkavégzése során a Megrendelő meghatalmazottja 

számára az ellenőrzés lehetőségét. 

3.4. A gazdálkodó szervezetek felé a Közszolgáltató havonta számlázza a hulladékkezelés  

ellenértékét. 

3.5. A hulladék gyűjtése során tapasztalt rendellenességekről  tájékoztatja Megrendelőt. 

 

IV.   Vegyes rendelkezések 

 

1.   Szerződés hatálya:  

 

                                                 
11 Módosította a 394/2004. (XII. 14.) Kt. sz. határozat. 
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1.1. Jelen szerződést a felek határozott időre kötik, amely 2004. április 1. napján lép 

hatályba, és 2009. 12. 31-ig tart. 

1.2. Szerződő felek évente értékelik a szerződés végrehajtását. Az értékelés alapján a 

szerződés módosítását mindkét fél jogosult kezdeményezni. 

 

2.  A szerződés tárgyát képező szolgáltatás díja:  

 

2.1. A díj mértéke:  

2.1.1. A szerződés III. pontjában részletezett feladatok elvégzéséért a Közszolgáltató 

a díjfizetési időszakra (január 01.-től december 31.-ig) a Megrendelő által 

jóváhagyott egységárakkal és a szerződött  mennyiséggel számított összeget 

számlázhatja ki a lakosság és a gazdálkodó szervezetek felé. Az egyedi 

szerződések megkötéséig a Közszolgáltató a lakosság esetében heti 120 

l/ingatlan, a gazdálkodó szervezetek esetében heti 240 l/vállalkozás 

mennyiséget köteles a számláiban figyelembe venni. Az egyedi szerződéseket 

a ténylegesen elszállításra kerülő hulladék mennyiségére kell megkötnie a 

Közszolgáltatónak, de a minimális mennyiséget a legkisebb szabványos 

gyűjtőedény (lásd 3. sz. melléklet) térfogata határozza meg. A szolgáltatónak a 

Hgr. alapján egyedi elbírálási lehetősége van.12 

2.1.2. A közszolgáltatási díj – egységár- megállapítása: a díjról Közszolgáltató a 

hatályos jogszabályok előírásának megfelelően évente, a tárgyévet megelőző 

év 10. hó. 15. napjáig köteles a következő díjfizetési időszakra vonatkozó 

költségelemzést - gyűjtés- tömörítés- szállítás- elhelyezés bontásban - 

készíteni, és Megrendelő rendelkezésére bocsátani. A következő évi díjról 

Megrendelő legkésőbb  december 15-ig dönt. 

2.1.3.  A Megrendelő által jóváhagyott díj tárgyév január 01.-től december 31.-ig 

(díjfizetési időszak) érvényes.(ld. a 4. sz. melléklet.)13 

 

2.2. A díj számlázása: 

2.2.1. A szerződés tárgyát képező munkák számlázása 2 havonta történik.14 

2.2.2. A pótmunkát a leigazolás után azonnal jogosult Közszolgáltató számlázni 

Megrendelő felé. 

2.2.3. A II./1.6. és 1.7. pontokban jelzett feladatok elvégzéséért járó éves átalánydíjat 

a Megrendelő havi egyenlő részletekben fizeti ki a Közszolgáltatónak.15 

2.2.4. Közszolgáltató a közszolgáltatást kötelezően igénybevevő, de díjfizetési 

kötelezettségét nem teljesítő ügyfeleinek listáját a Hgr. előírása szerint átadja a 

Megrendelőnek, aki az elmaradt díjak adó módjára történő behajtásáról 

gondoskodik, és azt a Közszolgáltatónak a vonatkozó jogszabályok szerint 

fizeti meg. (7. sz. melléklet)16 

 

3. A szerződésben foglaltak ellenőrzése: 

                                                 
12 Módosította a 394/2004. (XII. 14.) Kt. sz. határozat. 
13 Módosította a 394/2004. (XII. 14.) Kt. sz. határozat. 
14 Módosította a 67/2004. (IV.13.) Kt. sz. határozat. 
15 Módosította a 394/2004. (XII. 14.) Kt. sz. határozat. 
16 Módosította a 394/2004. (XII. 14.) Kt. sz. határozat. 
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A szerződésben foglaltakat, illetve az elvállalt pótmunkák teljesítését szerződő felek megbízottjai 

közösen ellenőrzik, a teljesítés során jelentkező panaszokat közösen vizsgálják ki, észrevételeiket 

az ellenőrzési naplóban rögzítik. A szükséges intézkedésekről és azok megtételéről kölcsönösen 

tájékoztatják egymást. 

 

4. Egyéb kikötések:  

 

4.1. Amennyiben a vonatkozó jogszabályok megváltoznak, úgy a szerződést a felek közös 

megegyezéssel az új feltételeknek megfelelően módosítják. 

4.2. Közszolgáltató a Szentendre város területén végzett tevékenysége után helyi adók 

megfizetésére kötelezett. 

4.3. Rendkívüli időjárási és útviszonyok esetén, Közszolgáltató kezdeményezésére, 

szerződő felek operatív csoportot hoznak létre. Ilyen esetben a szolgáltatás biztosítása, 

a szerződésben foglaltaktól eltérően, az operatív csoport rendelkezései szerint történik. 

 

5.  A közszolgáltatási szerződés felmondása: 

 

5.1.17 E közszolgáltatási szerződés rendes felmondási ideje 6 hónap. A felmondási idő 

alatt jelen szerződésben foglalt kötelezettségeket változatlanul teljesíteni kell. 

5.2. Megrendelő e közszolgáltatási szerződést felmondhatja, ha  

5.2.1.18 Közszolgáltató a közszolgáltatás ellátása során a tevékenységére vonatkozó 

jogszabályokat vagy hatósági előírásokat súlyosan megsértette, és a jogsértés 

tényét bíróság vagy hatóság jogerősen megállapította; 

5.2.2.19 Közszolgáltató e szerződésben megállapított kötelezettségeit neki felróhatóan 

súlyosan megsértette. 

5.3. Közszolgáltató e szerződést akkor mondhatja fel, ha Megrendelő e szerződésben 

meghatározott kötelezettségét a Közszolgáltató írásbeli felszólítása ellenére súlyosan 

megsérti, és ezzel a Közszolgáltatónak kárt okoz, vagy akadályozza a közszolgáltatás 

teljesítését (Korm. r. 33. § (5) bek.). 

 

6.  Záró rendelkezések: 

 

6.1. A szerződésben nem érintett kérdések tekintetében a Ptk., valamint a vonatkozó egyéb 

hatályos jogszabályokat kell alkalmazni. 

6.2. Jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt, felek jóváhagyólag írják alá.  

6.3. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő testülete e szerződés aláírására a 

Polgármestert … határozatával felhatalmazta,  

6.4. A csatolt mellékletek a szerződés elválaszthatatlan részét képezik: 

1. sz. mell.   Szentendre Város közszolgáltatással ellátott területe 

2. sz. mell.   A gazdálkodó szervezetek által fizetendő minimális 

hulladékmennyiségek 

                                                 
17 Módosította a 13/2006. (I.24)  Kt. sz. határozat 
18 Módosította a 13/2006. (I.24). sz. határozat 
19 Módosította a 13/2006. (I.24)  Kt. sz. határozat 
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3. sz. mell.   A hulladékkezelés során használandó gyűjtőedények 

4. sz. mell.   A hulladékkezelés egységnyi díjtételei 

5. sz. mell.   A hulladékkezelési közszolgáltatás önkormányzati támogatása 

6. sz. mell.   A gyűjtő járatok. 

7. sz. mell.   Eljárási szabályok a hulladékkezelési díj behajtása során 

8. sz. mell.   A hulladékudvarban történő ingyenes lomok átvétele 

  

Szentendre, 2006. ________________ 

 

     ………………………….      ……………………….. 

 MEGRENDELŐ      KÖZSZOLGÁLTATÓ 

Szentendre Város Önkormányzata               Városi Szolgáltató Rt. 

Radványi G. Levente       Horváth Gusztáv       

     alpolgármester            cégvezető  

 

 

Ellenjegyezte: 

 dr. Molnár Ildikó  

                                                 jegyző       
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1. számú melléklet 

 

Szentendre Város közszolgáltatással ellátott területe 

 

1. Határok: 

 

Észak-keleten:   a Hidegvizeki szőlők fölött a Pilisi Tájvédelmi körzet határa, 

    a Macskalyuk, 

    az Asztal-kő, a Szekrény-kő vonaláig Leányfaluval határos. 

 

Nyugaton és Dél-nyugaton: Szentendre Pomáz igazgatási területével határos a Cseresznye-hegy 

vonalában,  

 a Kőhegy nagy része Szentendre igazgatási területe. 

 

Délen: A Határ-dűlő, a Tókörnyéke, innen egyenes vonalban a 

kavicsbánya-tavak közti kelet-nyugat irányú töltés és a 11. sz. főút 

találkozási pontjáig fut a határ, és végigmegy a fenti töltésen a 

Duna partjáig. 

 

A Szentendrei Duna is Szentendre közigazgatási területébe tartozik, a Határcsárdáig. 

 

2. Kivéve: 

 

PISMÁNY Kapocs u. Rézsű köz Borbolya u. 

Árva u. Kikerics felső Rügy u. Csóka köz 

Barka u. Kopár köz Sirály u. Csősz u. 

Bogáncs u. Kőris köz Sörét u. Csúcs köz 

Cserkész u. Körte köz Sün u. Gyökér u. 

Csiga köz u.  Levél köz Szeles u. Hársfa u. 

Csipke köz u. Makkos u. Szilva köz Kada köz 

Erdész köz u. Mályva u. Tarka u. Magas u. 

Fagyöngy u. Morzsa u. Toboz u. Meredek u. 

Gébics u. Napraforgó köz Tövis u. Nárcisz Bég u. 

Gém u. Naspolya u. Vackor köz Szeder u. 

Gomba alsó-

Csiperke ösvény 

utcáig 

Nyírfa u. Vészi E. u. Szilfa felső-6. sz-tól 

Gomba köz Ökörszem u. Vincellér köz Szirom felső-Hajnal 

utca között 

Gyepes u.  Őzláb u. Vörösgyűrű felső Sztelim u. 

Gyertyán u. Patkó u. Zabla u. Varjú köz 

Héja u. Pillangó köz  Zengő u. Viola u.  

Hörcsög u. Prés u. TYÚKOSDŰLŐ Zápor u. 
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Jeges u. Puttony u. Berkenye felső-Szilfa 

útig 

Kacor u. Remete u. Bég u. 

PETYINA BOLDOGTANYA SZARVAS-HEGY Sárfű u. 

Arasz u. Bodza u. Bazsalikom u. Szarvas köz 

Bérc köz  Bölény u. Csalán u. Szilva fasor 

Dongó u. Cincér u. Cserfa u. Tárkony u. 

Fácán u.  Cserebogár u. Fakopács u. Vanília felső – 

Málinkó utcától 

Hajnal köz  Mese u. Felsőköz  Veréb köz 

Hegymester u.  Rege u. Hermelin u. Villám felső 

Hegymester köz Szarvas u. Málinkó u. 

Kamilla u. Szénás u. Menyét u. 

Kulacs u. Sziklás u. Mimóza u. 

Mókus köz Tölgy felső-Holló 

utcától 

Mormota u. 

Zsálya köz Vércse u. Mustár u. 

 Zerge u. Pereszke u. 

 

 

 

A felsorolt utcák ingatlanjai a gyűjtő járművekkel megközelíthetetlenek, így a rendszeres 

háztartási és egyéb hulladékot a járatnapokon az érintett ingatlanok tulajdonosainak, bérlőinek, 

használóinak a legközelebbi, a járat által érintett útvonal mellett, a Szolgáltatóval egyeztetett 

helyre kell kikészítenie. 

 

 

 

2. számú melléklet20 

 

A gazdálkodó szervezetek által fizetendő minimális hulladékmennyiségek 

 

A szerződés megkötéséig minden kötelezett 240 l/hét mennyiséget tartozik számla ellenében 

együtt megfizetni. 

A szerződéskötés során a Közszolgáltató a jelen szerződés III. fejezet előírásai szerint jár el. 

Minden egyéb hulladék (rendszeres vagy alkalmi) elszállítási és elhelyezési kötelezettsége alól a 

szóban forgó szerződés nem mentesít (veszélyes hulladék, folyékony hulladék, bontási anyagok, 

speciálisan a tevékenységi körből származó hulladékok, stb.). 

 

 

                                                 
20 Módosította a 394/2004. (XII. 14.) Kt. sz. határozat. 
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3.számú melléklet21 

 

A HULLADÉK KIHELYEZÉSE SORÁN HASZNÁLHATÓ GYŰJTŐEDÉNYEK 

 

50 l-s gyűjtőedény 

60 l-s gyűjtőedény 

80 l-s gyűjtőedény 

110-120 l-s gyűjtőedény 

140 l-s gyűjtőedény 

240 l-s gyűjtőedény 

660 l-s gyűjtőedény22 

740 l-s gyűjtőedény 

1100 l-s gyűjtőedény 

2500 l-es gyűjtőedény 

4000 l-es gyűjtőedény 

5 m3 gyűjtőkonténer (lakótelepeken) 

Jelzett zsák (kiegészítőként, vagy függetlenül, a Közszolgáltatóval történt szerződés szerint.) 

 

Az egyedi szerződéskötés során a szerződő fél körülményei által meghatározott gyűjtőedényt a 

Közszolgáltató térítés ellenében biztosítani köteles.  Kivételt képeznek a társasházak és a 

lakótelepek, ahol a gyűjtőedényt a Közszolgáltató a hulladékkezelési díj ellenében biztosítja, 

karbantartja, tisztítja, cseréli mindaddig, amíg a szerződő fél azt rendeltetésszerűen használja. 

Az eltérő használat következtében jelentkező anyagi kárát a Közszolgáltató a Ptk. előírásai 

szerint követelheti szerződő partnerétől. 

 

 

                                                 
21 Módosította a 13/2006. (I.24) Kt. sz. határozat 
22 Kiegészítette a 394/2004. (XII. 14.) Kt. sz. határozat. 
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4. számú melléklet23 

 

A hulladékszállítás egységnyi díjtételei 

 

I. Lakossági díjfizetés esetén 

 

2. Ha a gyűjtőedényt a tulajdonos biztosítja 

 

Térfogat  egységnyi díj    havi díj 

liter   Ft/ ürítés     Ft 

 

50            105      453 

60            126      545 

80            167      723 

120            250                           1084 

240            501               2169 

 

 

2.  Ha a gyűjtőedényt a közszolgáltató biztosítja 

 

Térfogat egységnyi díj           havi díj 

liter  Ft/ ürítés     Ft 

660                   1537                                                              6671 

770              1767      7669 

1100              2456               10659 

2500             5394               23408 

4000             8524               36994 

5000           10611               46052 

 

1 laza m3 hulladék kezelési díja 2087 Ft 

 

 

3. A szolgáltató által jelzett zsák ára 

 

35 literes  97 Ft/db 

70 literes       178 Ft/db 

 

Az árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.” 

 

II. Vállalkozói, intézményi díjfizetés esetében 

 

 

1. Ha a gyűjtőedényt a tulajdonos biztosítja 

 

                                                 
23 Módosította 394/2004. (XII. 14.) Kt. sz. határozat. Ezt módosította a 13/2006. (I.24)  Kt. sz. határozat. 
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Térfogat egységnyi díj havi díj 

Liter Ft/ürítés Ft 

  50  111   481 

  60  133   578 

  80  177   768 

120  265 1152 

240  531 2304 

 

 

 

 2. ha a gyűjtőedényt a közszolgáltató biztosítja 

 

Térfogat egységnyi díj (különdíjjal együtt) havi díj 

Liter Ft/ürítés Ft 

  660 1637   7105 

  770 1880   8159 

1100 2609 11323 

2500 5820 25259 

4000 9132 39633 

5000 11340 49216 

 

1 laza m3 kezelési díja: 2208 Ft 

 

 3. A szolgáltató által jelzett zsák ára 

 

35 literes 101 Ft/db 

70 literes 190 Ft/db 

 

 

Az árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák. 
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5. sz. melléklet24 

 

A hulladékkezelési közszolgáltatás önkormányzati támogatása 

 

A Megrendelő a beazonosíthatatlan tulajdonosok által a közterületre kirakott háztartási szilárd 

hulladékok járatidőben, és az azon kívüli heti egy alkalommal 
 történő kezeléséért, valamint a szelektív hulladékkezeléséért és az 1.9. pontban részletezett 

lomtalanításokért a Közszolgáltatónak éves szinten átalánydíjas keretet biztosít, melyet az éves 

egységár megállapítással egyidejűleg határoz meg.      

Ez az összeg 2006. évben 73 M Ft, mely havi egyenlő részletekben kerül kifizetésre, amennyiben 

a tárgyhavi hulladékkezeléssel kapcsolatban a Megrendelő részéről felmerülő jogos minőségi 

kifogás ezt nem teszi indokolatlanná.” 

 

                                                 
24 Módosította a 394/2004. (XII. 14.) Kt. sz. határozat. Ezt módosította a 13/2006. (I.24.) Kt. sz. határozat. 
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6. sz. melléklet 

Gyűjtési járatok jegyzéke 

a) Gyűjtési járatok: 

 

Hétfő: 

 

Hév állomás és környéke:     Időpontja: 8 órától 13 óráig 

Acél u, Aradi u, Árpád u, Attila u, Csabagyöngye u, dr., Nagy Lajos u, Mathiász u, Muskotály u, 

Othelló, Őrtorony u, Romai sánc u, Romai temető u, Szabadkai u, Szatmári u, Tómellék u, Vitéz 

u, Vasúti villasor (Szatmári)  

 

Pismány felső:                          Időpontja: 6 órától 11 óráig 

Cseresznyés u, (Tátika) Vándor u, Hód u, Gomba felső u, Csiperke u, Lepke u, Nyuszt u, Szél u, 

Ölyv u, Pálma u, Szajkó u, Táltos u, Csíz u, Panoráma u, Tambura u, Nyílhegy u, Vessző u, 

Tarsoly u, Tegez u felső  (Sarkantyú), Barackos u (Tátika),  Patron u, Haraszt u, Pázsit u, Ösvény 

u, Róka u, Búzavirág u, Bokréta u, Kikerics u, Vadőr u, Erdész u,  

 

Pismány alsó:                           Időpont: 10 órától 16 óráig 

Almás u, Árok u, Balázs Á u, Barackos u (Tátika), Bor u, Boróka u, Borz u, Csend u, 

Cseresznyés u (Tátika), Csermely u, Diófa u, Egres u (Oviz), Eper u, Eső u, Felhő u, Fenyő u, 

Fogoly u, Hangya u, Harangvirág u, Ibolya u, Inda u, Jázmin u, Jegenye u, Kilátó u, Kökény u, 

Kömény u, Körte u, Lejtő u, Málna u, Margaréta u, Meggyfa köz, Meggyfa u, Mirtusz u, Must 

köz, Napossétény, Oviz u, Páfrány u, Pillangó u, Pismány u, Rekettye u, Remény u, Ribizli u, 

Rövid u, Sáska u, Szamóca u, Szüret u, Tábor u, Tátika u, Tücsök u, Vadrózsa u, Vadvirág u, 

Vargánya u, Vörösgyűrű sétány alsó, Zivatar u, Szúnyog u, Zöld u,  

 

Papsziget:                               Időpontja: 11 órától 13 óráig 

Papszigeti u, Dereglye u, Árboc u, Szöcske u, Vidra u, Horgony u, Sellő u, Derecskei u, 

Dunakanyar sétány,  

 

Petyina:                                   Időpontja: 7 órától 10 óráig 

Barackvirág u, Völgy u, Bérc u, Sólyom u, Kankalin u, Petyina u, Csalogány u, Rigó u, Boldog u, 

Kócsag u,  

 

Püspökmajori lakótelep  1,1 m3 konténer   Időpontja: 5 órától 12 óráig 

 

Rózsa kert lakótelep 1,1 m3 konténer          Időpontja: 8 órától 12 óráig 

 

Füzespark lakótelep 1,1 m3 konténer          Időpontja: 13 órától 15 óráig 

 

Vasvári lakótelep 1,1 m3 konténer               Időpontja: 13 órától 15 óráig 

 

Rózsa-köz   lktp  5m3 9db, 4m3 1db             Időpontja:  13 órától 15 óráig 

 

Kedd:   
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Hév állomás és környéke:   Időpontja: 10 órától 14óráig 

 

Ászok u, Aszú u, Harmat u, Kövidinka u, Nagybányai u, Nagyváradi u, Pipacs u, Pomázi u, 

Szofrics u, Vasúti villasor (Szatmári),  

 

Belváros és Vasvári  P. u. és környéke      Időpontja: 5 órától 15 óráig 

 

Ábrányi u, Ady Endre u (11-es), Alsóduna köz, Áprili tér, Arzén u, Arany J u, Bajcsy Zsilinszky 

u, Barackos köz, Batthyányi u, Bem J u, Bogdányi u, Bükköspart belső, Céh u, Darupiac,  

Dézsma u, Dobozi u, Dodola u. Dumtsa J u, Dumár u, Dunakanyar krt (jobb), Dunakorzó, Egres 

u (belső), Fő tér, Fulcó Deák u, Gyík u, Halász u, Hold u, Ilosvay u, Iskola u, Jókai M u, 

Kanonok u, Kossuth L u, Kölcsey u, Kucsera u, Lövész u, Mandula u, Marx tér, Mogyoró u, 

Paprikabíró u, Pátriárka u, Péter P u,  Petőfi u, Rákóczi u, Rév u, Stéger köz (1,1 m3 konténer), 

Szerb u, Sziget u. Temető u, Tinódi u, Tiszteletes u, Toldi köz, Ulcisia köz, Vörösmarty u, Zenta 

u, Martinovits u,  Szent István u, Vasvári u, Deák F u, Templom u, Íjász u, Pipiske u, Galamb u, 

Fürj u, Kertész u,Kisfaludy u,Fürdő u,Hajós u,Lövész utca. 

  

Belváros: (Szamárhegy és környéke) Időpontja: 7 órától 12 óráig 

 

Bartók B u, Angyal u, Bercsényi u, Csillag köz, Csillag u, Dalmát u, Futó u, Görög u, Gőzhajó u, 

Hunyadi u, Iskola u, Janicsár u, Kapás köz, Kassai u, Kígyó u, Kör u, Rab Rábi tér, Sánc köz, 

Zrínyi u, Püspök sor, Horgony u, Kmetty tér, Pásztor köz, Munkácsi M u, Sáncköz, Római 

várkert, 

 

Egyéb keskeny utcák:             Időpontja: 13 órától 15 óráig 

 

Percel M. u, Szegedi u és jobbra Bükköspart, Jobbágy u, Bánáti u, Boromissza u, Apáti u, Rezeda 

u, Fürj u, Sármány u, Szélkerék köz, Bolygó u, Pataksor, Folyondár u, Otelló udvar 

 

Bükköspart (Kovács L u. és környéke) Időpontja: 7 órától 13 óráig  

 

Kovács L u, Lehel u, Lehel köz, Lévai u, Tavasz u, Vajda u, Vásárhelyi u, Virág u, Tűzvirág u, 

Bükköspart (jobb és baloldal), József A u (János u),  

 

Pannónia telep     Időpontja: 6 órától 12 óráig  

 

Dózsa Gy  u. Gyöngyvirág u, Honvéd u, Irányi D u, Levendula u, Liliom u, Móricz Zs u, Müller 

u, Muskátli u, Pannónia u, Patak u, Rózsa u, Stromfeld u, Telep u, Wolf G u, 

 

Tyúkos dűlő      Időpontja: 6 órától 11 óráig 

 

Áfonya u, Berkenye u, Várkonyi u, Szalonka u, Akácfa u, Berek u, Csóka u, Szirom u alsó, 

Hajnal u, Alkony u, Kada u, Pirkadat u, Fecske u, Szilfa u alsó, Kakukk u, Gesztenye u, Fűzfa u, 

Mókus u, 
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Nefelejcs u. 4  m3  

Puskin u. 4 m3 

Szentlászlói u. 162  2,5 m3 

 

Szerda 

 

Lászlótelep, Izbég     Időpontja:  7 órától 13 óráig 

 

Kálvária u, Dália u, Török u, Klapka u, Damjanich u, Álmos u, Avar u, Bimbó u, Dália u, Botond 

u, Előd u, Deli A u, Festő u, Huba u, János u, Szegfű u, Kun u, Katona J u, Ljubojevits u, Ősz u, 

Sas u, Szobrász u, Szentlászlói u, Tilinkó u, Zúzmara u, Tél , György u, József A (kifele),  

Dömörkapu (1,1 m3) 

Szarvashegy, Tegez alsó   Időpontja 6 órától 10 óráig 

 

Fészek u, Füves u, Gyurgyalag u, Horhos u, Sarkantyú u, Tegez u (alsó), Túzok u, Vadőr u, 

Villám u (alsó), Forrás u, Vanília u, Kaptató u, Dombalja u, Ezerjófű u, Rozmaring u, Borsika u, 

Galóca u, Muflon u, Szarvashegyi u. Csányi u, Sikló u, Vaddisznó u, Nyest u, Pinty u, Tiszafa u, 

Tuja u,  

 

Boldogtanya     Időpontja: 11 órától 14 óráig 

 

Boldogtanyai u, Erdősor, Bagoly u, Medve u, Gerle u, Gyopár u, Nyúl u, Vadász u, Kikelet u, Őz 

u, Tölgy u (alsó), Galagonya u, Fülemüle u, Szirt u, Holló u, Irtás u, Rét u, Szivárvány u, Farkas 

u, 

 

Dunakorzó 19-21  4m3 

Ady E u  46  2,5m3 

 

Csütörtök 

 

Csicserkó, 11-es Főút és környéke  Időpontja: 7 órától 14 óráig 

 

Ady E u (Pap sziget-Határcsárda), Anna u,  Barackos u (egyirányú), Daru u, Dunakanyar krt, 

Egres u, Hegyalja u, Hóvirág u, Kisforrás u, Nap u, Pacsirta u, Seregély u, Pásztor u, Puskin u, 

Repkény u, Szélkerék u, Sztaravodai u, Törökvölgyi u, Tulipán u, Vasvári u, Zilah u, Kavics u, 

Csicserkó u, Szűcs J. u, Kadarka u, Mester u, Zimmer u, Kékes u, Czotter A u, Fény u, Fiastyúk 

u, Üstökös u, Orgona u,  

 

Péntek 

 

Püspökmajori lakótelep  1,1 m3 konténer   Időpontja: 5 órától 12 óráig 

 

Rózsa kert lakótelep 1,1 m3 konténer          Időpontja: 8 órától 12 óráig 

 

Füzespark lakótelep 1,1 m3 konténer          Időpontja: 13 órától 15 óráig 

 

Vasvári lakótelep 1,1 m3 konténer              Időpontja: 13 órától 15 óráig 
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Rózsa –köz lktp 5m3 9db, 4m3 1db 

 

b) Beazonosíthatatlan eredetű háztartási szilárd és ahhoz hasonló jellegű hulladékok 

      gyűjtőjáratai a város teljes területén: 

 

Minden héten csütörtök 06 órától 14 óráig 
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7. számú melléklet 

 

Díjhátralék keletkezése, eljárásmenet 

 

 

A hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonost terhelő díjhátralék 

adók módjára behajtható köztartozás.  

A behajthatóság érdekében: 

1. A díjhátralék keletkezését követő 30 napon belül a közszolgáltató felhívja az 

ingatlantulajdonos figyelmét a díjfizetési kötelezettségének elmulasztására és felszólítja annak 

teljesítésére. 

2. A felszólítás eredménytelensége esetén a díjhátralék keletkezését követő 90. napot követően a 

közszolgáltató - a felszólítás megtörténtének igazolása mellett - a díjhátralékot a települési 

önkormányzattól igényelheti. 

3. A szabályosan benyújtott igénylés alapján a települési önkormányzat jegyzője a külön 

jogszabályban meghatározottak szerint haladéktalanul intézkedik a díjhátralék és a felmerült 

költségek behajtása érdekében. A behajtott díjhátralékot a települési önkormányzat nyolc napon 

belül átutalja a közszolgáltatónak. Ha a köztartozás behajthatatlan, a települési önkormányzat - a 

feladathoz kötött állami támogatás terhére - a behajthatatlanság tényének megállapítását követő 

nyolc napon belül megtéríti a díjhátralékot a közszolgáltató részére. 

4. A közszolgáltató azon szerződéskötésre kötelezettek listáját a Megrendelőnek intézkedésre 

átadja, akik a kétszeri tértivevényes felszólítása után sem kötnek vele szerződést. 

 

 

 

8. számú melléklet25 

 

A hulladékudvarban történő lomok átvétele 

 

 

A Városi Szolgáltató Rt. által kialakított hulladékudvarban ingyenesen megtörténik a 

beszállított lomok átvétele, ezenkívül magánszemélyektől  a Városi Szolgáltató Rt. területén  

kedvezményes áron átveszi a  beszállított sittet max.  1 m3 térfogatig.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
25  Kiegészítette a 13/2006. (I.24.) Kt. sz. határozat. 
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Radványi G. Levente  alpolgármester: szavazásra bocsátja  a rendeletet:  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1052   Száma: 2006.01.24/1/0/ 

Ideje: 2006.jan..24 13:30 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 15 88.24 83.33 

Nem 2 11.76 11.11 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 17 100.00 94.44 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   5.56 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Benkovits György Igen - 

dr. Bindorffer Györgyi Igen - 

dr. Dietz Ferenc Igen - 

dr. Dragon Pál Igen - 

Eszes Sándor Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hankó László Igen - 

Horváth Győző Igen - 

dr. Kiss László Igen - 

Lakatos Pálné Igen - 

Magyar Judit Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 

Wachsler Tamás Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Simonyi György Nem - 

Szegő Eta Nem - 

Zsigmondi Éva Távol - 

 

Radványi G. Levente  alpolgármester:   a Képviselő-testület  a  következő rendeletet-

módosítást fogadta el:  
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Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

1/2006. (I.31.)  Önk. sz. rendelete 

 

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló, 

többször módosított 8/2004. (III.1.) Önk. sz. rendelet módosításáról 

 

 

 

 

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

módosított 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 16. § (1) bekezdésében, valamint a 

hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 23. §-ában kapott 

felhatalmazás alapján a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi 

közszolgáltatásról szóló 8/2004. (III.1.) Önk. sz. rendeletet (a továbbiakban: R) az alábbiak 

szerint módosítja: 

 

1. § 

 

A R. 3.§ (28) pontja módosul: 

 

Zöldhulladék:  kerti hulladék, amely olyan növényi maradvány, amely a község területén  

levő belterületi ingatlanok (lakóház, építési telek, üdülő) mezőgazdasági művelésével  

kapcsolatban keletkezik (pl. fű, falevél, gally 12 cm átmérőig). 

 

2.§ 

 

A R. 10.§ (1) pontja kiegészül egy új i) ponttal: 

 

i) Szentendre Város Közszolgáltatással ellátott területén évente 2-2 alkalommal az alkalmi 

háztartási hulladék – és zöld lomtalanítás térítésmentes elvégzése. 

 

3.§ 

 

A R. 10.§ (3) pontja módosul:   

 

A Közszolgáltató köteles a Képviselő-testület számára közszolgáltatói tevékenységéről 
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negyedévente részletes beszámolót, valamint évente költségelszámolást készíteni a 

közszolgáltatási tevékenység éves értékeléséhez.  A  beszámoló terjedjen ki az 

üzlettulajdonosok,  vállalkozók, az állandó lakosok valamint az üdülőtulajdonosok  

hulladékszállítási  szerződésére. 

 

 

4.§ 

 

 

A Rendelet 22.§ (1) pontja módosul:   

 

A nagy darabos alkalmi háztartási hulladék (lom) és a zöld hulladék gyűjtéséről 

(lomtalanítás) a Közszolgáltató évi 2-2 alkalommal, külön egyeztetett időpontokban, 

térítésmentesen gondoskodik. Az akcióról a Közszolgáltató és az önkormányzat közösen 

tájékoztatja a lakosságot. 

 

 

 

 

5. § 

 

A Rendelet 24.§-a kiegészül:   

 

A környezet fokozott védelme, a hulladék összetevők újrafeldolgozásának, visszanyerésének 

elősegítése, az energetikai hasznosítás előmozdítása érdekében a Képviselő-testület a helyi 

feltételekhez igazodva - fokozatosan - vezeti be a hulladékok elkülönített, a hasznosítási 

lehetőségeknek megfelelő (szelektív) begyűjtésének rendszerét a Közszolgáltató bevonásával, A 

közszolgáltató köteles a  szelektív  hulladékgyűjtők környezetét is tisztán  tartani. 
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6. §  

A Rendelet 29.§ (3) pontja kiegészül:   

 

A jegyző a külön jogszabályban meghatározott esetekben hulladékgazdálkodási bírság 

kiszabására jogosult. 

A Városi Szolgáltató Rt. egy megbízottja és egy közterület felügyelő azokon a helyeken, ahol 

rendszeresen észlelhető az illegálisan kitett hulladék hetente egyszer  videokamerás  

bejárást tartson. 

 

 

7. §  

 

 

(1)  A rendelet 2006. február 01-jén lép hatályba. 

 

(2)  A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik. 
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Radványi G. Levente alpolgármester: ismerteti, hogy a Jogi- Igazgatási és Ügyrendi Bizottság 

2006. január 19-i ülésére készült egy előterjesztés a Szentendre Város Egészségügyi Intézményei 

és az Unilabor Kft. által a szentendrei laborvizsgálatok tárgyában kötött szerződés 

jogszerűségének vizsgálatáról. Kéri a testületet, hogy az előterjesztést tájékoztatóként soron kívül 

vegye fel napirendre, és hallgassa meg e tárgyban a JIÜB elnökét.  

Szavazásra bocsátja az előterjesztés napirendre való felvételét.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1053   Száma: 2006.01.24/14/0/ 

Ideje: 2006.jan..24 13:31 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 17 94.44 94.44 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 1 5.56 5.56 

Szavazott 18 100.00 100.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 0   0.00 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Benkovits György Igen - 

dr. Bindorffer Györgyi Igen - 

dr. Dietz Ferenc Igen - 

dr. Dragon Pál Igen - 

Eszes Sándor Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hankó László Igen - 

Horváth Győző Igen - 

dr. Kiss László Igen - 

Lakatos Pálné Igen - 

Magyar Judit Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 

Simonyi György Igen - 

Szegő Eta Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Zsigmondi Éva Igen - 

Wachsler Tamás Tart. - 
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14.  Előterjesztés a Szentendre Város Egészségügyi Intézményei és az Unilabor Kft. által a 

szentendrei laborvizsgálatok tárgyában kötött szerződés jogszerűségének vizsgálatáról 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc JIÜB elnöke 

 

Radványi G. Levente alpolgármester: felkéri dr. Dietz Ferenc képviselőt, a JIÜB elnökét, hogy 

ismertesse a testülettel az észrevételeit.  

 

dr. Dietz Ferenc képviselő: az előző testületi ülésen felmerült az Unilabor Kft.-vel kapcsolatos 

kérdések vizsgálata, és a Jogi-, Igazgatási és Ügyrendi Bizottság feladatául kapta, hogy vizsgálja 

meg a Kft. szerződésének jogszerűségét. A témában készült egy nagyon alapos és jó anyag dr. 

Gerendás Gábor és dr. Kirchhof Attila részéről. Az előterjesztést a JIÜB megvitatta az érintett 

felek, az Unilabor Kft. képviselője és a SZEI igazgatója részvételével. A képviselők számára 

kiosztott anyag a JIÜB 2006. január 19-i ülésére készült előterjesztés, amelyből kiemeli, hogy a 

francia bekezdések között szerepel kronológiai sorrendben, hogy milyen előkészítő anyagok 

szerepeltek, milyen levelezés történt az Unilabor Kft., ill. a SZEI között, továbbá a hivatal 

részéről a SZEI-nek mikor és mire hívták fel a figyelmét. A szóbeli beszélgetéseket nem 

tartalmazza a kronológiai sorrend, amelyet azért emel ki, mert a hivatal dolgozói többször 

felhívták a SZEI intézményvezetőjének figyelmét szóban is arra, hogy mire kell figyelnie az 

eljárásnál.  

A Bizottságnak nem volt kérdésköre, sőt hatásköre sem azt vizsgálni, hogy valóban hibás 

teljesítés történt-e az Unilabor Kft. részéről. Nem is tehették volna, mert nincs szakmai rálátásuk. 

Ezzel kapcsolatban az Unilabor Kft. vezetője tud nyilatkozni, hogy milyen külső szervet kértek 

fel annak vizsgálatára. Ugyanúgy nem volt az sem a vizsgálat tárgya, hogy konkrétan miként 

történtek a kifizetések. Elég sarkalatosan felvetődött a JIÜB tevékenysége során az a kérdés is, 

hogy kifizette-e valóban a SZEI az Unilabor Kft.-nek az eddigi működését, valóban megkapta-e 

valamennyi jogos díját ezzel összefüggésben? Ez szintén nem a vizsgálat kérdése volt, erről 

szintén az Unilabor Kft. tud nyilatkozni. Az is felmerült, hogy lejárató cikkek, szóbeszéd jelent 

meg az Unilabor Kft.-vel kapcsolatban, ami jó hírnév sérelme kérdéskörbe tartozik, és azt szintén 

nem vizsgálta a Bizottság.  

Amit végül is vizsgáltak, az a konkrét eljárása a SZEI-nek, ill. az Unilabor Kft.-nek, az 

egymással kötött szerződése az jogszerű-e, érvényes-e? Arra jutott a Bizottság, hogy a 267/2004-

es képviselő-testületi határozattal a közreműködői szerződés megkötését a Képviselő-testület úgy 

engedélyezte a SZEI intézményvezetőjének, hogy a Polgármester Úr azt ellenjegyezze, és 

kikötötte, hogy az időtartam legkésőbb 2005. december 31. napjáig kell szóljon. A SZEI 

megbízott vezetője viszont 2007. május 13-ig terjedő időtartamra írta alá a szerződést. A másik 

fontos kérdés az, hogy a 2005. április 21-én a hivatal előkészített egy levelet, amiben a SZEI 

intézményvezetőjének felhívta a figyelmét, konkrét jogszabályi hivatkozásokkal, hogy az ő 

álláspontja szerint itt közbeszerzési eljárás lefolytatása szükséges. A teljesség kedvéért 

hozzáteszi, hogy Polgármester Úrnál volt a levél, és csak 2005. május 24-én került ki a hivataltól, 

és akkor kapta meg a SZEI vezetője, aki közben 2005. május 13-án aláírta a szerződést. Az a 

kérdés konkrétan, hogy ezek után a Polgármester Úr nem ellenjegyezte a szerződést, az a 

szerződés jogi érvényességét nem érinti. Nem egy kötelező jogszabályi formai kellék, így 

magában ettől a szerződés viszont nem lesz érvénytelen. Viszont a közbeszerzési törvény 

előírásainak meg kell felelni, és a hivatal, a közbeszerzéssel foglalkozó munkatársainak 

álláspontja szerint mindenképpen közbeszerzési eljárás lefolytatására lett volna szükség az 

értékhatár miatt. Ez nem történt meg, így a szerződés jogszabályba ütközik, és ha jogszabályba 

ütközik, akkor a Ptk. 200. § (2) bekezdése alapján tilos szerződés és így érvénytelen ebből a 
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szempontból. Hogy annak milyen jogkövetkezményei vannak, abban nem foglalt állást a 

Bizottság, hiszen önállóan gazdálkodó intézmény a SZEI, úgyhogy ennek a jogkövetkezményét 

hogyan alkalmazza, az a feleken múlik. A Bizottság arra kapott felhatalmazást, hogy nézzék meg, 

vizsgálják meg a fennálló jogi helyzetet, és ez alapján azt a következtetést vonták le, hogy ilyen 

szempontból érvénytelen a szerződés.  

 

Magyar Judit képviselő: ügyrendi javaslata, hogy a testület hallgassa meg a jelenlévő Unilabor 

Kft., ill. a SZEI vezetőjét a kérdésben. 

 

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

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1054   Száma: 2006.01.24/14/0/ 

Ideje: 2006.jan..24 13:39 

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 18 100.00 100.00 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 18 100.00 100.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 0   0.00 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Benkovits György Igen - 

dr. Bindorffer Györgyi Igen - 

dr. Dietz Ferenc Igen - 

dr. Dragon Pál Igen - 

Eszes Sándor Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hankó László Igen - 

Horváth Győző Igen - 

dr. Kiss László Igen - 

Lakatos Pálné Igen - 

Magyar Judit Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 

Simonyi György Igen - 

Szegő Eta Igen - 

Wachsler Tamás Igen - 
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Zakar Ágnes Igen - 

Zsigmondi Éva Igen - 

 

     

Schmidt János SZEI intézményvezető: a Jogi-, Igazgatási és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta a 

SZEI-nek az Unilabor Kft.-vel kötött szerződését. Elmondja, hogy saját magának, mint 

intézményvezetőnek, biztosítania kell a folyamatos egészségügyi ellátást, és annak egyik nagyon 

fontos része a labor működése. A labor működése 2004. december óta közreműködő 

igénybevételével történik. Volt egy átmeneti időszak, a 2003. év, ami után  kellett kötniük egy 

hosszabb távú szerződést. Az akkori szakértői kör, illetve orvos szakmai tanácsadó véleményére 

támaszkodott, amely a Kft.-t javasolta. Ezt az a levél is bizonyítja, amit a szaktanácsadó a 

Polgármester Úrnak írt, amelyben javasolta, hogy a SZEI a Kft.-vel 3 évre kössön szerződést.  

