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Szám: 23/2006. 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült  Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2006. július 25-én (kedden) 9.30 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről 

 

 

 

Jelen vannak: dr. Dietz Ferenc polgármester, Radványi G. Levente alpolgármester, 

dr. Bindorffer Györgyi, Eszes Sándor, Fülöp Zsolt, Hankó László, 

Horváth Győző, dr. Kiss László Lakatos Pálné, Magyar Judit, dr. 

Pázmány Annamária, Szegő Eta, Zakar Ágnes és Zsigmondi Éva 

képviselők.  

 

Távol vannak: Benkovits György, dr. Dragon Pál, Simonyi György és Wachsler 

Tamás képviselők. 

 

Hivatalból jelen van 

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

 

Tanácskozási joggal 

jelen van az ülésen: Alföldiné Petényi Zsuzsanna főépítész, Fekete János irodavezető, 

Gerendás Gábor mb. irodavezető, Győriné Franyó Éva belső ellenőr, 

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

irodavezetők.  

 

Meghívottak: 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: az ülést megnyitja, megállapítja, hogy a Képviselő-testület 

határozatképes, a jelenlévő képviselők száma 14 fő.  
Elsőként egy próbaszavazást kér lebonyolítani. 
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Szavazás eredménye 

 

#: 1482   Száma: 2006.07.25/0/0/ 

Ideje: 2006.júl..25 09:30 

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 11 78.57 61.11 

Nem 1 7.14 5.56 

Tartózkodik 2 14.29 11.11 

Szavazott 14 100.00 77.78 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 4   22.22 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

dr. Bindorffer Györgyi Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Eszes Sándor Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hankó László Igen - 

dr. Kiss László Igen - 

Lakatos Pálné Igen - 

Magyar Judit Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Zsigmondi Éva Nem - 

Horváth Győző Tart. - 

Szegő Eta Tart. - 

Benkovits György Távol - 

dr. Dragon Pál Távol - 

Simonyi György Távol - 

Wachsler Tamás Távol - 
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dr. Dietz Ferenc polgármester: előterjesztőként javasolja a 25. napirendi pont – Előterjesztés 

a Magyar Önkormányzatok Szövetségébe történő belépésről – napirendről való levételét.  

 

Magyar Judit képviselő: javasolja a 10. – Előterjesztés a „Szentendre éjjel-nappal nyitva” 

hagyományteremtő kezdeményezéshez –, valamint a 11. – Előterjesztés Szentendre Művelődési 

és Művészeti Intézményei átalakításáról – napirendi pontok napirendről történő levételét.  

 

Szegő Eta képviselő: kéri a 20. napirendi pont – Előterjesztés Juhász Tibor volt dömörkapui 

lakásbérlő beruházásainak megtérítéséről – napirendről való levételét, mivel az ügyet már 

kétszer tárgyalta a testület, de egyszer sem történt döntés a kérdésben.  

 

Lakatos Pálné képviselő: javasolja a 28. napirendi pont – Előterjesztés Óbuda Tsz-szel 

kötendő megállapodásról – levételét a napirendről. 

 

dr. Dragon Pál képviselő megérkezik az ülésterembe, a jelenlévő képviselők száma 15 fő.  

  

dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátja a 10. napirendi pont napirendről történő 

levételét.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1483   Száma: 2006.07.25/0/0/ 

Ideje: 2006.júl..25 09:36 

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 8 53.33 44.44 

Nem 7 46.67 38.89 

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. Dragon Pál Igen - 

Eszes Sándor Igen - 

Hankó László Igen - 

Lakatos Pálné Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 

Szegő Eta Igen - 

Zsigmondi Éva Igen - 

dr. Bindorffer Györgyi Nem - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Nem - 

Fülöp Zsolt Nem - 
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Horváth Győző Nem - 

dr. Kiss László Nem - 

dr. Pázmány Annamária Nem - 

Zakar Ágnes Nem - 

Benkovits György Távol - 

Simonyi György Távol - 

Wachsler Tamás Távol - 

 

     

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátja a 11. napirendi pont napirendről történő 

levételét.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1484   Száma: 2006.07.25/0/0/ 

Ideje: 2006.júl..25 09:36 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elutasítva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 5 33.34 27.78 

Nem 8 53.33 44.44 

Tartózkodik 2 13.33 11.11 

Szavazott 15 100.00 83.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   16.67 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Eszes Sándor Igen - 

Hankó László Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Szegő Eta Igen - 