Miután saját magának is voltak kétségei a szerződés három évre való megkötésével kapcsolatban, 

a két év – függetlenül attól, hogy a Bizottság jelenleg mit állapított meg – egy kompromisszum 

eredménye volt. A szerződés volt az alapja annak, hogy az ÁNTSZ az engedélyt megadja. Az 

ÁNTSZ-hez márciusban benyújtva a kérelmet, még májusban nem igazán volt meg a szükséges 

engedély, aminek feltétele volt ez a szerződés. Amikor a szerződés aláírásra került, utána tudta 

csak beadni az Unilabor Kft. a szerződést, és annak alapján kezdhette el az ÁNTSZ az 

engedélyezési eljárást. 2005 augusztusában, tehát hat hónap múlva adta meg az engedélyt, és 

ezáltal működhetett a labor a továbbiakban. Mivel a JIÜB a szerződés érvényességét, ill. annak 

jogszabályi megfelelőségét vizsgálta, úgy gondolja, hogy ehhez a kérdéskörhöz szeretne 

hozzászólni. Az, hogy tartozása van a SZEI-nek az Unilabor felé, azt elismeri. A szakmai 

területen megfelelő-e a tevékenység, azt az eddig tapasztalatok, ill. eddigi orvos-szakmai 

vélemények nem támasztják alá. Továbbra is azt gondolja, hogy ezzel probléma van. Folynak 

vizsgálatok, szakértői egyeztetések a szakmai részről, az összeg, ill. elszámolás 

különbözőségeiről.  

Az egyeztetések a továbbiakban is folytatódnak, konszenzusra jutás esetén, a szakmai kérdésben 

a szakértők által javasolt megfelelő lépést meg fogják tenni.  

 

Unilabor Kft. részéről: néhány dolog kivételével az Unilabor minden szempontból teljesítette a 

szerződéses kötelezettséget. Az említett néhány dolog megvalósításában megakadályozták. A 

Kft. a jövőben is teljesíteni fog a szerződés lejártáig. Arról tájékoztatta a Jogi-, Igazgatási és 

Ügyrendi Bizottságot, valamint a Költségvetési és Vagyon Bizottságot, hogy azok az adatok, 

amelyek alapján a Közbeszerzési Bizottság úgy döntött, hogy közbeszerzés hatálya alá tartozik a 

kérdés, azok nem reális adatok voltak, hanem az egy távlati üzleti terve volt az intézet 

vezetésének. Valós adatokkal, úgy, mint a közbeszerzési törvényben az előre tekintés alapján, a 

2004. évi statisztikai adatok alapján becslésre, ugyanúgy a 2005. év valós adatai, és a 2006. évre 

való előjelzések alapján a két év alatt messze nem fogja elérni a nemzeti határértéket. Tehát 

valótlan vagy nem korrekt adatokból nem lehet jó előterjesztést készíteni. És az adatok kérdését 

véleménye szerint a testület és az intézet vezetésének egymás között kell rendeznie. Ezt konkrét 

adatokkal meg tudják védeni, ha erre felszólítják a labort. Az előterjesztésben látott tartozáshoz 

képest sokkal magasabb elismert tartozás van jegyzőkönyvszerűen, és akkor még csak júliusig 

számoltak el. Ez a tartozás hónapról hónapra növekszik, egyáltalán tendenciát mutat abban, hogy 

első hónaptól kezdve az elvégzett munka ellenértéke, ami az OEP-től befolyt, nem került 

kifizetésre. Ez olyan tendencia, amely magyarázatot igényel, ugyanakkor a másik oldalról még 

csak nem is lehetne pályázatot kiírni, mert fedezethiány miatt a testület, ill. sem a tulajdonos, sem 

az intézet vezetése nem vállalhat egy újabb pályázatot. A közbeszerzési törvény a pályázót is 
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védi, nemcsak az ajánlatkérőt. A harmadik  témakör az szakmai. A szakmai munkát már két 

alkalmazott labor szak-főorvos és egy szakdiplomás végzi. Ugyanakkor a szakfelügyelők 

együttesen azt a véleményt adták a számukra, mint üzemeltetőnek, hogy a labor a laboratóriumi 

magyar szabályok és az ÁNTSZ törvényei a külső minőség-ellenőrzés és a belső minőség-

ellenőrzés szabályai szerint jól működik. Úgy működik, ahogy azt elvárják tőle. Ha bármelyik 

szakorvosnak ezzel kapcsolatban ellenvéleménye van, konzultációs lehetősége van, hiszen ez az 

egész országban így történik. A laboratórium működésének vizsgálatára megvan a hatósági és 

szakhatósági forma, szakmai testület dönti el, hogy a laboratórium jól működik-e vagy sem. 

Fontos az, hogy a pénzügyi elszámolásban nagyon súlyos belső ellenőrzési hiányokat 

tapasztaltak, és ez a szerződésük egyik pontja, hogy a Megbízó köteles az OEP felé korrektül 

elszámolni. Ezért van egy nem vitatott tartozás, és egy vitatott tartozás. Mert a vitatott tartozást 

csak szigorú belső ellenőrzéssel lehet tisztázni, a három hónap reklamációs idő után nehéz lesz 

ezt a bevételt megszerezni az OEP-től. Egy biztos, hogy ezek a jelentések ellenőrzés nélkül vagy 

nagyon kevés ellenőrzéssel kerültek az OEP-hez. Így jelentős bevételkiesése volt a 

rendelőintézetnek, és ezen keresztül a vállalkozónak is. Ha a belső ellenőrzést nem fogják 

megszigorítani, akkor kár többletbevétel programokat csinálni, mert itt viszont milliók fognak 

elúszni. Ezt elmondta Igazgató Úrnak is, több levelet írt Polgármester Úrnak, hogy segítsen a 

kérdésben. Azt az egyet felajánlotta a JIÜB ülésén is, hogy saját maguk hozzájárulnak anyagilag, 

hogy a controlling jól működjön, mert ha az OEP felé alászámláznak, akkor az OEP nem fogja 

azt reklamálni, és a kért összeget fogja utalni. Aki jelenleg végzi a contollingot, egyetlen egy 

hónappal végzett, de még azzal sem: a februárral, de nem is kapott más megbízást, csak a 2005. 

évi február ellenőrzését. Így nem fognak előbbre jutni, ezt sokkal jobban fel kell erősíteni, és 

ehhez anyagilag hozzájárulnak annak érdekében, hogy a teljesítést ne akadályozza. A kifizetést 

valakinek vállalni kell az elvégzett munkára. A teljesítést változatlanul minőséggel kívánják 

folytatni.  

 

Zakar Ágnes képviselő: kérdése a képviselőkhöz, hogy vajon melyikük vette igénybe a 

közelmúltban a szakrendelőt vagy a labort?  

Elmondja, hogy a testület a szentendrei lakók érdekét képviseli, és akármennyire szimpatikus a 

labor részéről megjelent hölgy, a labor nem nyújt megfelelő diagnózist, ill. eredményt. Hosszan 

elhúzódik az eredmény kiadása. Ha a szentendrei lakók és az orvosok is ezt vallják, akkor 

kötelessége a testületnek lépni, hiszen a labor nem működik jól.  

A továbbiakban saját maga által tapasztalt példát említ. 

 

Magyar Judit képviselő: a 2005 decemberében a testületi ülésre volt egy előterjesztése, amelyet 

nem fogadott el a testület, aminek az értelme az volt, hogy szakmailag és pénzügyileg egy külsős 

cég vizsgálja  meg a SZEI és a labor közti vitás kérdéseket. Úgy látja, hogy Zakar Ágnes 

képviselő 1 hónappal később ugyanezt kéri. Nem érti, hogy korábban akkor miért nem fogadta el 

a javaslatát.  

Véleménye szerint jelenleg most az a kérdés, hogy valóban közbeszerzés köteles volt-e vagy 

sem? Másrészt azon összeg, amellyel tartozik a SZEI a labornak, valamilyen módon kerüljön 

kifizetésre.  

Tudomása van arról, hogy zajlanak egyeztetések, hiszen meghallgatták a Költségvetési és 

Vagyon Bizottság ülésén a gazdasági beszámoló kapcsán a labort, és tudja, hogy elég 

konszenzusosan zajlik már az egyeztetés. Nem tudja pontosan, hogy mekkora összegről van szó, 

a beszámolón 3, 8 M Ft hangzott el, és azóta ez emelkedik. Kérdése, hogy valósak-e azok az 

igények?  
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Szeretné, ha egy hónapon belül kifizetésre kerülne a SZEI részéről a labor felé az egész elmaradt 

összeg. Az OEP minden harmadik hónapban leküldi a normatívát, a labornak megy ki, ha az OEP 

visszaküldi, akkor azáltal elismeri, hogy nem volt rossz az eredmény. Nem tudható, hogy hová 

lett a pénz? Ahogy a VSz. Rt. esetében, úgy ebben az esetben sem lehet tevékenységi köröket 

összemosni.  

Kérdése a hivatal jogászaihoz, hogy mi a jogi következménye a dolognak? Szakmai kérdése, 

hogy ki látja el a labor tevékenységet azalatt az idő alatt, ha szerződés bontásra kerül sor? A SZEI 

nem maradhat labor nélkül, tehát a vizsgálatokat el kell végezni.  

 

Radványi G. Levente alpolgármester: felhívja a figyelmet, hogy a testület egy tájékoztatót 

hallgatott meg, tehát döntésre nem kerül sor. Átadja a szót dr. Gerendás Gábor mb. 

irodavezetőnek.  

 

dr. Gerendás Gábor mb. irodavezető: elmondja, hogy a JIÜB is azért nem mondott 

jogkövetkezményeket, hogy mi lenne a teendő, mert nem utasíthatja az Önkormányzat a SZEI-t. 

A SZEI egy önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, tehát magának kell eldöntenie azt, hogy 

egy szerződéssel kapcsolatosan hogyan lép tovább. Ami a polgári jog szabályai szerint a 

szerződés semmisségére vonatkozik, az először és elsődlegesen az eredeti állapot helyreállítása. 

Amennyiben ez nem lehetséges, és itt gyakorlatilag ilyen esetről, egy tartós jogviszonyról van 

szó, mert már voltak szolgáltatások, tehát nyilvánvaló, hogy ezekért ellenszolgáltatás jár. A 

bíróság hatályossá nyilváníthatja a szerződést addig az időpontig, amíg meg nem állapítja ezt a 

semmisséget. Tehát a jogkövetkezmény gyakorlatilag az lehet, hogy a szerződés felbontása 

mellett a felbontásig terjedő időre hatályossá lehet nyilvánítani a szerződést.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: ügyrendi javaslata, hogy zárt ülés keretében tárgyaljon a testület a 

továbbiakban.  

 

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

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1055   Száma: 2006.01.24/14/0/ 

Ideje: 2006.jan..24 13:59 

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 82.36 77.77 

Nem 2 11.76 11.11 

Tartózkodik 1 5.88 5.56 

Szavazott 17 100.00 94.44 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   5.56 
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Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Benkovits György Igen - 

dr. Bindorffer Györgyi Igen - 

dr. Dietz Ferenc Igen - 

dr. Dragon Pál Igen - 

Eszes Sándor Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Horváth Győző Igen - 

dr. Kiss László Igen - 

Lakatos Pálné Igen - 

Magyar Judit Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 

Wachsler Tamás Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Simonyi György Nem - 

Szegő Eta Nem - 

Hankó László Tart. - 

Zsigmondi Éva Távol - 

 

     

 

Radványi G. Levente alpolgármester: szintén ügyrendi javaslatot tesz, mely szerint a zárt ülést 

ne kezdjék meg, hiszen tájékoztató hangzott el. Javasolja, hogy a kérdésre térjen vissza a testület 

egy következő ülésén, rendes napirendi pont keretében.  

Az ügyrendi javaslatot szavazásra bocsátja.  

  

Szavazás eredménye 

 

#: 1056   Száma: 2006.01.24/14/0/ 

Ideje: 2006.jan..24 14:01 

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 15 83.33 83.33 

Nem 1 5.56 5.56 

Tartózkodik 2 11.11 11.11 

Szavazott 18 100.00 100.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 0   0.00 

Összesen 18   100.00 
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Megjegyzés: 

 

Benkovits György Igen - 

dr. Bindorffer Györgyi Igen - 

dr. Dietz Ferenc Igen - 

Eszes Sándor 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 - 

Wachsler Tamás Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Zsigmondi Éva Igen - 

Fülöp Zsolt Nem - 

dr. Dragon Pál Tart. - 

Magyar Judit Tart. - 

 

     

 

Radványi G. Levente alpolgármester: 14.01 órakor ebédszünetet rendel el.  
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A Képviselő-testület 14.00 órától 15.35 óráig szünetet tart.  
 

Radványi G. Levente alpolgármester: az ülést 15.35 órakor megnyitja, megállapítja, hogy a 

Képviselő-testület határozatképes, a jelenlévő képviselők száma 10 fő.  

 

 

 

 

15.  Előterjesztés Szentendre Város Óvodai Intézménye Alapító Okiratának módosításáról 

 Előadó: Radványi G. Levente alpolgármester 

 

 

Horváth Győző képviselő: a Művelődési és Kisebbségi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, 

azt a Képviselő-testületnek megtárgyalásra és elfogadásra javasolja.  

 

Simonyi György képviselő megérkezik az ülésterembe, a jelenlévő képviselők száma 11 fő.  

 

Szegő Eta képviselő: sajnálja, hogy a szakbizottság a kérdést illetően támogatóan lépett fel. 

Harmadik éve minden évben ugyanezekkel a problémával foglalkozik a testület. A beiskolázások 

során az iskolák nem tudják fogadni az óvodából kikerülő gyermekeket. Nem ért egyet azzal, 

hogy minden évben 10-20 gyermekkel többet kell felvenni az óvodákba, hiszen ez mindenképpen 

a minőség csökkenését jelenti a gyerekek oktatása szempontjából. Nem ugyanazt a munkát jelenti 

a 30 vagy 35 gyermek ellátása, hanem sokkal többet. Kevesebb idő jut egyenként a gyermekekre.  

Az lenne a helyes megoldás, és az lett volna már évekkel ezelőtt, miután látják, hogy a 

gyermeklétszám apránként nő, a testület is alkalmazkodik hozzá. Végtelenül sajnálja, hogy ez 

nem történik meg, nem akar senkit se hibáztatni, de végül is ez önkormányzati feladat, és fontos 

lett volna már 2-3 évvel ezelőtt megoldani.  

Természetesen plusz 1-2 gyermeket minden további nélkül el tudnak látni, nem hiszi, hogy ez 

problémát jelenthet, de ebből elvi kérdést kellene csinálni, hiszen évek óta ugyanazzal a 

problémával küszködnek. Nem látja, hogy megfogalmazódna egy akarat a probléma 

megoldására.  

Felháborítónak tartja, hogy a vezető óvónő megkérdezett 95 alkalmazottat, hogy mi a 

véleményük, lehet-e az óvodába több gyermeket felvenni. Erre a kérdésre a beosztottak igent 

mondtak. Elképzelhetőnek tartják a képviselők, hogy egy dada, egy takarítónő vagy egy óvónő 

azt mondja, hogy az elképzeléssel nem ért egyet, és nem írja alá a beadványt? Másnap lehet, hogy 

dolgoznia sem kell menni. Reméli, hogy erre nem kerül sor Szentendrén, de nem tartja helyesnek, 

hogy a saját beosztottak véleményével egy vezető ilyen módon visszaél. Ezzel szemben 5 szülői 

aláírást láttak a beadványon. 95 alkalmazott írta alá és csak 5 szülő. Ha ez fordítva történt volna, 

akkor elfogadhatónak ítélné a kérelmet.  

 

Zakar Ágnes képviselő: osztja Szegő Eta képviselő véleményét azon kérdésben, hogy az óvodai 

férőhelyek kérdése nem megoldott. Egy olyan problémáról van szó, ami nemhogy csökkenne, 

hanem növekszik a lakóparkok és azon változások miatt, amelyek folyamatosan zajlanak a 

városban. Viszont kéri, ne felejtsék el, hogy most egy olyan állapotról van szó, amiről legkevésbé 

tehetnek a szülők és az óvodavezetők. Arról senki sem tehet, hogy a város óvodát nem építtet. 

Egyrészről valóban egy tarthatatlan állapot alakult ki, másrészről ösztönözni kell, hogy ha óvoda 



 99 

építésre, bővítésre lesz lehetősége Szentendrének, akkor pályázzon. Most kényszerhelyzetben van 

a testület.  

Szükségesnek tartja elmondani, hogy osztályon felüli minőséget nyújtanak a szentendrei óvodák, 

a létszámtól függetlenül. Kéri a képviselőket, hogy a normatíva miatt támogassák az 

előterjesztést.  

 

Radványi G. Levente alpolgármester: hozzáfűzi, hogy nem szabad megfeledkezni arról, hogy az 

elmúlt év folyamán, nyáron a HM-mel megegyezésre jutott az Önkormányzat egy óvodai csoport 

bővítésének kérdésében. Ez egyben létszám felvállalást is jelentett egy rövid időre. Ezen kívül 

minden képviselő értesülhetett arról, hogy egy óvodára pályázatot írtak ki. Úgy érzi, annyira 

szélsőségesen tekinteni a dolgot, ahogy Szegő Eta képviselő fogalmazott, nem kellene. 

Valószínűleg az a szülő, akinek a gyermeke már az intézménybe jár, nem fogja aláírni a kérelmet. 

Érdemes lenne azokat a családokat megkérdezni, akiknek a gyermeke nem járhat esetleg az 

óvodába a testület döntése értelmében.  

 

dr. Dietz Ferenc képviselő: megérti Szegő Eta képviselő félelmeit a kérdéssel kapcsolatban. 

Valóban nem mindegy, hogy egy nevelőre hány gyermek jut, mennyi gyermekről kell 

gondoskodnia. Viszont a törvény alapján a város kötelezettsége, hogy gondoskodnia kell az 

óvodai nevelésről, ill. általános iskolai oktatásról. Hozzájárul a problémához, hogy bizonyos 

százalékban a környékről is járnak gyermekek a város intézményeibe. 

 

Fülöp Zsolt képviselő: kérése az SZDSZ képviselőihez, hogy a határozati javaslatot szavazzák 

meg, mert különben az a képviselők kis létszámban való jelenléte miatt nem kerül elfogadásra, és 

az valóban problémát okozna. Felhívja a figyelmet a felelősségre, és egy rossz döntéssel 

kellemetlen helyzetbe hozhatnának gyermekeket, családokat. Megérti, hogy kényelmes álláspont 

kritizálni és elégedetlenkedni, sokkal nehezebb álláspont a fenntartásokkal együtt elfogadni a 

lehető legkisebb rosszat. Kéri Képviselő Asszonyt, hogy a lehető legkisebb rosszra mondjon 

igent, amellett, hogy fenntartja az álláspontját.  

 

Simonyi György képviselő: kétségtelen, hogy nehéz helyzetben van a testület, de rendszeresen 

azzal a problémával néznek szembe, hogy döntési kényszerbe kerülnek azáltal, hogy sajnos 

korábban nem gondolták át, hogy mit fog eredményezni egy-egy döntés. Ez a dolog is arra világít 

rá, hogy amikor lakótelepeket engedélyeznek különböző nyomás hatására, akkor arra nem 

gondolnak, hogy több év múlva annak milyen következményei lesznek, mint például óvoda, 

iskola, orvosi rendelő intézet építése, bővítése, stb. A döntés meghozatala nem adott időpontban 

okoz különösebb költségterhet a városnak, hanem a későbbiekben. Szembetalálkoznak döntési 

kényszerekkel, és előkerül kérésként az, hogy mindenképpen szavazza meg a testület, mert az a 

kisebbik rosszat jelentené. Ez valóban igaz, de ha most ebben engednek, akkor mindig az lesz a 

gyakorlat, hogy bekerülnek egy ilyen döntési kényszerbe, amely döntésnek szinte nincs is 

alternatívája. Ennek továbbá következménye lehet, hogy normatíván felül is kell majd az 

Önkormányzatnak bizonyos költség hozzájárulással támogatni majd a létszámemelkedést. 

Természetesen amikor el kell utasítani egy kismamát férőhely hiány miatt, akkor az nagyon 

kellemetlen dolog, de megfordítva azt mondják, hogy mit szól ahhoz egy kismama, hogy 

túlzsúfolt vagy zsúfolt egy óvoda, és a gyermekére nem tudnak annyi időt, figyelmet fordítani, 

mint amennyi szükséges lenne.  

Ha koncepciótlanul próbálnak bizonyos területeket bevonni azáltal, hogy a lakosságszám 

növekedésének szabad áramlást engednek, akkor egy ilyen következménnyel számolhatnak.  
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Fülöp Zsolt képviselő: felhívja Simonyi György képviselő figyelmét, hogy a testület jelenleg 

nem lakóparkokról dönt, jelenleg az óvodai férőhelyekről van szó. Esetleg meg lehet nevezni 

óvodánként azt az öt gyermeket, akik már jelenleg is odajárnak, és közölhetik a családjával, hogy 

jövő hónaptól ezt már nem tehetik meg. Véleménye szerint egy ilyen döntés nem vállalható fel.  

 

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

javaslatról. 

 

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

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1057   Száma: 2006.01.24/15/0/ 

Ideje: 2006.jan..24 15:58 

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű 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. Dietz Ferenc 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 - 

Szegő Eta Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Zsigmondi Éva Igen - 

Simonyi György Tart. - 

dr. Bindorffer Györgyi Távol - 

dr. Dragon Pál Távol - 

Eszes Sándor Távol - 
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Magyar Judit Távol - 

Wachsler Tamás Távol - 

 

     

 

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

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1058   Száma: 2006.01.24/15/0/ 

Ideje: 2006.jan..24 15:58 

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. Dietz Ferenc 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 - 

Zakar Ágnes Igen - 

Zsigmondi Éva Igen - 

Szegő Eta Nem - 

Simonyi György Tart. - 

dr. Bindorffer Györgyi Távol - 

dr. Dragon Pál Távol - 

Eszes Sándor Távol - 

Magyar Judit Távol - 

Wachsler Tamás Távol - 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

15/2006. (I.24.) Kt. sz. határozata: 
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Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1. fenntartói jogkörében eljárva - az óvodai intézményrendszer sajátos körülményeit figyelembe 

véve – az alábbiak szerint módosítja a 125/2005. (IV.12.) Kt. sz. határozat alapján elfogadott 

Szentendre Város Óvodai Intézménye Alapító Okiratának 1. pontjában meghatározott intézményi 

maximált létszámot:  

 

1.                         Az intézmény neve, típusa : Szentendre Város Óvodai Intézménye   

férőhelyeinek száma: 749 fő 

neveltjeinek maximált létszáma: 862 fő 

tagintézményei: 

 

férőhelyeinek száma: 

neveltjeinek maximált létszáma: 

 

 

 

férőhelyeinek száma: 

neveltjeinek maximált létszáma: 

 

 

 

férőhelyeinek száma: 

neveltjeinek maximált létszáma: 

 

 

 

férőhelyeinek száma: 

neveltjeinek maximált létszáma: 

 

 

 

férőhelyeinek száma: 

neveltjeinek maximált létszáma: 

 

 

 

férőhelyeinek száma: 

neveltjeinek maximált létszáma: 

 

 

 

férőhelyeinek száma: 

neveltjeinek maximált létszáma: 

Szentendre Város Óvodai Intézménye 

Bimbó úti Tagóvodája 

58 fő 

70 fő 

 

Szentendre Város Óvodai Intézménye 

Hétszínvirág Tagóvodája 

84 fő 

96 fő 

 

Szentendre Város Óvodai Intézménye 

Hold utcai Tagóvodája 

134 fő 

154 fő 

 

Szentendre Város Óvodai Intézménye 

Izbégi Tagóvodája 

64 fő 

72 fő 

 

Szentendre Város Óvodai Intézménye 

Püspökmajor ltp. Tagóvodája 

100 fő 

116 fő 

 

Szentendre Város Óvodai Intézménye 

Szivárvány tagóvodája 

123 fő 

138 fő 

 

Szentendre Város Óvodai Intézménye 

Vasvári Pál úti Tagóvoda 

100 fő 

116 fő 
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férőhelyeinek száma: 

neveltjeinek maximált létszáma: 

 

 

Szentendre Város Óvodai Intézménye 

Villasori Tagóvodája 

86 fő 

100 fő 

                            

2. a 125/2005. (IV.12.) Kt. sz. határozat alapján elfogadott Szentendre Város Óvodai Intézménye 

Alapító Okiratának 5. pontját kiegészíti az intézmény „alapítója” szóval. 

 

           Az intézmény alapítója 

 és fenntartó szerve: 

 

Szentendre Város Önkormányzata 2000 

Szentendre, Városház tér 1-3. 

 

A fentiek szerint módosított alapító okirat (a módosításokkal egységes szerkezetben) a határozat 

mellékletét képezi. 

 

Felelős:      Alpolgármester 

Határidő:   2006. január 31. 
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1. sz. melléklet 

ALAPÍTÓ  OKIRAT 

(egységes szerkezetben) 

 

1.                         Az intézmény neve, típusa : Szentendre Város Óvodai Intézménye   

székhelye: 2000 Szentendre, Pannónia út 40. 

férőhelyeinek száma: 749 fő 

neveltjeinek maximált létszáma: 862 fő26 

tagintézményei: 

 

férőhelyeinek száma: 

neveltjeinek maximált létszáma: 

 

 

 

férőhelyeinek száma: 

neveltjeinek maximált létszáma: 

 

 

 

férőhelyeinek száma: 

neveltjeinek maximált létszáma: 

 

 

 

férőhelyeinek száma: 

neveltjeinek maximált létszáma: 

 

 

 

férőhelyeinek száma: 

neveltjeinek maximált létszáma: 

 

 

 

férőhelyeinek száma: 

neveltjeinek maximált létszáma: 

Szentendre Város Óvodai Intézménye 

Bimbó úti Tagóvodája 

58 fő 

70 fő27 

 

Szentendre Város Óvodai Intézménye 

Hétszínvirág Tagóvodája 

84 fő 

96 fő 

 

Szentendre Város Óvodai Intézménye 

Hold utcai Tagóvodája 

134 fő 

154 fő28 

 

Szentendre Város Óvodai Intézménye 

Izbégi Tagóvodája 

64 fő 

72 fő 

 

Szentendre Város Óvodai Intézménye 

Püspökmajor ltp. Tagóvodája 

100 fő 

116 fő29 

 

Szentendre Város Óvodai Intézménye 

Szivárvány tagóvodája 

123 fő 

138 fő30 

                                                 
26 Módosította a 15/2006. (I.24.) Kt. számú határozat 
27 Módosította a 15/2006. (I.24.) Kt. számú határozat 
28 Módosította a 15/2006. (I.24.) Kt. számú határozat 
29 Módosította a 15/2006. (I.24.) Kt. számú határozat 



 105 

 

 

 

férőhelyeinek száma: 

neveltjeinek maximált létszáma: 

 

 

 

férőhelyeinek száma: 

neveltjeinek maximált létszáma: 

 

 

Szentendre Város Óvodai Intézménye 

Vasvári Pál úti Tagóvoda 

100 fő 

116 fő31 

 

Szentendre Város Óvodai Intézménye 

Villasori Tagóvodája 

86 fő 

100 fő32 

2.                       Az intézmény tevékenysége: 

 

A Képviselő-testület mindenkori hatályos 

határozatával elfogadott nevelési program és 

az Önkormányzati Intézkedési Terv, az 

Önkormányzati Minőségirányítási Program, 

az Intézményi Minőségirányítási Program 

valamint az intézményi Szervezeti és 

Működési szabályzat alapján. 

- alaptevékenysége: A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX., A 

gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 

és a 32/3261997. (IX.5.) MKM rendelet A 

nemzeti etnikai kisebbségek óvodai 

nevelésének irányelve alapján a gyermekek 

három éves korától a tankötelezettség 

kezdetéig óvodai nevelés, szerb kisebbségi 

nevelés. A pszichés fejlődés zavarai miatt és 

enyhe fokban értelmi fogyatékos, gyengén- 

látó, nagyothalló, mozgássérült sajátos 

nevelési igényű gyermekek integrált óvodai 

ellátása. 

TEÁOR száma: 80.10 

Szakfeladatai:  

óvodai nevelés: 80111-5 

sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 

nevelése:  

80112-6 

 intézményi étkeztetés: 55231-2 

                                                                                                                                                              
30 Módosította a 15/2006. (I.24.) Kt. számú határozat 
31 Módosította a 15/2006. (I.24.) Kt. számú határozat 
32 Módosította a 15/2006. (I.24.) Kt. számú határozat 
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munkahelyi vendéglátás: 55241-1 

intézményi vagyon működtetése: 75176-8 

  

egyéb tevékenysége: Ingatlan bérbeadása 

  

3.                               Az intézmény jogállása: Önálló jogi személy 

- gazdálkodása: Részben önálló költségvetési szerv.  Az éves 

költségvetését Szentendre Város 

Önkormányzat Képviselő-testülete hagyja 

jóvá. Az előirányzatok feletti rendelkezési 

jogosultság szempontjából részjogkörrel  

rendelkezik. Az intézmény gazdálkodásának 

operatív feladatkörét a Gazdasági Ellátó 

Szervezet látja el. 

4.        Az intézmény feladatellátását szolgáló 

vagyon, az intézmény telephelyei: 

Szentendre, Pannónia út 40. 

2000 Szentendre, Bimbó út 8-10. 

2000 Szentendre, Hold u. 10. 

2000 Szentendre, Szentlászlói út 92. 

2000 Szentendre, Hamvas Béla u. 1.  

2000 Szentendre, Kálvária út 22. 

2000 Szentendre, Vasvári Pál u. 39. 

2000 Szentendre, Vasúti villasor 15. 

2000 Szentendre, Pannónia u. 3. 

 

Az intézmény épülete Szentendre Város 

Önkormányzat tulajdona. Az önkormányzati 

vagyon rendeltetésszerű használatáért, 

megőrzéséért az intézmény vezetője felelős. 

A vagyontárgyak bérbeadásánál Szentendre 

Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal 

való rendelkezés szabályairól szóló hatályos 

rendeletében foglaltakat kell alkalmazni. 

5.                          Az intézmény alapítója33 

és fenntartó szerve: 

 

Szentendre Város Önkormányzata 2000 

Szentendre, Városház tér 1-3. 

 

                                                 
33 Kiegészítette a 15/2006. (I.24.) Kt. számú határozat 
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6.                Az intézmény felügyeleti szerve: Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-

testülete 

2000 Szentendre, Városház tér 1-3. 

7.                Az intézmény működési területe: Szentendre város közigazgatási területe 

8.       Az intézmény vezetőjének kinevezése: Az intézményvezetői állást nyilvános 

pályázat útján kell betölteni. A pályázati 

eljárás előkészítésével és lefolytatásával 

kapcsolatos feladatokat a fenntartó 

önkormányzat jegyzője köteles elvégezni. Az 

intézményvezető megbízását az 

önkormányzat képviselő-testülete határozott 

időre adja. 

9.                     Az intézmény megszűntetése: Az intézményt a jogszabályban nevesített 

esetekben az alapító jogosult megszűntetni, 

erről határozattal dönt. 

 10.                               Az intézmény hosszú- 

és körbélyegzőjének hivatalos szövege: 

Szentendre Város Óvodai Intézménye 

 2000 Szentendre, Pannónia út 40. 

 

Szentendre Város Óvodai Intézménye  

 

 
A módosítás a 2005. szeptember 1-én datált alapító okirat és a Képviselő-testület 15/2006. (I.24.) sz. 

határozata alapján készült. 

 

Szentendre,  2006.  január 24. 

                                                                 Az  alapító képviseletében: 

 

 

 

                                                                                         Radványi G. Levente  

                                                                                               alpolgármester 

 

 

 

 

 

 

A Képviselő-testület a 16. napirendi pontot zárt ülésen tárgyalja, melyről 

külön jegyzőkönyv készül.  
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Radványi G. Levente alpolgármester: a nyílt ülést 16.08 órakor megnyitja, megállapítja, hogy a 

Képviselő-testület határozatképes, a jelenlévő képviselők száma 14 fő.  

 

 

A Képviselő-testület visszatér a 10. napirendi pont, a Barcsay Jenő Általános Iskola bővítése, 

korszerűsítése, rekonstrukciója során felmerülő kiegészítő építési beruházás megrendelésére 

vonatkozó közbeszerzési eljárás megindításáról készült sürgősségi indítvány tárgyalására.  

 

 

Radványi G. Levente alpolgármester: ismerteti az előterjesztés előzményeit.  

 

dr. Dietz Ferenc képviselő: ügyrendi javaslatában indítványozza, hogy elsőként a műszaki 

ellenőrt hallgassa meg a testület, akihez kérdéseket kíván feltenni.  

 

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

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1060   Száma: 2006.01.24/17/0/ 

Ideje: 2006.jan..24 16:14 

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: 

 

dr. Dietz Ferenc 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 - 
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Wachsler Tamás Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Zsigmondi Éva Igen - 

Benkovits György Távol - 

dr. Bindorffer Györgyi Távol - 

dr. Dragon Pál Távol - 

Eszes Sándor Távol - 

 

 

 

Az ülés ezen szakaszában Török Székely Sándorné műszaki ellenőr jelen van 

az ülésteremben.  
 

dr. Dietz Ferenc képviselő: kérdése a műszaki ellenőrhöz, hogy azok a munkák, amik 

szerepelnek a felsorolásban, azokból valamennyit elvégeztek, és vannak, amelyek még ezt 

követően fognak elvégezni? Ha valamennyi munkát elvégeztek, akkor azoknak az előzetes 

engedélyeztetése megtörtént-e? Ez ügyben megkeresték-e az Önkormányzatot is?  

A felsorolásban szereplő munkák a tervdokumentációban szerepeltek-e, esetleg csak részben 

vagy egyáltalán nem?  

Pontosan, összegszerűen mennyibe kerül a munkák költsége?  

 

Török Székely Sándorné műszaki ellenőr: a feltett első kérdésre, az időközben elvégzett 

pótmunkákra vonatkozóan elmondja a következőket: Ezek olyan munkák voltak, amelyek 

feltétlen szükségesek voltak ahhoz, hogy egyáltalán a munka továbbfolytatható legyen. Ez az 

egyik indok. A másik indok az, hogy már október végén, novemberben jelezték az Önkormányzat 

felé, hogy ezek a többletmunkák, illetve ezek a műszakilag szükséges pótmunkák fel fognak 

merülni. Feltétlenül szükségesek azoknak az elvégzése. Akkor úgy érezték, hogy ennek 

szükségességét a megbízó, ill. építtető tudomásul vette, ill. egyetértett vele. Bizonyos mértékig 

felhatalmazva érezte magát a kivitelező arra, hogy az amúgy is műszakilag szükséges 

munkálatokat elvégezze.  

Második kérdésre válaszolva, mely szerint a tervdokumentációba szerepeltek-e a munkák, 

elmondja, hogy „is-is”. Azt tudja mondani, hogy voltak olyan munkák, a részletes felsorolásnál, 

hogy a kiírásban nem szerepelt eredetileg, tervben, ill. költségvetésben sem szerepelt, de a 

részlettervben igen. Ilyen például a ”kultúrháznak” (G. épület) a faburkolata. Akadtak olyan 

munkák, amik tulajdonképpen a kiviteli dokumentációban nem szerepeltek teljes mértékben, de 

ahhoz, hogy az egyéb részletrajzokba szereplő feladatokra, illetve műszaki megoldásokra sor 

kerülhessen, feltétlen szükség volt elvégezni.  

A felsorolásban, az idei nem látható pótmunkákra 24.313.039 Ft van, részletezve az elektromos 

munkákra 22.548.307 Ft, a csempeburkolat kiegészítésére, amelyet tulajdonképpen az ÁNTSZ 

rendelt el, mert az 1,50-es magasság helyett ajtómagasság, ill. 1,96-ig kell felvinni az új 

épületben a csempemagasságot; és az épület, lépcsőház falburkolata, ami nem szerepelt a 

költségvetésben, az 769.015 Ft. Ennek összes költsége 24.313.039 Ft. Ezen kívül hozzájöttek az 

építéshez kapcsolódó műszaki problémák megoldására jelölt feladatok. Részletezve: F épület, 

kavicsolt lapos tető, amelynek végösszege 34.459.678 Ft. Tehát mindösszesen, nettó árban, az 

összes mindenféle jellemzővel ellátott pótmunkáknak az összege 58.772.717 Ft, ami bruttóban, 

figyelembe véve már a 20%-os ÁFA-t ez évre, 70.527.260 Ft.  
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dr. Dietz Ferenc képviselő: nem volt teljesen egyértelmű, amit Műszaki Ellenőr Asszony 

mondott. Azt mondta, hogy úgy gondolta, hogy az építtető egyetért ezen munkák elvégzésével. 

Kapott erre írásbeli utasítást vagy bármiféle felhatalmazást? Kérdezte, hogy a 

tervdokumentációban szerepeltek-e vagy sem a munkák. Műszaki Ellenőr Asszony azt válaszolta, 

hogy „is-is”! Az írásbeli felsorolásban is „is-is” szerepelnek a munkák? A teljes keretet 

kihasználják a pótmunkák kifizetésével, amelyre lehetőség van a Kincstárnál?  

 

Török Székely Sándorné műszaki ellenőr: a legutolsó kérdésre a válasza, hogy saját maga nem 

tudhatja, hogy milyen keret áll rendelkezésre. A megadott összegeket, illetve adatokat ismeri.  

Azért mondta, hogy a tervdokumentációban szerepelt összegek „is-is” szerepeltek, mert volt ami 

a költségvetésben szerepelt, de a tervben nem, vagy pedig fordítva, de olyan eset is volt, amikor 

csak a részlettervben szerepelt. Többek között erre említette példaként az asztalos burkolást a 

kulturális épületben.  

Elsőként elhangzott kérdésre válaszolja, hogy úgy értékelték, hogy műszakilag szükségesnek lett 

nyilvánítva, tehát szükséges a pótmunkák elvégzése. Írásos megbízásuk erre nem volt.  

 

dr. Dietz Ferenc képviselő: továbbra sem kapott választ arra, és ismételten kérdezi, hogy amely 

a felsorolásban szerepel pótmunka címszó alatt, azokban „is-is” van, vagy csak olyanok vannak, 

amik a tervdokumentációban nem szerepeltek.  

 

Török Székely Sándorné műszaki ellenőr: „is-is”! 

 

Simonyi György képviselő: megjegyzi azt, hogy pótmunkákról van szó, amit viszont elég régóta 

hiányol, hibajegyzékről szó sem esik. Ezt is a testület tudomására kellene hozni folyamatosan,  

ami nem történik meg.  

A határozati javaslatban az szerepel, hogy „mivel előre nem látható körülmények folytán … stb.”. 

Ugyanakkor többször ki van fejte az, hogy mondjuk „szükséges számítógépes és telefonos 

kábeleket a felújítás időszakában kell behúzni”. És sok ilyen van, ami arra utal, hogy ezt már 

előre kellett volna látnia valakinek. Miközben úgy van leírva, hogy azokat csak most lehet 

elvégezni. Nem érti azt, hogy „előre nem látható körülmények”. Ha a tervezők ezeket nem látták 

előre, akkor az egy tervezési hiba, amelyet a tervezőkön kell számon kérni. Úgy gondolja, hogy 

mivel nagyon sok helyen az szerepel, hogy ebben az időszakban, az építkezés időszakában lehet 

megoldani, akkor ezt már nemcsak a tervezőnek kellett volna előre látni, hanem a vállalkozónak 

is. Műszaki Ellenőr Asszony azt mondta, hogy volt sok olyan dolog, amelyet részben a tervek 

tartalmaztak. Tehát ezt a pótmunka részt saját maga sem látja elválasztottnak, tehát mi az, amit 

tervszerűen kellene, hogy megoldjanak, és mi az, amit nem.  

Másrészt ki állapítja meg az egységárat? A pótmunkát illetően ha nincs jelen az építtető 

képviselője, nagyon könnyű kijelenteni valamiről, hogy mennyibe kerül. Nem lát arra 

vonatkozóan semmit, hogy mit kell javítani? Milyen egységáron? Piaci vagy vállalkozói áron 

van-e megszabva? Remélhetőleg nem egy ötszörös árban kerülnek a pótmunkák megállapításra. 

A Progress-B’ 90. Kft. részben már elvégzett pótmunkákat. Viszont nem érti, hogy ha 

pótmunkákat elvégez, és az önkormányzati költség terhére végzi el, arról az Önkormányzat miért 

nem tud? Nem tudja, hogy el lehet-e végezni bármit úgy, hogy a Képviselő-testületnek erre nincs 

költségvetési jóváhagyása? Ezek hogy történhettek meg? Minden, aminek pénzügyi vonzata van, 

az képviselő-testületi hatáskör, ami előre nem lett jóváhagyva. Nem érti, hogy ha van részben 

pótmunka, amelyet elvégeztek, akkor a közbeszerzés mely előírása vonatkozik arra? 
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Közbeszerzésről beszélnek, de úgy tűnik számára, hogy a pótmunkát a Progress-B’ 90 Kft.-vel 

végeztették el. A következőkben pedig elkezdenek közbeszereztetni? Nem érti a kettő közötti 

összefüggést.   

Alpolgármester Úr elmondása szerint azért kell sürgősséggel tárgyalni a napirendi pontot, mert 

szorítva vannak a február 15-i időhatáridővel. Megjegyzi, hogy kilenc hónapot viszont nagyon 

ráértek a múlt évben, most viszont azonnal kell dönteni 100 M Ft-os nagyságrendről.  

 

Radványi G. Levente alpolgármester: elmondja Simonyi György képviselő által elmondottakra 

reagálva, mely szerint aminek költségvetési vonzata van, azt a testületnek jóvá kell hagyni, nem 

feltétlenül úgy igaz. Attól függ, a nagyságrend mekkora, hiszen azért van pontosan a műszaki 

ellenőr, aki a testület megbízottja, hogy ő döntsön arról, hogy amit a kivitelező beépít, az 

megfelel-e részben a tervnek, vagy amennyiben a tervtől eltérő, az építési normáknak. Éppen az 

építés során előfordulhatnak olyan hibák a tervezésben pl. a falbontások okán, amiről nekik ott a 

helyszínen dönteni kell; a város megbízottjának adott esetben jóváhagyólag azt tudomásul kell 

vennie vagy pedig tiltakoznia kell ellene. De nem minden egyes fillérről a testületnek kellene 

döntenie.  

A pótmunkával kapcsolatban elmondja, hogy igenis van ami előre látható, bár pótmunkának 

éppen nem ez a jellege, hanem az, hogy időközben derül ki. Pl. az elektromos kábeleket a tervező 

nem tervezte be, ugyanakkor bizonyos feladatokhoz szükséges és racionális. Azzal a 

megállapítással, hogy tervezői hiba, azzal nem sokra megy a testület, hiszen tervező azt nem 

fogja elvégezni, mert az ő garanciája azt nem biztos, hogy tartalmazza. A szabályoknak 

megfelelően 1,50 m-es magasságot tervezett csempéből, mégis az ÁNTSZ azt kérte, hogy 2-2,20 

m-es legyen. Ezek a viszonylatok nem ilyen egyszerűek.  

Simonyi György képviselő által felvetettekre – ha 9 hónapot ráértek, most meg sürgős – 

elmondja, hogy igen, adott esetben így van, mert 7 hónapot ráért a testület vagy kissé többet is. 

Úgy hiszi az ügyben a testület minden tagjának a felelőssége közös, saját maga nem kívánja a 

felelősséget egyedül felvállalni. Valóban vállalják fel közösen, ha arról van szó. Egy a célja, hogy 

szeretné a problémát amennyire lehet, a Képviselő-testület segítségével megoldani. Jelenleg 

közelítenek egy határidőhöz, amin belül jó lenne bizonyos dolgokat eldönteni, mert később egyre 

nehezebb.  

Értelemszerűen különféle olyan pótmunkák végzésére kerül sor, ami azonnali döntést kíván, tehát 

apró-cseprő dolgok, amelyekről dönteni kell a helyszínen, mert nem lehet továbbhaladni akár a 

vakolattal. Példának okáért egy csapadékvíz-csatorna az étterem közepén vezetett le, az elég 

érdekes dolog volt, ilyen volt a tervezés és a kivitelezés együtt. Tehát ki kellett váltani másképp, 

meg kellett oldani, amelynek költsége is volt. Hangsúlyozza, gyakorlatilag az elmúlt év végéig 

saját maga a Barcsay ügyével nem foglalkozott egyáltalán jobban, mint bármelyik képviselő, 

mert nem érdekelte jobban, mint egy képviselőt, akinek előterjesztik az előadott dolgokat. Most 

viszont szembesülnek azzal, hogy itt vannak a végénél, van egy költségvetési keretük, amiben a 

költségvetés keretén belül a 745 M Ft-hoz képest van 75.735.000 Ft szabad keret. Erre tett 

előterjesztést és javaslatot, hogy ezzel a szabad kerettel próbáljanak kezdeni valamit, és a 

költségvetés keretén belül, tehát pótösszeget nem igényelve próbálják megoldani úgy a feladatot, 

hogy valóban pótmunka címén magasabb színvonalú feladatokat is ellássanak. November 

hónapban részt vett egy értekezleten, ahol beszélgettek a szakértőkkel, hogy mik lennének kb. 

azok a racionális pótmunkák, amelyek javítanák a színvonalat. Erre tett említést például az előbb, 

részben az elektromos kábelek behúzásával, részben pedig a padlóburkolat alatti technológiával 

kapcsolatban. Ez került be a testület elé decemberben tájékoztatóként. Ezeknek egy része 

megkezdődött a kivitelezés során, erre mondhatta a műszaki ellenőr, hogy van ami már 
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elkezdődött. Ennek vitatásába nem szeretne belemenni, volt benne félreértés lehetősége is, a 

testület akkor elfogadta a tájékoztatót, saját maga az adott szituációban a lehetőségek szerint 

mindent megtett. Kéri a testülettől, hogy azt nézzék meg, hogy az előterjesztés vonatkozásában – 

félretéve a régi sérelmeket – mi az, amit hatékonyan tehetnek azért, hogy az iskola építése 

minőséggel befejeződjön, az jogtalan pénzkiadással ne járjon, tehát törvényt ne sértsenek, de 

feleslegesen ne nehezítse meg a testület a saját munkáját. Ne hozzák se magukat, se a kivitelezőt 

olyan helyzetbe, amivel esetleg későbbi jogvitákba bonyolódnak, de a műszaki megoldást nem 

valósítják meg. Gyakorlatilag az elmúlt két hétben néhány dolognak megpróbáltak utánajárni. 

Amennyiben a pótmunkák keretén belül maradva át tudják csoportosítani ezeket az összegeket a 

Belügyminisztérium, ill. a Kincstár jóváhagyásával, abban az esetben gyakorlatilag a támogatási 

keretből meg tudják valósítani hiánytalanul a beruházást. Ehhez szükséges az az eljárási rend, 

amit az előterjesztés vázol, saját maga számára is kissé meglepetésszerűen. Sürgősségi 

előterjesztésről lévén szó a mai reggelig úgy tudta, nem azért, mert nem nézett utána, hanem mert 

részben a környezetében lévő hozzáértő emberek is azt mondták, hogy egy szerződés módosítás 

elegendő hozzá. A közbeszerzési törvény miatt van szükség egy kissé bonyolultabb metódusra. 

Szerződés módosítással megvalósítható a költség átcsoportosítás, ill. egyetért azzal, és javasolja, 

hogy nem belefolyva a bérlakásokkal kapcsolatos problémába, bizonyos határidő csúszást 

kezdeményeznek azért, hogy ne kelljen olyan kiviteli munkákat megcsinálni, ami 

minőségromláshoz vezetne. Lehet vitatkozni azon, hogy a kivitelezőnek mennyire hibája vagy 

sem, de úgy érzi, hogy a vita nem viszi előrébb sem a minőséget, sem a kivitelezést. A határozati 

javaslat megírásában közreműködő jogászok körbejárták a kérdést, ennek alapján javasolja a 

határozati javaslat elfogadását. Sem a kivitelező, sem más kezére nem játszva, egy dolgot 

figyelembe véve, hogy lehetőleg a város számára az iskola időben és jó minőségben 

rendelkezésre álljon úgy, hogy anyagi kár senkit ne érjen.  

 

Wachsler Tamás képviselő: az, hogy az előterjesztés a testület elé került ebben a formában, az 

legalább egy éves tétlenségnek az eredménye, amit a lemondott Polgármester Úr hajtott végre a 

város kárára és a testület kontójára. A probléma most visszakerül a testület elé. Alpolgármester 

Úr elmondta, hogy ez nem az ő felelőssége, az valóban úgy van, de nem is a testület felelőssége. 

Amilyen mértékben Miakich Gábor kivonta ezt a kérdést a testület jogköréből, olyan mértékig ez 

a Miakich Gábor felelőssége, és ezt nem gondolja, hogy a testületnek magára kellene vennie. 

Miakich Gábor elmenekült a felelősség elől, de ebből még nem következik az, hogy „el kell vinni 

a balhét helyette.” 

A Műszaki Ellenőr Asszony részéről folyamatosan keveredik a pótmunka és többletmunka 

fogalma, és a konkrét kérdésekre – amelyek nem véletlenül feltett konkrét kérdések dr. Dietz 

Ferenc és Simonyi György képviselők részéről – azokra ilyen „is-is”, „részben igen”, „olyan is 

van meg ilyen is van” típusú válaszok érkeztek. Azért javasolta, hogy vegyék komolyan a 

problémát, mert nem egy olyan típusú kérdés, amellyel rögtönözve lehet foglalkozni. Érti, hogy a 

testület döntése sürgető, de fogadja el a határozati javaslatot, aki akarja, ehhez nem fogja a nevét 

adni. Aki ehhez a nevét adja, az hibát követ el. Erről akkor lehet dönteni, ha kapnak egy olyan 

táblázatot, amelyben címről címre benne van, hogy melyik munka mennyibe kerül, és azt ki 

rendelte el. Műszaki Ellenőr Asszony fogalmazása szerint elhangzott, hogy „úgy tűnt, mintha 

jóvá hagyták volna”. Ez jogforrásnak elég gyenge, valamint a felelősség áthárítására is. Szeretné 

látni a szerződésből, tehát abban a bizonyos jelentésben, hogy volt-e felhatalmazása a műszaki 

ellenőrnek arra, hogy a pótmunkákat engedélyezze. Ha nem volt, akkor szeretné látni azokat a 

konkrét jegyzőkönyveket, amelyekben a Miakich Gábor vagy akárki a város részéről ezeket a 

pótmunkákat jóváhagyta, egyenként, tételesen. Azon kívül szeretné azt is látni ebben a bizonyos 
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táblázatban, hogy az egyes pótmunkák melyikéről gondolja azt a műszaki ellenőr, hogy benne 

volt a tervben, és melyikről azt, hogy nem volt benne. Tisztában van azzal, hogy egy rajz az nem 

mindig egyformán értelmezhető, tudja, hogy van bizonytalanság, de azért fizetnek egy műszaki 

ellenőrnek, hogy ezeket a bizonytalanságokat a lehető legnagyobb mértékig kiküszöbölje. „Úgy 

észlelték, hogy a testület tudomásul vette” – ilyen kijelentést még nem is hallott műszaki 

ellenőrtől. Az ÁNTSZ által kifogásoltakkal kapcsolatban megjegyzi, ha a tervező rontott, akkor 

biztosan van egy felelősségbiztosítása, meg kell nézni, hogy a hibát rá lehet-e hárítani. Ha a 

tervező nem rontotta el a tervezést, akkor még mindig fennáll egy olyan elv – bíró gyakorlat 

támasztja alá – amikor egy megbízó és egy generálkivitelező vállalkozó állnak egymással 

szemben, akkor azt kell feltételezni, és a bírói gyakorlat több alkalommal is bizonyította, hogy a 

generálkivitelező az, akinek érteni kell hozzá. Ha elfogadta a tervet 1,50 m-es csempével, a 

bíróság valószínűleg megítéli, hogy a hiba következtében keletkező költségeket ő fizesse ki, mert 

neki kellett tudni, neki kellett volna figyelmeztetni akkor, amikor a terveket átvette, a szerződést 

aláírta, hogy az nem felel meg az érvényben lévő jogszabályoknak. Feltételezhette, hogy 

várhatóan nem fogja elfogadni az ÁNTSZ sem. Tételesen nem megy bele a vitába, mert akkor 

éjfélig is vitatkozhatnának, akkor sem jutnának semmire. Megértette a következményeket, de 

ezzel együtt is azt mondja, hogy ne vegye a testület a nyakába ennek a döntésnek a súlyát. Kérik 

ezt a jelentést a műszaki ellenőrtől, és kapjanak egy értelmezhető, sorról sorra megkérdezhető, 

megkérdőjelezhető jelentést, hogy annak alapján lehessen érdemben állást foglalni.  

 

Horváth Győző képviselő: kérdése, hogy van-e tudomása a Műszaki Ellenőr Asszonynak a 

pályák állapotáról? A beruházás során megegyezés született, hogy mind a két pályát fel kell 

újítani, ami meg is történt. A pályák majdnem használhatatlanok, mert mind a kettő több helyen 

megrepedezett a felújítás után.  

 

Török Székely Sándorné műszaki ellenőr: a pálya felújítása most szünetel az időjárás miatt.  

 

Horváth Győző képviselő: kérdése, hogy ha már egyszer megtörtént a hiba, akkor szakszerűen 

lesz-e kijavítva?  

 

dr. Dietz Ferenc képviselő: teljes mértékig igazat ad abban Alpolgármester Úrnak, hogy az első 

cél az, hogy az iskola elkészüljön és működjön. A kötbér kérdését nem érdemes forszírozniuk, ha 

nem az Önkormányzat javára fog lecsapódni az eredménye és nem ő kapja azt meg. Viszont, 

hogy a Kincstár az összeget kifizeti, az még nem biztos. Tehát semmilyen visszajelzést, előzetes 

ígéretet nem kaptak arra, hogy a Kincstár jóvá fogja hagyni azt, hogy a 76 M Ft-ból az igen 

tetemes összeget, ami nem nevezhető apró-cseprő összegnek, mert az 58 M Ft igen komoly tétel, 

azt megkapják. Véleménye szerint ezekért a forintokért nagyon alaposan kell harcolniuk, és oda 

kell figyelni, hogy mire adják ki ezeket az összeget. Ezért kérdése Műszaki Ellenőr Asszonyhoz, 

hogy az ő elképzelése, álláspontja vagy szakmai gyakorlata szerint hogy határolja el a pótmunkát 

és többletmunkát? Szeretné, ha konkrétan megnevezné, hogy mi az ő elképzelése szerint a 

pótmunka és mi a többletmunka? Mi alapján kerültek ezek a felsorolásba? A kerítésépítést, ami 

igen jelentős, 11 M Ft-os tétel, azt pótmunkának vagy többletmunkának mondja?  

 

Hankó László képviselő: részben egyetért Wachsler Tamás képviselő hozzászólásával. 

Mindenképpen jó lett volna látni egy részletes költségvetést, amelyből lehetett volna tudni, hogy 

a munkák milyen áron vannak beállítva. Össze lehetett volna hasonlítani a pályázatban 

szereplőkkel, hogy nem egy magas áron van-e megállapítva, természetesen az azóta eltelt 
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inflációnak a mértékét figyelembe véve. Észrevételezi, hogy Alpolgármester Úrnak igaza van 

abban, hogy vannak olyan munkák, amelyeket tényleg nem lehet elvégezni, gondol itt a szociális 

bérlakásra. Végigélte annak az építését, hogy mínusz 20 fokban próbálták a házat vakolni, 

amelynek meg is lett az eredménye.  

 

dr. Bindorffer Györgyi képviselő: lassan már egy éve egyetlen szót sem hallottak a Barcsay 

Jenő Általános Iskola építkezéséről. Építkezési munkálatairól pedig Simonyi György képviselő 

testületi ülésről testületi ülésre kért beszámolókat. Kérdése, hogy a tervek szerint – a pótmunkák 

felsorolásában – van egy lapos tető. Ez eredetileg hogy volt tervezve? Hirtelen kiderült, hogy 

lapos tetőre van szükség? A vizes helyiségek ablakainak fóliázásával kapcsolatban úgy gondolja, 

van egy szabvány, hogy egy vizes helységet hogyan kell megcsinálni. Továbbá: szennyvízakna, 

párkányszerkezet. Számára – laikusnak – kérdéses, hogy ezek miért pótmunkák? Ezek nem 

alapvető feladatok, hogy egy párkány-szerkezetet ki kell alakítani? Vagy esetleg lépcsőházi 

homlokzatot kell csinálni? Kerítést kell építeni? Gépészeti elektromos külső tereprendezés 9 M 

Ft! Nem volt benne a szerződésben? Ha pedig nem, akkor miért csinálják meg? Továbbá van 

jelezve rengeteg gépészeti munka, ami bármit takarhat. Sok olyan tétel van, ami laikus számára 

felmerül, hogy miért vállalják fel a munkát, ha nincsenek tervezve? Homlokzatot kell építeni, az 

hogy merülhet fel utólag?  

Emlékezete szerint korábbi tárgyalás során Miakich Gábor volt polgármester kikapcsoltatta a 

mikrofont, hogy ne kerüljön jegyzőkönyvbe, és elmondta, hogy majd mit tesznek a 

pótmunkákkal, plusz munkákkal és többletmunkákkal. Valahogy úgy fogalmazott, hogy majd 

„elmismásolják”. Úgy látszik, éppen most „mismásolják” a pótmunkák költségeit.  

 

Hankó László képviselő: véleménye szerint kár belemenni a vitába, mert nincs itt a 

szakvélemény. Leírták, hogy mik az igények, hogy jogos vagy nem, azt nem állapíthatják meg 

jelenleg. Nem tudható, hogy tervezői hiba történt-e, hiszen nem ismerik az eredeti terveket. 

Valakinek a kettőt össze kellene vetnie, ami a műszaki szakértő kollégák dolga.  

 

Török Székely Sándorné műszaki ellenőr: például a legnagyobb összeget jelentő többletköltség, 

amit 22 M Ft, az elektromos munkákra vonatkozik, az sem az eredeti kiírásban, sem az eredeti 

programban nem szerepelt. Egy korszerű iskolában ezek pótlását szükséges megtenni, hiszen nem 

képzelhető el, hogy az iskolában nincs hangosítás, telefon vagy számítógép-hálózat. 

Egy meglévő épület felújítása folyik, ahol számtalan olyan probléma merül fel, ami részben a 

feltárás, részben a kivitelezés során előkerülő plusz munkákat, többlet munkákat, ill. 

pótmunkákat igényel. Azokat ha nem végzik el, akár két hétig vagy egy hónapig is állhat, ha arra 

várnak, hogy a testület jóváhagyja annak költségeit.  

Elmondja, természetes, hogy az eredeti ajánlatban szereplő többletmunka, ill. pótmunka kapcsán 

adott egységár szerepel a megadott költségek között. Egyébként részletes költségvetés van, felül 

lehet vizsgálni.  

A lapos tetővel kapcsolatban ismerteti, részben új igényként merült fel, ami egy 22 M Ft-os 

költséget jelent, és egyáltalán nem szerepelt az igényben, a tervpályázati kiírásban sem. Nincs 

még megrendelve, a Képviselő-testületnek kellene most jóváhagynia.  

Tulajdonképpen a fogalmazás a többletmunkánál, ill. pótmunkánál a következő: pótmunka az, 

ami új igényként jelentkezik. Többletmunka az, ami a költségvetésben, vagyis a tervben szerepel, 

és az azon felüli mennyiségnek az összege.  

A kerítés pótmunkaként szerepel, mert eredetileg a tervben nem volt feltüntetve, és ezért nem 

volt rá ár megállapítva.  
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Vizes helyiséggel kapcsolatban közli, hogy voltak engedélyezési tervek, és volt az ÁNTSZ által 

jóváhagyott építési engedély. Egy helyszíni szemle alkalmával az ÁNTSZ közölte, hogy az 1,50 

m-es csempemagasság, annak ellenére, hogy az építési engedélyezési tervben jóváhagyta, nem 

felel meg.  

A kavicsolt lapos tetőre pedig eredetileg egy zöld tető volt tervezve, de statikailag nem lehetett 

azt a tetőt rárakni terhelési okok miatt, tehát az el lett hagyva, és helyette készült a kavicsolt lapos 

tető.  

 

Radványi G. Levente alpolgármester: az, hogy több, mint egy éve semmit nem hallottak a 

beruházásról, azért nem helytálló, mert decemberben tárgyalt a testület róla, a Polgármester Úr 

által benyújtott tájékoztató keretén belül.  

 

Szegő Eta képviselő: emlékeztet egy korábbi napirendi pontra, aminél szintén említette, de 

jelenleg ismételten belekerült a testület egy nehéz helyzetbe, ill. állapotba. Fel van adva a 

Képviselő-testületnek a lecke, hogy vagy kifizet 70 M Ft-ot, vagy leáll az egész beruházás, és 

természetes, hogy ki fogják fizetni. Magukat viszik bele egy zsarolási pozícióba. Ez nem az első 

a mai napon, de reméli, hogy az utolsó ilyen eset.  

 

dr. Bindorffer Györgyi képviselő: fontos volt dr. Dietz Ferenc képviselő azon kérdése, hogy mi 

a különbség a többletmunka és a pótmunka között. Itt csak pótmunkáról lát feltüntetve két oldalt, 

többletmunkáról nem. Tudniillik ha pótmunka van, akkor azt valakinek előre engedélyeznie 

kellett. Plusz költség, amit valakinek valamiből fedezni kell. Ki fogja kifizetni? Úgy gondolja, 

hogy ha a műszaki ellenőr az Önkormányzat alkalmazásában dolgozik, akkor kötelessége jelezni 

számára, hogy miféle pótmunkák merültek fel.  

Az, hogy saját hatáskörükben, senkit meg nem kérdezve, a testület felhatalmazása nélkül 

elvégeznek munkákat, majd utána zsarolásként gyermekekre hivatkozva idejönnek, és azt 

mondják, hogy a felmerült költségeket ki kell fizetni, kikéri magának.  

 

Radványi G. Levente alpolgármester: dr. Bindorffer Györgyi képviselőnek elmondja, hogy 

akinek címezi a mondandóját, a műszaki ellenőr cég értelemszerűen nem végez semmit, hanem 

megbízásból bizonyos feladatokat jóváhagy.  

 

dr. Bindorffer Györgyi képviselő: értesítette a testületet arról, hogy milyen plusz munkák 

merültek fel?  

 

Radványi G. Levente alpolgármester: értelemszerűen nagyságrendi kérdések vannak. Minden 

ablakfóliázásért, WC-lefolyóért nem fog idejönni a műszaki ellenőr, és nem is kell, hiszen erre 

szól a meghatalmazása. A nagyságrend sokak előtt szakmailag ismert, van aki előtt nem. Pl. saját 

maga sem tud ebben szakmailag vitatkozni, mert az építőiparban ilyen szempontból nem jártas. 

Hagyatkozik azon szakemberekre, akik a házon belül vannak, vagy akiket megbíznak. Kérdés, 

hogy mikor és milyen mértékig. Lényegesnek tartja, Szegő Eta képviselő hozzászólására 

visszautalni, hogy megint belekerültek egy nehéz helyzetbe, hogy ki vitte bele magát és hogyan, 

arról lehet vitatkozni. Saját maga nem hiszi, hogy jelenleg a testületnek feltétlen az lenne a 

feladata, hogy hosszan polemizáljon olyan kérdésekről, hogy ki, mikor, mit és hogyan vitt bele 

egy adott kérdés megoldásába. Ez is lehet egy metódus, de nem biztos, hogy ez a szerencsés.  

Egyetért Wachsler Tamás képviselő felvetésével bizonyos dolgoknak a kontrollálásában. 

Mindattól függetlenül most is az a véleménye, hogy miközben szükséges visszamenőleg 
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áttekinteni dolgokat, és lehet, hogy valakit felelősségre kell vonni, de az elsődleges cél az lehet, 

hogy előre tekintsenek. Ha tépelődnek azon, hogy miért van több gyermek Szentendrén, attól 

még nem lesznek kevesebben. Ha töprengenek azon, hogy miért alakult így a beruházás, attól 

még nem lesz jobb a beruházás sorsa. Viszont nem mindegy a Képviselő-testület számára az, 

hogy a beruházáson esetleg szenvednek kárt avagy sem. Értelemszerűen a beruházási keret 

tartalmaz egy bizonyos tartalék százalékot, hiszen mindenki, aki nekiáll építkezni, számot vet 

azzal, hogy nem minden úgy alakul, ahogy eltervezte. Vagy nem biztos, hogy mindenben jó a 

terv. Főként igaz ez egy régi épület esetében, ahol fel kell tárni közben, hogy mi van a padló vagy 

a fal alatt, és adott esetben a helyszínen kell megállapodni a megbízott személynek, hogy az a 

kivitelezés keretében a továbbiakban megoldható-e, vagy kell valami más intézkedést 

foganatosítani. Kéri, hogy tekintsenek el attól, hogy bizonyos dolgokban egymásra vagy bárkire 

mutogatnak. Kéri, hogy tárgyszerű javaslatokkal éljenek a képviselők, amiről lehet utána 

szavazni, és kéri, hogy haladjanak a megoldás irányába.  

 

dr. Dietz Ferenc képviselő: kérdése, hogy a műszaki szakértő álláspontja szerint a többletmunkát 

ki kell-e fizetnie a testületnek, ha egy közbeszerzési fix összegben állapodtak meg?  

Javaslata, hogy a Wachsler Tamás képviselő által mondott táblázatnak megfelelően kerüljenek 

kidolgozásra részletesen, hogy milyen munkák, többletmunkák, pótmunkák voltak, és vegyék le 

az előterjesztést napirendről.  

 

Török Székely Sándorné műszaki ellenőr: a klasszikus értelemben vett többletmunkáról nincs 

szó, inkább pótmunkáról. A többlet az, hogy a költségvetésben 1,50 m magasságban volt a 

csempe, és 1,96 m lett. Ez például többlet.  

 

Radványi G. Levente alpolgármester: dr. Dietz Ferenc képviselő ügyrendi javaslatát szavazásra 

bocsátja.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1061   Száma: 2006.01.24/17/0/ 

Ideje: 2006.jan..24 17:02 

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: 
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dr. Bindorffer Györgyi Igen - 

dr. Dietz Ferenc Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Horváth Győző Igen - 

dr. Kiss László Igen - 

Lakatos Pálné Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Simonyi György Igen - 

Szegő Eta Igen - 

Wachsler Tamás Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Radványi G. Levente alpolgármester Nem - 

Hankó László Tart. - 

Benkovits György Távol - 

dr. Dragon Pál Távol - 

Eszes Sándor Távol - 

Magyar Judit Távol - 

Zsigmondi Éva Távol - 

 

     

 

Radványi G. Levente alpolgármester: jelzi, hogy valószínűleg rendkívüli ülés megtartására fog 

sor kerülni a következő napokban a napirendi pont tárgyában.  

 

Az ülés ezen szakaszában Török Székely Sándorné műszaki ellenőr távozik az 

ülésteremből.  
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17. Sürgősségi indítvány „a szentendrei 402/6-402/30 helyrajzi számú ingatlanok felett 

önkormányzati tulajdonszerzés bérlakás építése céljából” tárgyú hirdetmény 

közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozataláról 

Előadó: Radványi G. Levente alpolgármester 

 

 

 

Radványi G. Levente alpolgármester: ismerteti az előterjesztés előzményeit.  

 

dr. Dietz Ferenc képviselő: elmondja, hogy sajnos a közbeszerzési eljárás nem járt sikerrel. A 

cél az volt, hogy az érintett helyen – az ingatlanok önkormányzati tulajdonba kerülését követően 

– egy új városközpont kerüljön kiépítésre. A közbeszerzési eljárás két részből állt. Első 

alkalommal a jogi részletek meghatározására került sor, amikor is rögzítették, hogy ténylegesen 

adásvétel, csere vagy pedig egyéb konstrukcióban szülessen a megoldás. Második eljárás során 

konkrét megoldásról beszéltek. Az ajánlatokat illetően kettőt ítéltek megfelelőnek. Az első 

280.000.000  Ft-ért az Önkormányzat által kért Kaiser’s környékén lévő valamennyi terület 

átadásra kerül. A másik ajánlatban ismertetésre került, hogy egy területrész kerülne csak átadásra 

az Önkormányzat által kért ingatlanokból, kb. 1,1 ha, pontosan megjelölve helyrajzi számokkal. 

10.000.000 Ft készpénzben megfizetésre kerülne az Önkormányzat számára, és egy ideiglenes 

parkolót létesítene lehengerelt murva burkolattal. Emellett kéri azt, hogy a Képviselő-testület a 

HÉSZ-t módosítsa akként, hogy a korábbi 48 lakás helyett 80 lakás építésére kerülhessen sor, 

továbbá a két szentendrei ingatlant is megkapná az Önkormányzat. A kiírásban szerepelt, hogy a 

testület a tárgyalások tekintetében max. 180.000.000 Ft-ra ad felhatalmazást. Ezt a határt 

túllépték, így eredménytelenné lett nyilvánítva az eljárás. Fontosnak tartja kiemelni, hogy egy 

lezárt eljárásról van szó, a testület döntése már csak formális lehet. Ha megváltoztatják a döntést, 

akkor számolhatnak a Közbeszerzési Bizottság esetleges bírságával.  

 

Wachsler Tamás képviselő: elvileg három különböző lehetőség volt. Az egyik, hogy megveszik 

az egész telekcsoportot a Micro-Investtől, fizetnek érte részben készpénzzel, részben bankhitellel, 

részben telekkel. Másik esetben minden marad a régiben, nem változtatnak szabályozást, nem 

írnak alá új szerződést. Egy harmadik változat szerint egy részét megveszi az Önkormányzat, a 

másik részén pedig sűrítik a beépítés lehetőségét. Ezzel ott keletkezik egy értéknövekedés, amely 

értéknövekedés beszámít a leosztásba, ezzel pedig ingyen kapja az Önkormányzat az átadni 

szándékozott részt, vagy pedig igen méltányos áron. Dr. Dietz Ferenc képviselő által elmondottak 

alapján az első és harmadik lehetőség megvalósítására nincs jogi lehetőség. Kéri Jegyző Asszony 

megerősítését, hogy a Közbeszerzési Bizottság döntése milyen mértékben köti meg a testület 

kezét. Ha ez így van, és nincs más lehetősége a testületnek, akkor az ügyet le kell venni 

napirendről, mert nincs döntési helyzet.  

 

Radványi G. Levente alpolgármester: a terület teljes önkormányzati tulajdonba kerülésével 

kapcsolatban a testület megállapítása volt, hogy a teljes megvételt finanszírozni nem tudja. Ezért 

tettek egy 190.000.000 Ft-os limitet, ezt a közbeszerzés folyamán értelemszerűen nem léphették 

túl. A köztes megoldásról vitatkoztak, ill. erre történt a kiírás. Lényege a parkolóhely megtartása, 

ill. a cég részéről a biztosítása, a megfelelő terület megszerzése, és a fennmaradó területre 

értelemszerűen bizonyos ingatlanokkal történő „csereüzlet”, de a leglényegesebb, hogy a 

visszamaradó terület értékarányos beszámolása az adásvételbe. Ez ebben a pályázatban sikertelen 
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volt, hiszen az ajánlattétel olyan paramétereket tartalmazott, amit a pályázatban nem tudtak 

értékelni, és a Közbeszerzési Munkacsoport és az ott lévő képviselők is egyértelműen 

nyilatkoztak, hogy ez nem megengedhető. Hiszen olyan paramétereket kért a partner, amelyik a 

fennmaradó területen – 14.000 m², tehát a régi ingatlanokkal számolva durván 7x2000 m²-es 

ingatlan – jelentősen több lakásszámot tett volna lehetővé, mint bármelyik képviselő azt kívánná. 

Következésképpen a határozati javaslatban az eredménytelenné nyilvánítást fogalmazták meg. 

Felkéri dr. Dóka Zsolt jogtanácsost, hogy néhány információval egészítse ki az elmondottakat.  

 

dr. Dóka Zsolt jogtanácsos: kiegészítésként elmondja, hogy lehetősége van a testületnek a 

tárgyaláson elhangzott végső ajánlattevői ajánlatra igent mondani. Az egy más kérdés, hogy az 

eddigi egyeztetésekből azt szűrte le a Munkacsoport, hogy ez a Képviselő-testület támogatását 

valószínűleg nem fogja élvezni, ezért került előterjesztésre a benyújtott határozati javaslat. A 

tárgyaláson elhangzott végső ajánlattevői ajánlat az úgy szól, hogy a szentendrei 402/6, a 402/24, 

/25, /26, /27, /28, /29 és /30 helyrajzi számú ingatlanokat – az előterjesztés mellékletét képezi a 

helyszínrajz – adná át a Micro-Invest utódja, a Római villasor 2005 Kft. Fizetnének még 

10.000.000 Ft összeget. A 402/29-es területen, ami lényegében a parkoló lenne, ott egy ideiglenes 

parkolót létesít hengerelt murva burkolattal, és ezeknek a szolgáltatásoknak, ill. tulajdonba 

adásoknak fejében megkapná a Szentlászlói út 60. szám alatti ingatlant, ami két helyrajzi számból 

áll, a 2714/5 és a /6-ból. Azzal a felfüggesztő feltétellel jönne létre a cserével vegyes adásvételi 

szerződés, hogy a testület oly módon módosítja a HÉSZ-t, hogy nagyságrendileg 80 és 100 

rendeltetési egység hozható létre azon a megmaradó területen, amit megtart magának a Római 

villasor 2005 Kft. Tehát a testület kezében végül is meg van a döntés lehetősége, hogy elfogadja 

ezt a végső ajánlatot, vagy pedig a határozati javaslatot elfogadva az eljárást eredménytelenné 

nyilvánítja.  

 

Benkovits György képviselő: ügyrendi javaslatában zárt ülés elrendelését kéri.  

 

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

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1062   Száma: 2006.01.24/17/0/ 

Ideje: 2006.jan..24 17:16 

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 81.25 72.22 

Nem 1 6.25 5.56 

Tartózkodik 2 12.50 11.11 

Szavazott 16 100.00 88.89 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   11.11 
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Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Benkovits György Igen - 

dr. Dietz Ferenc 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 - 

Wachsler Tamás Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Zsigmondi Éva Igen - 

dr. Bindorffer Györgyi Nem - 

Simonyi György Tart. - 

Szegő Eta Tart. - 

dr. Dragon Pál Távol - 

Eszes Sándor Távol - 

 

     

 

A Képviselő-testület a 17. napirendi pont további részét ZÁRT ülésen 

tárgyalja, melyről külön jegyzőkönyv készül.  
 

 

 

 

 

 

 

Radványi G. Levente alpolgármester: a nyílt ülést 17.46 órakor megnyitja, megállapítja, hogy a 

Képviselő-testület határozatképes, a jelenlévő képviselők száma 15 fő. 
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A 18. napirendi pont jegyzőkönyvezése szó szerint íródott.  
 

 

 

18. 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: az előterjesztéshez készült egy előterjesztés kiegészítés is, 

és mivel az előbb zárt ülésbe voltunk, hagy mondjam, hogy a téma tárgyalása per pillanat nem 

zárt ülést kíván. Kérdése van-e valakinek, esetleg javaslata, hogy fenntartsuk a zárt ülést? 

Amennyiben nincs, akkor kérem a nyílt ülés formátumnak megfelelően menjünk tovább. Az 

előterjesztés kiegészítés azért született, mert rengeteg hozzászólás érkezett közben a napirendhez. 

Tehát 5-ös napirendi pont, belváros forgalmi rendje, mondhatnám úgy is, hogy parkolás. Eredeti 

lefűzött anyagban. A bizottsági anyagban is, illetve a képviselők részéről is több hozzászólás 

érkezett. Amit lényegesnek tartok megjegyezni: a határozati javaslatban, és ezt fogalmaztam 

meg, hogy a közbenső tárgyalásokat követően egy időszakos megbízatással látnánk el a VSz. Rt.-

t, adott esetben a jelenlegi parkoltatási tevékenység folytatásával úgy, hogy kivennénk a 

parkolásból a Dumtsa Jenő utcát és még valamelyik területet, tehát a Duna korzó – Lázár cár 

tértől a Görög utcáig. Mindjárt majd beszélünk még róla, csak azért mondom, hogy a vonalakat 

hagy mondjam el. Az előterjesztésben én azt javaslom, hogy amennyiben értelemszerűen az 

eredeti megállapodásunknak megfelelően a VSz. Rt.-t bízzuk meg majd a parkoltatással, akkor a 

VSz. Rt. március 31-ig dolgozza ki és természetesen a testületnek nyújtsa be az általunk most 

kiválasztott módon történő parkoltatási tevékenység műszaki és pénzügyi feltételeit, valamint 

készítsen arra vonatkozóan részletes üzleti tervet. Indokom a következő: miénk a döntés, és én 

ebben az esetben szerencsésnek tartanám, ha nem az Igazgatóság, hanem a testület döntene 

konkrétan az üzleti dolgokról. Pontosan azért, hiszen ez a kérdéskör nagyon sok vitát váltott ki a 

városban, és jó lenne elkerülni különféle további vitákat. Ezért lenne ez az előzetes terv, és 

egyben a határozatban szintén felkérnénk a VSz. Rt.-t, hogy május 31-ig viszont valósítsa meg az 

előkészületeket, és ezt követően komplett, június 1-jével vegye át azzal az adott technikai 

rendszerrel a parkoltatást. Itt a határozati javaslatban is van jó néhány kipontozott trend, amiről 

most még majd beszélnünk kell, illetve az előterjesztésben is, illetve a rendeletben néhány olyan 

dolog, amit az előterjesztett anyaghoz képest módosítási javaslat van. Benkovits György 

képviselő úr ügyrendben kért szót, megadom a szót! 

 

Benkovits György képviselő: én sokat járok ki dohányozni, és itt ül két úr egy óra óta. Én nem 

tudom, azt hiszem, hogy ebbe a dologba jöttek, valami ilyesmibe… de sajnálom már őket, hogy 

ha a dolog kapcsán van mondandójuk, akkor adjunk nekik szót. Nem tudom, hogy ki hívta meg 

őket, mert én nem, az biztos, de… 

 

Radványi G. Levente alpolgármester: jó hadd mondjam meg, a két úr elárulom, hogy miért van 

itt! Beszélgetés közben kellett volna már, illetve szándékoztam, nem titkot őrzök. Egyáltalán a 

két úr megjelent ma reggel egy borítékkal, ami iktatásra került. Ebben a borítékban szerepel egy 

ajánlat Szentendre város fizető parkoló üzemeltetésére. Én úgy éreztem, hogy erről tájékoztatnom 

kell a testületet, amennyiben a testület óhajtja meghallgatni őket, akkor meghallgathatjuk, 
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amennyiben nem, nem! Egy a lényeg: az elém letett ajánlatot … elnézést, pillanat, szeretném, ha 

figyelne rám a Képviselő-testület, szeretném elmondani azt, amit szeretnék, és az indokaimat is. 

Tehát az előterjesztésben ez a két úriember értelemszerűen nem szerepelt. Megjelentek itt a 

Városházán, teljesen demokratikusan joguk van hozzá. Senki el nem zavarja őket, de nem is 

hívtuk őket. Eddig tárgyalási folyamatban egyáltalán ez a cég neve nem szerepelt. A mai napra 

nem terveztünk cégről történő tárgyalást, metódusról szándékozunk tárgyalni. Én értelemszerűen 

saját felelősségemre sem akartam azzal a testület nevében dönteni, hogy mondjuk behívom őket 

és azt mondom, hogy mondják el a dolgokat, hiszen már nem abba az intervallumba vagyunk. 

Erről a testület most dönthet, hogy akarja-e őket meghallgatni, de hogyha úgy hatalmazzuk föl 

adott esetben a VSz. Rt. vezetését, akkor dönthetünk azt, hogy ha ilyen rendszert akarnak 

választani, akkor tárgyaljanak velük, és mondjanak ők véleményt. De azért mondom, ha a 

rendszeren belül. Ami a lényeges, pillanat, elnézést Tisztelt Képviselő-testület, úgy érzem, hogy 

egy kicsit zsibvásárnak tekintjük a dolgokat, az ülést még én vezetem, ha valaki szót szeretne 

kérni, tegye ám meg, de a véleményeket lehetőleg a mikrofonba mondjuk el. A Batép Kft. az, aki 

ide betette az ajánlatát, egy parkolási rendszer üzemeltetési ajánlat. Mai reggel 8 órakor lett 

iktatva, lehet, hogy 8 óra 10-kor, ezen most nem fogunk vitatkozni. Ez egy parkolási rendszer 

ajánlat, amit meghallgathatunk, avagy most dönthet úgy a testület, hogy köszönjük szépen, nem 

vagyunk rá kíváncsiak, majd a felelős személy megnézi. Itt van, én őszintén megmondom, nem is 

tudom, de most már tudom: 8000 Székesfehérvár, Huszár utca 1. Amiről szól az ajánlat… Nem 

véletlen mondom, hogy nem tudom: nem olvastam el! Itt van, következésképpen nem tartozik a 

tárgyunkhoz. Közlöm, tájékoztatólag elmondom, innentől kezdve, ha valaki kezdeményezi, hogy 

hívjuk be őket, én nagyon szívesen megteszem, nem föltétlen tartom most ezt aktuálisnak, hiszen 

egészen másról tárgyalunk még. Értelemszerűen el nem zavarhattam őket, joguk van itt ülni akár 

egész nap is. Ügyrendiben kért szót Simonyi György képviselő úr! 