Zsigmondi Éva Igen - 

dr. Bindorffer Györgyi Nem - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Nem - 

dr. Dragon Pál Nem - 

Fülöp Zsolt Nem - 

Horváth Győző Nem - 

dr. Kiss László Nem - 

dr. Pázmány Annamária Nem - 

Zakar Ágnes Nem - 

Lakatos Pálné Tart. - 

Radványi G. Levente alpolgármester Tart. - 

Benkovits György Távol - 

Simonyi György Távol - 
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Wachsler Tamás Távol - 

 

     

dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátja a 20. napirendi pont napirendről történő 

levételét.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1485   Száma: 2006.07.25/0/0/ 

Ideje: 2006.júl..25 09:37 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elutasítva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 2 13.33 11.11 

Nem 12 80.00 66.66 

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: 

 

Szegő Eta Igen - 

Zsigmondi Éva Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Nem - 

dr. Dragon Pál Nem - 

Eszes Sándor Nem - 

Fülöp Zsolt Nem - 

Hankó László Nem - 

Horváth Győző Nem - 

dr. Kiss László Nem - 

Lakatos Pálné Nem - 

Magyar Judit Nem - 

dr. Pázmány Annamária Nem - 

Radványi G. Levente alpolgármester Nem - 

Zakar Ágnes Nem - 

dr. Bindorffer Györgyi Tart. - 

Benkovits György Távol - 

Simonyi György Távol - 

Wachsler Tamás Távol - 

 

     

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátja a 28. napirendi pont napirendről történő 

levételét.  
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Szavazás eredménye 

 

#: 1486   Száma: 2006.07.25/0/0/ 

Ideje: 2006.júl..25 09:38 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 10 66.67 55.55 

Nem 5 33.33 27.78 

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. Dragon Pál Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hankó László Igen - 

Horváth Győző Igen - 

dr. Kiss László Igen - 

Lakatos Pálné Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Szegő Eta Igen - 

Zsigmondi Éva Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Nem - 

Eszes Sándor Nem - 

dr. Pázmány Annamária Nem - 

Radványi G. Levente alpolgármester Nem - 

Zakar Ágnes Nem - 

Benkovits György Távol - 

Simonyi György Távol - 

Wachsler Tamás Távol - 

 

 

N A P I R E N D :  

 

1. Előterjesztés a Helyi Választási Bizottság tagjainak 

megválasztására 

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

 

dr. Molnár Ildikó 

jegyző 

2. Előterjesztés a 2006. október 1. napjára kitűzött helyi 

önkormányzati választás során működő szavazatszámláló 

bizottságok tagjainak megválasztásáról 

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

dr. Molnár Ildikó 

jegyző 
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3. Előterjesztés a Püspökmajor lakótelepen megvalósítandó 

uszodával kapcsolatos lízingszerződés feltételeinek 

módosításáról 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

4. Előterjesztés a VSZ Zrt. területén működő gázmotorral 

kapcsolatos szerződések módosításáról 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

 

5. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-

testületének, a pénzbeli és természetbeni szociális és 

gyermekvédelmi ellátásokról szóló 25/2003. (V. 19.) Önk. 

sz. rendeletének módosításáról 

 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

6. Előterjesztés a városrendezési feladatok megvalósítását 

biztosító elővásárlási jog megállapításáról szóló, többször 

módosított 10/1999. (III. 19.) Önk. számú rendelet 

módosításáról 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

7. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatának 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló, többször 

módosított 6/2003.(II. 24.) Önk. sz. rendeletének 

módosításáról 

 

dr. Dietz Ferenc 

    polgármester 

8. Előterjesztés a közterület-használat rendjének 

szabályozásáról szóló, többször módosított 13/2005. (IV. 

15.) Önk. sz. rendelet módosításáról 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

 

9. Előterjesztés a város címerének és zászlójának alapításáról, 

valamint a jelképek és a „Szentendre” név használatának 

rendjéről szóló 39/2003. (VI. 18.) Önk. számú rendelet 

módosításáról 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

 

10. Előterjesztés a „Szentendre éjjel-nappal nyitva” 

hagyományteremtő kezdeményezéshez 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

 

11. Előterjesztés Szentendre Művelődési és Művészeti 

Intézményei átalakításáról 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

12. Előterjesztés a Városi Kitűntető Díjak alapításáról és 

adományozásának rendjéről szóló 40/2003. (VI. 18.) Önk. 

sz. rendeletének módosításáról 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

13. Előterjesztés az önkormányzat 2006. évi költségvetéséről 

szóló 10/2006. (II. 24.) Önk. sz. rendelet módosításáról 

 