 

Simonyi György képviselő: elnézést kérek, én most rettentően szégyenlem magam 

mindannyiunk nevében. Ügyrendben szégyenlem magam! Itt arról van szó, hogy valaki idejön 

reggel 8-ra, tudjuk miért jön ide, vagy megmondjuk neki reggel 8-kor, hogy nem téma, hogy ők 

ide bejöjjenek, nem fogjuk őket meghallgatni, vagy ha már itt vannak reggel 8 óta, én úgy 

gondolom, megérdemlik, hogy meghallgassuk őket, adjunk nekik 5 percet. És ez az én ügyrendi 

javaslatom, hogy szavazzunk arról, hogy hallgassuk meg őket 5 percben. Vagy el kellett volna 

őket reggel küldeni. Ezért szégyellem magam.  

 

Radványi G. Levente alpolgármester: kommentárt nem fűzök hozzá, ügyrendi javaslat volt, én 

egyet tudok tenni, az ügyrendi javaslatról szavaztatok. A javaslat arról szólt, hogy hallgassuk 

meg őket, kérem a testületet, hogy szavazzunk róla, Simonyi György képviselő úr javaslata, 

tehát, hogy 5 percben meghallgassuk őket. Kérem a szavazást az ügyrenddel kapcsolatban.  
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Szavazás eredménye 

 

#: 1065   Száma: 2006.01.24/18/0/ 

Ideje: 2006.jan..24 17:54 

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 8 57.15 44.44 

Nem 1 7.14 5.56 

Tartózkodik 5 35.71 27.78 

Szavazott 14 100.00 77.78 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 4   22.22 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

dr. Bindorffer Györgyi Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 

Simonyi György Igen - 

Szegő Eta Igen - 

Wachsler Tamás Igen - 

Zsigmondi Éva Igen - 

Lakatos Pálné Nem - 

Benkovits György Tart. - 

Fülöp Zsolt Tart. - 

Hankó László Tart. - 

dr. Kiss László Tart. - 

Zakar Ágnes Tart. - 

dr. Dietz Ferenc Távol - 

dr. Dragon Pál Távol - 

Eszes Sándor Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

 

     

 

 

Radványi G. Levente alpolgármester: jó, 8 igen, 1 nem, 5 tartózkodással a testület nem fogadta 

el a meghallgatást. Köszönöm szépen, megkérem a segédkezőket, hogy szóljunk ki nekik, hogy 

nem óhajtjuk őket meghallgatni. Elnézést, hagy fűzzek annyi kommentárt az előzőhöz, hogy 

szabadon bejöhet, részt vehet értelemszerűen az ülésen, mert nem zárt ülés. Én elnézést, nem 

vagyok hajlandó szégyellni magam senki nevében, hiszen a testület ülésére bárki bejöhet, 
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meghallgatja, de azt, hogy valaki idejön, ez nem jelenthet a testületnek kötelezettséget arra, hogy 

mi kötelesek vagyunk meghallgatni. Ezen az alapon holnap megjelenik itt valaki, és követeli, 

hogy ezt vagy azt csináljuk a testületi ülésen, az SZMSZ-ünkbe nem volt.  

Nem, minősített többségre van szükség ilyenkor. Az sincs meg. Egyszerű többség megvan. 

Egyszerű kell? 8-1-5. Nézd meg őket! Elnézést kérek, gyors volt a reakciójuk eltávoztak! 

Elnézést kérek akkor, én egyet tudok kérni, és azt hiszem kardinális megoldásként minden 

további nélkül megfelel. Tímea, megkérem azt, hogy amennyiben hozzáférünk fénymásolóhoz, 

mindjárt megjelölöm, hogy mit kellene fénymásolni. Most kiosztjuk közbe a képviselőknek, és 

látják, hogy miről van szó. Következő ügyrendit kért Benkovits György képviselő úr! 

 

Benkovits György képviselő: én csak annyit akartam mondani, hogy én nem szerettem volna 

ilyen sajnálatból elkövetett közbeszerzés kerülést meg napirendre vételt, csak hát érdeklődtem a 

dolog iránt.  

 

Radványi G. Levente alpolgármester: elnézést, én csak önmagamat tudom ismételni és azt 

mondom, hogy többek között a testület becsületének és a védelme, és egyáltalán a rendje. Az, 

hogyha itt megjelenik valaki, és hoz egy anyagot, az nem jelenti azt, hogy bejön a testületi ülésre. 

Én az anyagra gondoltam, hogy bejön a testületi ülésre. Az illető bejöhet értelemszerűen, 

végighallgathatja, hozzá nem szólhat addig, amíg szót nem adunk. De az, hogy én a testületi ülés 

napján reggel 8 órakor behozok egy anyagot, akkor nem várhatom el azt, hogy föltétlen a testület 

tárgyaljon róla, hiszen ha belegondolunk egyéb kérdésekbe, és minimum másfél héttel előtte illik 

benyújtani egy anyagot, nem most. Lakatos Pálnénak megadom a szót, ügyrendi kérdésben. 

 

Lakatos Pálné képviselő: csak annyit javaslok, hogy az udvariasság szabályait végigjátszva meg 

lehet azt tenni, hogy írna az Alpolgármester Úr egy levelet, megvan a cím, és felajánlva, hogyha 

majd lehet pályázni erre a tevékenységre, akkor szívesen látjuk őket.  

 

Radványi G. Levente alpolgármester: köszönöm szépen. Azt hiszem, nem igazából ügyrendi, én 

azért hagy áruljak el annyit, tehát az urakkal én reggel találkoztam, kezembe adtak egy anyagot, 

én elmondtam, hogy ma erről fogunk tárgyalni a parkolásról, koránt sem biztos, hogy egyáltalán 

ők szóba kerülnek azon kívül, hogy tájékoztatom az ülést, hogy jött egy ilyen anyag. Koránt sem 

biztos, hogy be lesznek hívva. Innentől kezdve önként és dalolva várakoztak itt. Tehát senki nem 

hitegette őket, senki feladatot nem teljesített, elnézést kérek, én most is csak azt tudom mondani, 

lehet, hogy udvariatlanságnak tűnik, de véleményem szerint nem volt napirenden így ez az ügy, a 

tájékoztatásnak véleményem szerint eddig volt helye. Utána, akik majd dolgoznak az anyaggal, 

hiszen közben lehet, hogy nem is órásról döntünk esetleg, most teljesen mindegy, hagy mondjam, 

akkor miről beszélünk. Megadom a szót dr. Kiss László képviselő úrnak.  

 

dr. Kiss László képviselő: azt szeretném kérdezni először is, hogy most már érdemben tárgyaljuk 

a témát, vagy pedig csak még beszélünk. Ha érdemben tárgyalás kezdődik, akkor az 5-ös 

napirendi ponthoz szeretnék hozzászólni.  

 

Radványi G. Levente alpolgármester: kérném szépen, hogy tegye meg, és valóban érdemi 

munkát végezzünk. 
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dr. Kiss László képviselő: először is nem tudom, hogy tulajdonképpen miről szól az 

előterjesztés. Ugyanis az van írva az előterjesztés és előterjesztés-kiegészítésbe, hogy belváros 

forgalmi rendjéről, a fizető parkolók rendjéről. Ugyanakkor csak a parkolásról van szó, de a 

parkolásba bele van keverve a védett területbe való behajtás. Én úgy érzem, hogy egy kicsit 

kiherélt rendelet-tervezet ez az egész, ugyanis forgalom-szervezés nélkül parkolást sehol nem 

tudtak eddig még csinálni. E nélkül nem működik, hát ez én nem tudom, hogy hogy lett így. 

Eredetileg úgy tudtam, hogy a forgalmi rend is… eredetileg úgy tudtam, hogy decemberben 14 

képviselő mondott igent arra a javaslatra, amelyet én hosszú idő alatt kidolgoztam, amelynek az 

volt a lényege, hogy egy ma legkorszerűbb és tudomásom szerint a mai irodalom, máma is 

belenéztem még, 2806 db ilyen parkoló-rendszer működik az országba, amit én javasoltam. Én 

egy párat megnéztem, végigpróbáltam, és végigpróbáltam azt a szegedi javaslatot is, amit a 

szegediek javasoltak. Az országba két helyen van, Szegeden és Balassagyarmaton, kétségtelen. 

De több helyen nincs, de 2806 viszont föl van állítva az ország különböző részein, és többnyire 

hibátlanul működnek. Tehát én azt hiszem, hogy elvileg akkor, amikor mi hozzáfogunk egy ilyen 

rendelethez, először a forgalmat kell, azután megszervezni a parkoló-rendszert, amire én 

megtettem pontosan a javaslatot, és 14 igennel elfogadta már a testület. És utána azt jól 

üzemeltetni. Az üzemeltetés az tulajdonképpen el van döntve, mert október 11-én a testület úgy 

határozott, hogy a VSz. Rt. fogja üzemeltetni. Egyetlen kérdés, hogy most az átmeneti időbe mi 

legyen tulajdonképpen. Ha az átmeneti időszakot vesszük, akkor fölmentést kell adjunk a VSz. 

Rt.-nek, hisz képtelenség ennyi idő alatt lefolytatni a közbeszerzési eljárást, képtelenség ennyi 

idő alatt megszervezni, és előkészíteni a választott megoldást. Ezért én úgy hiszem, hogy az a 

praktikus, és frakciótársaimmal is erre gondoltunk, hogy nagyon jó a pót-előterjesztési időpont, 

tehát hogy március 31-ig, de nem az, hogy műszaki dolgokat írjon le, hanem az, hogy folytassa le 

a közbeszerzési eljárást, ez úgy volna a helyes, és a pályázókról majd a testület dönt, vagy a 

testület egy bizottsága, előkészítés után dönt a testület, hogy melyik módszert válassza, és június 

1-jéig azt a módszert, amelyik nyertes pályázó lesz, az helyezze üzembe. Ez minőségileg más, 

mint egy üzleti tervet vagy egyebet beadni, mert én nem hiszem, hogy a kettő egymást fedi. Ez 

egy konkrét… Nagyon jó volna, hogyha már egyszer két év után, végre egyszer történt egy 

határozat a decemberi testületi ülésen, amibe tudunk kapaszkodni, és amivel tudnánk előrelépni, 

és nem két hónapos határidőkkel megint játszanánk össze-vissza. Én azt hiszem, hogy ha ezeket 

átgondoljuk, akkor a határozati javaslat az akképpen szólhatna, ahogy az előbb mondtam, hogy 

megbízza a VSz. Rt.-t, hogy hirdessen ki pályázatot. Mégpedig én nem tennék alternatívát, ahogy 

itten alternatíva van arra, hogy melyik rendszer. Hisz én egyértelműen elmondtam annak az 

akkumulátoros rendszernek az előnyét, abból és annak a módszereit, és 2806 működik 

Magyarországon, az ország különböző részein, Budapesten mindenütt az van, és megfelelő. Tehát 

aszerint, ahogy elfogadtuk decemberbe, hirdesse meg a közbeszerzési pályázatot, és március 

hónapba, én 15-ig gondoltam, hogy a közbeszerzési pályázaton részt vevőkről, vagy ezt a 

jogászoktól szeretném kérni a megfogalmazás korrektségét, hogy a testületnek beszámoljon vagy 

sem. Addig az ideig, amíg.. és akkor június 1-jével pedig a választott rendszert helyezze üzembe. 

És utána az üzemeltetésből a szerződés szerinti összeget pedig vállalja. Hangsúlyozom, furcsa 

volt a múltkor az, hogy jött az a cég, és az is aznap jött, vagy hogy. Tehát a testület nem tudott 

róla, és már mindjárt rögtön belevettük itt az előterjesztésbe… környezetbe való élés után nem 

találtam olyan boltot, ahol lehetett kapni azt a kártyát. Megbüntettek, mert kerestem. Úgyhogy, és 

nagyon sokat megbüntettek, láttam sorba. Úgyhogy, én egy olyan rendszert javasoltam, és azt 

fogadta el a testület, amelynél ezek a hibák kiküszöbölődnek, attól a rendszertől csak az fél, aki 

nem szereti a pontos pénzügyi elszámolást. Aki szereti a pontos pénzügyi elszámolást, annál nem 

lehet semmit csinálni, mert kiírja, amikor kiveszik a dobozt, hogy milyen érme, hány darab van 
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benne, és azt nem úgy csinálja, hogy kezébe adja az illetőnek, aki kiveszi, hanem a központba, 

ugye központi felügyeletbe lenne beszervezés, a központba már be is írja a könyveléshez. És 

utána a banknál számolják le. Én azt hiszem, hogy attól jobban nem tudunk csinálni, bizonyítja 

ezt a 2806 meglévő és működő jegyadó automata, tehát, hogy ezt a rendszert hirdesse meg a VSz. 

Rt., azután a megvalósítása június 1-jén, és addig az ideig alvállalkozók segítségével 

üzemeltesse, esetleg kézi beszedéssel a parkolókat. A parkolók helyének kijelölése: én pontosan 

meghatároztam, elfogadva azt a javaslatot, amit az iroda tett a múltkor, hogy a Duna korzónak az 

a része, amelyik nyáron olyan vendéglátás céljára szolgál, egyértelműen akkor legyen kivonva a 

parkolási rendszerből, és el van intézve. Nem egy olyan nehéz dió az. Hát hogyha nincs kitéve, 

hogy parkolási fizetési kötelezettség, valamint nincs hol parkolni, akkor nem tudom, hogy miért 

okozna gondot. Nagyon egyszerű megoldás. Ezt szerződésbe lehet rögzíteni. Úgy, ahogy 

szerződésbe lehet rögzíteni azt is, hogy a VSz. Rt. a haszonból milyen mértékben részesedik. 

Mert azért azt nem lehet kérni, hogy a VSz. Rt. ne részesedjen valamilyen módon. Én 

pillanatnyilag 10%-ot javasolok, hogy esetleg a szerződésből részesüljön. Tehát ez szerződési 

feltétel, és az utáni téma, amikor már … én ennyit szerettem volna elmondani általános 

dolgokként, és hát megfontolás tárgyává… én nagyon szeretném, hogyha végre eljutnánk oda, 

hogy egyetlen dologba 3 év alatt nem nagyon tudjuk megszámolni, hogy mik voltak azok a 

dolgok, amikbe határozott döntés született a testületnél. Ez, ne felejtsük el, hogy a lakossági 

fórumokon ez a vélemény alakult ki, és nincs jogunk, mint képviselőknek a lakossági 

véleménnyel szembemenni akkor, amikor az olyan erőteljesen nyilvánult meg. És én nem hiszem, 

hogy politikailag is aktuális lenne most a szembefordulás.  

 

Radványi G. Levente alpolgármester: köszönöm szépen. Kicsit hosszúra sikeredett, elnézést, de 

az óra elromlott, és nem szólalt meg. Én nem akartam óraként viselkedni. Néhány tévedésre azért 

hagy hívjam föl a figyelmet, Kedves Kiss doktor úr! Egyik, a decemberi ülés arról döntött, hogy a 

Kiss doktor úr javaslatát alapul véve a hivatal készítse el a rendeletet. Ha jól tudom, Önnel 

egyeztetett az irodavezető, és részben ennek megfelelően történt a rendelet letétele az 

előterjesztéshez. Az október 11-e: 14 igennel a testület valóban eldöntötte, hogy fölmentést ad a 

VSz. Rt.-nek, majd ezt követően történt-e levelezés, amiről tudjuk a sorsát, tehát kénytelenek 

vagyunk újólag ismét.. A metódusról: én nem tudok olyan testületi döntésről, amelyik bármelyik 

technikai megoldásról döntött volna, sem pro sem kontra. Következésképpen már most akár 

egyet is érthetnék Önnel, vagy akár ellene is fordulhatnék. Egy a lényeg: sem én, sem más a 

hivatalból nem teheti meg, hogy a testület nevében bármelyik megoldást favorizálva úgy tegyen 

le egy javaslatot, mintha már erről döntöttünk volna. Az előnyökről meg a hátrányokkal 

kapcsolatban: én ezért írtam a javaslatomat, amit leírtam, ugyanis ami számomra történt eddig 

akár gazdasági számítás, bármilyen kimutatás, legyen ez Öntől vagy a VSz. Rt.-től, elnézést, 

egzakt, korrekt üzleti tervet nem láttam. Itt csak arról volt szó, hogy ez biztosan nagyon jó, mert 

mindenütt jól működik. Valószínű ez is egy üzleti terv, de nem hiszem, hogy ennek alapján kéne 

működni a hivatalnak. Én szeretném, ha ez a testület láthatna számokat, mert ha a Barcsay 

esetében azt mondjuk, hogy szeretnénk tételesen látni dolgokat, akkor itt is szeretném tételesen 

azt látni, hogy az, amit rábízunk a VSz. Rt.-re, mint saját cégünkre, kb. üzletileg mit hoz. Hogy a 

80 M-s hulladékkal kapcsolatban kell-e újra tárgyalgatni-e majd, és valóban azt tudjuk majd 

mondani, most elnézést, kénytelen vagyok így mondani, hogy ez egy jó üzlet volt, vagy kiderül, 

hogy egy év múlva tologatjuk magunk előtt a parkolást, és szidnak majd az elkövetkezők, és szid 

a lakosság, hogy ennyi idő alatt egeret tudtunk szülni. Én úgy tartom, hogy egy ilyen döntés 

igenis szükségeltetik ahhoz, hogy lássuk, hogy milyen a gazdaságossága, és mivel a testület eddig 

nem döntött a metódusról, én azért tettem ezt a javaslatot. Hiszen ma sem tudnám nyugodt 
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szívvel, én pl. azt mondani, hogy bármelyik megoldás jó. Hiszen lássuk ennek az előnyeit és 

hátrányát. Én kértem a VSz. Rt. Igazgatóságát, illetve vezetőit, levelek mellékelve részben, hogy 

erről egy részletesebb kimutatást kapjak. Még nem kaptam meg. Elnézést, ha megbíztuk, akkor a 

gazdasági számítások elvégzése és rendelkezésekre bocsátása a vállalkozó feladata, és nem a 

testületé és nem a hivatalé, hiszen a hivatal erre nem képes, és nem is szeretném. 

Következésképpen, elnézést, én egy picit azt mondom, hogy az Ön megszólalása ilyen 

szempontból nem egyértelmű. Az óra mellett nem tettük le a voksot egyértelműen, mármint az 

órás beszedés mellett. Elhangzottak előnyök, hátrányok, és ezeket az előnyöket és hátrányokat 

nem értékeltük egyértelműen. Tehát én úgy érzem, hogy erről vagy a mai napon dönteni kell. Ha 

erről ma nem döntünk, akkor az lenne az igazából praktikus – és én erre tettem a javaslatot – 

lehet határidőket módosítani, hogy legyen a testület előtt egy olyan számítás, aminek alapján azt 

lehet mondani Szentendre város lakosságának, hogy emberek, amit mi csinálunk itt a városban, 

ez valóban egy jó üzlet. Utalok vissza az előbb a hulladékszállításra. Azt lehet mondani, hogy 

ebből olyan bevételt nyer a VSz. Rt., amiből ennyit befizet a város kasszájába, és esetleg javít a 

pénzügyi mérlegén, tehát vissza tud forgatni más tevékenységébe. Következésképpen megfelelő 

számokat és kimutatásokat én szeretnék látni. Természetesen a testület dönthet másként, én ezért 

tettem a javaslatot. És én kérem, hogy amennyiben a testület másképp ítéli meg, akkor 

természetesen módosító javaslatokkal élve ezt korrigálják. Amennyiben nem, én a módosító 

javaslatomat fönntartom, és legfeljebb azt tudom javasolni, hogy határidőkben módosítsunk. 

Ugyanakkor én szeretném kérni azt, hogy ha még nem is döntünk esetleg a parkolási rendjéről 

teljes mértékig, de jussunk el odáig, hogy meg tudjunk fogalmazni bizonyos dolgokat, hiszen a 

lakosságot igenis érdekli most már, hogy ki és mennyi kedvezményt kap adott esetben. Mennyire 

szélesítjük a kedvezmények körét, avagy szűkítjük. Hiszen az is vita tárgya, hogy elmehetünk-e 

olyan széles körig, hogy a végén szinte semmi bevételünk nincs, mert nagyvonalúak vagyunk, 

avagy azt kell mondani a másik oldalról, hogy nem. Jól bekeményítünk, mindenki vegye 

tudomásul, hogy az autónak ára van. Most szélsőségeket mondtam, tehát nem a véleményemet. 

Ehhez szintén számokat kellene látni. Mutassa ki a vállalkozó azt, hogy ha ez történik, ennyi 

forint bevétel, ha ennyi történik, annyi forint bevétel, a költségek mellett ezt jelenti a városnak, 

mert a lakossággal is így könnyebben lehet ezt megbeszélni. Míg ha ezek nincsenek, akkor én 

úgy érzem, hogy hitbizományról beszélünk, ami azért egy testületi döntéshez nem fér hozzá. 

Köszönöm szépen, és megadom a szót Wachsler Tamásnak! 

 

Wachsler Tamás képviselő: köszönöm szépen! Alapvetően két kérdéskörrel foglalkozik 

mondjuk úgy, hogy a jobboldali képviselőknek az egyeztetett véleménye. Az egyiket a Feri fogja 

majd elmondani. Én azzal a kérdéssel szeretnék röviden foglalkozni, ami kicsit kötődik az előbbi 

napirendhez, ez a Micro-Investes telekhez, és ami a felvezető részben is szerepel a Fülöp Zsolt 

javaslatára hivatkozva. És ez pedig az, hogy a HÉV megálló környéke addig ne legyen bevonva a 

fizetőparkolásba, ameddig nem zárul le ez a vita. Ezt a javaslatot próbálta egy kicsikét 

konkrétabban megfogalmazni a frakciónk, és az a javaslatunk van, hogy mondjuk ki azt, hogy 

ameddig a HÉV megálló mondjuk 300 m-es körzetében 70 db parkolóhely nem áll a város 

rendelkezésére P&R parkoló céljára, addig a HÉV-megálló környéke nem fizető parkoló, de 

abban a pillanatban, amikor ezek a parkolók rendelkezésre állnak, akkor bevonásra kerül a fizető 

övezetbe. És azért ezt a megoldást választottuk, hogy ne kelljen még egyszer visszahozni majd 

akkor, akármikor a rendelet módosítását, hanem egyértelmű, megfogható feltételhez van kötve 

az, hogy mikor lehet bevonni a fizető övezetbe. A másikat nem én mondom el. Köszönöm 

szépen.  
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Radványi G. Levente alpolgármester: kérem szépen majd ilyen javaslatoknál lehetőleg 

megjelölni, hogyha az illető felkészült rá, hogy melyik rendeleti ponthoz tegyük. Meg fogjuk 

keresni most.  

 

Wachsler Tamás képviselő: akkor a 2. § az, amelyik a területet szabályozza, illetve valamelyik 

melléklet is felsorolja. És ezt a felhatalmazást pedig valami életbeléptető rendelkezésnél kell 

majd beletenni szerintem, hogy így és így módosul, akkor ha!  

 

Radványi G. Levente alpolgármester: jó, köszönöm szépen, Zakar Ágnes képviselő asszony! 

 

Zakar Ágnes képviselő: nagyon röviden reagálnék az előbben történtekre. Tudtommal nem 

írtunk ki semmiféle pályázatot, ami miatt lelkiismeret furdalásunk lenne bárkivel szembe. A VSz. 

Rt., tehát egy ilyen ügyön dolgozunk. Tehát kár is volt erre szerintem múltkor is meg most is 

ennyi időt vesztegetni. Az, hogy valaki kint várakozik, az a magánügye. Wachsler Tamásnak a 

javaslata véleményem szerint a 2. § (1) bekezdése, ahol föl vannak sorolva hogyha jól mondom – 

javítson ki a Tamás, ha nem – itt van Kaiser’s áruház körüli parkoló 4. rövid idejű parkolási 

zónára, Mol benzinkút, taxiállomás területe és a Kaiser’s áruház épülete mögötti rész, régi 

benzintöltő területe. P&R-nek… 4. § - bocsánat! Általános rendelkezések! Elnézést, 4. §-ba! 

Elnézést: 4. § 1-es pontja! Bocsánat! Tehát ezeket szeretnénk kivenni, valamint ha jól tudom 

elhangzott: a Lázár cár tér kivonása vagy nem? A Lázár cár tér kivonása elhangzott?  

 

Radványi G. Levente alpolgármester: pillanat, valamelyik bizottság anyagába benne van! 

 

Zakar Ágnes képviselő: ja, azt majd mondja Bizottság Elnök Úr!  

 

Radványi G. Levente alpolgármester: Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság! 

 

Zakar Ágnes képviselő: ja, akkor azt nem! Nekem itt ennyi! Tehát ez Wachsler Tamás 

kiegészítése! Nekem van még egy javaslatom, amennyiben a bizottság támogatja. Ez a 

díjtételeknél, a 6. §-nál, mégpedig az, hogy a közalkalmazottak és a köztisztviselőknek 

munkanapokon egy kedvezményes bérlet lenne, ami 10.000 Ft/évben határoz meg az elénk tett 

tervezet. És én ezt szeretném a felére javasolni: 5.000 Ft/évre. Ez munkaidőbe szól a 

közalkalmazottakra és az övezetben dolgozó köztisztviselőkre, akiknél főleg a tanárokra 

gondolva. Amennyiben a Tisztelt Testület ezt támogatná. Ugye ez hétvégére nem vonatkozik, 

hanem munkaidőre. Tehát munkaidőbe a köztisztviselőnek és a közalkalmazottaknak ne kelljen 

ilyen nagy díjat fizetni. A többi módosítást azt mondja majd Dietz Ferenc úr és a Pázmány 

Annamária.  

 

Radványi G. Levente alpolgármester: elnézést kérek, én egy hibát vétettem közbe, mert a 

bizottsági elnököktől nem kértem közben véleményt. Engedjék meg azt, hogy ezt korrigáljam, és 

még mielőtt a soron következő képviselőktől kérjem azt, hogy várakozzanak annyit, amíg a 

bizottság elnökök megszólalnak. Kérem szépen a bizottsági elnököket, aki szeretne a témakörben 

hozzászólni. Hankó László képviselő úré a szó! 

 

Hankó László képviselő: köszönöm szépen. A Városgazdálkodási Bizottságnak a módosító 

javaslatait szeretném felolvasni ehhez a rendelet-tervezethez.  
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A Rendelet tervezet 7.§ (3) bekezdésében a 4 órás kedvezményt 1 órára javasolja a bizottság 

csökkenteni. 

Az Ági a Lázár cár teret már említette, de ez a bizottság álláspontja is, hogy a Lázár cár téren 

ne lehessen parkolni. 

Az 1. sz. mellékletben a fizető parkolás időpontja 18.00 óráig tartson. 

A 6. § (5) bekezdését a Jókai utcával és a Marx térrel kiegészíteni javasoljuk. 

A rövid idejű parkolási zónában ne szerepeljen a Vasúti villasor. 

A 3.§ (2) bekezdése így szereplejen a rendeletben: 

„A parkolókat az Önkormányzat tulajdonában lévő Városi Szolgáltató Rt. (továbbiakban: 

a VSZ Rt.) parkolási jegyet adó, érmével működő, akkumulátoros, távfelügyeleti 

rendszerbe bekapcsolt jegykiadó automatákkal, vagy előre váltható parkoló szelvénnyel, 

illetve kézi díjbeszedésű parkolójeggyel üzemelteti, mely feladat ellátásához alvállalkozót 

nem vehet igénybe az előre váltott és a gépi parkolójegy bevezetése után.” 

 

Radványi G. Levente alpolgármester: bizottsági elnökként Dietz Ferenc képviselő úr! 

 

dr. Dietz Ferenc képviselő: köszönöm. Én bizottsági elnökként csak annyit, nem szeretném 

megismételni. Ami szerepel az előterjesztésbe, befogadta-e az Alpolgármester Úr? Ezek 

pontosítások voltak, melléklet pontosítások, és hivatkozás-pontosítások. Jogilag rendbe van?  

 

Radványi G. Levente alpolgármester: igen. Hagy kérdezzem meg, bizottsági elnökként óhajt-e 

még valaki szólni? PEB részéről? Én elmondom akkor a PEB-et, hogy tudjuk a javaslatokat.  

Tehát a PEB részéről tárgyalásra és elfogadásra javasolják.  

„A Rendelet tervezet 7.§ (3) bekezdésében a 4 órás parkolási kedvezményt 1 órára 

csökkenteni. 

A Rendelet tervezet 32. § (1) bekezdésében a hatályba lépés időpontja 2006. május 1.” 

Megadom a szót akkor Dietz Ferenc képviselő úrnak! 

 

dr. Dietz Ferenc képviselő: köszönöm szépen. A parkolással kapcsolatban én két-három dolgot 

így általánosságban szeretnék mondani. Tehát, mindenképpen úgy érzem, hogy fontos lenne az, 

hogy minél hamarabb elkezdjük ezt üzemeltetni. Nemcsak azért, mert lejár a szerződésünk, 

hanem mert erre igen erős igény van, hogy ténylegesen a parkolás kérdése az már rendeződjön, és 

ebben is történhet továbblépés. Ugyanígy arra is egy igen erős igény van, és többen mondják, 

hogy az lenne a legésszerűbb, amin eddig is gondolkodtunk, hogy vagy az Önkormányzat 

közvetlen, vagy pedig a városnak a cége, a VSz. Rt. üzemeltesse tényleg az egész parkolási 

rendszert. És a harmadik, amit szintén figyelembe kéne venni, hogy a lakosság szempontja ne 

legyen rosszabb, mint az eddigi rendszer. Tehát az, hogy a parkolási időket csökkentjük, ezeket 

mindenképpen megfontolni kéne. Ugye egyik oldalt gátat szab annak a jövedelmezősége, az 

egészet azért csináljuk, hogy legyen bevételünk, a másik oldalról viszont figyelni kell azt is, hogy 

a lakosságnak az eddig kialakult jogai azok ne csorbuljanak. Ami konkrétum: a 3-as §-nak a (2) 

bekezdése az a rendelet-tervezetben, ami tartalmazza azt, hogy a VSz. Rt. hogyan működtesse ezt 

a rendszert. Itt szerepel, hogy érmével működő, akkumulátoros távfelügyeleti rendszerbe 

bekapcsolt jegykiadó automatákkal, előre váltható parkoló parkoló-szelvénnyel, illetve kézi 

díjbeszedési parkolójeggyel üzemeltetett. Ez a három forma, amit kiemel. Én javasolnám, hogy 

az egyértelműség kedvéért ezeket külön a), b) és c) pontba vegyük. Tehát sorrendbe, az a) pont 

lenne az érmével működő, a b) pont az erre váltható parkoló-szelvény és a c) pont pedig a kézi 

díjbeszedésű parkolójegy. Itt elsősorban ennek az az indoka és azért javasolnám ezt, mert magát a 
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kézi díjbeszedésű parkolójegyet azt csak egy átmeneti állapotnak tekintjük, ugye mindannyian azt 

szeretnénk, hogyha egy kiszámíthatóbb és jobb rendszer lenne, és nem a kézi rendszer működne 

továbbra is. És ebben az esetben, ha szétvesszük a)-b)-c) pontra, akkor a záró rendelkezések 

között, ahol a hatályba léptetés szerepel, ott lehetne azt rögzíteni, hogy a (2) bekezdésbe 

belevennénk azt, hogy a 3. § (2) c) pontja az hatályát veszti 2006. május 31. napjával. Tehát egy 

átmeneti időre működne csak ez a kézi beszedésű rendszer, és utána pedig konkrétan vagy az 

érmével működő távfelügyeleti rendszer lenne, vagy pedig a másik, ami korábban bemutatásra 

került, a parkoló-szelvényes. Abba pedig, hogy melyik variációt támogassuk ezek közül, én úgy 

érzem, hogy ez meg elsősorban szakmai kérdés, a VSz. Rt.-re kellene bízni. Egy szempont 

szerintem jelentős a városnak, városképi szempontból. Ugye hogyha fölállítunk parkoló 

automatákat, akkor Főépítésznek is véleményezni kell, hogy hogy és minthogy fog ez a 

városképbe illeszkedni, illetve hát meg kell nézni nekünk is, hogy ténylegesen tudunk-e olyan 

automatákat találni, mint korábban Benkovits Képviselő Társam is utalt rá, ami ténylegesen 

illeszkedik a környezetbe, de ezen kívül mindenképpen szakmai szempontok szerint kéne ezt 

mérlegelni. És ami még további javaslatom, hogy tűzzünk arra is egy konkrét határidőt, hogy a 

VSz. Rt. és az Önkormányzat között pedig részletes szerződés mikor születik meg, tehát hogy a 

hivatal mikorra készíti elő ennek a feltételeit, mert ugye most csak a rendeletet határozzuk meg, 

de a hivatalnak szükséges előkészíteni azokat is, hogy a VSz. Rt.-vel az Önkormányzat hogyan 

állapodjon meg. Én javaslom az Alpolgármestert, és határidőnek pedig hát minél hamarabb, 

következő testületi ülés. Köszönöm.  

 

Radványi G. Levente alpolgármester: köszönöm, megadom a szót Benkovits György képviselő 

úrnak.  

 

Benkovits György képviselő: gyakorlatilag a 2-es, a parkolási rend 2-es fejezet, Általános 

rendelkezésekkel kapcsolatosan lenne módosító javaslatom. És megpróbálom megérteni, hogy 

mit szeretnék a módosítással. Az egyik, amit mindenképpen szeretnék, hogy ezek a módosítások 

a most, és az elkövetkező időszakbani változásokat kövessék. Mire gondolok itt? Az egyik rész, 

ahol változtatást javasolok, ez a város északi része. A Dunakanyar körúttól befelé eső, mondjuk a 

Rév utcáig eső része. Tehát a Dunakanyar körúttól a Duna korzónak ez a szakasza. A 

változtatásom a következő: én nem engedném meg a parkolást, bárminemű parkolást, csak az 

Ady Endre út csatlakozásától. Tehát gyakorlatilag azt a bejövő szakaszt, amikor bejönnek 

északról a városra, és valaki el akar menni mondjuk a Roden felé, és föl akar menni a hegyre, ezt 

a lehetőséget megadnám, mert nagyon sokan közlekednek erre, és innen megközelíthető bizonyos 

szempontból a Szamárhegy. Ebből adódóan a Duna korzónak azt a szakaszát, amelyik a 

Dunakanyar körúttól az Ady Endre út becsatlakozásig van, ott nem engednék semmifajta 

parkolást, ott tiltanám a megállást is. Ha bejön valaki a városba, és parkoltatni szeretnénk, és még 

azzal is maximálisan egyetértek, hogy ez fizető legyen, ez a Duna korzónak tulajdonképpen a 

Czóbel-parknak, a Czóbel-park Duna felé eső szakaszán gyakorlatilag attól a kereszteződéstől, 

majdnem a Rév utcáig nyugodtan parkolhasson, elfér. Egyrészt kiszorítanánk bizonyos 

szempontból az átmenő forgalmat, megnehezítenénk, hogy sokan menjenek át, kényelmetlenné 

tennénk, a városon. Másrészt nem a bejáratnál gyűlne föl ez a sok ember. A másik dolog, amivel 

egyetértek és megengedném, az a régi 11-es út. A régi 11-es út nem ott ment, mint most, hanem a 

REC előtt, gyakorlatilag ilyen kanyarban ment, csak keresztbevágták. Ott mindenképpen 

természetesen megengedném a parkolást, sőt ideiglenesen fizetővé is tenném, ha abba 

gondolkozunk, hogy tavasztól a Környezetvédelmi Központ egy nagy parkká alakul, 

tulajdonképpen egy nagy fizető parkká építik ki, és ott biztos, hogy parkolni kell autóknak, ott a 
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városnak lesz valamifajta bevétele akkortól. Ez már a szolgáltató cégnek az elképzelésén múlik, 

hogy mikor vezeti be, mikor lesz ott autótömeg. De mindenképpen a város bejáratát ilyen módon 

szabaddá tenném. A másik dolog, amivel.. tehát gyakorlatilag ott én, hogy mondjam, bevezetnék 

valamilyen parkolási pénzt, hogy nyugodtan tudjon beszedni a város abból pénzt. A másik ilyen 

meggondolandó kérdés, amit nehezen tudok elképzelni, és befejeztem, ez az utolsó mondatom, de 

egyetértek vele, hogy meg tudjuk-e tenni, hogy kiszorítjuk az autókat a Pátriárka utca, tehát a 

könyvtár előtti nagy parkolóból. A szülőket rá tudjuk-e szedni arra, hogy ne hagyják ott az autót, 

ne jöjjenek ott be. Nem tudom, ebbe kicsit bizonytalan vagyok, de elfogadom. Viszont 

valamennyi szabad, a város lakossága számára szabad parkolónak kellene lenni, és ezért én a 

Martinovics utcát ilyen szempontból szabad parkolási hellyé, tehát ahol nem szednék díjat, olyan 

hellyé tenném, mert néhányan vannak könyvtárba, itt-ott-amott, van ott néhány hely, Ferences 

Gimnáziumba, stb., akiknek ott jó lenne, ha lenne ilyen, mondjuk a Bartók Béla út bejárata és a 

Református Gimnázium közötti szakaszra gondoltam, majdnem gyakorlatilag a Martinovics 

utcát, azt én tulajdonképpen e logika szerint szabaddá tenném, mert eleddig gyakorlatilag a 

Martinovics utca, tehát a könyvtár előtti parkoló szabad volt, és nagyon sokan azt használták 

tulajdonképpen. Most lecsökkentenénk számukra a parkolás lehetőségét, fizetővé tennénk, de 

valamilyen helyet az ott lakóknak, ott dolgozóknak és egyebeknek szerintem biztosítani kellene, 

akár a Gimnáziumnak, akár másnak, mert azon az oldalon meg nincsenek ilyen lehetőségek 

gyakorlatilag a Ferences Gimnázium utcái, most nem tudom hogy hívják. Ezért valamilyen helyet 

ott azon a területen, de ezt is meggondolásra javaslom. Az előzőt mindenképpen változtatásként 

javaslom.  

 

Radványi G. Levente alpolgármester: köszönöm, kérem a képviselőket, hogy tartsuk az időket, 

mert csúszásban vagyunk így is, és ez az a napi kérdés, olyan amivel el tudunk csúszni rendesen. 

Megadom a szót dr. Pázmány Annamária képviselőnek.  

 

dr. Pázmány Annamária képviselő: 18-as § 3-as pontjában és a 23-as § b) pontjába szeretném 

betűzni, illetve beírni a következő: a 18-as § 3-as pontjának, amely úgy szól, hogy kérelemre 

behajtás és várakozási engedélyt kaphat a Szentendrén dolgozó családorvos, gyermekorvos, SZEI 

szakorvosa, gondozó intézetek gondozónői és … folytatódik az eredeti szöveg, a munkavégzés 

idejére. És ugyanez jön a 23-as § b) pontjának a végére.  

 

dr. Dietz Ferenc képviselő: köszönöm, megadom a szót Fülöp Zsolt képviselő úrnak.  

 

dr. Pázmány Annamária képviselő: még egyet kihagytam, a 24-es § c) pontját szeretném 

kihagyni. Tehát ideiglenes behajtási és parkolási engedélyt ne kapjanak az építési és szerelési 

munkát végzők. Munkavégzés idejére. Hát ők fizetségért dolgoznak.  

 

Radványi G. Levente alpolgármester: térítés ellenében, tehát alatta lévő sor.  

Fülöp Zsolt képviselőnek megadom a szót.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: szeretném megindokolni, hogy a HÉV-állomás környékét, a Kaiser’s 

környékét miért javasoltam, hogy vegyük ki addig a rendszerből, addig, míg nem lesz egy 

nagyobb befogadóképességű P+R parkoló ott. Ugyanis most is kb. a meglévő parkolóhelyek 

80%-át ilyen célra használják. Tehát lejönnek reggel a HÉV-hez autóval, otthagyják, bemennek 

HÉV-vel dolgozni Budapestre, majd esete hazajönnek és visszamennek a lakóhelyükre. Tehát ha 

most ezt fizetővé tesszük, akkor ezek az emberek nagy valószínűséggel díjat nem szeretném 
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fizetni, valamerre elmennek, mégpedig a környező utcákba, tehát a Vasúti villasoron lévő, Vasúti  

villasorra merőleges utcák, egészen az Acél utcától az Attila utcáig megjelennek a parkoló autók. 

Én tudom, hogy ezek milyen szűk utcák, tehát nem lenne szerencsés, hogyha ott akár parkolás 

céljából is egy-egy autósor lenne még pluszban a szűk utcákon. Második dolog: figyelembe 

kellene venni, hogy a Szakmunkásképzőben is sokan az Attila utcában parkolnak, tehát már most 

televan ott az Attila utca. Tehát nagyon kérem a Képviselő Társaimat, hogy addig, míg nincs kb. 

70 autó befogadására alkalmas P+R parkoló, addig a mostani rendszerhez ne nyúljunk hozzá, 

mert abból csak káosz lesz a Kaiser’s áruház környékén. A másik javaslatom pedig, hogy a 

városban levő közintézmények, és hangsúlyozottan mondtam a közintézmények dolgozói, legyen 

az egyházi fenntartású, alapítványi, megyei vagy önkormányzati, tehát az itt dolgozók ingyenesen 

használhassák a Paprikabíró úti nagy parkolót. Ezt remélem nem kell indokolni, hogy miért.  

 

Radványi G. Levente alpolgármester: köszönöm, Zakar Ágnes képviselő asszonynak megadom 

a szót.  