Magyar Judit, 

Benkovits György, 

Hankó László, 

Eszes Sándor  

Képviselők 

 

14. Előterjesztés a HÉV állomás – Dózsa György út – Pannónia dr. Dietz Ferenc 
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utca – Telep utca – 379/1 hrsz-ú ingatlan Szabályozási 

Terve – tervezési program elfogadásáról 

 

polgármester 

 

15. Előterjesztés a CASTRUM és környéke szabályozási 

tervének módosításáról 

Az Ötv. 12. § (4) bekezdés b) pontja alapján  zárt ülés 

rendelhető el! 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

 

16. Előterjesztés a Szentendre, 4441 hrsz-ú közterületen 

létesítendő termálkút fúrásának költségviseléséről  

 

dr. Dragon Pál 

képviselő 

17. Előterjesztés Szentendrei Művészeti és Műemlékvédelmi 

Tanács létrehozásáról 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

 

18. Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonában lévő Vadőr 

utcában található 6633/2 és 6633/3 hrsz-ú ingatlanok 

értékesítéséről 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

19. Előterjesztés a bérlőkijelölési joggal érintett, az 

Önkormányzat tulajdonát képező bérlakások értékesítéséről  

 

Szegő Eta 

képviselő 

 

20. Előterjesztés a mobiltelefonos parkolási díjfizetési 

rendszerhez történő csatlakozásról 

 

Szegő Eta 

képviselő 

21. Előterjesztés Pest Megye Díszpolgára Cím, Pest Megyéért 

Emlékérem és egyéb Pest Megyei díjak adományozásának 

javaslattételéről 

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

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

22. Előterjesztés Juhász Tibor volt dömörkapui lakásbérlő 

beruházásainak megtérítéséről 

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

 

Hankó László, 

dr. Pázmány Annamária 

képviselők 

23. Előterjesztés a BOLA 95 Építőipari Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft. követelésének faktorálásáról  

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

 

24. Előterjesztés a Vasúti villasor és Kőfaragó utca 

csatlakozásánál felmerült vízelvezetési probléma 

megoldásáról 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

25. Előterjesztés az árvízvédelmi töltés és kerékpárút építésére 

kötött vállalkozási szerződés módosításáról 

 

 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

26. Előterjesztés az árvízi károk rendezésére befolyt 

támogatások felosztásáról 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

27. Tájékoztató az önkormányzati intézmények karbantartási 

feladatainak ellátásáról 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 
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28. Előterjesztés a Gondozási Központ intézményvezetői 

pályázat kiírásáról 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

29. Előterjesztés a Szivárvány tagóvoda terület bővítése 

tárgyában született 154/2006. (VI.13.) Kt. sz. határozat 

módosításáról 

 

Zakar Ágnes, 

Hankó László 

Képviselők 

 

30. Előterjesztés az iparosított technológiával épült 

lakóépületek energiatakarékos korszerűsítése, felújítása és a 

lakóépületek környezete felújításának támogatásáról szóló 

145/2006. (VI.13.) Kt. sz. határozat módosításáról 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

 

31. Előterjesztés emlékzászló adományozására 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

 

32. Beszámoló az önkormányzat tulajdonában lévő 1795 hrsz-

ú, természetben Szentendre, Duna-korzó 18. szám alatti 

irodaház bérleti és közüzemi díj megosztásáról 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

33. Zsigmondi Éva interpellációja 

 

 

34. Egyebek  
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A Képviselő-testület az 1. és 2. napirendi pontokat zárt ülésen tárgyalja, 

melyről külön jegyzőkönyv készül.  
 

 

 

 

 

3. Előterjesztés a Püspökmajor lakótelepen megvalósítandó uszodával kapcsolatos 

lízingszerződés feltételeinek módosításáról 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a nyílt ülést 9.40 órakor megnyitja, megállapítja, hogy a 

Képviselő-testület határozatképes, a jelenlévő képviselők száma 15 fő. 

Röviden ismerteti az előterjesztés szükségességét.  

 

Magyar Judit képviselő: a KPVB az előterjesztést „a Képviselő-testületnek megtárgyalásra 

és elfogadásra javasolja, azzal a módosítással, hogy a határozati javaslat 2. pontja törlésre 

kerüljön.” 
 

dr. Dragon Pál képviselő: a JIÜB az előterjesztést „a Képviselő-testületnek megtárgyalásra 

és elfogadásra javasolja azzal a módosítással, hogy a határozati javaslat 2. pontja törlésre 

kerüljön.” 
 