 

Zakar Ágnes képviselő: én nagyon röviden szeretnék ahhoz szólni, vagy arról szólni, hogy 

ennek a sürgőssége ugye az, hogy lejár a Bartuszek Úr, megindíthassa a VSz. Rt. a közbeszerzést, 

tehát most elfogadunk egy rendeletet, de a lényeg azután következik, és ebbe, ezt már múltkor 

mondtam Önöknek, hogy valaki régi képviselő azt mondta, hogy ne izguljak, ő már 94. óta 

foglalkozik ezzel. Ezzel nagyon megnyugodtam. A lényeg az az, hogy olyan káosz van a 

belvárosba, hogy forgalmi rendet kell valahogy rendeznünk. Ami ebbe a fájó, hogy itt volt egy 

Kft., kifizettünk nekik X M Ft-ot, és úgy érzem, hogy csak egy távlati tervet kaptunk. Tehát én is 

ugyanígy ezzel kelek, meg ebben gondolkodom, amit Benkovits Kollega mondott, hogy hol 

lehetne, merre egyirányúsítani, hogy lehetne egy kicsit ésszerű, tehát megint visszadobtuk 

magunknak, Kiss Doktor Úr szavaival, a labdát. Tehát ezt, Levente nagyon jó, és katonásan 

csinálja ezt az ügyet, tehát határidőkre szépen összeülünk, és egy normális forgalmi rend, mert 

ami van, az őskáosz. És ami a másik nagyon fontos dolog, nekem és mindannyiunknak célja az, 

hogy kitiltsuk a belvárosból az autókat, de sokszor ilyen fórum szerűen gyűlnek körém a mamák 

reggelente, mert az őrület, ami a belvárosban van. Jó, jó, ők nem ott parkolnának, de amilyen 

nagyparkolókat terveztünk, azt meg kell kezdeni kialakítani. És ebbe Levente, nem hallottam 

még, van egy nagyon jó javaslata a Teátrummal kapcsolatban, majd biztos mondja, tehát ki kell 

alakítanunk azokat a nagy parkolókat, hogy azt mondhassuk, amit a Zsolt mondott, az nagyon jó, 

de hogy azt mondhassuk, hogy itt, és itt, és itt lehet parkolni. És a belvárosba pedig tessék ne 

bejönni. Már bocsánat, ilyen csúnyán mondtam. Amíg ez nincs meg, addig helyben topogunk, és 

az őskáosz nem lesz feloldva. Most ez nem mond ellent annak, hogy ezt el kell fogadni meg el 

kell indítani, de Leventébe nagyon bízom olyan téren, hogy szépen ilyen időrendben, mire május 

30. eljön, és elindul ez az új rendszer, addigra fogjuk tudni, hogy ki, hol parkolhat, és normálisan 

fog működni a városban, a belvárosban a közlekedési rend.  

 

Radványi G. Levente alpolgármester: hozzászólásra következik Simonyi György képviselő úr.  

 

Simonyi György képviselő: két dolgot szeretnék felhozni, az egyik az, hogy én megtámogatnám 

azt az elképzelést, ami a parkolóóra nélküli parkolójegy rendszert próbálná alkalmazni. A 

parkolóórának a felállítása egy kicsit konzerválná egy-egy utcában a parkolásnak a jelenlétét, 

mert ugye hát a parkolóóra pénzbe kerül, hát akkor legalább addig tartsuk ott, amíg meg nem 

térül. Úgyhogy azt a rendszert kellene, én részemről azt támogatnám, ami óra nélküli, amit itt 

múltkor bemutattak, az az előreváltott jegyes rendszer, szerintem még jobban is kezelhető, mint 
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az órás rendszer. A másik, ezt már több képviselőnek mondtam, talán én vagyok itt az egyetlen, 

aki motorozom a városba, és nekem az a tapasztalatom, hogy motorra nem lehet a parkolójegyet 

fölrakni, és talán ebből kiindulva a világon sehol sincsen a motoroknak parkolási díj kiszabva. 

Esetleg próbálják egy kicsit ellenszenv nélkül átgondolni, hogy ezt a gyakorlatot, ez nem lehet 

bevezetni. Bár lehet, hogy Szentendre lesz az első a világon, ahol ezt meg fogják valósítani. 

Tehát amit akarok mondani, szeretném, ha ezt kivennénk a parkolási rendből, a motorokra 

váltandó parkolójegyet.  

 

Radványi G. Levente alpolgármester: köszönöm. Engedjék meg, hogy elmondjak én is néhány 

dolgot. Egyik az, mert folyamatos munka, és a rendelet, amikor kiadásra került, mármint a 

tervezet, akkor utána is én még részletesen átolvastam, hiszen nem lassú munka volt, és néhány 

dolog nekem is szembeötlött. A 6. § (3) bekezdésébe azt mondjuk, hogy minden megkezdett 

óráért kell fizetni, ugyanakkor van olyan zónánk, ahol fél órát parkolási zóna van, ott elég 

érdekes lenne minden megkezdett órát, tehát ezt kivételként kell kezelni, és ezt meg kéne … 7. § 

(2) bekezdése – elnézést lapozok, mert akkor tudok igazából – arról szól, hogy a polgármesternek 

milyen jogosítványai vannak. Közigazgatás területén belül a kiemelt egyházi és kulturális 

rendezvényre meghívott vendégeket szállító járművek díjmentes parkolását a rendezvény idejére 

valamennyi zónában. Jól hangzik, de én javasolnám azt, hogy ne kössük meg, hogy milyen 

célból, és ne, hogy vendégeket. Mondok egyetlenegy példát: szeretnénk lezárni testületi döntéssel 

mondjuk a Duna korzónak egy részét. Mondjuk Ister-napokra. Ez a rendelet ezt nem teszi 

lehetővé, magyarul nem tudná megtenni még a polgármester se. Ilyen esetbe viszont, ha a rendtől 

eltérő, akkor forduljon a polgármester a testülethez adott esetben, ha megszokott, illetve olyan 

esemény, ami jelentősen nem befolyásolja, akkor viszont tekintet nélkül a rendezvény jellegére, a 

polgármester saját hatáskörben dönthessen. Tehát én javaslom azt, hogy a szövegbe csak az 

legyen, hogy a polgármester a kiemelt rendezvényre, illetve rendezvény helyére és idejére 

élhessen a díjmentességgel. Jó, pillanat mindjárt folytatom. Jó, lehet, hogy az 5-ös működik, azért 

mondom, majd mindjárt megnézzük. Tehát lényegtelennek tartom a rendezvény jellegét. Azt 

mondja, hogy szó volt róla, hogy nem 4 óra, hanem maximum 1. Egyetértek maximálisan vele, 

hiszen amennyiben 4 órát adnánk kedvezményes parkolás céljára, akkor nem is tudom, miért 

vezetjük be az egész parkolást. Én azt tartom helyesnek, hogy aki lakik bent a belvárosba, a 

lakásának közvetlen közelében szabjunk meg egy sávot, ahol parkolhat ingyenesen, másutt igenis 

maximum egy szűk időn belül lehessen ingyenes a parkolás számára. Adott esetben fél óra vagy 

1 óra, de ne engedjük meg más .. Javaslatba benne van, tehát azért mondom, csak ráismétlek. 12-

es §, amikor is azt mondja, hogy egyszer a 3-as és az 5-ös bekezdés enyhén szólva ellentmond 

egymásnak. Hiszen az egyik arról szól, hogy megsemmisült behajtási engedélyt az engedély-

kiadó kérelemre behajtási engedély díjának ismételt megfizetés ellenében pótolja. Majd eggyel 

lejjebb pedig ott van, hogy elveszett vagy megsemmisült engedélyt pedig a jogosult kérelmére 

időarányos megváltási díj kétszeresének megfizetése ellenében pótolhatja, új engedélyt kaphat, 

tehát elég érdekes, szabályozni kell. Illetve az 1. §-nál én javaslom azt, hogy a felsorolást 

követően legyen ott az, hogy „és szabálysértési eljárást kezdeményezni”. Hiszen nemcsak hogy 

bevonhatjuk a behajtási engedélyt, hanem ha valaki megszegte, akkor kezdjünk szabálysértési 

eljárást. És a 17. § (2) bekezdésében van egy olyan, amit valószínű elírás, hogy lakosonként 

legfeljebb két személygépkocsira adjunk parkolási engedélyt. Jól áll Szentendre a gépkocsival, de 

azért annyira nem, hogy egy lakos két autóval közlekedjen. Én azt javasolnám, hogy lakásonként 

maximum kettő gépkocsira, hiszen koránt sem mindegy, hogy mondjuk az óvodás korúnak adunk 

két gépkocsira behajtási engedélyt, nem hiszem, hogy cél. Elnézést, hogy pluszban az én 

megfigyeléseimet ezt elmondtam. Közbe fölgyűltek még a képviselők, megadom a szót – 
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gondolom a VSz. Rt. igazgatója kért szót? Cégvezető, elnézést! 

 

Horváth Gusztáv VSz. Rt. cégvezetője: tehát a bizottsági üléseken is tartottam magam ahhoz az 

elhatározáshoz, hogy a parkolási rendelet lényegéhez nem szólok hozzá, tehát hogy hol, milyen 

fizető meg parkoló P+R, akármi, hány parkolóhely. Ez nem az én dolgom, a testület dolga, úgy is 

fognak engem hibáztatni bizonyára mindenért. Azt tudomásul kell venni, hogy a kedvezmények 

mindig bevételcsökkenéssel járnak. Ezt gondolom mindenki tudja. Tehát hogyha, ismétlem, nem 

az én dolgom, csak a gyakorlat az lesz, ahogy én úgy látom, arra megy a dolog, arrafelé megy a 

dolog, hogy szentendreiek nem fizetnek, holott máshol azért a bevétel nagy része nem a 

turistáktól, hanem a helyiektől származik. De ez az Önök dolga természetesen. Ha fölpuhul 

teljesen a rendelet. Amihez viszont szeretnék hozzászólni, vagy kell is hozzászólnom, az az, hogy 

milyen legyen az esetleges szerződés. Tehát azt tudni kell, hogy mi még nem vagyunk kijelölve, 

csak határozat van erről, és októberi, tehát november-decemberben a testület nem döntött erről, 

tehát halasztotta azt, hogy mi lesz, és őszintén szólva a decemberi ülés után elgondolkodtam, 

hogy egyáltalán lesz-e ebből valami, tehát bizonytalannak éreztem a dolgot. És az előző napirend 

kapcsán én azt mondanám most már, hogy kicsit változott a véleményem, és abba vagyunk 

érdekeltek, hogy egy teljesen korrekt elszámolási rendszer legyen, tehát minden szigorú 

számadás egyébként az szerintem megoldható az eladott jegyekkel is, de órával Doktor Úr szerint 

még egyszerűbb, és a bevétel ne a mienk legyen, pontosabban az egész bevétel – ahogy Doktor 

Úr mondta – ne ígérjünk mi pénzt, hanem meglátjuk mennyi bevétel, az a városé. Költségek meg 

valami kis 10%. Ez nekem így elfogadható, mert akkor nincs alkudozás rajta, és annál többet a 

város nem kaphat, mint az összes bevétel, mínusz a költségek, egy vállalkozó nyilván ennél 

kevesebbet kínálna. Most hogy ez aztán ÁFA miatt hogy hogy játszuk le, ezt majd később, egy 

nyugodtabb időszakba meg kell beszélni, hogy még az ÁFA-t, a 15 vagy 20%-ot, milyen 

feladatról van szó, azt hogy lehet megnyerni még, és azon hogy tudunk osztozni esetleg. Kár 

lenne ezt kiengedni, mindenütt úgy működik a parkolási rendszer, ahol önkormányzati cég 

csinálja, hogy feladattal terhelik a bevételt, és így az Önkormányzat mentesül más kiadásoktól, 

plusz ÁFA térítéstől is mentesül. Ezt majd nyugodtabb időkben megbeszéljük a szerződés 

kapcsán. Én gondolom, hogy ennek így van értelme. Tehát ebben vagyunk érdekeltek. Még 

néhány észrevétel, ami a … tehát a közbeszerzéshez azt tudni kell, hogy a legegyszerűbb, 

leggyorsabb eljárás technikai lebonyolítása, hangsúlyozom, tehát ha már ki van, ha megjelent a 

közös értesítőben, attól kezdve, ha aznap minden megtörténik, akkor 10 hét. Ez a leggyorsabb 

idő, tehát ehhez képest kell gondolkodni, ezt törvény szabályozza, nem akarat kérdése ezen 

változtatni. Nyilván ennél egy kicsit bővebb határidő kell arra, hogy sikeresen lefolytassuk a 

közbeszerzést. Amit a Doktor Úr mondott, ott azért nem értek egyet vele, hogy egy városi 

bizottság, egy önkormányzati bizottság bírálja el a közbeszerzést, mert ha a mi pénzünk van 

benne, és mi kötünk szerződést, azért legalább jelen legyünk benne, azt mindenképp igényt tartok 

rá. Hiszen nyilván az az elképzelésem, hogy az uszoda ingatlan-bevételéből fedezzük ezt a 

beruházást, az már nem igen, időben nem fog összejönni. Úgyhogy ez egy lízingszerződés kell 

legyen, ami minket terhel, tehát azért ott kell legyünk mindenképpen. A Simonyi Úr mondta ezt 

az órás rendszerrel szemben ezt az első látásra jogos észrevételt, hogy fixálja a parkolóhelyeket. 

Ezek az órák ezek mobilak, akkumulátorosan telepíthetőek, tehát kábel sem kell hozzá, úgyhogy 

ez speciál nem szól az órás rendszer ellen. Csak a pontosság kedvéért. Én azt gondolom, hogy 

ennyit szerettem volna az eddig elhangzottakhoz hozzáfűzni, ennél többet nem.  

 

Radványi G. Levente alpolgármester: Wachsler Tamás képviselő úré a szó. 
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Wachsler Tamás képviselő: itt többen elmondták már, többek között Alpolgármester Úr is, hogy 

a rendszert fellazítja, hogyha a szentendrei lakosok minden határon túli kedvezményeket kapnak. 

És szeretnék emlékeztetni valamire, hogy honnan kerültünk ide. Onnan kerültünk ide, hogy volt 

egy megállapodás-közeli helyzet az ördögtől való Bartex Rt.-vel. Az az ördögtől való Bartex Rt. 

fölvázolt egy üzleti modellt, ami az volt, hogy ha magára vállalja a kockázatot, ennek fejében 

fizet egy összeget, ami annyi amennyi, amire sokan azt mondták, hogy ez kevés, az is ördögtől 

való, rendben van. De abban a csomagban volt egy kedvezmény-lista. Én attól a perctől kedve azt 

képviselem, hogy abból a kedvezmény-listából vissza semmit. Mert úgy könnyű jobban csinálni, 

hogyha a városi lakosok számára rosszabb. És abban az utolsó változatban az szerepelt, hogy 4 

óra. Úgyhogy én azt mondom, hogy ha valaki okos, ha valaki jobbat tud, akkor úgy csinálja, hogy 

ugyanazokkal a feltételekkel csináljon jobbat. Mert ne felejtsük, hogy azt vállaltuk be ezzel az 

egésszel ráadásul, hogy adott esetbe egy pert elbukunk. Az volt a döntés, a Képviselő-testület a 

maga bölcsességében úgy döntött, hogy tuti biztos abban, hogy akkor is több pénz fog bejutni, 

befolyni az Önkormányzathoz, hogyha a feltételek ugyanazok, hát akkor nézzük meg. De a 

feltételeket ne módosítsuk menet közben. Úgyhogy én ezért azt mondom, hogy a 4 óra maradjon, 

meg az összes kedvezmény, ami benne van, a mostani állapot az előterjesztésben pontosan 

leképezi, amennyire én követtem, meg amennyire visszaellenőriztem a feljegyzéseimet az utolsó 

Bartuszek-féle megállapodási állapotot. Maradjunk is itt, azt javaslom.  

 

Radványi G. Levente alpolgármester: köszönöm. Megadom a szót Benkovits György képviselő 

úrnak.  

Köszönöm. Lakatos Pálné képviselő asszony! 

 

Lakatos Pálné képviselő: annyit szólnék Wachsler Tamás hozzászólásához, hogy a 4 órás 

parkolás csak lehetőség volt a Bartex cégnél, nem vezette be. Tehát innentől kezdve nem tudjuk, 

hogy végül is ha 4 órás ingyenes parkolás lett volna, akkor mi lett volna. Egy órást vezetett be, 

nyilván azért, mert neki ez érte meg.  

 

Radványi G. Levente alpolgármester: elnézést kérek, itt most nekem is korrigálni kell. Én ugyan 

az 1 órát javasoltam a racionalitás kedvéért, de teljesen egyetértek a Wachsler Tamás úrral, akkor 

a vitába ezek hangzottak el. Ha abszolút következetesek akarunk maradni, akkor paralel elő 

kellene venni a Bartex ajánlatát, letenni az asztalra, és azt mondani, hogy a VSz. Rt. ezzel paralel 

tegyen le gazdasági számításokat, és úgy alakítsuk ki. Én most is azt vallom egyébként, ki így 

érti, ki úgy, hogy ez az igény akkor már a Bartex-szal szemben is irreális volt, ezért nekem 

kétségeim vannak, de pontosan hogy ezért ezeket a kétségeket el lehessen oszlatni, és ne 

hasonlítsuk össze a Bartex-szal vagy senki mással, és ne tegyünk könnyelmű kijelentéseket, én 

ezért kértem azt az előterjesztésben is, hogy egy részletes üzleti tervet tegyen le a vállalkozó, a 

saját vállalkozónk, akitől azért ez elvárható, már csak azért is, mert nem mindegy, hogy hogyan 

gazdálkodik nekünk. És annak alapján döntsünk felelősséggel adott esetben olyan szabályzókról, 

ami lehet, hogy az eredeti álláspontunk módosításához vezet, lehet, hogy akkor még a Wachsler 

Tamás úr is rábólint, de tudjuk, hogy minek alapján és mit állítunk. És ne hitről legyen szó, és ne 

arról, hogy ez vagy az a metódus a jobb, hanem ezeket is támasszuk alá számításokkal. Tehát én 

most óva intenék attól a testületet, hogy adott esetben most meghatározzuk a technikai megoldást 

is, hiszen ezekkel a pénzügyekre is én például nagyon kíváncsi vagyok, hogy valójában mit jelent 

a városnak. Akár az induló beruházásnál, akár távlatokban a bevételnél, akár pedig azzal, hogy 

mennyire mobil a rendszer és hogyan lehet változtatni, tehát hogyan tudjuk igazítani esetleg a 

követelményekhez. Köszönöm, Kiss László képviselőé a szó! 
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dr. Kiss László képviselő: röviden csak annyit, hogy minden Képviselő Társam decemberben 

részletesen megismerte a tervezetet. Kapott mindenki fölszólítást, hogy reagáljon rá, hogy a 

rendelet-tervezetben minden olyan dolgot, amit a képviselők kérnek, az bevezetésre kerüljön, 

vagy összedolgozni tulajdonképpen. Gyakorlatilag két képviselő, mert Simonyi Képviselő és a 

Fülöp Képviselő Úr reagált csak rá, és most azért már lényegesen hosszú időt eltöltünk vele. De 

pont a Benkovits Képviselő Úrnak szeretném mondani, hogy a városokba általába az az irányzat, 

hogy a parkolásra kijelölt úgynevezett különleges parkolási zónáknak a két végén, a két bejövő, 

tehát az északi és a déli részén lenne az ingyenes parkolás. Ezért lett tervezve a REC, oda egy 

ingyenes parkoló, meg a Rózsakerhöz, hogy mindazok, akik oda bejönnek, ebbe a zónába, azok 

ha akarnak és van hely, ingyenesen parkolhassanak. Tehát ez nagyon fontos. Ezért nem értem, 

hogy a Martinovics utcába miért köll a belső részébe, egy parkolási zónának a belső részébe 

esetleg ingyenes parkolást betenni akkor, amikor.. na most a másik, amivel nem tudom, hogy 

gazdaságossági szempontból a legjobb parkoló, és úgy jelöltük ki, hogy a nagyparkoló, tehát a 

Paprikabíró utca végén lévő nagyparkoló az lenne a buszparkoló. Ha ott ingyenes parkolást 

engedélyezünk a közalkalmazottaknak, akkor azok azt elfoglalják. De ha biztosítjuk ezt a 

bizonyos bérletet, én tartom a 10.000 Ft-ot, mert minden intézmény a bérlethöz is hozzájárul, és 

senki nem kéri, hogy autóval jöjjön, bérletet azt kifizetik, autóra általában nem fizetnek. Na most 

hogyha az autó helyett, autóbérlet helyett fizetnék ezt a bizonyos parkolási bérletet, egy évre 

10.000 Ft, mondjuk nem egy olyan nagy tétele, de ezen lehet változtatni, kívánság szerint lehet 

változtatni. Akkor tulajdonképpen elférnének azok a személyek ottan a Martinovics utcánál, és a 

kultúrház előtti téren, a Dobozi utcánál, és még a nagyparkolóba is mehetnének ilyen 

igazolvánnyal. De akkor szét lenne osztva három helyre. És én azt hiszem, hogy így megoldott 

lenne. Egy gond még van, amin még el kéne gondolkozni, hogy igenis a Zeneiskola dolgozóinak, 

hogyha azok autóval jönnek, az hol parkoljanak, ha napközbe parkolási gondjuk van. Én azt 

hiszem, hogy ugyanez a, meg lehetne ott csinálni a Zeneiskola mögött, Marx tér címszó alatt 

szereplő területen, hogy ott engedélyezni kifejezetten a Zeneiskola tanárainak. És akkor ez a téma 

is megoldott lenne. Köszönöm.  

 

Radványi G. Levente alpolgármester: köszönöm. Benkovits György képviselő úré a szó! 

 

Benkovits György képviselő: egyetértek az elvvel, csak azt gondolom, hogy sajátos ilyen 

szempontból a város északi része, ha belegondol, a gumistól az Ady Endre útig. Elállják az utat, 

és gyakorlatilag nem lehet behajtani a Sziget utcába, le a hajóállomásra. Fölgyülemlenek itt a 

gépkocsik az elején, és gyakorlatilag az Ady Endre út csatlakozásától egészen a kormányüdülőig 

tulajdonképpen üres az egész, holott nyugodtan parkolhatnának. Másik részről pedig meg kéne 

valahogy engedni, hogy ne csak a Hold utcán tudjanak bejönni a Szamárhegyre, hanem van ez a 

klasszikus útvonal, hogy eljönnek gyakorlatilag a Dunakanyar körút, Ady Endre út, följönnek a 

Dézsma utcán és ott szétszóródnak a hegyen. Hogy ezt a részt legalább valamilyen módon 

számukra oda-vissza közlekedni, szabadon hagyni, hogy ne kényszerítsük, hogy a város felé, a 

Rákóczi út felé jöjjenek ki, mert az én elképzelésem, tapasztalataim meg ahogy beszéltem az 

emberekkel, igazán az irritálja az embereket, az a forgalom vagy akadály, ami a Szamárhegynek 

a dél felé kijövetén keletkezik, és ott torlódik össze egy csomó autó, nem tud kijönni errefelé. 

Akkor, hogyha van egy szabad mozgás, hogy ott vissza tud menni, ott adunk egyfajta menekülési 

útvonalat, és ez az útvonal ilyen szempontból szabad, azt gondolom. Ennyiben a dolog, sőt én 

javasoltam, hogy a REC előtti kis kanyart vegyük be, és parkolónak, és szedjünk is érte pénzt, én 

ezt logikusnak tartom, tehát nem ilyen módon fölmenteni, csak van egy ilyen sajátossága. A 
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másik, hogy azt gondolom, ha megengedjük a parkolást a Duna korzón, az Ady Endre úttól 

egészen a Rév utcáig, az bizonyos segítséget nyújthat nekünk a Deliberáte céggel való vitánk 

rendezésébe is.  

 

Radványi G. Levente alpolgármester: köszönöm szépen. Hagy mondjam már el azt közbevetve, 

hogy az Ady Endre úton kettő forgalmi sáv van, plusz egy kerékpárút. Akkor a kerékpárutat más 

mechanikus módszerrel le kell védeni, mert különben nem győzzük legyomlálni az autókat a 

kerékpárútról. Tehát ez azért egy lényeges dolog. A javaslatának második részével egyetértek 

Képviselő Úr. Megadom a szót a Cégvezető Úrnak! 

 

Horváth Gusztáv VSz. Rt. cégvezetője: köszönöm. Két dolgot, ami itt közbe fölmerült. Az 

egyik az, hogy a P+R parkoló az működik, nyugati országokban is működik, de ott, illik is pénzt 

kérni érte, ha nem is drágák, de ott a különbség az, hogy ott őrzöttek. Tehát ezen kell 

gondolkodni, hogyha őrzött P+R-t tudunk csinálni, akkor talán nem mennek máshová, mert akkor 

ezt elfogadják, és ez egy plusz szolgáltatás, amiért érdemes otthagyni a kocsit egész napra talán. 

Ismétlem, ez csak egy vélemény. A másik, a Paprikabíró utcai parkoló. Tudni kell, hogy a 

parkolási díj bevételnek a nagy része a turistabuszoktól származik. Magas tarifával vannak, és 

több órát tartózkodnak itt, tehát ha sikerül elérni az Önkormányzatnak azt, hogy a buszokat 

bekényszeríti a jelenleg is önkormányzati üzemeltetésű Paprikabíró utcai parkolóba, tehát 

kiszorítja a Teátrumból, valamilyen megfelelő eszközzel szerintem megoldható, akkor ott nagyon 

nagy zavar lenne, ha ott személyautók is parkolnának ingyenesen. A buszok mozgása, nyáron a 

tömegük, tehát az nem igen működne a kettő együtt szerintem, annak kárát látná a díjbevétel és a 

buszokkal problémák lennének. Szóval általában nem szoktak együttműködni ezek a dolgok, 

vagy elszeparálva, nem tudom. De hát itt akár száz autóról is szó lehet, ha az összes 

köztisztviselő ott parkolna. Végül még egy dolgot ha megengednek nekem, kicsit tréfásan csak a 

napirendi pont tárgyalása előjátékához, ehhez a szerencsétlen afférhoz, had mondjam el azt, hogy 

lehetne úgy érvelni, hogy közbe eszembe jutott, hogy ha ezek az urak ajánlatot akarnak tenni, 

akkor azt nem tehették volna meg, tudniillik ők csak akkor lehetnek képben, hogyha 

közbeszerzést írunk ki, akkor viszont nem működhetnek közre az előkészítésben. Tehát ha 

ajánlatot tesznek, kizárják magukat. Velük tettek jót, hogy nem hallgatták meg őket. Ha mégis 

lenne egyszer közbeszerzés. De ez tényleg így van egyébként, tehát formálisan itt ajánlatot tesz, 

akkor nem indulhat közbeszerzésen, az biztos. Bárki megtámadhatja. 

 

Radványi G. Levente alpolgármester: nem egészen így van, elnézést. Ne menjünk most bele, 

hiszen nem közreműködő ebbe az esetben, hanem egy egyszerű ajánlattal megjelent. Jó, 

mindegy. Én azt szeretném kérni azért … 

 

Horváth Gusztáv VSz. Rt. cégvezetője: üzleti tervvel kapcsolatban: nyilván ez attól függ, hogy 

milyen kedvezmények lesznek, milyen lesz a rendelet, hogy milyen bevételre lehet számítani. Ha 

szükséges, akkor végzünk számításokat, de én azt gondolom, hogy az egy jó üzleti terv, hogy az 

összes bevétel, és abból egy X%-a a VSz. Rt.-t illeti. És akkor nincs probléma. Tehát ennél többet 

nem tudok fölajánlani.  

 

Radványi G. Levente alpolgármester: elnézést Cégvezető Úr, én most vettem egy nagyon mély 

levegőt. Mert az, hogy a bevételt fölajánlja… az, hogy Ön fölajánlja a nyereséget vagy bármit, ez 

nagyon jól hangzik. Engem nem az érdekel, hogy 1, 0,8 vagy 0,7 hanem az előtte lévő szám. 

Magyarul a VSz. Rt. számolja ki, hogy ha ilyen kedvezmény, ha ennyi parkolóhely van, akkor mi 



 138 

jön be. Ha ennyi ilyen kedvezmény van, ha változik a parkolóhely struktúrája, mennyi jön be. Ha 

megváltoztatjuk a parkolás idejét mondjuk 1 órával, tehát 18-tól 19 óráig, vagy 19-től 18 óráig, 

mennyiben befolyásolja az üzleti bevételt. Netán az időjárással kapcsolatos dolgok, vagy az 

évszakváltással kapcsolatos dolgok. Hiszen, elnézést, itt komoly milliókról döntünk. Mi a 

Bartuszek Úrtól, hagy mondjam, mert az előbb elmondta Wachsler Tamás úr a jelzőt is, a Bartex-

től elvártuk azt, hogy forint fillérre sok mindenben kalkuláljon. Mondjon mindenre hajszálnyi 

pontos dolgokat. Ugyanakkor mi üzleti tervként fogadjuk el azt, hogy bíz Isten nagyon jól fog 

menni, hiszen azt az egészet átadjuk. Nem, elnézést, ne haragudjon, én de azt mondom, hogy 

nem! A cég feladata, hogy részletes számításokat tegyen le. Mert a Kiss Doktor Úrnak is van egy 

meggyőződése, ő ennek sok mindennek utána járt, én tőle sem láttam számításokat, de ez neki 

nem is feladata. Elnézést, számításokat nem láttam… akkor nagyon figyelmetlen voltam, mert 

üzleti tervet én nem! Ne vitatkozzunk arról, hogy mi micsoda, és ki hogy értékeli. Én azt 

szeretném kérni, viszont, mert jól elbeszélgettünk már idézőjelbe téve arról, hogy hol adunk 

kedvezményt, hol nem. Az előterjesztésben, illetve a határozati javaslatban többek között én azért 

odatettem azt is, hogy jó lenne a VSz. Rt.-vel szerződést kötni, ha valóban szeretnénk megbízni, 

és mindenkinek az előterjesztés kiegészítéshez ott van téve egy haszonbérleti szerződés. Aminek 

egy része ki van pontozva. Tehát kérném, hogy beszéljünk arról is, hiszen ma döntenünk kell ma 

a VSz. Rt.-ről, vagy valamilyen más döntést kell hozni, különben nincs alapunk a haszonbérleti 

szerződést megkötni, ha valamilyen vélemény nem alakult, vagy akkor meg kell bízni a hivatalt 

és engem, hogy hogyan történjen ez meg. Köszönöm szépen, ügyrendit nyomott a Simonyi 

Képviselő Úr! 

 

Simonyi György képviselő: szeretném ha szavaznánk, és lezárnánk a vitát! Itt vannak, két 

előterjesztési javaslat, a Zsoltté, enyém, erről külön kellene szavazni, és akkor szavazzunk az 

egészről, mert parttalanná válik… 

 

Radványi G. Levente alpolgármester: kérem a Képviselő Urat, hogy pontosítsuk, tehát a 

javaslatát úgy tudom befogadni, hogy a rendelet vonatkozásában, most elnézést, úgy tudok vele 

egyetérteni, zárjuk le a vitát, de a haszonbérleti szerződésről muszáj még beszélnünk, mert ezt 

másképp nem tudjuk megoldani. Fenntartja így a javaslatát? Igen! Simonyi György képviselő úr 

javaslata alapján ügyrendi szavazás következik, ami szerint a rendelettel kapcsolatos vitát 

lezárjuk, és ezt követően értelemszerűen végigmegyünk, hogy milyen módosítók érkeztek be, 

legfeljebb annak a pontosítása történhet meg. Tehát a rendelettel kapcsolatos vitát lezárjuk, 

innentől kezdve már csak a más vonatkozásban, a szerződéssel kapcsolatban tudunk tárgyalni. 

Kérem szépen az ügyrendi szavazást! 
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Szavazás eredménye 

 

#: 1066   Száma: 2006.01.24/18/0/ 

Ideje: 2006.jan..24 19:03 

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 92.86 72.22 

Nem 0 0.00 0.00 

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 - 

dr. Bindorffer Györgyi Igen - 

dr. Dietz Ferenc 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 - 

Wachsler Tamás Tart. - 

dr. Dragon Pál Távol - 

Eszes Sándor Távol - 

Szegő Eta Távol - 

Zsigmondi Éva Távol - 

 

     

Radványi G. Levente alpolgármester: a Képviselő-testület 13 igen, 1 tartózkodással a rendeletről 

szóló vitát lezárta! 

Jó, kérdezem a Képviselő-testület tagjait, hogy a haszonbérleti szerződéssel kapcsolatban 

hozzászólás? Megadom a szót dr. Kiss László Képviselő úrnak! 

Közbe hagy mondjam, elnézést kérünk a hivatal nevében, vagy elnézést kérek a hivatal nevében, 

természetesen a képviselő nem, aki ott föl van tüntetve. Kiss Doktor Úr? Jó! Fülöp Zsolt 

képviselő úr, elnézést, nem figyeltem közbe! 
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Fülöp Zsolt képviselő: jó, tehát én az írásban megtett módosító javaslatomat természetesen 

fönntartom, tehát arról szeretném, ha szavaznánk, illetve ha Alpolgármester Úr befogadja, akkor 

nyilván nem kéne szavazni róla, az volna az egyszerűbb. Ugyanakkor jó ötletnek tartom, amit 

Kiss László mondott, hogy ne csak a Paprikabíróba legyen a köztisztviselők, közalkalmazottak és 

közfunkciókat ellátó intézményben dolgozóknak ingyenes parkolási lehetősége, hanem akkor 

legyen három, a Martinovics utca… 

 

Radványi G. Levente alpolgármester: elnézést Képviselő Úr, a rendelettel kapcsolatosan a vitát 

befejeztük… 

 

Fülöp Zsolt képviselő: módosító javaslatot mondok, hogy hol legyenek! 

 

Radványi G. Levente alpolgármester: nem! Egyenlőre kértem, hogy folytassuk a haszonbérleti 

szerződést még, és utána, amikor ezzel végeztünk, akkor végigmegyünk, hogy milyen módosítók. 

Hiszen ez lenne az okszerű, köszönöm! Tehát haszonbérleti szerződéssel kapcsolatban kérnék 

szépen egyszer összeggel kapcsolatban, hiszen azt hiszem mindenki tudja, hogy a jelenlegi bérlő 

havonta 1 M Ft bérleti díjat fizetett, mint haszonbérletet a parkoltatásért. Értelemszerűen meg kell 

határoznunk itt egy összeget. Illetve vannak olyan fejezetek, amik még ki vannak pontozva, itt 

jelenleg május 31. az időszakra, tehát vagy időszakra vagy köztes .. határozunk meg. Még illetve 

ha van egyéb eltérés, akkor ezt itt lehet rá javaslatot tenni. Megadom a szót Cégvezető Úrnak! 

 

Horváth Gusztáv VSz. Rt. cégvezetője: először is azért az egy kicsit furcsa, hogy most látom ezt 

a papírt először. Mint hallom, ma osztották ki. Hozzátettem volna, hogy a VSz. Rt.-ben van egy 

cégvezetői utasítás, mely szerint 100.000 Ft fölötti szerződést csak jogász és a főkönyvelő 

ellenjegyzésével írhatok alá. Én szabtam meg magamnak, hogy ne legyenek problémák. Tehát 

óvatos ember vagyok, úgyhogy ezt így most így hirtelen meg se tehetem őszintén szólva, hogy 

ezt itten nyilatkozok véglegesen. Megdicsérte a Controll egyébként ezt a cégvezetői utasítást a 

többivel együtt. Az összeget illetően pedig egy kis csúsztatást szeretnék helyretenni. Ha 

Alpolgármester Úr ha figyel, tehát ez a Bartex, 11 M Ft-os szerződése van, 5+6 M Ft-os 

szerződése 11 hónapra, amibe nincs benne a február, amikor egy fillér bevétel nincs. Tehát 

tegyük helyre a dolgokat, ez nem havi 1 M Ft, hanem egy egész évre 11 M Ft, amibe a 

legrosszabb hónap nincs benne. Amikor semmi bevétel nincs gyakorlatilag. Tehát gyakorlatilag 

nincs bevétel.  

 

Radványi G. Levente alpolgármester: elnézést, 11 hónapra 11 M Ft-ról szólt a szerződés, csak 

így tudom elosztani. 11 osztva 11-gyel, az nálam 1.  

 

Horváth Gusztáv VSz. Rt. cégvezetője: amennyiben a testület azt mondja, mint a Bartex 

szerződés, megnéztem azért, hogy július 31-éig üzemeltetjük így a parkolókat, akkor mi is 

letesszük azt az 5 M-t, amit a Bartex letesz. Ezt vállaljuk, de tudni kell, hogy ennek a fele június-

júliusban folyik be a kasszába. Tehát a Bartex se vállalta volna azt, hogy elkezdi februárban, 

tehát hogy leszerződik februártól mondjuk áprilisig, és havi 1 M Ft-ot fizet, mert nem hülye. 

Tehát ez így működik. Tudni kell azt, hogy a Bartex 5 M-ja az reális, azt le is szándékszunk 

tenni, akár előre is, ez megoldható, mint a Bartex-nél, de július 31-ig. Erre az időszakra kb. a 

reális bevétel ennek a fele.  
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Radványi G. Levente alpolgármester: engedjék meg, hogy röviden reagáljak a Cégvezető 

Úrnak. Való igaz, hogy ezt a haszonbérleti szerződést most látja először. Nem véletlen, 

sürgősségiként jött be. Hiszen a levelezésünk azért arról is szólt a VSz. Rt.-vel, hogy én kértem, 

hogy a VSz. Rt. vezetése nyilatkozzon arról, hogy milyen feltételek között és hogyan vállalja a 

parkoltatást. Ami anyag Önök előtt látható, és ajánlat erre vonatkozólag, azt kaptam én is. 

Magyarul semmit! Következésképpen a hivatal volt kénytelen letenni egy biankó szerződést, amit 

itt feladatunk részben, mint tulajdonos előkészíteni, és utána majd a cégvezetés legfeljebb dönt 

róla. Elég érdekes lenne, ha amennyiben arról döntünk, hogy átadjuk a feladatot, ha ők azt 

mondanák, hogy köszönjük szépen, most sem vállalják, hiszen amit a Kiss Doktor Úr elmondott, 

hogy októberben döntöttünk, azért ebbe volt egy olyan, hogy vonjuk vissza. Én hagy kérjem azt, 

hogy a háttérbe ne beszélgessünk, mert higgyük el, higgyék el, hogy én se tudok odafigyelni, 

másik, az összes többi képviselőt is zavarja abba, hogy most miről is volt szó. Köszönöm, 

megadom a szót dr. Kiss László képviselő úrnak.  

 

dr. Kiss László képviselő: … Miakich Gábor képviselné, mert az van írva! 

 

Radványi G. Levente alpolgármester: Tisztelt Képviselő Úr! Elmondtam az előzőekbe, hogy 

elnézést kérünk a tévedésért, ez mutatja azt, amit az előbb mondtam, hogy nem figyelünk oda 

egymásra, és heuréka, föltalálunk valamit, ami előtte elhangzott néhány perccel. Magyarul 

húzzuk egymás idejét! Köszönöm szépen! Kérdezem, van-e valakinek, tehát tényszerűen a 

haszonbérleti szerződésnek hozzászólása? Megkérdezem Simonyi György képviselő… megadom 

a szót! 

 

Simonyi György képviselő: hát csak annyi, hogy beszélünk erről az 1 M Ft-ról, amit a Bartex is 

megadott akkor, ha nem többről beszélünk, akkor kár volt ezt a rumlit csinálni. Én úgy 

gondolom, hogy itt többről kellene beszélni, mert valahol arról beszéltünk, hogy házon belül 

marad, meg nem tudom, hogy a hasznon osztozkodunk, ami nyilvánvaló a Bartexnek volt valami 

haszna ezen. Tehát én igazándiból nem beszéltem senkivel erről az összegről, de hát most első 

lépésbe egy olyan 1,5 M/hó biztos belefér, de nem tudom. Ezt így most nem fogom tudni 

véleményezni, hogy mi lehet. Nyilván azért kérte Alpolgármester Úr a számítást, hogy nagyjából 

be lehessen lőni, de az egy másik dolog, hogy pont nem a vállalkozónak kellene számolni, mert 

az az ő dolga, tőlem se kérdezi meg, hogy mennyi az én bekerülési költségem, ha el akarok adni 

valamit. Tehát nekem ki kell kalkulálnom, hogy mennyi lehet az ő haszna, stb., és akkor én azt 

mondom, hogy én ennyit fogok tőle kérni. Ez nem úgy működik, hogy őtőle kérdezem meg, hogy 

ő mennyiért gondolja megcsinálni? Hanem én csinálok valamilyen számítást, és azt mondom, 

hogy én ennyit akarok tőled kérni.  

 

Radványi G. Levente alpolgármester: ez a cég a saját cégünk! Én azt mondom, hogy per 

pillanat, mivel egyértelmű döntést hoztunk, hogy ő csinálja, nem árajánlatot kérünk, hiszen itt 

már nem alku kérdése, hanem esetünkben döntés kérdése. Hogy az ő általa vázolt gazdasági 

folyamatot hogyan szabályozzuk. Tehát nem arról van szó, hogy elfogadjuk-e az ő ajánlatát, és 

megveszük-e vagy mással kötünk-e üzletet, hanem azt eldöntöttük, hogy a VSz. Rt. csinálja a 

feladatot. Arról kell döntenünk, hogy milyen verziót fogadunk el, és azon belül milyen 

szabályozásokat érvényesítsünk ahhoz, hogy megfelelő haszonnal járjon és megfelelő rendet 

teremtsen a városba, hiszen azért sok mindenről beszéltünk itt, de a leglényegesebb az egésznek, 

az értelme az, hogy a városban rend legyen, az autók ott parkoljanak, ahol lehet, számon lehessen 

kérni a rendet, és ezen kívül mondjuk a gyalogos ne az autó tetején keresztül kell, hogy másszon. 
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Erre vagy alkalmas a cégünk megfelelő gazdaságossággal, vagy nem. Ezt akkor tudjuk 

kimondani, ha látunk róla számokat és értékeket. Én ezt nem győzőm eleget hangsúlyozni. 

Megadom a szót dr. Dietz Képviselő Úrnak! 

 

dr. Dietz Ferenc képviselő: köszönöm az Alpolgármester Úrnak a szót! Már kicsit félve merek 

megszólalni, olyan kemény és határozott a Polgármester Úr. De örömmel fedezem fel a szavaiban 

a rend szót többek között. Amire szeretnék utalni: megint utolsó percben kaptuk meg ezt a 

szerződést. Most ez megint egy olyan szerződés, amit nem lehetne hasraütés szerűen 

véleményezni és javasolni hozzá módosításokat. Ezeket végig kéne gondolni.  

 

Radványi G. Levente alpolgármester: pillanatra hagy kérjem a figyelmet a Képviselő Úr részére, 

mert háttérzörejjel nem tud… 

 

dr. Dietz Ferenc képviselő: amire szeretnék utalni, hogy én szerintem a szerződésben kéne arra 

utalnunk, hogy üzemeltetési mód. Vagy pedig, hogy arra jogosult a VSz. Rt. megválasztani, 

ugye, hogy a jegyrendszer vagy parkolóautomata vagy hogy legyen. Akkor, amire kéne utalni 

többek között esetleg, hogy ha parkolóüzemeltetéssel kapcsolatban bármilyen kárfelelősség vagy 

valami fölmerül. Ráhullik egy fa, vagy megcsúszik a kocsi ott a jégen, vagy olajfolton vagy 

bármi, akkor ebből is minden felelősség a VSz. Rt.-é, erre se tartalmaz semmi utalást, és még 

lehetne sorolni egy-két dolgot, hogyha az ember alaposan végiggondolja. A kötbért sem értem, 

hogy őszinte legyek. Az szerepel, hogy a téli időszakba 900 Ft + ÁFA/m², egyéb időszakban 450 

Ft + ÁFA/m². Ez napi? Vagy heti? Vagy havi? Vagy alkalmi? Ez meg kéne konkrétan határozni, 

hogy ez a hibás teljesítési kötbér, hogy egyszeri esemény, hogyha nincs teljesen síkosítva? Hogy 

ott arra vonatkozik? Ez nem teljesen egyértelmű számomra, hogy ezt hogy értjük. Úgyhogy én 

úgy gondolom, hogy egy csomó olyan kérdés van, amit végig kéne gondolni, és ezt megint ilyen 

öt perc alatt véleményezni, hogy nézzünk rá, és akkor mondjunk valamit. Egy olyanról, ami 

alapvető stratégiai jellegű kérdés lenne, szerintem felelőtlenség. Köszönöm. 

 

Radványi G. Levente alpolgármester: köszönöm. Én megadom a szót az Irodavezető 

Asszonynak. Szabatosabban el fogja tudni mondani a választ részben. Én annyit tudok, hogy a 

kezünkben lévő haszonbérleti szerződés egyébként egy az egyben a jelenleg üzemelő szerződés, 

amit jóváhagytunk. Többek között tudomásom szerint a bizottság is.  

 

dr. Lőrincz Andrea irodavezető: jó, tehát a Képviselő Úrnak teljesen igaza van, hogy a 

szerződést méltatlan dolog ilyenkor a testület elé tárni. Ugyanakkor tekintettel arra, hogy semmi 

ilyen útmutatása nem volt a hivatalnak, és ezáltal se ugye az Alpolgármester Úrnak, hogy miről 

írjunk szerződést, kicsit nehéz megírni. Úgyhogy ezért választottuk azt az átmeneti megoldást, 

hogy egy az egyben az a szerződés van a testület előtt szó szerint, ami a Bartex Rt. szerződése, 

kivéve a Bartex Rt. nevét. A díjbeszedés módját a régi rendeletünk határozza meg, ami ugye csak 

a kézi díjbeszedést ismeri. Kivettem a Dumtsa Jenő utcát, illetve javasoltam kivenni a Dumtsa 

Jenő utcát. Itt hibaként bennemaradt, hogy a Duna korzót viszont nem vettük ki, tehát azt 

mindenképpen ki kell venni, hogy a Duna korzót a Lázár cár tértől a Görög utcáig március 15-től 

október 31-éig terjedő időszakra. A kárfelelősségre vonatkozó megjegyzést azt nagyon jónak 

tartom, azt be lehet írni, hogy természetesen a parkoló területén mindennemű kárért az 

üzemeltető felel. Feltehetően tud majd rá felelősségbiztosítást kötni, stb.  

 

Radványi G. Levente alpolgármester: Fülöp Zsolt képviselő úr ügyrendiben kért szót.  
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Fülöp Zsolt képviselő: elbizonytalanodtam az ügyrendi javaslatommal. Az lett volna, hogyha itt 

jogi meg szerződésbeli problémák vannak, akkor nem tudom, hogy a Képviselő-testület 

felhatalmazná a Jogi, Ügyrendi Bizottságot, hogy… hát ki mást? Akkor a Városüzemeltetési 

Bizottságot, nem tudom, mindegy! Nyilvánvaló, hogy a szerződés akkor lép életbe, hogyha ők 

igent mondtak rá. Tehát egy ilyen feltétellel adná a testület most áldását. És akkor ezeket a 

buktatókat még ki lehetne küszöbölni. Nem tudom, hogy életképes-e ez a javaslat vagy sem. 

Azért mondtam, hogy elbizonytalanodtam egy kicsit, de a szándék, azt hiszem nyilvánvaló. 

 

Radványi G. Levente alpolgármester: az életképességről egyetlenegy megjegyzésem hagy 

legyen. Ugye a testület korábbi döntése értelmében február 1-jétől élnie kell ennek a parkolási 

fölállásnak, tehát hogy a VSz. Rt. viszi. Következésképpen – hogy mondjam – kérdés, hogy mi 

történik akkor, hogyha 30-án azt mondja a két fél, hogy még nem tudott megegyezni, aztán még 

31-én se. És a bizottsági ülést nem tudjuk összehívni. Tehát én ezt kicsit aggályosnak tartom. 

Hozzátéve azt, hogy bizonyos mértékig egyetértek azzal, hogy kényszerlépések alatt vagyunk, 

pontosan azért, mert telt az idő. És érdemi válaszokat nem kapott a hivatal a cégtől, 

következésképpen viszont a haszonbérleti szerződés ilyen formájában én is azt mondom, hogy 

javítani kell. Viszont amiről még én azt mondom, hogy föltétlen döntenünk kell a részletkérdések 

mellett is: egyetértek részben a Fülöp Képviselő Úrral, mert így nem volt egyértelmű még az 

ügyrendije, hogy adott esetben mást is be lehet vonni a döntési körbe, de nagyon lényegesnek 

tartanám azt, hogy beszéljünk az összegről, a pénzről, hiszen eddig nagyon sokat beszéltünk róla, 

és még most nem beszéltünk idáig arról igazából korrekten, hogy mennyi az az összeg. A 

Cégvezető Úr tett idézőjelbe egy ajánlatot. Én úgy érzem, hogy nem ajánlattételről van szó, 

hiszen megbízzuk a céget. A Képviselő-testület az előzőekben kell, hogy állást foglaljon. Sajátos 

a jogviszony, elnézést Cégvezető Úr, ezért én kérem a képviselőket, hogy tegyenek rá javaslatot, 

vagy ha úgy érzik, akkor az is lehet javaslat, hogy elfogadják a felajánlott összeget. De én nem 

vállalom magamra és a hivatalra sem semmiféleképpen, hogy mi határozzunk meg összeget. 

Kérem, hogy ebbe a testület működjön közre. Annyit, ugye elhangzott itt a Simonyi Képviselő Úr 

részéről, aki most távol van, hogy minimum többet, én ehhez nem akarok hozzászólni. Megadom 

a szót a Cégvezető Úrnak.  

 

Horváth Gusztáv VSz. Rt. cégvezetője: én azt gondolom, hogy az azért tudomásul vehető a 

Tisztelt Képviselő-testület számára, még ha tényleg jogosan fáradtak is, hogy ezek a holt 

hónapok egy évben parkolás szempontjából. Ugye szentendrei nem fizet, turista később jön. 

Tehát nem ezen a három hónapon lehet behozni az éves nyereséget. Azt gondolom, hosszú távon 

lesz hasznos ez az együttműködés. Az, hogy a saját cégét bízta meg. Azon az alapon, amit 

elmondtam, hogy minden bevétel a városé, X költségeket fedezni kell, és kész! Ennél többet nem 

tudok. Számításokat ha ezt kérik, akkor tudok csinálni. Aztán vagy bejönnek vagy nem. Tehát 

meg tudom saccolni, és le is írtam már egyébként, hogy milyen bevétel, csak nem akarom inkább 

mondani. Tehát saccoltunk mi bevételt, de most ugye új dolgok jönnek, tehát Dumtsa, Lázár cár 

tér kivonása, az például rendesen fizető parkolóhelyek. Tehát most akkor itt más a helyzet. 

Tehát… mikortól akarja kivonni a testület a Lázár cár teret meg a Dumtsát? A Dumtsát azonnal? 

A következő: így nehezebb az ügy. Tehát ebben az időszakban bevétel tulajdonképpen az eladott 

éves bérletekből származik. Hagy mondjam még azt el, ha figyel valaki egyáltalán, hogy jelenleg 

nincsenek kint a parkolóőrök, mert a Bartuszek nem küldte ki őket, mert nem jön be annyi 

bevétel, amennyit beszednek díjat. Nincs bevétel, tehát nincsen kint napok óta a parkolóőrök, ezt 

tudomásul kell venni. Van ebben pénz, de nem most, hanem nyáron. Egyébként tegnap beszéltem 
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Bartuszek Úrral, és holnap jön hozzám, mert vele is szeretnék beszélgetni. De mondom, hogy 

nincsenek kint az őrei, a jegyszedők. Tehát ebben az időszakban, pláne, még hogy a két 

legjobban fizető helyet is kiveszik, hát minimális bevételre lehet számítani. Én azt hiszem, hogy 

hosszú távra gondolkodunk, nem pedig arra, hogy februárban mennyit fogunk keresni ezen.  

 

Radványi G. Levente alpolgármester: Tisztelt Képviselő-testület! Kérnék szépen egy kis 

figyelmet! Én úgy érzem, hogy elbeszélünk önmagunk mellett is. Engedjék meg, hogy 

fölolvassak egy kivonatot. Képviselő-testület 365/2005. X. 11-i határozata. „Amennyiben a 

jelenlegi parkolási rendszer marad fenn 2005. január 31-e után is, az Önkormányzat ebből 

származó bevétele a 2005-ös szint alá nem csökkenhet. Minimálisan 12.000.000 Ft illeti meg az 

Önkormányzatot.” Elnézést, én és a hivatal ehhez kell, hogy tartsam magamat. Egy lehetőség 

van, és erről szól a megállapodás itt, a haszonbérleti szerződés, megteheti a VSz. Rt. – most 

idézőjelbe téve – megtehetjük mi, a vállalatunk, hogy azt mondjuk, elfogadva Cégvezető Úrnak a 

véleményét, hogy februárban nincs bevétel, rendben van, kérem eddig szól a megbízatása, 

halasztott fizetéssel az április-májusi bevételből fizesse meg. Én per pillanat csak a testület 

határozatához tudom tartani magamat, addig amíg a testület ezt nem módosítja. Köszönöm.  

Nem, ez egy határozat. A testületnek a tavaly október hónap 11. napján hozott határozata, hogy 

minimálisan 12.000.000 Ft illeti meg az Önkormányzatot évente.  

Cégvezető Úr, higgye el, én sajátos helyzetben vagyok, nem Önnel vitatkozom. Itt van egy 

testületi határozat, amit végre kell hajtani nekem és a hivatalnak is. Önnek lehetősége van 

átcsoportosítani, a testület arról határozott, hogy nem csökkentheti a bevételét a parkolásból. 

Kérem, következő rendes testületi ülésen tervezzük a költségvetésünket. Mihez képest tervezzük. 

A szerződés… Tisztelt Képviselő Urak! Én idéztem a határozatunkból. Módosíthatunk a 

határozaton, a határozat engem erre kötelez. Ugyanis a határozat nem taglalja azt, hogy mikor 

kötünk szerződést és hogyan, annak idején mi állást foglaltunk, a testület döntött. Vagy 

konzekvensen tartja magát a testület a saját döntéséhez, vagy változtat a döntésén. Én és a hivatal 

ezt nem tehetem meg a testület nélkül. Tehát mondhatja most a testület, hogy ezt vagy azt 

javasolja, kérem, tegyenek rá javaslatot, szavazunk róla és onnantól kezdve működik. Viszont 

természetesen ebben az esetben kérem azt, hogy senki ne mutogasson a továbbiakban azért, hogy 

ennyi vagy annyi a bevétel, és ne mondjuk azt, hogy kevés volt eddig. Köszönöm. Szegő Eta 

képviselő asszonyé a szó! 

 

Szegő Eta képviselő: én csak emlékeztetni szeretném Képviselő Társaimat, hogy a Bartex eredeti 

szerződését, amely az a bizonyos sorompós lett volna, abban havi 2 M Ft volt, és azt mondtuk, 

hogy kevés. Havi 2 M-ra mondtuk, most pedig már 1 M alá is mennénk. Azért ezen talán 

gondolkodni… igen, de nem fogadtuk el, ő viszont rettenetesen sokat… most már ezen kellene 

gondolkodni.  

 

Radványi G. Levente alpolgármester: még, mielőtt megadnám a szót dr. Kiss László képviselő 

úrnak, had kérjem azt, hogy figyeljünk egymásra. Jelenleg elbeszélünk egymás mellett, 

beszélgetünk, döntéshez nem jutunk közelebb, és nem lenne szerencsés, ha zsibvásárhoz 

hasonlítanánk testületi ülés helyett.  

 

dr. Kiss László képviselő: az a javaslatom, hogy úgy határozzuk meg, hogy minden hónapra 1 M 

Ft maradjon, és ezt két részletben fizetve, és az utolsó két hónap 15-éig fizesse be a … április-

májusról beszél… az az utolsó két hónap. Tehát én azt mondtam, hogy két részletbe, az utolsó két 

hónapba fizesse ki a VSz. Rt. Havi 1 M Ft összesen. … 
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dr. Bindorffer Györgyi képviselő: egész komoly módosító indítványt tegyek, a Bartuszeket 

bízzuk meg továbbra is.  

 

 

Radványi G. Levente alpolgármester: Tisztelt Képviselő-testület! Szeretném emlékeztetni 

Önöket, amikor októberben szavaztunk erről a kérdésről, fölvetettem, hogy jó lenne, ha bizonyos 

előzetes megállapodások, illetve számítások történnének. Itt, most ad-hoc abba a nehéz helyzetbe 

vagyunk, hogyha a hivatal avagy én nekiállok tárgyalni esetleg az Önök megbízása alapján – 

hiszen erről is volt szó – a külső vállalkozókkal, akkor én is egy olyan kényszerhelyzetben 

vagyok, amikor érdemben nagyon nehéz tárgyalni. Természetesen ezt a szemben álló vállalkozó 

is ugyanúgy fogja tudni, most ráadásul nyílt ülésen vagyunk, tehát elég nehéz gazdasági 

érdekeket így képviselni. Én erre hívtam föl a figyelmet, és ezért szeretném megerősíteni azt, 

hogy a teljes parkolási rendszerrel kapcsolatban lássunk üzleti tervet, számokat, mert különben 

így fogunk járni az egész parkolási rendszerrel néhány hónap múlva is, és ettől mindenkit óva 

intek. Tehát nagyok szerencsétlen lenne, hogyha nyár végén azzal szembesülne Szentendre 

városa, hogy mert nem egyeztünk meg pontosan számokban, ezért majd akkor vitatkozik a 

leköszönő testület, hogy akkor mi mennyi. Fülöp Zsolt képviselő úr! 

 

Fülöp Zsolt képviselő: az lenne az áthidaló javaslatom, hogy a mostani szerződés-kötés négy 

hónapra szól. Négy hónapra havi 1 M Ft-ot határoz meg a testület azzal, hogy ezt a 4 M Ft-ot 

szeptemberbe kell befizetni. És akkor megoldottuk ezt a problémát, a nyári bevételekből bőven 

be tudja fizetni ezt is. Én csak azt mondtam, hogy erre a négy hónapra eső havi 1 M Ft-ot 

szeptemberbe kell befizetni. A mostani szerződéskötés lejárta után beáll valamilyen rendszer, 

amit majd itt a testület jóváhagy, és akkor bizony reményeink szerint sokkal magasabb havi díjak 

folynak majd be, amiből ezt a négy hónapot is 1 M Ft-jával be lehet fizetni. Azt hiszem ez 

érthető.  

 

Radványi G. Levente alpolgármester: köszönöm. Én javaslom a testületnek, hogy részben 

fogadjuk el a Fülöp Zsolt úr ajánlatát. Amennyiben én kérnék módosítást, ez július legyen a 

befizetés dátuma, pontosan azért, mert mindenki tudja, hogy pont ezen nálunk negatív nyári 

időszak. Dr. Kiss László képviselő úrnak megadom a szót.  

 

dr. Kiss László képviselő: visszavonom a javaslatomat! 

 

Radványi G. Levente alpolgármester: dr. Bindorffer Györgyi kérdezem, él-e még a 

jelentkezéssel? Köszönöm! 

 

dr. Bindorffer Györgyi képviselő: azt szeretném kérdezni, hogy ha 4 M-t… és a többi 8-cal 

akkor mikor?  

 

Radványi G. Levente alpolgármester: elnézést, Képviselő Asszony! 4 hónapra szólna a 

megbízása a cégnek… 

 

dr. Bindorffer Györgyi képviselő: csak? Mért nem egy évre?  

 

Radványi G. Levente alpolgármester: erre a metódusra! Tehát az úgynevezett kézi beszedésre! 
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dr. Bindorffer Györgyi képviselő: ja hogy… ja jó! Rendszerváltás! Rendben! Köszönöm! 

 

Radványi G. Levente alpolgármester: jó! Van-e valaki részéről még javaslat vagy észrevétel a 

Fülöp Zsolt képviselő javaslatához? 

Kérek szépen egy kis figyelmet! Tehát, ami a lényeges, hogy az előzőekben elhangzott még egy 

javaslat. Mielőtt még nekimennénk a szerződésnek, pontosítanék, ugye elhangzott az, hogy a 

parkolás alól vegyük ki – és ezt módosító javaslatként tenném akkor – az első ponthoz, hogy a 

Dumtsa Jenő utca utána kiegészítésképpen, és a Duna korzó területe a Lázár cár tér és a Görög 

utca között március 15. és október 31. között. Nincs, nincs, legalábbis erről én nem  tudok, hiszen 

marad az előző szerződés, tehát ez kerül kivételre. Itt fölmerült, én azt mondom, hogy talán most 

ebben az esetben szerencsés lenne, ha elfogadja a Képviselő Úr és a testület, hogy a Lázár cár tért 

erre az időszakra ne vegyük ki. Tehát maradjon most még parkolóvá, hiszen a fő turista idényre 

vesszük majd ki a rendelettel. Tehát május 31-ig bennmaradna. Jó, kérdésem, van-e még 

konkrétan valaki részéről javaslat? Pillanat, Bindorffer Györgyi képviselő asszony! 

 

dr. Bindorffer Györgyi képviselő: tehát 4 hónapig alvállalkozónak kiadja! Ugye az volt, hogy 

nem adhatja ki alvállalkozónak, de most már kiadhatja. Jó, oké! Kettőt jobbra, kettőt… nem értek 

vele egyet, nem értem, hogy miért kell kiadni alvállalkozónak? Mindegy! Akkor nem kellett 

volna elvállalnia. Ne haragudj, meg lett kérdezve a Cégvezető Úrtól, elvállalja-e? Elvállalta. 

Dobálózott a számokkal, 12 M, ennyi millió, annyi millió. Most meg azt veszem észre, hogy 

lépésről lépésre hátrálunk ki a dologból, megyünk visszafelé, nem tudom hova. Nem ez volt az 

eredeti kiindulópont. Továbbiakban rendben, változtak a körülmények, vele változunk mi is. 

Négy hónap múlva ki írja ki a közbeszerzést? Mire írja ki a közbeszerzést? Milyen pénzből 

fogjuk kifizetni az órákat? Ezekre a kérdésekre mikor … Föl vannak téve ezek a kérdések? Ki a 

felelős itt a Városházán azért, hogy ezt kézben tartsa? Mert legyen már egy projektfelelős, aki a 

körmére néz a VSz. Rt.-nek. Szeretnék a kérdéseimre választ kapni. Mert nem mindegy, hogy 

milyen órát kapunk. 96 millió féle óra van, olyan, aminél 10 perces időközök vannak, XIII. 

kerületbe lehet 15 percre, lehet 20 percre, 25 percre, amennyire az ember akar, két órát bezárólag. 

Nem fél órás időközönként 5 percért. Azért álljon meg a menet, nem tudom hány órája beszélünk 

a semmiről.  

 

Radványi G. Levente alpolgármester: Tisztelt Képviselő Asszony! Részben igazat adok Önnek. 

Egyetértek, még ha nem is így fejezem ki a felháborodásomat, de az előterjesztésem ezért szól 

így, és ezért volt kiegészítő előterjesztés, hogy 2006. március 31-éig a VSz. Rt. dolgozza ki, hogy 

milyen módon parkoltat, ennek a műszaki és pénzügyi feltételeit, valamint készítsen arra 

vonatkozó részletes üzleti tervet. Hiszen a testület, tehát mi, hogy ki hogyan szavazott, ettől 

kezdve lényegtelen, arról döntöttünk, hogy a VSz. Rt.-nek átadjuk a parkoltatást. Tehát saját 

cégünk végezze. Innentől kezdve elnézést, nincs más kérdés már, tehát amit Ön föltett, részben ez 

a kérdésen túlhaladtunk, a beteget már megoperáltuk, volt vakbele vagy nem volt vakbele, most 

már teljesen mindegy, mert fölvágtuk. A VSz. Rt.-nek átadtuk. Pillanat, az egy másik döntés volt. 

Az alvállalkozói kérdés az a bizonyos táskás szedésre vonatkozik. Tehát amiről most van szó. 

Majdnem biztosra veszem, hogy holnap 6 órakor pontosan, lehet, hogy 7 óra lesz, a jelenlegi 

parkoltatási rendszert végző személynek lesznek kifogásai. Ez legyen a mi kockázatunk, 

valószínű fölvállaltuk. Mert a VSz. Rt. vagy alvállalkozója kérdés hogy hogyan van fölkészülve 

rá, és mennyire szabályosabb, mint ez. De így döntött a testület. De könyörgöm, nagyon hosszan 

rágjuk már ezt a csontot, nem jártuk körbe kellően, sok döntést hoztunk, egymással 
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homlokegyenest ellenkezőket is. Végre kezdjünk már egy sínre lépni, mert ha állandóan a 

váltókon keringünk, akkor az életbe nem fogunk egyenes irányba haladni. És elnézést nem 

szeretném, hogyha a VSz. Rt.-nek lenne kitéve folyamatosan a város. Semmi gondom a céggel és 

a cégvezetéssel, de vannak követelmények, amit ha megfogalmaztunk, akkor az valósuljon meg. 

Ha nem tud megvalósulni, akkor továbbiakban viszont annak megfelelően határozottan döntsünk 

pro vagy kontra, mert a halogatás ugyanazt eredményezi, amit néhány…. elnézést, önállóan 

gazdálkodó cég, ugyanúgy, ahogy nem vonhatjuk el az Unilaborral kapcsolatos szerződési jogot a 

SZEI-től, ugyanúgy nem tehetjük meg ezt sem. Vannak törvényes gazdasági szabályok, amit be 

kell tartanunk. Megtehetjük mi, ebben az esetben más a jogviszony, ám tegyük. Én kérem azt, 

hogy térjünk vissza egyenlőre most a szerződésre konkrétan, és utána pedig tényleg a határozati 

javaslatomról… Jó! Elnézést kérek, itt … pillanat, mindjárt adunk szót, sőt, ügyrendi kért a 

Szegő Eta. Én hagy mondjam azt, természetesen dönthetünk úgy, hogy mondjuk mi írjuk ki, tehát 

a hivatal írja ki, és a közreműködő, stb. … de én egyet nem értek Tisztelt Képviselő Asszony, ha 

oly egységesen döntöttünk arról, hogy a VSz. Rt. megfelel a parkoltatásnak, akkor milyen alapon 

vonjuk kétségbe, hogy megfelel. Most akkor szép, vagy nem szép. Tehát, higgyék már el azt, 

hogy vegyes felvágott nem igazából jól működik. Javaslatokról döntsünk, én megadom a szót 

ügyrendiben Szegő Etának.  

 

Szegő Eta képviselő: köszönöm szépen, nem ezzel kapcsolatos. Csak azt szeretném elmondani, a 

Polgármester Úrnak és a Képviselő-testület tagjainak is, hogy mindjárt háromnegyed nyolc van. 

Huszonnégy napirendi ponttal indultunk, abból négyet befejeztünk, egyet levettünk, tehát 

hátravan tizenkilenc napirendi pont háromnegyed nyolckor.  

 

Radványi G. Levente alpolgármester: elnézést Képviselő Asszony! A fegyelem kedvéért, 

nagyon szépen köszönjük a pontos időjelzést, teljesen egyetértek vele, de tartsuk a Szervezeti 

Szabályzathoz magunkat, lévén az ügyrendiként ezt nem fogadja el. Amennyiben hozzászólás 

több nincs a képviselők részéről, megadom a szót a Cégvezető Úrnak.  

 

Horváth Gusztáv VSz. Rt. cégvezetője: egészen röviden Képviselő Asszony. Bindorffer 

Györgyi képviselő asszony! Októberbe jelöltek ki minket … határozat volt arra, hogy kijelölnek 

minket parkoló üzemeltetésre. Most szót kaptam, így van. Amennyiben novemberben 

megszületett volna a rendelet, már le lehetett volna játszani a közbeszerzést, és február 1-jétől 

órás parkolórendszer lenne Szentendrén. Elmondtam mindig, le is írtam Alpolgármester Úrnak, 

hogy ebben a kézi zsebből zsebbe beszedésbe nem vagyunk érdekeltek, ezt nem is akarjuk 

csinálni, mi normális rendszert szeretnénk működtetni. Nem tehet a VSz. Rt. arról, hogy most 

születik csak meg ez a rendelet, és most lehet elindítani közbeszerzést.  

 

Radványi G. Levente alpolgármester: köszönöm szépen. Egy konkrét javaslat érkezett a 

szerződéssel kapcsolatba, a Fülöp Zsolt úr tette, a haszonbérleti szerződéssel, mely szerint 4 M Ft 

bérleti díjat kérnénk május 31-ig terjedő időszakra, tehát 4 hónapra, a fizetési ideje pedig július 

30? Június 30! Kérdezem a Képviselő-testületet, tehát ismétlem az előző feltételeket, elfogadom 

én is és egyetértek a Fülöp Zsolt úr javaslatával, tehát május 31-i dátumig, tehát február 1. és 

május 31. közötti időszakra a haszonbérleti szerződés ellenértéke 4 M Ft, melynek fizetési 

határideje június 30. Köszönöm! A Képviselő Úr egyetért ezzel! Tehát június 30! Én befogadtam 

ezt! Jó! Mivel, hogy ez egy nagyon fontos kérdés, én kérem, hogy erről külön szavazzunk. Kérek 

szépen erről a megállapításról egy külön szavazást. Wachsler Tamás úr! 
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Wachsler Tamás képviselő: szeretném javasolni, nekem belefér ez, hogy utólag fizessen, csak 

mondjuk ki, hogy a fizetéssel semmiféle beszámítással nem élhet. Beszámítással nem élhet! 

 

Radványi G. Levente alpolgármester: elnézést, tartsuk magunkat a fegyelemhez, van egy 

javaslat. Én most kérem szépen azt, hogy erről a javaslatról szavazzunk, pontosan azért, mert én 

úgy érzem, és ismerve a cég gazdasági helyzetét, azt mondom, hogy ez nem egy méltányos 

eljárás, mert ettől messze vagyunk, de egy racionális megoldás. Méltányosnak én is azt tartanám, 

ha valóban azon feltételeket megkövetelnénk, amit előtte mástól követeltünk. Ettől messze 

vagyunk. Mindettől függetlenül ezt a javaslatot elfogadom és egyetértek vele. Kérem erről a 

javaslatról külön szavazzunk. Kérem a szavazást.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1067   Száma: 2006.01.24/18/0/ 

Ideje: 2006.jan..24 19:40 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 12 80.00 66.66 

Nem 2 13.33 11.11 

Tartózkodik 1 6.67 5.56 

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 - 

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 - 

Wachsler Tamás Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Magyar Judit Nem - 

Szegő Eta Nem - 

Simonyi György Tart. - 
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dr. Dragon Pál Távol - 

Eszes Sándor Távol - 

Zsigmondi Éva Távol - 

 

     

Radványi G. Levente alpolgármester: a testület a haszonbérleti szerződés elemeként 12 igen, 2 

nem és 1 tartózkodással elfogadta az előbb általam ismertetett ellenértéket. Tehát 4 hónapra 4 M 

Ft, június 30-i fizetési határidővel.  

Pillanat, én mennék tovább, még egy pillanatra. Mert azért kértem külön az összegszerűséget, 

mert nagyon lényegesnek tartottam. Elhangzott javaslatként még az – pillanat kérném szépen a 

figyelmet – hogy beszámítással nem élhet. Erről, mivel javaslat volt, kérdezem, fönntartja-e 

Képviselő Asszony javaslatát. Jó, a Wachsler Tamás úr volt. Jó, erről szintén szavaznunk kell, 

azért szeretném most külön tételesen szavazni, hogy később ebből ne legyen kérdés. Mert úgy 

látom nagyon sok mindenre másképp emlékezünk és hiányosan. Kérem, aki egyetért azzal, hogy 

a VSz. Rt. ennek az ellentételezésében beszámolással nem élhet… vagy beszámítással nem élhet, 

erről szavazzunk most. Én egyetértek a javaslattal. Kérem a szavazást! 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1068   Száma: 2006.01.24/18/0/ 

Ideje: 2006.jan..24 19:41 

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. Dietz Ferenc 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 - 

Wachsler Tamás Igen - 



 150 

Zakar Ágnes Igen - 

Benkovits György Tart. - 

dr. Bindorffer Györgyi Tart. - 

dr. Dragon Pál Távol - 

Eszes Sándor Távol - 

Simonyi György Távol - 

Szegő Eta Távol - 

Zsigmondi Éva Távol - 

 

 

Radványi G. Levente alpolgármester: köszönöm, 11 igen, 2 tartózkodással a testület ezt 

elfogadta. Jó, menjünk vissza az eredeti előterjesztéshez most már akkor. Gyakorlatilag 

eljutottunk odáig, hogy tudunk szavazni az eredeti előterjesztés 1, azaz első pontjáról. Kérem, 

hogy a rendelettől függetlenül most, még visszatérünk rá arra, hogy beszéljünk a kettes napirendi 

pontról, ami azt mondom, hogy március 31-ig dolgozza ki a VSz. Rt. az üzleti tervet, illetve 

felkérjük a VSz. Rt.-t majd akkor, ha ezt elfogadtuk, akkor május 31-ig valósítsa meg a parkolási 

rendet. Cégvezető Úré a szó! 

 

Horváth Gusztáv VSz. Rt. cégvezetője: (mikrofonon kívül beszél) 

 

Radványi G. Levente alpolgármester: elfogadom. Kérdésem, a kiíráson kívül meg tudják-e tenni 

a műszaki, pénzügyi és üzleti tervet el tudja-e készíteni a cég? Február 14-e! Jó, tehát az 

előterjesztés 3. pontját változtatnánk február 14-re. Hiszen 15-éig be kell nyújtani a költségvetést, 

tehát erről tárgyalnunk kell. Jó, a 4. pontban arról tettem javaslatot, hogy a rendelet 

módosításának a tervezetét halasszuk, és hogy februári ülésre az Alpolgármester készítse elő a 

belváros forgalmi rendjéről, a fizető parkolók rendjéről és a parkolási díjakról szóló többször 

módosított rendelet jelen határozat szerinti módosításának tervezetét. Ezt, pillanat, határozat 

értelemszerűen csak ezekre a részekre vonatkozik. Az itt elhangzottakat bedolgoznánk, és akkor 

most a rendelettel kapcsolatos vitát egyébként is lezártuk, és akkor gyakorlatilag akkor 

szentségesítenénk, véglegesítenénk a rendeletet. Kért egyszer Wachsler Tamás képviselő úr szót! 

 

Wachsler Tamás képviselő: eléggé szerteágazó volt a vita, és szeretnék biztos lenni, hogy arról 

szavazok, amiről szeretnék. Akkor voltak módosítók, azokat most nem venném elő, mert ez … 

 

Radványi G. Levente alpolgármester: így van, bedolgozzuk a rendeletbe februárira.  

 

Wachsler Tamás képviselő: Alpolgármester Úr többször említette, és zene volt füleimnek, hogy 

mielőtt itt valamiféle végleges elkötelezettség születne, valamiféle üzleti tervet, modell-számítást 

ilyesmit látunk, és arról döntünk is.  

 

Radványi G. Levente alpolgármester: így van. Ez lenne a februári testületi ülés, ebbe egyeztünk 

most meg.  

 

Wachsler Tamás képviselő: és csak azért, hogy egyértelmű legyen, hogy azügyben már legutóbb 

elég jelentős konszenzus volt, bár Cégvezető Úr nem értett vele egyet, hogy akármilyen rendszert 

veszünk, legyen az ablakba akasztós, vagy hogy hívják, azt a versenyeztetést a Képviselő-

testületnek, a hivatalnak, tehát az Önkormányzatnak az erre begyakorolt apparátusa végzi.  
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Radványi G. Levente alpolgármester: erre egyenlőre nem volt eddig állásfoglalás, arról volt szó, 

hogy ezt rábízzuk a VSz. Rt.-re. 

 

Wachsler Tamás képviselő: erre javaslat volt, itt is volt, legutóbb is volt, akkor legyen erről 

szavazás, mert szerintem ez így helyes.  

 

Radványi G. Levente alpolgármester: jó, köszönöm szépen, Fülöp Zsolt úrnak megadom a szót! 

Fülöp Képviselő Úré a szó! 

 

Fülöp Zsolt képviselő: az lenne a kérdésem, hogy az itt elhangzó módosító javaslatok némelyike 

ellentmond egymásnak, mert itt volt alapban 4 órás kedvezmény, volt aki 1 órás kedvezményt 

mondott. Melyiket dolgozza be a hivatal? Akkor volt javaslat az ingyenes parkolásra 

közalkalmazottaknak, akkor volt ingyen parkolás szélesebb körben, tehát az intézményekben 

dolgozóknak, voltak szakorvosoknak. Ezeket vagy vagylagosan akkor be kellene dolgozni, vagy 

most el kellene dönteni, hogy melyiket hagyjuk benne. Tehát ez egy eldöntendő kérdés. Még 

szeretném akkor összegezni azokat a javaslatokat, ami számomra fontos. Tehát hogy 4 óra 

ingyenes, ehhez tartani kellene magunkat mindenféleképpen. 4 óra szentendrei lakosoknak, 

azoknak, akik a súlyadót Szentendrén fizetik, 4 óra ingyenes parkolása van. Ingyenes 

parkolóhelyeket alakítunk ki a városban lévő közintézmények dolgozói számára, a Martinovics 

utcában, a Paprikabíró utcában, a PMK parkolójában és a Rózsa kertben, ha jól értettem. Ezek a 

lehetőségek. Ez az én javaslatom, ezt kérem, hogy ezeket bedolgozzák.  

 

Radványi G. Levente alpolgármester: Képviselő Úr! Tisztelt Testület! Következő a javaslatom, 

időnk nagyon elszaladt, ezért én következőt kérném, hogy fogadjuk el. Pici figyelmet hagy 

kérjek, mert különben hiába beszélek, akkor elszáll a szó, és keressük a jegyzőkönyvből megint. 

Én megvárom, hogy idefigyelnek, az idő telik megint. Én várok jelenleg, ugyanis szeretném, ha 

meghallgatnának a Tisztelt Képviselők. Ne haragudjanak, én zsibvásárba nem szeretnék ülést 

vezetni, mert nincs értelme. Ami a lényeges, a javaslatom, a Fülöp Zsolt úr által javasoltakkal 

kapcsolatba. Az összesítést a hivatal elvégzi azzal kapcsolatba ami itt elhangzott a mai napon, 

ami több változós, ott a több változót rögzítjük, döntsön akkor a testület róla. Hiszen pontosan 

azért van szó az  üzleti tervről is, hogy ennek megfelelően lássuk az eredményt. Én elfogadom 

amit Ön is mondott, hogy bizonyos dolgokat érvényesítsünk, az a több változó, amikor ott 

szerepel, akkor már csak ki kell húzni, mert A-B verziókat odatesszük, és én úgy érzem, hogy 

most a testület már nem igazából alkalmas arra, ha csak nem éjféli misét akarunk itt tartani, hogy 

bármiről érdemben a rendelettel kapcsolatban döntsünk. Fáradtak vagyunk, én ezzel kapcsolatban 

szeretnék majd szünetet javasolni. Pillanat, elhangzott még egy konkrét javaslat, és pedig az, 

hogy a közbeszerzést a hivatal végezze. Kérem, erről külön szavazzunk.  

Tisztelt Képviselő Úr! Mikrofon nélkül azt látom, hogy beszél, csak nem tudom, hogy miről. 

Kérném szépen mikrofonba megismételni.  

 

dr. Kiss László képviselő: én nem tudom, hogy a közbeszerzésnél a hozzárendelt összegről is 

nem köll-e rendelkezni annak, aki kiírja. Én ezért kérdezem, nem tudom, de úgy tudom, hogy aki 

kiírja, annak köll a finanszírozást is csinálni. Ha pedig mi írjuk ki, és a VSz. Rt. finanszírozza 

vagy veszi föl, az egy furcsa helyzet lesz. Nem biztos, hogy így van, és csak kérdezem, hogy mi 

van ebbe a helyzetbe. 
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Radványi G. Levente alpolgármester: itt ami a javaslatban elhangzott, hogy a hivatal apparátusa 

végezze. Hogy ki a kiíró, és pontosan hogyan szól a közbeszerzési eljárás, az egészen más. 

Elnézést, itt most vannak jogi viták a háttérben. Fölmerült a kérdés, én azért, mert hiszen 

köztisztviselő gazdasági cég érdekében kérdés, hogy hogyan dolgozhat. Ha nem a hivatal 

érdekében dolgozik. Tehát ezek olyan dolog, amiről meg kell hallgatni adott esetben mondjuk a 

Jegyző Asszony véleményét. Hogyan vélekedik a felvetésről, végre tudjuk-e hajtani. Átadom a 

szót! Elnézést, akkor kérnék szépen tényszerű javaslatot, amiről tudunk szavazni! Cégvezető Úré 

a szó! Mikrofonba, mert a jegyzőkönyv különben nem ért! 

 

Horváth Gusztáv VSz. Rt. cégvezetője: .. gondolkodik, mert jó lett volna. Ha a testület írja ki, és 

utána finanszírozza is az egészet. De mindegy, ez bukott a dolog. Én azt gondolom, hogy akkor a 

marad az a variáció, hogy a VSz. Rt. írja ki, az öttagú… ugye felajánlottam azt, hogy behozzuk a 

kiírást a testület elé. Ez nem azt jelenti, hogy jóvá kell hagyni, de lehet hozzá módosítást tenni. 

Akár jóvá is lehet hagyni. A bíráló bizottságot pedig … a bíráló bizottságba mondjuk két főt 

delegál a Városi Szolgáltató Rt., ugye engem, meg aki bonyolítja az egészet. Két főt delegál a 

testület és egy főt a Tervtanács, vagy a Főépítész vagy mit tudom én! Nem jó ez így? És nincs 

többségünk, csak legyünk ott, mert pénzről van szó, a mi pénzünkről.  

 

Radványi G. Levente alpolgármester: Wachsler Tamás úr, kérem, konkrét javaslatot! 

 

Wachsler Tamás képviselő: tekintettel a dolog súlyára azt javaslom, hogy itt a szokásosnál 

nagyobb bizottság döntsön itt a beszerzésről, és azt javaslom, hogy a Képviselő-testületből 5 tag 

és a VSz. Rt.-ből meg 2 tag.  