Zakar Ágnes képviselő: a Polgári Koalíció nevében elmondja, hogy szükséges a határozati 

javaslatban előterjesztett 2. pont elfogadása, fontosnak tartják egy személy delegálását az 

Önkormányzat részéről. Abszolút szakmai alapon javasolják dr. Kirchhof Attilát delegálni, az 

Önkormányzat jogi, egészségügyi és minőségügyi referensét. 

  

Lakatos Pálné képviselő: kérdése, hogy dr. Kirchhof Attila munkaköre az új feladattal 

bővülne?  

 

Zakar Ágnes képviselő: úgy véli, mivel a polgármesteri hivatal dolgozójáról van szó, a 

pénzbeli juttatás módját a Jegyző Asszony tudja megmondani.  

Szeretnék, ha a delegált személy a szerződéseket áttekintené, azokról szakszerű véleményt 

mondana, és képviselné az Önkormányzat véleményét.  

 

Szegő Eta képviselő: az SZDSZ képviselői nevében elmondja, hogy miután egyikük sem 

értett egyet az uszoda létrehozásának támogatásával, így a szerződés módosítást sem 

támogatják.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kérdése Képviselő Asszonyhoz, hogy a határozati javaslat 2. 

pontjának elfogadásával egyetért? 

 

Szegő Eta képviselő: a határozati javaslat 2. pontjával sem ért egyet, miután az előterjesztett 

pontban foglaltakat nem tekinti önkormányzati feladatnak.  

 

dr. Molnár Ildikó jegyző: a hivatal számára megtiszteltetés, hogy egy önkormányzati 

dolgozóval szemben ilyen nagymértékű bizalmat táplálnak a képviselők, de sajnos a 
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Képviselő-testület költségvetési rendelete alapján forrás nem áll rendelkezésre, hogy a 

kollégát plusz juttatással díjazza. Megjegyzi, hogy dr. Kirchhof Attila kiváló jogász, de 

célszerű lenne a munkára felkérni egy olyan személyt, aki valamiféle műszaki-kivitelezési 

ismeretekkel is rendelkezik. dr. Kirchhof Attilát is szükséges lenne megkérdezni a 

megbízásról, hiszen a munkaköri leírása ezen feladatra nem terjed ki. A feladatot egyéb 

megbízás keretében tudná ellátni, köztisztviselőként erre őt kötelezni nem tudja a munkaköri 

leírása alapján.  

 

dr. Kirchhof Attila jogi, egészségügyi és minőségügyi referens: köszöni a személye iránt 

tanúsított bizalmat. Úgy érzi, a feladat nem egyeztethető össze a jelenlegi feladataival, így 

nem szeretné elvállalni.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: jelzi, hogy a határozati javaslat 1. és 2. pontjáról külön 

szavaztat.  

Kérdése Zakar Ágnes képviselőhöz, hogy az elhangzott válasz ellenére fenntartja-e módosító 

indítványát? 

 

Zakar Ágnes képviselő: kéri a tárgyban Polgármester Úr véleményét.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: javasolja eltekinteni a módosító indítványtól. 

 

Zakar Ágnes képviselő: visszavonja módosító indítványát.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: további hozzászólás nem lévén a határozati javaslat 1. pontját 

szavazásra bocsátja. 

  

Szavazás eredménye 

 

#: 1489   Száma: 2006.07.25/3/0/ 

Ideje: 2006.júl..25 09:49 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 86.66 72.21 

Nem 1 6.67 5.56 

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 polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál Igen - 

Eszes Sándor Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 
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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 - 

Zsigmondi Éva Igen - 

Szegő Eta Nem - 

dr. Bindorffer Györgyi Tart. - 

Benkovits György Távol - 

Simonyi György Távol - 

Wachsler Tamás Távol - 

 

     

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a határozati javaslat 2. pontja okafogyottá vált, mert nem 

hangzott el személyre vonatkozó javaslat.  

Magyar Judit képviselő által ismertetett KPVB javaslatot, mely szerint a határozati javaslat 

2. pontja törlésre kerüljön, szavazásra bocsátja.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1490   Száma: 2006.07.25/3/0/ 

Ideje: 2006.júl..25 09:50 

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 polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál Igen - 

Eszes Sándor Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hankó László Igen - 

Horváth Győző Igen - 

dr. Kiss László Igen - 

Lakatos Pálné Igen - 
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Magyar Judit Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 

Szegő Eta Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

dr. Bindorffer Györgyi Tart. - 

Benkovits György Távol - 

Simonyi György Távol - 

Wachsler Tamás Távol - 

Zsigmondi Éva Távol - 

 

     

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

179/2006. (VII. 25.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

 

1. a 119/2006. (V. 16.) Kt. sz. határozatának melléklete szerinti uszoda lízingszerződés 

feltételeinek módosításához az alábbiak szerint hozzájárul. 