 

Radványi G. Levente alpolgármester: a kérdésre tudok válaszolni. A testület elé jöhet, a 

közbeszerzési eljárás lebonyolításáról beszélünk. De ami a lényeges, pillanat, Képviselő Asszony 

hagy válaszoljak a kérdésére. A Képviselő-testület elé ezt tájékoztató jelleggel jöhet, ha az 

eljárást a VSz. Rt. bonyolítja, akkor a Képviselő-testület ebbe már nem szólhat bele. Legfeljebb 

tájékoztatólag tudomásul vesszük vagy nem. Fölösleges megismételnie, itt egy a lényeg, hogy 

döntéseket már hoztunk… Pillanat, a szerződést ő köti, ő kell, hogy működtesse, önálló 

vállalkozásunk. Pillanat, megadom a szót Fülöp Zsolt képviselő úrnak.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: kérdezem, hogy lenne egy áthidaló javaslatom, mi lenne, ha két körben 

futna ez a dolog. Egyszer összeáll egy öttagú javaslattevő bizottság, ami úgy áll fel, hogy két tag 

VSz. Rt., három tag hivatal. A testület tesz egy javaslatot a február 14-i ülésre, amit mi 

véleményezünk, nem döntünk csak véleményezünk. És ez az öttagú bizottság a testület 

véleménye alapján meghozza a döntést.  

 

Radványi G. Levente alpolgármester: Tisztelt Képviselő-testület! Én úgy érzem, hogy 

bonyolítjuk a dolgokat. Hiszen most vagy elfogadjuk azt, hogy a VSz. Rt. kellően felnőtt és 

nagykorú, önálló jogosítványokkal rendelkezik, vagy pedig elnézést gyámság alá helyezzük, és 

átvállaljuk a felelősséget. Ebben az esetben viszont nekünk kell a pénzt fedezni a költségvetésből, 

illetve értelemszerűen bizonyos dolgokat nekünk kell bonyolítani. Én hagy kérjem azt … 

mindenkitől egy pici figyelmet, kellően fáradtak vagyunk most mindnyájan. Kiss Doktor Úr, 

kérek szépen egy pici figyelmet. Kellően fáradtak vagyunk mindnyájan azt hiszem most ahhoz, 

hogy én hagy javasoljam most ügyrendileg azt, hogy tényleg tartsunk egy 10 perces szünetet 

korrekten, frissüljön föl egy kicsit, beszéljünk erről, és utána döntsünk. Ügyrendi javaslatom, 
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elnézést, nem vagyok hajlandó ügyrendiben most szót adni. Kérem szépen szavazzunk erről a 

szünetről.  

  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1069   Száma: 2006.01.24/18/0/ 

Ideje: 2006.jan..24 19:56 

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: 

 

dr. Bindorffer Györgyi 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 - 

Wachsler Tamás Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Simonyi György Nem - 

Szegő Eta Tart. - 

Benkovits György Távol - 

dr. Dietz Ferenc Távol - 

dr. Dragon Pál Távol - 

Eszes Sándor Távol - 

dr. Kiss László Távol - 

Zsigmondi Éva Távol - 
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A Képviselő-testület 19.56 órától 20.09 óráig szünetet tart.  
 

 

 

 

Radványi G. Levente alpolgármester: két kérdésben kell még a parkoltatással, ill. a közlekedés 

rendjével kapcsolatban a határozati javaslathoz állást foglalni. Egyik a közbeszerzés módja és 

metodikája, amiről ma határoznunk kell. Másik pedig, amire már javaslatot tettem, de 

megszövegezve pontosítjuk, a rendeletnek a kiegészítése, illetve majd visszahozása úgy a testület 

elé, hogy arról tudjuk minden eleméről dönteni. Kérdezem, a közbeszerzéssel kapcsolatba van-e 

valakinek javaslata? Wachsler Tamás úrnak megadom a szót.  

 

Wachsler Tamás képviselő: egy kicsit bonyolult, mert ugye még nem tudjuk, hogy mire fogunk 

közbeszereztetni, mert azt fogjuk eldönteni február tizenakárhányadikán. Akármelyik rendszert 

választjuk, akár a parkolóórásat, akár ezt az előreváltott jegyeset, a rendszerre közbeszerzést kell 

kiírni. Azt gondolom, hogy első körben el kell dönteni a VSz. Rt. előterjesztése alapján azt, hogy 

melyik rendszert választja a város. Azt gondolom, hogy legjobb az volna, hogy ha valamilyen 

szintig mind a kettő ki volna dolgozva, hogy érdemi döntést tudjon hozni a testület február 

közepén. Az egyik a jegyes rendszer, a másik a parkolóórás rendszer. Előreváltott jegyes 

rendszer, olyan mint a szegedi, a másik pedig a parkolóórás rendszer. Február 14-én megszületik 

ez a döntés, és utána lehet kiírni a közbeszerzést. És én azt gondolom annak alapján, amit 

korábban is mondtam, hogy egy olyan jogi megoldást kellene találni, Jegyző Asszony biztos 

valamilyen működőképes megoldást fog javasolni, amiben a közbeszerzési eljárásnál az 

ajánlatkérő következésképpen a későbbiekben a rendszer tulajdonosa a VSz. Rt. lesz, de a 

közbeszerzési eljárást tartalmilag de facto az erre már begyakorolt rezsim – szándékosan nem azt 

mondom, hogy az apparátus, mert részben apparátus, részben politikai döntést hozó – eddig már 

begyakorolt rendszer viszi végig. Ami azt jelenti, hogy azt javaslom, hogy legyen egy olyan 

bizottság, amelyik a közbeszerzési munkacsoportunknak a feladatát látja el, vagy akár tartalmilag 

is az, amiben legyen öt tag. Az egyik tagja mindenképpen legyen a Cégvezető Úr, és mellette 

legyen négy képviselő, mégpedig ketten a jobboldalról és ketten a baloldalról. Ez a javaslatom,  a 

jogi megoldást pedig a Jegyző Asszonytól szeretném kérni.  

 

Radványi G. Levente alpolgármester: köszönöm. Más részéről érkezett-e javaslat? Más óhajt-e 

hozzászólni? Nem, köszönöm! 

Tehát ezt tartalmazná akkor a 3. pont Wachsler Tamás képviselő úr javaslata alapján. Tehát 

felkérjük a VSz. Rt.-t, hogy február 14-ére… pillanat! Nem, tehát a 2. pont: felkérjük a VSz. Rt.-

t, hogy február 14-ével dolgozza ki a műszaki és pénzügyi feltételt, valamint készítsen arra 

vonatkozóan részletes üzleti tervet. A testület közbeszerzési eljárásról úgy dönt, hogy a február 

14-ét követően munkacsoportot hoz létre a közbeszerzés lefolytatására, az alább vázolt 

fölállással. Csak így tudom elképzelni a javaslatot.  

Van-e ezzel kapcsolatban? Tehát azt tartalmazza, hogy február 14-én létrehozunk 

munkacsoportot.  

Elnézést, kérném a Cégvezető Urat, tartózkodjon  most az információkéréstől itt. Egyenlőre a 

testületi ülésen határozathozatalra készülünk.  

Hármas pont akkor változatlan maradna, hiszen május 31-ig valósítsa meg a műszaki feltételeket.  
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A négyes pontban pedig akkor az, hogy az Alpolgármestert a testület 2006. februári ülésére 

készítse elő a belváros forgalmi rendjéről és fizetőparkolók rendjéről és a parkolási díjakról 

szóló, módosított rendelet jelen határozat szerinti módosításának tervei helyett az, hogy ezen 

ülésen elhangzott rendeleti javaslatok összegzését, és terjessze a testület elé, hogy a bizottság 

rendes napirendi pontként tárgyalva a bizottságok döntése alapján pontszerűen lehessen dönteni 

az egyes rendeleti pontokról. Kérdezem, hogy befogadva Wachsler Tamás képviselő javaslatát, 

mely szerint akkor február 14-re elkészüljön a VSz. Rt.-nek ez az anyaga, illetve, hogy február 

14-én létrehozunk egy ilyen munkacsoportot, a harmadik pontnak a fönntartásával és a negyedik 

pontnak az ilyentén módosításával kapcsolatban van-e valakinek eltérő véleménye? Amennyiben 

nem, akkor kérném azt, hogy szavazzunk együtt a határozati javaslatról azzal a kiegészítéssel, 

hogy az egyes határozati pontban még beszúrásra kerül: „meghatározott díjakkal és egyéb 

feltételekkel a külön szavazással meghatározott fizetési mód szerint”. Hiszen már arról 

döntöttünk, hogy 4 M Ft, stb. Kérem a Képviselő-testületet, hogy szavazzunk a határozati 

javaslatról.  

  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1070   Száma: 2006.01.24/0/0/ 

Ideje: 2006.jan..24 20:21 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 11 78.57 61.11 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 3 21.43 16.67 

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 - 

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 - 
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dr. Bindorffer Györgyi Tart. - 

Simonyi György Tart. - 

Szegő Eta Tart. - 

dr. Dragon Pál Távol - 

Eszes Sándor Távol - 

Wachsler Tamás Távol - 

Zsigmondi Éva Távol - 

 

 

 

Radványi G. Levente alpolgármester: a testület 11 igen, 3 tartózkodással a határozati javaslatot 

elfogadta. Köszönöm szépen.  
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Fülöp Zsolt képviselő: ügyrendi javaslata, hogy a mai nap során már csak a következő napirendi 

pontokat tárgyalja a Képviselő-testület: 2., 3., 4., 6., 8., 9., 14., 15., 16., 20., 21. és a 22., a többit 

vegyék le napirendről és a következő testületi ülésen tárgyalják meg.  

 

Simonyi György képviselő: javasolja, előtte beszélje át a testület, hogy egyes napirendi 

pontokról vita nélkül tud-e dönteni.  

 

Magyar Judit képviselő: a 11. sürgősségi indítványt is javasolja a mai napon megtárgyalásra.  

 

Radványi G. Levente alpolgármester: nem javasolja Magyar Judit által indítványozottakat, 

várják meg, míg a testület teljes létszámban határozhat az előterjesztésről.  

Fülöp Zsolt képviselő ügyrendi javaslatát szavazásra bocsátja.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1071   Száma: 2006.01.24/0/0/ 

Ideje: 2006.jan..24 20:26 

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 10 90.91 55.55 

Nem 0 0.00 0.00 

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 - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hankó László Igen - 

Horváth Győző 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 - 
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dr. Dietz Ferenc Távol - 

dr. Dragon Pál Távol - 

Eszes Sándor Távol - 

Lakatos Pálné Távol - 

Wachsler Tamás Távol - 

Zsigmondi Éva Távol - 

 

     

 

 

 

19.  Előterjesztés az Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 

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

Előadó: Radványi G. Levente alpolgármester 

 

 

Radványi G. Levente alpolgármester: jelzi, hogy előterjesztés-kiegészítés került kiosztásra.  

Kérdés, hozzászólás nem lévén a rendelet-tervezetet szavazásra bocsátja.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1072   Száma: 2006.01.24/1/0/ 

Ideje: 2006.jan..24 20:27 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elutasítva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 9 81.82 50.00 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 2 18.18 11.11 

Szavazott 11 100.00 61.11 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 7   38.89 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Benkovits György Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hankó László Igen - 

Horváth Győző Igen - 

dr. Kiss László Igen - 

Magyar Judit Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 
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Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Simonyi György Tart. - 

Szegő Eta Tart. - 

dr. Bindorffer Györgyi Távol - 

dr. Dietz Ferenc Távol - 

dr. Dragon Pál Távol - 

Eszes Sándor Távol - 

Lakatos Pálné Távol - 

Wachsler Tamás Távol - 

Zsigmondi Éva Távol - 

 

     

Radványi G. Levente alpolgármester: ügyrendi javaslata, hogy a Képviselő-testület szavazzon 

azon kérdés tekintetében, hogy folytassa-e a napirend tárgyalását, vagy rekessze be a testületi 

ülést.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1073   Száma: 2006.01.24/1/0/ 

Ideje: 2006.jan..24 20:30 

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 10 90.91 55.55 

Nem 1 9.09 5.56 

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 - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hankó László Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Magyar Judit Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 

Simonyi György Igen - 

Szegő Eta Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 
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dr. Kiss László Nem - 

dr. Bindorffer Györgyi Távol - 

dr. Dietz Ferenc Távol - 

dr. Dragon Pál Távol - 

Eszes Sándor Távol - 

Lakatos Pálné Távol - 

Wachsler Tamás Távol - 

Zsigmondi Éva Távol - 

 

     

 

 

 

 

 

20.  Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatának a helyi adókról és az adózás 

rendjéről szóló, módosított 64/2003. (XII.18.) Önk. sz. rendelet módosításáról 

 Előadó: Radványi G. Levente alpolgármester 

 

 

Radványi G. Levente alpolgármester: a bizottságok támogatása alapján a rendelet-tervezet 1. sz. 

változatát szavazásra bocsátja.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1074   Száma: 2006.01.24/2/0/ 

Ideje: 2006.jan..24 20:32 

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: 

 

Benkovits György Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hankó László Igen - 

Horváth Győző Igen - 
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dr. Kiss László 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 - 

Lakatos Pálné Távol - 

Wachsler Tamás Távol - 

Zsigmondi Éva Távol - 

 

     

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2/2006. (I.31.) Önk. számú rendelete 

Szentendre Város Önkormányzatának a helyi adókról és az adózás rendjéről szóló 64/2003. 

(XII.18.) Önk. sz. rendelet módosításáról 

 

 

 

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

módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésben, valamint a helyi adókról szóló, 

többször módosított 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 

Szentendre Város Önkormányzatának a helyi adókról és az adózás rendjéről szóló 64/2003. 

(XII.18.) Önk. sz. rendeletének (a továbbiakban R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 

 

1. § 

 

A R. 17. §-ának (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

Az adó mértéke – a 16. § (1) bekezdése szerinti adókötelezettség esetén – személyenként és 

vendégéjszakánként - 200 Ft/fő/éjszaka 

 

2. § 

 

(1) E  rendelet  a  kihirdetése napján lép hatályba. 

(2) A rendelet  kihirdetésével egyidejűleg hatályát veszti a R. 18. § (2) bekezdésének a), b) 

 és c) pontja. 

(3) A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik. 
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21. Előterjesztés a luxusadóról szóló helyi rendelet megalkotásáról (koncepció) 

Előadó: Radványi G. Levente alpolgármester 

 

 

Radványi G. Levente alpolgármester: jelzi, hogy a bizottságok a határozati javaslat 2. változatát 

javasolják, azt szavazásra bocsátja. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1075   Száma: 2006.01.24/3/0/ 

Ideje: 2006.jan..24 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: 

 

Benkovits György Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hankó László Igen - 

Horváth Győző Igen - 

dr. Kiss László 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 - 

Lakatos Pálné Távol - 

Wachsler Tamás Távol - 

Zsigmondi Éva Távol - 
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Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

18/2006. (I.24.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri az Alpolgármestert, hogy a 

luxusadóról a rendelettervezetet a 2006. februári képviselő-testületi ülésre terjessze elő. 

 

Felelős:  Alpolgármester 

Határidő:  2006. februári képviselő-testületi ülés 

 

 

 

 

 

22. Előterjesztés a közterületen reklámcélra használható felületeket kezelő szervezet vagy 

személy kiválasztásáról 

Előadó: Radványi G. Levente alpolgármester 

 

 

Radványi G. Levente alpolgármester: a Költségvetési és Vagyon Bizottság javaslatát 

előterjesztőként befogadja – 2. pont: „a szerződést 1 és 5 év közötti időtartamra kösse, és 

sávosan adjon erre ajánlatot.”  – és a módosított határozati javaslatot szavazásra bocsátja.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1076   Száma: 2006.01.24/4/0/ 

Ideje: 2006.jan..24 20:34 

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: 

 

Benkovits György Igen - 
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Fülöp Zsolt Igen - 

Hankó László Igen - 

Horváth Győző Igen - 

dr. Kiss László 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 - 

Lakatos Pálné Távol - 

Wachsler Tamás Távol - 

Zsigmondi Éva Távol - 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

19/2006. (I.24.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

 

1. a 323/2005. (IX. 13.) Kt. sz. határozatát visszavonja;  

2. felkéri az Alpolgármestert, hogy gondoskodjon a közterületen reklámcélra használható 

felületeket kezelő személy, vagy szervezet kiválasztására – szükség esetén közbeszerzési 

– pályázat lefolytatásáról és felhatalmazza, hogy a 2. pontban meghatározott döntést 

követően a szerződést 1 és 5 év közötti időtartamra megkösse, és sávosan adjon erre 

ajánlatot; 

3. a pályázatot lezáró döntés meghozatalának jogát a Pénzügyi- és Ellenőrző Bizottságra 

ruházza át. 

 

Felelős:  1,2. pont: Alpolgármester 

3. pont:  Pénzügyi- és Ellenőrző Bizottság Elnöke 

Határidő:  1. pont: azonnal 

  2, 3. pont:  2006. március 31. 
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23. Előterjesztés Szentendre Város Egészségügyi Intézménye intézményvezetői pályázaati 

kiírásban lévő, adminisztrációs hiba kijavításáról és a kiírás pontosításáról 

Előadó: Radványi G. Levente alpolgármester 

 

 

dr. Pázmány Annamária képviselő: a Szociális és Egészségügyi Bizottság módosító javaslatát 

ismerteti.  

 

Radványi G. Levente alpolgármester: jelzi, a határozati javaslatban is úgy szerepel, hogy az 

előkészítő bizottságnak tagja a Pest Megyei Orvosi Kamara egy tagja. Kérdése, hogy a kamara 

egy tagja mindig orvos-e vagy valamilyen vezetési szint? 

 

dr. Pázmány Annamária képviselő: a Pest Megyei Kamara alelnöke vett részt eddig is, és ő 

nagyon jó véleményt adott.  

 

Radványi G. Levente alpolgármester: nem személyre kérdezett, hanem pozíciót illetően? 

Kérdése, hogy dr. Pázmány Annamária képviselő elfogadja-e, hogy a „tagja” kifejezés helyett a 

képviselője megnevezés szerepeljen.  

 

dr. Pázmány Annamária képviselő: egyetért a képviselője meghatározással! 

 

Radványi G. Levente alpolgármester: jelzi, hogy ez javításra kerül a határozati javaslat 3. 

pontjában.  

 

Magyar Judit képviselő: a határozati javaslat 3. pontjában az előkészítő bizottsággal 

kapcsolatban megjegyzi, hogy a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke jelenleg az érintett 

intézménynek az orvos igazgatója. Kérdése, hogy ez nem okoz-e összeférhetetlenséget?  

 

Radványi G. Levente alpolgármester: a megfogalmazást javasolja a következőkre pontosítani: a 

SZEB által kijelölt személy!  

Megállapítja, hogy Magyar Judit képviselő elfogadja a megfogalmazást. 

Az elhangzott kiegészítésekkel a határozati javaslatot szavazásra bocsátja.  
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Szavazás eredménye 

 

#: 1077   Száma: 2006.01.24/5/0/ 

Ideje: 2006.jan..24 20:39 

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 10 100.00 55.56 

Nem 0 0.00 0.00 

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: 

 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hankó László Igen - 

Horváth Győző Igen - 

dr. Kiss László 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 - 

dr. Dragon Pál Távol - 

Eszes Sándor Távol - 

Lakatos Pálné Távol - 

Wachsler Tamás Távol - 

Zsigmondi Éva Távol - 
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Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

20/2006. (I.24.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

1. a határozat mellékletét képező tartalommal elfogadja Szentendre Város Egészségügyi 

Intézmény intézményvezetői pályázat kiírásának szövegét azzal, hogy a magasabb vezetői 

megbízás időtartama 5 év, kezdete 2006. július 1.,  a pályázat beadásának határideje az 

Egészségügyi Közlönyben való megjelenéstől számított 30 nap., a pályázatok elbírálására a 

Képviselő-testület a júniusi rendes ülésén kerül sor.  

2. utasítja a Alpolgármestert, hogy a pályázati felhívás Egészségügyi Közlönyben történő 

megjelenéséről intézkedjen. 

3. a pályázati eljárás lefolytatásához előkészítő  bizottságot hoz létre, melynek tagjai: 

- a Alpolgármester; 

- a Szociális és Egészségügyi Bizottság által kijelölt személy; 

- a Pest Megyei Orvosi Kamara egy képviselője; 

- a közalkalmazotti tanács egy tagja. 

4.  a 439/2005. (XII.13.) Kt. sz. határozatát hatályon kívül helyezi.  

 

Felelős: Alpolgármester 

Határidő: folyamatos 
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1. számú melléklet 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot ír ki az alábbi intézményvezetői 

álláshely betöltésére: 

 

Meghirdetett munkahely:  

Szentendre Város Egészségügyi Intézményei intézményvezető  

2000 Szentendre, Kanonok u. 1. 

 

Betöltendő munkakör (beosztás), ellátandó feladatok: 

Szentendre Város Egészségügyi Intézményei elnevezésű önkormányzati költségvetési szerv 

vezetése. Az intézményvezető felelős a költségvetési szerv feladatainak ellátásáért, az intézmény 

használatában, tulajdonában lévő vagyonelemek megőrzéséért, jogszabályban előírtak szerinti 

kezeléséért. Az intézmény vezetője a beosztott közalkalmazottak felett munkáltatói jogkört 

gyakorol. 

 

Képesítési és egyéb feltételek: 

– orvostudományi vagy egyéb egyetemi szintű iskolai végzettség és egészségügyi 

(szak)menedzseri (vagy egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési szakon szerzett) 

képesítés 

– legalább 5 éves vezetői gyakorlat 

 

Pályázathoz csatolni kell: 

– iskolai végzettséget igazoló okmányok másolatát 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt 

– az intézmény vezetésére vonatkozó vezetői, szakmai és fejlesztési elképzeléseket tartalmazó 

vezetési programot 

 

A magasabb vezetői megbízás időtartama: 

2006. július 1. – 2011. június 30. 

 

Pályázat beadási határideje: 

Az Egészségügyi Közlönyben való megjelenéstől számított 30 nap. 

 

Pályázat elbírálásának határideje: 

A pályázatokról Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt a júniusi rendes 

ülésén. A pályázatokat az erre a célra létrehozott előkészítő Bizottság véleményezi. 

 

Az állás betöltésének időpontja: 

2006. július 1. 

 

Díjazás: 

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a törvény 

végrehajtásáról szóló 233/2000. (XII.23.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete szerint a magasabb 

vezetői megbízással járó illetmény 
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Pályázatot az alábbi szöveget feltüntetve az alábbi címre kell megküldeni: 

"SZEI intézményvezetői pályázat" 

Szentendre Város  Polgármestere 

2000 Szentendre Városház tér 1-3. 

 

Pályázattal kapcsolatos felvilágosítás:  

Szentendre Város Önkormányzat Polgármestere T.: 06-26 503-347 

dr. Gerendás Gábor 

mb. közigazgatási irodavezető 

T.: 06-26-503-341 
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25. Előterjesztés Szentendre Szabadtéri Néprajzi Múzeum Közalapítvány, valamint a 

Szentendréért Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról 

Előadó: Radványi G. Levente alpolgármester 

 

 

Radványi G. Levente alpolgármester: észrevétel nem lévén a határozati javaslatot szavazásra 

bocsátja.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1078   Száma: 2006.01.24/6/0/ 

Ideje: 2006.jan..24 20:40 

Típusa: Nyílt 

Határozat; 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: 

 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hankó László Igen - 

Horváth Győző Igen - 

dr. Kiss László Igen - 

Magyar Judit Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 

Simonyi György Igen - 

Szegő Eta Igen - 

Wachsler Tamás Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Benkovits György Távol - 

dr. Bindorffer Györgyi Távol - 

dr. Dietz Ferenc Távol - 

dr. Dragon Pál Távol - 

Eszes Sándor Távol - 

Lakatos Pálné Távol - 

Zsigmondi Éva Távol - 
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Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

21/2006. (I.24.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

1.) a Szentendre Szabadtéri Néprajzi Múzeum Közalapítvány (továbbiakban: Skanzen 

Közalapítvány) Alapító Okiratát  az alábbiak szerint módosítja: 

 

Skanzen Közalapítvány Alapító Okirat 8. pontjában meghatározott Kuratórium tagjai 

felsorolásánál Miakich Gábor (2000, Szentendre, Szmolnyica sétány 7/6.) helyére az alábbi 

név és lakcím kerül: 

 

„Radványi G. Levente alpolgármester 

2000, Szentendre, Rózsa köz 1/3.” 

 

 

2.) utasítja Skanzen Közalapítvány Kuratórium elnökét, hogy a módosítással egységes 

szerkezetbe foglalt és a határozat 1. számú mellékletét képező Alapító Okirat Pest Megyei 

Bírósághoz történő benyújtásáról gondoskodjon. 

 

3.) a Szentendréért Közalapítvány Alapító Okiratának 8.6 pontjában rögzített Kuratórium 

elnökének megnevezett Miakich Gábor (2000, Szentendre, Szmolnyica sétány 7/6.) helyére az 

alábbi név és lakcím kerül: 

 

„Radványi G. Levente alpolgármester 

2000, Szentendre, Rózsa köz 1/3.” 

 

4.) a Szentendréért Közalapítvány Alapító Okiratának 8.6 pontjában az „alapításkor” szó 

törlésre kerül. 

 

5.) utasítja a Szentendréért Közalapítvány Kuratóriumának elnökét, hogy a módosítással 

egységes szerkezetbe foglalt és a határozat 2. sz. mellékletét képező Alapító Okirat Pest Megyei 

Bírósághoz történő benyújtásáról gondoskodjon. 

 

 

Felelős:      1. pont: Alpolgármester 

         2. pont: Skanzen Közalapítvány Kuratórium elnöke 

         3-4. pont: Alpolgármester 

         5. pont: Szentendréért Közalapítvány Kuratórium elnöke 

 

Határidő:  1 -4. pont:   azonnal 

                   2. és 5. pont: 2006. március 24. 
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ALAPÍTÓ  OKIRAT 
  

  

A Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Alapító) úgy 

rendelkezik, hogy mint a települési önkormányzat, a település fejlesztése, a közösségi 

feladatok megoldásának elősegítése, a közművelődési, tudományos művészeti 

tevékenység rögzítése, fejlesztése, az ifjúságpolitika és az ifjúság szórakozásának 

színvonalas ellátása, valamint a városi munkahelyteremtés, foglalkoztatás elősegítése 

érdekében a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 8. § (1) bekezdésében 

(továbbiakban: Ötv.) foglalt felhatalmazás alapján a Polgári Törvénykönyv 74/G. § 

(továbbiakban: Ptk.) rendelkezéseinek figyelembevételével, valamint az 58/1995. 

(IV.11.) Önk. számú képviselő-testületi határozatban foglaltak szerint Közalapítványt 

hoz létre. 

  

1.         A Közalapítvány neve: 
  

Szentendre Szabadtéri Néprajzi Múzeum Közalapítvány (továbbiakban: Közalapítvány) 

  

2.         A Közalapítvány székhelye: 
  

H. 2001 Szentendre, Sztaravodai út, Pf.: 63. 

  

3.         A Közalapítvány jogállása: 
  

A Közalapítvány a Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 5. §-ban foglalt 

rendelkezések szerint kiemelkedően közhasznú szervezet, arra tekintettel, hogy az Ötv. 8. § (1) 

bekezdésben foglalt rendelkezéseknek megfelelően az Önkormányzatra rótt kötelező közfeladatot 

lát el. 

A Közalapítvány vállalja, hogy közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete 

pártoktól független azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 

  

4.         A Közalapítvány célja: 
  

a.)    a város kulturális életének, közművelődési tevékenységének színesítése, e tevékenység 

 

b.)    a Szentendrei Nyár c. rendezvénysorozat, illetve a Tavaszi Fesztivál városra háruló 

 

c.)    a városi rendezvények, az Önkormányzat által szervezett ünnepségek, rendezvények (városi 

gyűlések, megemlékezések, mulatságok, búcsúk, esküvők, ifjúsági találkozók, táborozások, 

stb.) helyeinek biztosítása, illetve ezen rendezvények lebonyolításában való közreműködés 

 

d.)    a város közoktatási feladatában való aktív bekapcsolódás fejlesztése, művelése az óvodai, 

általános- és középiskolai oktatás területén, valamint ezen programokban való hathatós 
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e.)    a pedagógusok továbbképzésében való részvétel és felkészítés a nemzeti és nemzetiségi 

 

f.)      a felnőttek és fiatalok nemzeti, nemzetiségi hagyományokon alapuló és arra épülő 

 

g.)    a város idegenforgalmának szabályozott és színvonalas megteremtésében való részvétel 

biztosítása, az idegenek fogadásában való együttműködés, az ún. Szentendre Programcsomag 

 

h.)    a közvetlen környezet, a környezetvédelem és kulturális örökség megőrzésében, védelmében 

 

i.)      a város tudományos életében való közreműködés, illetve ilyen irányú rendezvények 

 

j.)      a népi építészet, épületkultúra és életmódkutatás, valamint a népi műemlékek védelmének, 

kutatásának támogatása, közelebbről az országos és regionális szabadtéri néprajzi múzeumok 

és gyűjtemények tevékenységének segítése és propagálása. 

  

5.         A célok szerinti vagyonfelhasználás: 
  

E fenti célok elérése érdekében a: 

Közalapítvány vagyonát a Közalapítvány az alábbiakban meghatározott módon használhatja fel: 

-         tudományos, ismeretterjesztő kiadványokat készít és ad ki, valamint terjeszt, 

konferenciákat, tudományos szimpóziumokat szervez, illetve azok megszervezésében 

 

-         támogatja olyan programok, tematikák kidolgozását, kidolgoztatását, amelyek az 

 

-         segítséget nyújt a Szabadtéri Néprajzi Múzeum (továbbiakban: Múzeum) kiállítás-

fejlesztő, kiállítás-építő, bemutató munkájának biztosítására, a hagyományos paraszti 

életforma, gazdálkodás és kézműipari tevékenység múzeumi bemutatására, ilyen 

rendezvények, kézműves p  

-         támogatást nyújt a Múzeum nemzetközi elismertségének fokozásához, kapcsolatainak 

 

-         anyagilag támogatja a Múzeumon keresztül az idegenforgalomba, közművelődésbe 

való bekapcsolódást, kiadványok készítésével, előállításával, múzeumi emléktárgyak 

készítésével, terjesztésével, leporellók, katalógusok, videofilmek, CD-k, hanglemezek, 

hangkazetták előállításával, illetve a Múzeum tevékenységéhez kapcsolódó 

ünnepségek, programok, fogadások, filmforgatások szervez  

-         támogatja olyan együttműködés jogi kereteinek megteremtését, ami a fenti célok 

elősegítését szolgálja. 

  

Jellege szerint a vagyonfelhasználás körében az egyes támogatások, illetve meghatározott támogatás 

nyújtása pályázat útján történhet, mely pályázatnak minden esetben nyíltnak, illetve a pályázati eljárásnak 

szabályozottnak kell lennie, továbbá biztosítani kell a pályázatban kiírt feltételek tisztaságát. 

A pályázat nem tartalmazhat olyan feltételeket, amelyekből - az eset összes körülményei 

mérlegelésével - megállapítható, hogy a pályázatnak előre meghatározott nyertese van. (színlelt 

pályázat) 
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A Közalapítvány a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére a közhasznú 

szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. § c.) 3., 4., 5., 6., 7., 13. pontjában foglalt 

tevékenységet folytat. 

  

  

 

 

6.         A Közalapítvány vagyona: 
  

a.)    a Közalapítvány induló vagyona az alapító által rendelkezésre bocsátott 100.000,-Ft, azaz 

 

b.)    a Közalapítvány nyitott, így vagyonrészévé válnak a Közalapítványhoz a későbbiekben 

csatlakozó bel- és külföldi természetes és jogi személyek pénzbeni és dologi adományai, 

amennyiben a felajánlást a Közalapítvány Kuratóriuma elfogadja. 

  

A közalapítványi vagyon felhasználásáról, az arról való rendelkezésekről a 3. pontban 

meghatározott keretek között a jogszabályi felhatalmazás, valamint a hatályos jogszabályi 

rendelkezések figyelembe vételével a Kuratórium dönt azzal a megkötéssel, hogy a 

Közalapítvány vállalkozási tevékenysége csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, 

azokat nem veszélyeztetve történik. 

  

7.         A Közalapítvány gazdálkodása: 
  

A Közalapítvány éves pénzügyi terv alapján gazdálkodik, mely a várható bevételeket és 

kiadásokat oly módon tartalmazza, hogy azok egymással egyensúlyban legyenek. 

  

A Közalapítvány gazdálkodása során elért eredményét kizárólag céljaival összhangban, az alapító 

okiratban meghatározott tevékenységére fordíthatja, azt fel nem oszthatja. 

  

Amennyiben a Közalapítvány az államháztartás alrendszereitől támogatásban részesül, úgy arra 

az azt biztosító támogatóval köteles szerződést kötni, melyben annak feltételeit felek rögzítik, 

különösen az elszámolás feltételeit és módját. 

 

Az igénybe vett támogatások az alapítvány által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által 

megismerhetők. 

 

Az igénybe vehető támogatási lehetőségeket, azok mértékét és feltételeit sajtó útján (országos, 

vagy helyi napilap) nyilvánosságra kell hozni. 

 

A Közalapítvány gazdálkodásával, tevékenységével, az adományok juttatásával, illetve a 

kedvezményezetteket érintő döntéseivel kapcsolatos tájékoztatás Szentendre Város Polgármesteri 

Hivatal hirdető tábláján, valamint a jelen alapító okiratban szabályozott döntés szerint évente 

helyi, vagy megyei napilapban kerül meghirdetésre. 

  

A Közalapítvány gazdálkodásáért, vagyonkezeléséért felelős személyt, valamint támogatót, 

illetve e személyek Ptk. 685. §-a szerinti hozzátartozóját cél szerinti támogatásban, juttatásban 
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nem részesítheti, kivéve azon szolgáltatásokat, amelyek a célokkal összhangban bárki által 

igénybe vehetők. 

  

A Közalapítvány a hatályos számviteli szabályok alapján éves beszámolót készít, amelyet 

okleveles könyvvizsgáló hitelesít és a felügyelő bizottság megtárgyal, véleményez a Kuratórium 

számára. A Kuratórium által elfogadott beszámolót az Alapító részére meg kell küldeni. 

  

 

 

 

8.         A Közalapítvány vagyon kezelője: 
  

A közalapítványi vagyon kezelője és legfőbb döntést hozó szerve az alapító által az alábbiak 

szerint létrehozott és működő Kuratórium, melynek felelőssége, hogy a Közalapítvány céljaira 

rendelt vagyont leghatékonyabban működtesse, figyelemmel a közhasznúsági szabályokra is.  

 

A Kuratórium az elnökből, a titkárból, valamint öt tagból áll. 

 

A Kuratórium titkárát a Kuratórium tagjai választják saját maguk közül. 
  

Valamely közhasznú szervezet megszűnését követő 2. évig nem lehet a Kuratórium tagja az a 

személy aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két évben 

legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti 

köztartozását nem egyenlítette ki. 

  

A Kuratórium elnöke az alapító által e tisztségre felkért és megbízott személy.  

  

A Kuratórium többi tagja közül két tag személyére az alapító azzal tesz javaslatot, hogy az egyik 

személy Szentendre város mindenkori polgármestere, a másik személy pedig Szentendre Város 

Önkormányzatának mindenkori jegyzője legyen. 

E két tag megbízatása értelemszerűen kapcsolódik a tisztségük betöltésének és megbízatásuk 

idejéhez. 

  

Ennek megfelelően a Kuratórium összetétele az alábbiak szerint alakul: 

  

A Kuratórium elnöke:  Dr. Füzes Endre 

    1124 Budapest, Tornaalja u. 4. 

  

A Kuratórium tagjai:  Kurdics Endrei Judit 

    2000 Szentendre, Ászok u. 5. 

   

    Radványi G. Levente alpolgármester 

    2000 Szentendre, Rózsa köz 1/3.34  

  

     dr. Molnár Ildikó jegyző 

                                                 
34Az alapító 21/2006. (I. 24.) Kt. sz. határozatával elfogadta. 
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    1102 Budapest, Állomás u. 3.2 

  

 Dr.Viga Gyula 

    3529 Miskolc, Szilvás u. 2. 

     

    Dr.Bereczki Lóránt 

    1172 Budapest, Jászkisér u. 13. 

  

    Dr.Cseri Miklós 

    2000 Szentendre, Lejtő u. 4. 

  

A Kuratórium tagja, illetve az ennek jelölt személy, amennyiben más közhasznú szervezetnél is 

vezető tisztséget tölt be, köteles erről a Közalapítványt tájékoztatni. 

  

 

 

9.         A Kuratórium működése és hatásköre: 
  

A Kuratórium szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülésezik. A Kuratórium üléseit 

az elnök akadályoztatása esetén a Kuratórium titkára hívja össze, oly módon, hogy a napirendi 

pontokat tartalmazó meghívó az ülést megelőző öt nappal a meghívottakhoz megérkezzék. 

 

Rendkívüli ülést kell összehívni, ha a tagok egyharmada azt írásban a cél és az ok megjelölésével 

kéri. 

Az elnök ez esetben az előterjesztett kérelem szerint az abban megjelölt napirenddel köteles 

összehívni a Kuratórium ülését. 

 

A Kuratórium ülését az elnök vezeti, akadályoztatása esetén a Kuratórium titkára, a titkár 

akadályoztatása estén a Kuratórium bármely tagja, ha a tagot erre a Kuratórium elnöke, vagy 

titkára írásban felkérte. 

 

A Kuratórium ülései általában nem nyilvánosak, de bizonyos esetekben a Kuratórium egyes 

napirendi pontok tekintetében az ülést nyilvánossá teheti. 

  

A Kuratórium üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni, amelyet a levezető elnök és egy felkért tag 

hitelesít. 

A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a Kuratórium, újra kezdett számozással ellátott lehetőleg 

szószerint rögzített döntéseit (határozatait) és legfontosabb megállapításait, azok részletes 

tartalmát, időpontját, hatályát, illetőleg a döntést támogatók és ellenkezők számarányát, 

személyét. 

 

A Kuratórium döntéseit az érintettekkel közvetlenül a határozat megküldésével, jellege vagy az 

érintettek köre szerint a Polgármesteri Hivatal kiadványában vagy valamely országos napilapban 

közli, illetőleg hozza nyilvánosságra. 

  

                                                 
2új kuratóriumi tag személyében bekövetkezett változást, az alapító 197/2005. (V.10.) Kt. sz. határozatával elfogadta. 
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A Közalapítvány működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba előre jelzett és egyeztetett 

időpontban a Közalapítvány tisztségviselőjének alkalmazottjának jelenlétében bárki betekinthet. 

 

A Közalapítvány működésének, szolgáltatásai igénybevétele módjának, beszámolói közlésének 

nyilvánossága tekintetében hozott döntését a jegyzőkönyvnek szó szerint tartalmaznia kell. 

  

A Kuratórium akkor határozatképes, ha legalább négy tagja jelen van. Minden olyan kérdésben, 

amely a Múzeum tevékenységét érinti, a Kuratóriumban jelenlévő múzeumi dolgozó jelenléte 

kötelező. 

 

A Kuratórium döntéseit általában egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az 

elnök, vagy a levezető elnök szavazata dönt. 

  

A Kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek a 

hozzátartozója, (Ptk. 685. §) élettársa, továbbiakban: hozzátartozó, a határozat alapján 

 

a.)    kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 

b.)    bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. 

 

Nem minősül előnynek a Közalapítvány cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés 

nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás. 

  

10.               A Kuratórium kizárólagos feladat- és hatásköre: 
  

a.)     

b.)    dönt a Közalapítvány éves tevékenységi és pénzügyi tervéről, elfogadja a tevékenységéről és 

 

c.)     

d.)    beszámol a Közalapítvány működéséről (évente), továbbá mindazokról a kérdésekről, 

amelyeket a jogszabály, valamint az Alapító által felhatalmazott Felügyelő Bizottság 

 

e.)     

f.)      

g.)     

h.)    gondoskodik a gazdálkodással kapcsolatos legfont  

i.)       

j.)     döntés abba a kérdésben, hogy az alapítvánnyal kapcsolatos közlések mely sajtó orgánumban 

és milyen tartalommal kerülnek közzétételre. 

 

A Kuratórium az a.), b.), c.), e.), f.),  és g.) pontokban meghatározott kérdésekben a döntéseit 

kétharmados szótöbbséggel hozza. 

  

11.               A Kuratórium elnöke: 
  

A Kuratórium elnöke irányítja a Kuratórium munkáját, összehívja és vezeti a Kuratórium üléseit. 
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Önállóan képviseli a Kuratóriumot harmadik személyekkel szemben. 

A bankszámla feletti rendelkezési jogosultság tekintetében a Kuratórium elnöke a Kuratórium 

bármely tagjával együttesen jogosult aláírásra. Külön szabályozott módon az elnök erre a 

Kuratórium titkárát bármely taggal közösen korlátozott mértékben felhatalmazhatja. 

 

A Kuratórium elnöke dönt minden olyan kérdésben, amelynek eldöntése a Kuratórium 

kizárólagos feladat- és hatáskörén túl a folyamatos működéshez szükséges. 

 

A Kuratórium elnöke gyakorolja a Kuratórium döntése alapján a Közalapítvány munkáját segítő 

személyek és esetlegesen létrehozott szervezeti egységek és szervezetek dolgozói feletti 

munkáltatói jogokat. 

  

A Közalapítvány dolgozóinak munkaviszonyának létesítéséhez és megszüntetéséhez a 

Kuratórium elnöke kikéri a Kuratórium véleményét. 

  

12.               A Felügyelő Bizottság: 
 Az Alapító a Közalapítvány kezelő szervének ellenőrzésére háromtagú Felügyelő Bizottságot 

hoz létre, amelynek tagjait az Alapító három évre kéri fel. 

 

A Bizottság tagjai, illetve az ennek jelölt személy amennyiben más közhasznú szervezetnél is 

vezető tisztséget tölt be, köteles erről a Közalapítványt tájékoztatni. 

  

A Felügyelő Bizottsági tag tagsága ismételten meghosszabbítható. 

A Felügyelő Bizottság évenként vizsgálja az éves beszámoló és az elkészített könyvvizsgálói 

jelentés alapján a Közalapítvány működését és gazdálkodását. 

A gazdálkodás szakszerű ellenőrzése érdekében a Felügyelő Bizottság részére a Kuratórium 

döntéseit tartalmazó jegyzőkönyveket meg kell küldeni. 

  

A Felügyelő Bizottság vizsgálatot tarthat - bejelentés alapján -, ha a Közalapítvány céljait 

veszélyeztetve látja, ehhez külső szakértő segítségét is igénybe veheti. 

  

A Felügyelő Bizottságot minden kuratóriumi ülésre tanácskozási joggal meg kell hívni. 

A Felügyelő Bizottság évente egy alkalommal beszámol az Alapítónak, de az Alapító felkérésére 

bármikor részvizsgálatot tarthat. 

 

A Felügyelő Bizottság ügyrendjét és működését maga határozza meg. 

  

A Felügyelő Bizottság tagjai:   Vincze László  

      2000 Szentendre, Angyal u. 5. 

  

      dr. Beregnyei Józsefné 

      2000, Szentendre, Egres út 30/b3 

  

                                                 
3új felügyelő bizottsági tag személyében bekövetkezett változást, az alapító 197/2005. (V.10.) Kt. sz. határozatával 

elfogadta. 
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      Németh Lászlóné 

      1046 Budapest, Külső Szilágyi út 60. IV/11. 

  

A Bizottság tagját az Alapító írásbeli  indoklással visszahívhatja. 

  

Nem lehet a Bizottság tagja: 

  

a.)    a Kuratórium elnöke vagy tagja, 

b.)    aki a Közalapítvánnyal a megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló 

munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll, ha jogszabály másként 

nem rendelkezik, 

c.)    a Közalapítvány cél szerinti juttatásából részesül-kivéve a bárki által megkötés nélkül 

igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, 

d.)    az a.)-c.) pontban meghatározott személyek hozzátartozója (Ptk. 685. §) és élettársa. 

  

Valamely közhasznú szervezet megszűntét követő 2. évig nem lehet a Bizottság tagja az a 

személy aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két évben 

legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerint 

köztartozását nem egyenlítette ki. 

  

13.               A Közalapítvány működésének ideje: 
  

A Közalapítványt az Alapító határozatlan időre hozza létre. 

Ha a Közalapítvány a Ptk. 74/G. § (9) bekezdés alapján megszűnik, a Közalapítványnak az 

Alapítóra visszaszálló vagyona a Múzeumot illeti meg azzal a feltétellel, hogy köteles a 3. 

pontban meghatározott célokra fordítani, a 4. pontban meghatározott keretek között. 

  

14.               Záró rendelkezések: 
  

Jelen Alapító Okirat a Közalapítvány Alapítója annak nyilvántartásba vételét követően a Ptk. 

74/G. § (6) bekezdés rendelkezése alapján hivatalos lapban közzé teszi. 

Az Alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései irányadók. 

  

 Szentendre, 2006. január 24. 

  

  

                             Radványi G. Levente 

                               alpolgármester 

 

Záradék: ezen egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot Szentendre Város Önkormányzat 

Képviselő testülete a 21/2006. (I. 24.) Kt. számú határozatával elfogadta. 

 

ALAPÍTÓ OKIRAT 

A Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete /továbbiakban: Alapító/ úgy rendelkezik, 

hogy mint a települési önkormányzat, a település fejlesztése, a közösségi, kulturális feladatok 
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megoldásának elősegítése érdekében a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 8.§ (1) 

bekezdésében (továbbiakban: Ötv.) foglalt felhatalmazás alapján a Polgári Törvénykönyv 74/G. § 

(továbbiakban: Ptk.) rendelkezéseinek figyelembevételével, valamint a 148/1999. (XI.9.) Önk. sz. 

képviselő-testületi határozatban foglaltak szerint Közalapítványt hoz létre. 

1. A Közalapítvány neve: 

Szentendréért Közalapítvány (továbbiakban: Közalapítvány) 

2. A Közalapítvány székhelye: 

H. 2001 Szentendre, Városház tér 1-3. 

3. A Közalapítvány jogállása: 

3.1. A Közalapítvány a Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 5.§-ban foglalt 

rendelkezések szerint kiemelkedően közhasznú szervezet, arra tekintettel, hogy az Ötv. 8.§ (1) 

bekezdésben foglalt rendelkezéseknek megfelelően az Önkormányzatra rótt kötelező 

közfeladatot lát el. 

3.2. A Közalapítvány önálló jogi személy. 

3.3.  A Közalapítvány vállalja, hogy közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete 

pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 

4. A Közalapítvány célja: 

a)  a város kulturális életének színesítése, e tevékenységek színvonalának emelése a 

hagyományok ápolása, 

b)  feladatvállalás a szentendrei felnőtt és fiatalkorú lakosság kulturális, művészeti és ehhez 

kapcsolódó oktatási igényeinek ellátásában, valamint közreműködés a kulturált életvitelre való 

nevelésben, 

c)  Szentendre város kulturális rendezvényeinek, művészeti programjainak hatékony támogatása, 

d)   város oktatási,   művészeti,   kulturális   és   szociális   intézményei   fenntartásának, 

működésének biztosítása,   abban   való  közreműködés,   továbbá   ilyen szervezetek támogatása, 

valamint az ezzel kapcsolatos civil kezdeményezések elősegítése, 

e)  az oktatás és kultúra tárgyi feltételei biztosításában közreműködés, 

f) egészségügyi, szociális szervezetek, intézmények létrehozása, támogatása, 

g) tehetséggondozás, szociálisan hátrányos, egészségügyi problémákkal küzdő gyermekek, családok 

élethelyzetének javítása és gyógyításuk elősegítése, 

h) közreműködés az épített és természeti értékek védelmében. 

5. A célok szerinti vagyonfelhasználás: 
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5.1. E fenti célok elérése érdekében a Közalapítvány vagyonát a Közalapítvány az alábbiakban 

meghatározott módon használhatja fel: 

- pályáztatás útján biztosítja a korábbiakban meghatározott célok megvalósítását, támogatások 

odaítélését, 

- olyan szervezetek, programok támogatása, amelyek a célok megvalósításában való közreműködést, 

illetve működtetést elősegítik, 

- olyan támogatási formák kialakítása, amelyek az előbbi célok megvalósítását biztosítják, díjak, 

ösztöndíjak alapítása, odaítélése, amelyekben a 4. pont alatti célok megvalósulása biztosítható, 

- olyan programok működtetése, amelyek biztosítják az épített környezett védelmét, az oktatásban 

való megismertetését, illetve alkalmasak azok oktatásba való közvetlen bevonására, 

- közreműködés a művészeti kulturális intézmények állagának megóvásában, az oktatásban 

alkalmazott technikai eszközök fejlesztése, 

- a kulturális, művészeti képzésben való közreműködés, ilyen programok segítése, fenntartása, 

támogatása, 

- olyan együttműködési, támogatási, fenntartási jogi keretek megteremtése, illetve támogatása, 

amelyek e fenti célok megvalósítását szolgálják. 

5.2. Jellege szerint a vagyonfelhasználás körében az egyes támogatások, illetve meghatározott 

támogatás nyújtása pályázat útján történhet, mely pályázatnak minden esetben nyíltnak, illetve a 

pályázati eljárásnak szabályozottnak kell lennie, továbbá 

biztosítani kell a pályázatban kiírt feltételek tisztaságát. 

A pályázat nem tartalmazhat olyan feltételeket, amelyekből - az eset összes körülményei 

mérlegelésével - megállapítható, hogy a pályázatnak előre meghatározott nyertese van (színlelt 

pályázat). 

5.3. A Közalapítvány a társadalom és az egyének közös érdekeinek kielégítésére a közhasznú 

szervezetekről szóló 1997. évi CLVI törvény 26.§ c) pontjaiban foglalt: 

1. egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, 

2. szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, 

3. tudományos tevékenység kutatás, 

4. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, 

5. kulturális tevékenység, 

6. kulturális örökség megóvása, 

7. műemlékvédelem, 

8. természetvédelem, állatvédelem, környezetvédelem, 
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9. gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, 

10. hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, 

11. emberi és állampolgári jogok védelme, 

12. a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli 

magyarsággal kapcsolatos tevékenység, munkaerőpiacon hátrányos helyzetű 

rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és kapcsolódó 

szolgáltatások, 

13. sport a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott 

sporttevékenység kivételével, 

14. közrend és közlekedésbiztonság védelme, önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa-elhárítás, 

15. fogyasztóvédelem, 

16. rehabilitációs foglalkoztatás, 

17. munkaerő-piacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a 

kapcsolódó szolgáltatások, 

18. euroatlanti integráció segítése, 

19. közhasznú szervezetek számára biztosított - csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető - 

szolgáltatások, 

20. ár- és belvízvédelem ellátásához kapcsolódó tevékenység, 

21. a közforgalom számára megnyitott út, híd, alagút fejlesztéséhez, fenntartásához és 

üzemeltetéséhez kapcsolódó tevékenységet folytat. 

6.  A Közalapítvány vagyona: 

6.1. Közalapítvány induló vagyona az alapító által rendelkezésre bocsátott 500.000,-Ft, azaz 

Ötszázezer forint. 

6.2. A Közalapítvány nyitott, így vagyonrészévé válnak a Közalapítványhoz a későbbiekben 

csatlakozó bel- és külföldi természetes és jogi személyek pénzbeli és dologi adományai, 

amennyiben a felajánlást a Közalapítvány Kuratóriuma elfogadja. 

6.3.  A Közalapítványi  vagyon felhasználásáról,  az  arról  való  rendelkezésekről  az  5. pontban 

meghatározott keretek között a jogszabályi felhatalmazás, valamint a hatályos jogszabályi 

rendelkezések figyelembevételével a Kuratórium dönt azzal a megkötéssel, hogy a Közalapítvány 

vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem 

veszélyeztetve végezhet. 

7.  A Közalapítvány gazdálkodása: 

7.1. A Közalapítvány éves pénzügyi terv alapján gazdálkodik, mely a várható bevételeket és 

kiadásokat oly módon tartalmazza, hogy azok egymással egyensúlyban legyenek. 
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7.2. A Közalapítvány gazdálkodása során elért eredményét kizárólag céljaival összhangban, az 

alapító okiratban meghatározott tevékenységére fordíthatja, azt fel nem oszthatja. 

7.3. Amennyiben a Közalapítvány az államháztartás alrendszereitől támogatásban részesül, úgy 

támogatóval köteles szerződést kötni, melyben a támogatás feltételeit – különösen az elszámolás 

rendjét és módját - a felek rögzítik. 

7.4. Az igénybe vett támogatások és a Közalapítvány által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által 

megismerhetők. 

7.5. Az igénybe vehető támogatási lehetőségeket, azok mértékét és feltételeit sajtó útján a 

„Szentendre és Vidéke" című önkormányzati helyi lapokban nyilvánosságra kell hozni. 

7.6. A Közalapítvány gazdálkodásával, tevékenységével, az adományok juttatásával, illetve a 

kedvezményezetteket érintő döntéseivel kapcsolatos tájékoztatás, Szentendre Város Polgármesteri 

Hivatal hirdető tábláján, valamint az előbbiekben megjelölt tápokban kerül meghirdetésre. 

7.7. A Közalapítvány gazdálkodásáért, vagyonkezeléséért felelős személyt, valamint támogatót, 

illetve e személyek Ptk. 685.§-a szerinti hozzátartozóját cél szerinti támogatásban, juttatásban nem 

részesítheti, kivéve azon szolgáltatásokat, amelyek a célokkal összhangban bárki által igénybe 

vehetők. 

7.8. A Közalapítvány a hatályos számviteli és a közhasznú szervezetekre vonatkozó szabályok 

alapján éves gazdasági és közhasznúsági beszámolót készít, amelyet okleveles könyvvizsgáló 

hitelesít és a Felügyelő Bizottság megtárgyal, véleményez a Kuratórium számára. A Kuratórium 

által elfogadott beszámolót az Alapító részére meg kell küldeni, és a „Szentendre és Vidéke" című 

lapban közzé kell tenni. 

8.   A Közalapítvány vagyon kezelője: 

8.1. A Közalapítványi vagyon kezelője és legfőbb döntést hozó szerve az alapító által az alábbiak 

szerint létrehozott és működő Kuratórium, melynek felelőssége, hogy a Közalapítvány céljaira 

rendelt vagyont leghatékonyabban működtesse, figyelemmel a közhasznúsági szabályokra is. A 

Kuratórium az elnökből, valamint nyolc tagból áll. 

8.2. Valamely közhasznú szervezet megszűnését követő 2. évig nem lehet a Kuratórium tagja az a 

személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két évben 

legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti 

köztartozását nem egyenlítette ki. 

8.3.  A Kuratórium elnöke az alapító által e tisztségre felkért és megbízott személy. 

8.4.  A Kuratórium titkárát a Kuratórium tagjai választják saját maguk közül. 

8.5.  A Kuratórium tagjai közül az önkormányzati testület képviselőjének megbízatása 

értelemszerűen kapcsolódik e tisztségük betöltéséhez, illetőleg megbízatásuk időtartamához. 

8.6. Ennek megfelelően a Kuratórium összetétele az alábbiak szerint alakul:  

A Kuratórium elnöke: Szentendre város mindenkori polgármestere, az alapításkor: 
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Radványi G. Levente 

(2000 Szentendre, Rózsa köz 1/3.35) 

 

A Kuratórium tagjai:   

 

  Eredics Gábor 

(2000 Szentendre, Károly u. 28.) 

 

dr. Hernádi Emil 

(2000 Szentendre, Füge köz l.) 

 

Hortobágyiné Kisanyik Emília 

(2000 Szentendre, Martinovics u. 1.) 

 

Kovács Endre 

(2000 Szentendre, Bükkös part 21.) 

 

Magassy Sándor 

(2000 Szentendre, Radnóti u. 1.) 

 

Torba Nándor 

(2000 Szentendre, Szmolnyica sétány 18.) 

 

Szabó László 

(2000 Szentendre, Sztaravodai u. 9/a) 

 

Vincze Ottó 

(2000 Szentendre, Rózsakert 8.) 

8.7. A Kuratórium tagja, illetve az ennek jelölt személy, amennyiben más közhasznú 

szervezetnél is vezető tisztséget tölt be, köteles erről a Közalapítványt tájékoztatni. 

9.   A Kuratórium működése és hatásköre: 

9.1. A Kuratórium szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülésezik. A Kuratórium 

üléseit az elnök akadályoztatása esetén a Kuratórium titkára hívja össze, oly módon, hogy a 

napirendi pontokat tartalmazó meghívó az ülést megelőző öt nappal a meghívottakhoz 

megérkezzék 

9.2.  Rendkívüli ülést kell összehívni, ha a tagok egyharmada azt írásban a cél és az ok 

megjelölésével kéri. Az elnök ez esetben az előterjesztett kérelem szerint az abban megjelölt 

napirenddel köteles összehívni a Kuratórium ülését. 

9.3. A Kuratórium ülését az elnök vezeti, akadályoztatása esetén a Kuratórium titkára, a titkár 

akadályoztatása esetén a Kuratórium bármely tagja, ha a tagot erre a Kuratórium elnöke, vagy 

titkára írásban felkérte 

                                                 
35 Az alapító 21/2006. (I. 24.) Kt. számú határozatával elfogadta. 
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9.4. A Kuratórium ülései általában nyilvánosak kivéve azokban az esetekben, ha az ülés nyilvánossá 

tétele valamely személy személyiségi jogait sértené. 

9.5. A Kuratórium üléseiről jegyzőkönyvet kel! vezetni, amelyet a levezető elnök és egy felkért tag 

hitelesít. 

A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a Kuratórium - újra kezdett, számozással ellátott, lehetőleg szó 

szerint rögzített - döntéseit (határozatait) és legfontosabb megállapításait, azok részletes tartalmát, 

időpontját, hatályát, illetőleg a döntést támogatók és ellenzők számarányát, személyét. 

9.6. A Kuratórium döntéseit az érintettekkel közvetlenül a határozat megküldésével közli. 

A határozat jellege vagy az érintettek nagy száma esetén, a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján és a 

„Szentendre és Vidéke" című helyi lapban hozza nyilvánosságra. 

9.7. A Közalapítvány működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba előre jelzett és egyeztetett 

időpontban, a Közalapítvány tisztségviselőjének, alkalmazottjának jelenlétében, a Közalapítvány 

székhelyén bárki betekinthet. 

9.8. A Közalapítvány működésének, szolgáltatásai igénybevétele módjának, beszámolói közlésének 

nyilvánossága tekintetében hozott döntését a jegyzőkönyvnek szó szerint tartalmaznia kell, az ezzel 

kapcsolatos sajtótájékoztatást minden év április 30-ig hozza nyilvánosságra a Közalapítvány 

Kuratóriuma. 

9.9. A Kuratórium akkor határozatképes, ha legalább öt tagja jelen van. 

9.10. Határozatképtelenség esetén a Kuratóriumot az eredetileg meghirdetett napirenddel két héten 

belül ismételten össze kell hívni. Az így összehívott Kuratóriumi ülés a megjelentek számára 

tekintet nélkül határozatképes 

9.11. A Kuratórium döntéseit általában egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén 

az elnök, akadályoztatása estén a levezető elnök szavazata dönt. 

9.12. A Kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek a 

hozzátartozója, (Ptk. 685.§ b.) élettársa, továbbiakban: hozzátartozó, a határozat alapján: 

a)  kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 

b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. 

Nem minősül előnynek a Közalapítvány cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés 

nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás. 
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10. A Kuratórium kizárólagos feladat-, és hatásköre: 

10.1. 

a) dönt a Közalapítványnak juttatott adományok, felajánlások elfogadásáról; 

b) dönt a Közalapítvány éves tevékenységi és pénzügyi tervéről, elfogadja a tevékenységéről és 

gazdálkodásáról szóló éves beszámolókat; 

c) jóváhagyja a Közalapítvány éves mérlegét; 

d) beszámol a Közalapítvány működéséről (évente), továbbá mindazokról a kérdésekről, 

amelyeket a jogszabály, valamint az Alapító által felhatalmazott Felügyelő Bizottság meghatároz; 

e) a Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása; 

f) a Közalapítványi vagyon elidegenítése; 

g) hitel felvétele; 

h)  gondoskodik a gazdálkodással kapcsolatos legfontosabb adatok nyilvánosságra hozataláról; 

i) dönt a közhasznúsági jelentés elfogadásáról;  

j) dönteni abban a kérdésben, hogy az alapítvánnyal kapcsolatos közlés mely sajtóorgánumban és 

milyen tartalommal kerül közzétételre. 

10.2. A Kuratórium az a), b), c), e), í), és g) pontokban meghatározott kérdésekben a döntéseit 

egyszerű szótöbbséggel hozza. Egyéb kérdésekben a Kuratórium más szavazási arányt is 

meghatározhat. 

11. A Kuratórium elnöke: 

11.1. A kuratórium elnöke irányítja a Kuratórium munkáját, összehívja és vezeti a Kuratórium 

üléseit 

112  A Kuratórium elnöke dönt minden olyan kérdésben, amelynek eldöntése a Kuratórium 

kizárólagos feladat- és hatáskörén túl a folyamatos működéshez szükséges. Amennyiben a 

döntésnek anyagi vonzata van, a döntést a Kuratórium képviselőjének egyetértésével hozhatja 

meg. 

11.3.  A Kuratórium elnöke gyakorolja a Kuratórium döntése alapján a Közalapítvány munkáját 

segítő személyek és esetlegesen létrehozott szervezeti egységek és szervezetek dolgozói feletti 

munkáltatói jogokat. 

11.4.  A Közalapítvány dolgozói munkaviszonyának létesítéséhez és megszüntetéséhez a 

Kuratórium elnöke kikéri a Kuratórium véleményét. 
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12. Kuratórium képviselete: 

12.1. A Kuratóriumot harmadik személyekkel szemben az alapító által felkért kuratóriumi tag 

képviseli. Az alapításkor a Kuratórium képviselője; 

Torba Nándor 
(2000 Szentendre, Szmolnyica sétány 18.) 

12.2. A bankszámla feletti rendelkezési jogosultság tekintetében a Kuratórium képviselője a 

Kuratórium bármely tagjával együttesen jogosult aláírásra. A Szervezeti és Működési Szabályzatban 

szabályozott módon a Kuratórium képviselője erre a Kuratórium titkárát bármely taggal közösen 

korlátozott mértékben felhatalmazhatja, 

13. A Felügyelet Bizottság: 

13.1.  Az Alapító a Közalapítvány kezelő szervének ellenőrzésére háromtagú Felügyelő Bizottságot 

hoz létre, amelynek tagjait az Alapító három évre kéri fel. A Felügyelő Bizottsági tag tagsága 

ismételten meghosszabbítható. 

13.2.  A Felügyelő Bizottság vizsgálja, ellenőrzi a Közalapítvány működését és gazdálkodását. 

Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást 

vagy felvilágosítást kérhet, továbbá az Alapítvány könyveibe és irataiba betekinthet, azokat 

megvizsgálhatja. 

A gazdálkodás szakszerű ellenőrzése érdekében a Felügyelő Bizottság részére a Kuratórium döntéseit 

tartalmazó jegyzőkönyveket meg kell küldeni. 

13.3.  A Felügyelő Bizottság vizsgálatot tarthat – bejelentés alapján -, ha a Közalapítvány céljait 

veszélyeztetve látja, ehhez külső szakértő segítségét is igénybe veheti. 

13.4.  A Felügyelő Bizottságot minden kuratóriumi ülésre tanácskozási joggal meg kell hívni. A 

Felügyelő Bizottság tagja az Közalapítvány vezető szervének ülésén tanácskozási joggal részt 

vesz. 

13.5. A Felügyelő Bizottság köteles a Kuratóriumot tájékoztatni, és annak összehívását 

kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy 

a) az alapítvány működése során olyan jogszabálysértés vagy az alapítvány érdekeit egyébként 

súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek 

elhárítása, illetve enyhítése a Kuratórium döntését teszi szükségessé, 

b)a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel. 

13.6. Az intézkedésre jogosult Kuratóriumot a Felügyelő Bizottság indítványára - annak 

megtételétől számított harminc napon belül - össze kell hívni. A határidő eredménytelen eltelte 

esetén a Kuratórium összehívására a Felügyelő Bizottság is jogosult. 

13.7.  Ha az intézkedésre jogosult Kuratórium a törvényes működés helyreállítása érdekében 

szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni 

a törvényességi felügyeletet ellátó szervet 
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13.8.  A Felügyelő Bizottság évente egy alkalommal beszámol az Alapítónak, de az Alapító 

felkérésére bármikor részvizsgálatot tarthat. 

13.9.  A Felügyelő Bizottság ügyrendjét és működését maga határozza meg, egyebekben 

működésére a Kuratórium működésére vonatkozó szabályok az irányadóak 

13.10. A Felügyelő Bizottság: 

Farkasné Nagy Valéria 
(2000 Szentendre, Pannónia u. 24/a) 

 

Győri László 
(2000 Szentendre, Nap u. 42/a) 

 

Túrócziné Kiss Gizella 
(2000 Szentendre, Bükkös part 72.) 

13.11. A Felügyelő Bizottság tagjai közül elnököt választ. 

13.12. A Bizottság tagját az Alapító írásbeli indoklással visszahívhatja. 

13.13. Nem lehet a Bizottság tagja: 

a) a Kuratórium elnöke vagy tagja, 

b) aki a Közalapítvánnyal a megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló 

munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll, ha jogszabály másként nem 

rendelkezik, 

c) a Közalapítvány cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül 

igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, 

d) az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója (Ptk. 685.§ b) és élettársa. 

13 14. Valamely közhasznú szervezet megszűntét követő 2. évig nem lehet a Bizottság tagja az a 

személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két évben 

legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerint köztartozását 

nem egyenlítette ki. 

14. A Közalapítvány működésének ideje: 

14.1. A Közalapítványt az Alapító határozatlan időre hozza létre. 

14.2. Ha a Közalapítvány a Ptk. 74/G. § (9) bekezdés alapján megszűnik, az alapítvány vagyona - a 

hitelezők kielégítése után - az alapítót illeti meg azzal a fettétellel, hogy köteles a 4. pontban 

meghatározott célokra fordítani, az 5 pontban meghatározott keretek között. 
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15. Záró rendelkezések: 

15.1.  Jelen Alapító Okiratot a Közalapítvány Alapítója annak nyilvántartásba vételét követően a 

Ptk. 74/G. § (6) bekezdés rendelkezése alapján a „Szentendre és Vidéke" című hivatalos lapban 

közzé teszi. 

15.2.  A Közalapítvány Kuratóriuma a Közalapítvány nyilvántartásba vételét követően két hónapon 

belül köteles megalkotni a Közalapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatát. 

Az Alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései irányadók. 

 

Záradék: ezen egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot Szentendre Város Önkormányzat 

Képviselő testülete a 21/2006. (I. 24.) Kt. számú határozatával elfogadta. 

 

 

Az alapító képviseletében: 

 

 Radványi. G. Levente 

 alpolgármester 
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25. Előterjesztés gépjármű beszerzésről 

Előadó: Radványi G. Levente alpolgármester 

 

 

Szegő Eta képviselő: kérdést tesz fel, melyre Radványi G. Levente alpolgármester válaszol.  

 

Radványi G. Levente alpolgármester: további észrevétel nem lévén a határozati javaslatot 

szavazásra bocsátja.  

Szavazás eredménye 

 

#: 1079   Száma: 2006.01.24/7/0/ 

Ideje: 2006.jan..24 20:43 

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: 

 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hankó László Igen - 

Horváth Győző Igen - 

dr. Kiss László Igen - 

Magyar Judit Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 

Simonyi György Igen - 

Szegő Eta Igen - 

Wachsler Tamás Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Benkovits György Távol - 

dr. Bindorffer Györgyi Távol - 

dr. Dietz Ferenc Távol - 

dr. Dragon Pál Távol - 

Eszes Sándor Távol - 

Lakatos Pálné Távol - 

Zsigmondi Éva Távol - 
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Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

22/2006. (I.24.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

1. hozzájárul egy, az Önkormányzat tulajdonába és Szentendre Város Polgármesteri Hivatala 

használatába kerülő, új személygépkocsi beszerzéséhez, összesen 3.5 millió forint értékig;  

 

2. felkéri a Jegyzőt a vételár és egyéb költségek figyelembe vételére az Önkormányzat 2006. 

évi költségvetésének tervezésénél; 

 

3. felkéri az Alpolgármestert, hogy a beszerzés lefolytatásáról gondoskodjon és a 4. pontban 

meghatározott döntést követően a szerződést megkösse; 

 

4. a beszerzést lezáró döntés meghozatalának jogát a Pénzügyi- és Ellenőrző Bizottságra 

ruházza át. 

 

Felelős:  1., 3. pont: Alpolgármester 

 2. pont: Jegyző 

 4. pont: Pénzügyi- és Ellenőrző Bizottság Elnöke 

Határidő:  1,2. pont – azonnal 

 3,4. pont – 2006. március 1. 
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26. Előterjesztés az iskolatej program folytatásáról 

Előadó: Radványi G. Levente alpolgármester 

 

 

Zakar Ágnes képviselő: jelzi, hogy sok egyházi iskola is van, őket be lehet-e vonni az iskolatej 

programba?  

 

Fekete János irodavezető: természetesen a nem önkormányzati fenntartású intézmények is 

bekapcsolódhatnak a programba, a fenntartójuk kezdeményezésére. Ez a fenntartó döntésétől 

függ.  

 

Szegő Eta képviselő: jelzi, hogy a megadott ÁFA-összeg rosszul került kiszámításra!  

 

Radványi G. Levente alpolgármester: kéri, hogy a határozati javaslatot fogadja el a testület, és 

felkéri az irodát, hogy az összeget ellenőrizze le, és amennyiben szükséges, korrigálja.  

A határozati javaslatot szavazásra bocsátja.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1080   Száma: 2006.01.24/8/0/ 

Ideje: 2006.jan..24 20:46 

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: 

 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hankó László Igen - 

Horváth Győző Igen - 

dr. Kiss László Igen - 

Magyar Judit Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 

Simonyi György Igen - 

Szegő Eta Igen - 
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Wachsler Tamás Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Benkovits György Távol - 

dr. Bindorffer Györgyi Távol - 

dr. Dietz Ferenc Távol - 

dr. Dragon Pál Távol - 

Eszes Sándor Távol - 

Lakatos Pálné Távol - 

Zsigmondi Éva Távol - 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

23/2006. (I.24.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzata  

 

 

1. bekapcsolódik az iskolatej programba a 2005/2006-os tanév 2006. február 1. napjától a 

tanév végéig tartó időszakára - ha a támogatás szabályozása nem változik, úgy további 

féléves időszakra - biztosítva ezzel naponta a 2 deciliteres, félzsíros iskolatejet az 

önkormányzati általános iskolák tanulóinak. 

Felhatalmazza az Alpolgármestert, hogy a támogatási kérelmet aláírja és benyújtsa a 

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalba.  

 

Felelős:  Alpolgármester 

Határidő: I. ütem: 2006. április 30. 

   II. ütem: 2006. június 30.  

 

2. a) megállapítja, hogy a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi 

CLIII. törvény 117. § (3) bekezdésére a) pontja, valamint a beszerzés 2006. évre becsült 

értékére – nettó 5.425.217 forint – tekintettel közbeszerzési eljárás lefolytatására adott 

esetben nincs szükség. Felkéri az Alpolgármestert, hogy a szállító cégek 

versenyeztetéséről gondoskodjon oly módon, hogy a 2006. év első féléves időszakára 

kötött szerződés, meghosszabbítható legyen további féléves időtartammal, amennyiben az 

állami támogatás szabályai nem változnak. 

 

b) Felkéri a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottságot a pályázatot lezáró döntés meghozatalára. 

 

c) Felkéri az Alpolgármestert, hogy a pályázat nyertesével megkösse a szállítási 

szerződést. 

 

Felelős: 2. a.) és c.) pont: Alpolgármester,  

2. b.) pont: Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elnöke  

Határidő: 2006. február 15. 
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3. az Iskolatej program 2006-os időszakára a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési 

Minisztérium előirányzatában biztosított állami támogatást az elszámolásig megelőlegezi. 

A hatályos rendelet értelmében biztosítja az igényelt iskolatej mennyisége utáni ÁFA 

tartalmat. Felkéri a Jegyzőt, hogy az Önkormányzat 2006. évi költségvetésének 

tervezésekor, jelen határozatot végrehajtásához szükséges körülbelül 813.783 Ft 

betervezéséről gondoskodjon. 

 

Felelős: Alpolgármester, Jegyző 

Határidő: 2006. évi költségvetési tervezet előkészítése, benyújtása a  

Képviselő-testület elé  

 

 

 

 

 

27. Előterjesztés a vagyonbiztosítás kiterjesztéséről 

Előadó: Radványi G. Levente alpolgármester 

 

 

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

szavazásra bocsátja.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1081   Száma: 2006.01.24/9/0/ 

Ideje: 2006.jan..24 20:46 

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: 

 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hankó László Igen - 

Horváth Győző Igen - 

dr. Kiss László Igen - 
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Magyar Judit Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 

Simonyi György Igen - 

Szegő Eta Igen - 

Wachsler Tamás Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Benkovits György Távol - 

dr. Bindorffer Györgyi Távol - 

dr. Dietz Ferenc Távol - 

dr. Dragon Pál Távol - 

Eszes Sándor Távol - 

Lakatos Pálné Távol - 

Zsigmondi Éva Távol - 

 

     

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

24/2006. (I.24.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

5. felkéri az Alpolgármestert, hogy biztosítási szakértő igénybe vételével gondoskodjon a 

biztosítók versenyeztetéséről és a 2. pontban meghatározott döntést követően a kiegészítő 

vagyonbiztosítási szerződés megkötéséről az Önkormányzat közterületen szabadon álló 

vagyontárgyainak biztosítása érdekében. 

6. a versenyeztetési eljárást lezáró döntés meghozatalának jogát a Pénzügyi- és Ellenőrző 

Bizottságra ruházza át. 

 

Felelős:  1. pont: Alpolgármester 

2. pont: Pénzügyi- és Ellenőrző Bizottság Elnöke 

Határidő:  2006. március 31. 
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28. Előterjesztés Szentendre 023/68 hrsz-ú ingatlan kisajátításának megindításáról 

Előadó: Radványi G. Levente alpolgármester 

 

 

Radványi G. Levente alpolgármester: észrevétel nem lévén a határozati javaslatot szavazásra 

bocsátja.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1082   Száma: 2006.01.24/10/0/ 

Ideje: 2006.jan..24 20:48 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elutasítva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 9 81.82 50.00 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 2 18.18 11.11 

Szavazott 11 100.00 61.11 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 7   38.89 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hankó László Igen - 

Horváth Győző Igen - 

dr. Kiss László Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 

Simonyi György Igen - 

Szegő Eta Igen - 

Wachsler Tamás Igen - 

dr. Pázmány Annamária Tart. - 

Zakar Ágnes Tart. - 

Benkovits György Távol - 

dr. Bindorffer Györgyi Távol - 

dr. Dietz Ferenc Távol - 

dr. Dragon Pál Távol - 

Eszes Sándor Távol - 

Lakatos Pálné Távol - 

Zsigmondi Éva Távol - 
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Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

25/2006. (I.24.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szentendre 023/68 hrsz-ú ingatlan 

kisajátításának megindítása tárgyában készült határozati javaslatot nem fogadja el. 

 

 

 

 

dr. Molnár Ildikó jegyző: jelzi, hogy kezdeményezni fogja Alpolgármester Úrnál az 

előterjesztés visszaterjesztését, hiszen erre törvényi kötelezettség van. Egy kvázi formális döntés 

történt volna a testület részéről, a Közigazgatási Hivatal vizsgálata is megerősítette azt, hogy 

eltelt a törvényben meghatározott időtartam, és kötelessége az Önkormányzatnak megkísérelni a 

vételt, és ezt követően kezdeményezni a kisajátítást.  

 

 

 

A Képviselő-testület a 29. napirendi pontot zárt ülésen tárgyalja, melyről 

külön jegyzőkönyv készül.  
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30.  Interpellációk, kérdések 

 

 

Radványi G. Levente alpolgármester: kérdése, hogy Simonyi György képviselő elfogadja-e az 

interpellációjára írásban megküldött választ?  

 

Simonyi György képviselő: mikrofonon kívül jelzi, mivel a Barcsay beruházás ügyét külön 

napirendi pontként megtárgyalta a testület, az interpellációra adott választ okafogyottnak tekinti.  

 

Radványi G. Levente alpolgármester: jelzi, hogy Hankó László képviselő által feltett kérdésre a 

válasz kiosztásra került.  

 

 

 

 

 

31.  Egyebek  

 

 

Benkovits György képviselő: elmondása szerint Andresz Csaba nevű illető, aki a Jóléti Kht.-ban 

vásárolt egy lakást, nagyon elkeseredett levéllel kereste meg, amiben leírta, hogy nagyon 

megbánta a lakásvásárlást, rengeteg műszaki kifogás merült fel. Tudja, hogy a lakást egy Kft. 

építi, tehát nem az Önkormányzat az építtető, viszont a telket az Önkormányzat biztosította azok 

számára, akiket a bizottság javasolt. Úgy gondolja, hogy ezért az ilyenfajta kivitelezés, 

másrészről kifogás mellett nem mehet el a testület szó nélkül. Kérdése, hogy van-e valamiféle 

lehetőség vagy mód, hogy segítsenek az illetőnek, hogy valahol jogorvoslatot találjon. Ő azt 

mondja, hogy mindenütt csukott ajtókra, zárt fülekre talál a panaszával. Úgy gondolja, hogy nem 

csak a saját cég, a Jóléti Kht. hitele romlik meg, hanem ezáltal a város hitele is csorbul, hogy 

olyan lakások építését támogatják, adják ingyen a telket, amelyekkel tulajdonképpen, ahelyett, 

hogy embereknek a szociális helyzetét vagy lakáshelyzetét megoldják, lejáratják magukat az 

egész város közössége előtt. Ilyen szempontból az Önkormányzat jó híre is csorbult az ügy 

kapcsán.  

Korábban előterjesztette Jegyző Asszonyhoz néhány adat iránti információ igényét, ebből az 

adatok közül egyre választ kapott, amelyet köszönettel vett, de három dolog még hiányzik. Már 

csak azért is tartja fontosnak, mert hamarosan polgármester választás lesz, és gondolja, hogy a 

jelöltek jól tudják hasznosítani a programjuk megírásához az adatokat.  

 

Szegő Eta képviselő: Hankó László képviselő az Oktánnal kapcsolatban tett fel kérdést, és a 

kérdésében a torzóról is beszél, ami azóta is ott áll a helyszínen. Saját maga ezzel kapcsolatban 

hónapokkal ezelőtt kérdezte, hogy nem lehet-e lebontani, elszállíttatni? Ígéretet kapott arra 

vonatkozóan, hogy az Önkormányzat valamit megpróbál tenni. Minden változatlanul maradt, így 

kérdése, hogy nem lehetne-e azokat a berendezéseket, amelyek csúfítják a várost, valahogy 

eltüntetni.  
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dr. Pázmány Annamária képviselő: ma reggel voltak a helyszínen a Jóléti-ügyben, mert saját 

magát is megkereste Kiss Kálmán és neje, illetve Zöld Imre, aki a közös képviselő. Mellékelték 

egyébként az ÁNTSZ véleményét, amely szerint az ÁNTSZ nyilatkozik, hogy ezek a 

penészfoltok az egészségre káros hatást fejtenek ki, allergiát okozhatnak. Éppen ezért saját maga 

is megkapta a jelzést, mint a Jóléti Kht. ad-hoc bizottságának a vezetője. Ma reggel jelen volt a 

bejáráson, amelyen ott volt a cég képviselője, Rápolty Úr, illetve a kivitelező képviselője és 

Marosi Imréné irodavezető, valamint a lakók közül többen. Több lakásban van hasonló  

probléma, felmerült, hogy tervezési problémáról van szó. Információja szerint a tervező azonos a 

Jóléti Kht. és a szociális bérlakások esetében, tehát ugyanaz az ember tervezte mindkettőt. 

Igazságügyi szakértőt kértek fel a lakók, ami 100.000 Ft-ba kerül nekik, amit ráterhelnek majd a 

kivitelezőre. Jövő héten hétfőn, 20-án van az ad-hoc bizottság ülése e témában, úgyhogy szívesen 

várja az érdeklődő képviselőket. Kérte a szakértőt is, hogy addig valamiféle írásbeli véleményt 

adjon. Sajnos azt kell mondja, hogy a Jóléti Kht. képviselője, Rápolty Úr, de László András is 

sajnos elég impertinens hangon beszélnek a lakókkal, és egymásra hárítják a felelősséget. 

Nagyon kellemetlen a hangnem, amit ha a jelenlévők előtt megengedtek maguknak, akkor el 

tudja képzelni, hogy a lakókkal direktbe milyen stílust használnak. Még esetleg lehet az 

Önkormányzatnak valamiféle megszorító eszköze, mert még bizonyos engedélyeket a Marosi 

Imréné nem adott ki, de ha ezt később adja ki, akkor a lakóknak a kölcsöne lesz magasabb. 

Szakértő kirendelése nem várhat tovább, mind a Jóléti Kht., mind a szociális bérlakások ügyében.  

 

Radványi G. Levente alpolgármester: az Oktán kúttal kapcsolatban elmondja, hogy per alatt áll, 

továbblépési lehetőség gyakorlatilag nincs. Magántulajdon, nem lehet bemenni az udvarba – 

bármilyen rendetlen –, hogy rendet tegyenek.  

 

dr. Molnár Ildikó jegyző: Benkovits György képviselő kérdésére elmondja, hogy lehetőség 

szerint meg fogják adni az adatokat, de nagyon hiányos, nagyon szegényes és nagyon rövid 

időtávú adatokkal rendelkeznek. A Statisztikai Hivatal adatállományát is próbálják igénybe 

venni, de nem hiszi, hogy azzal a Képviselő Úr sokkal előrébb fog jutni.  

 

Radványi G. Levente alpolgármester: az ülést 21.02 órakor bezárja.  

 

 

K. m. f. 

 

 

 

 Radványi G. Levente dr. Molnár Ildikó 

 alpolgármester jegyző 