 

Az alábbi szerződéses feltétel helyett:  

 „Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Lízingbe-vevő 3 hónapot meghaladóan 

fizetési késedelembe esik Lízingbe-adó jogosult Lízingbe-vevőt írásbeli nyilatkozatával 

felszólítani, hogy a felszólítás kézhezvételétől 30 napon belül állítson olyan, a Lízingbe-adó 

által is elfogadott harmadik személyt, aki a Lízingbe-vevő helyett a jelen szerződésbe 

haladéktalanul belép a lejárt tartozások egyidejű megfizetésével.  

Felek rögzítik, hogy a harmadik személy a belépésre vonatkozó felszólítás elfogadásával a 

Lízingbe-vevő helyébe lép.”  
 

a következő szerződéses feltétel lép: 
 

„Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Lízingbe-vevő, illetve a szerződésbe 

Lízingbe vevőként belépő harmadik személy 3 hónapot meghaladóan fizetési késedelembe esik 

vagy amennyiben a Lízingbe-adó a jelen szerződés azonnali hatályú felmondására egyébként 

jogosulttá válik, Lízingbe-adó jogosult elsősorban Lízingbe-vevőt és másodsorban az 

Önkormányzatot írásbeli nyilatkozatával felszólítani, hogy a felszólítás kézhezvételétől 30 

napon belül állítson olyan, a Lízingbe-adó és az Önkormányzat által is elfogadott harmadik 

személyt – vagy az Önkormányzat a szerződésbe – a hatályos jogszabályok, különösen a 

közbeszerzésre vonatkozó szabályok figyelembe vételével - saját döntése alapján maga lépjen 

be –, aki a Lízingbe-vevő helyett a belépésre vonatkozó, Lízingbe-adónak címzett nyilatkozat 

aláírásával – amelyben kifejezetten vállalja a jelen szerződésből eredő – fennálló és jövőbeni -  

kötelezettségek teljesítését -  jelen szerződésbe haladéktalanul belép a lejárt tartozások egyidejű 

megfizetésével.”  

 

2. az uszoda kivitelezésére vonatkozó fővállalkozói szerződéseket az Önkormányzat részéről 

aláíró személyt nem delegál.  

 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  azonnal 
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4. Előterjesztés a VSZ Zrt. területén működő gázmotorral kapcsolatos szerződések 

módosításáról 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: röviden ismerteti az előterjesztést.  

 

Horváth Győző képviselő: örömmel vette, valamint támogatja az előterjesztést. Nagyon sok 

panasz, beadvány érkezett korábban a lakosság részéről a környezetvédelmi szabályok, 

valamint a zajhatások figyelmen kívül hagyása miatt. Kéri a vizsgálatokat független szakértők 

bevonásával lebonyolítani.  

 

Magyar Judit képviselő: a Költségvetési, Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság az 

előterjesztést nem támogatta.  

Kérdése, hogy ha egy háromoldalú szerződésről van szó, amely régebben a BE Rt., az 

Önkormányzat és a VSZ Rt. között kötődött, akkor van-e az Önkormányzatnak arra módja, 

hogy beleszóljon abba, hogy ki vegye meg a Fűtőművet? 

Úgy tudja, hogy a QualiTeam Consult Kft. átvilágította a Fűtőművet. Erről a képviselők 

semmiféle anyagot nem kaptak.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képviselő-testületnek a kérdésben nincs beleszólási joga, 

ill. a szerződésekben van csak szerepeltetve az Önkormányzat neve, mint harmadik aláíró fél.  

Az átvilágítással kapcsolatban elmondja, hogy a cégtől függ, hogy átadja-e az anyagot a 

testületnek vagy sem, miután saját költségére végeztette el.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: felhívja a figyelmet, hogy a gázmotor és a fűtőmű két különböző 

dolog. A közös bennük, hogy egy épületben vannak és egy szolgáltatáshoz kapcsolódnak. A 

gázmotor nem hőenergiát termel elsősorban, hanem elektromos energiát. Nem a Fűtőműhöz 

kapcsolódik, hanem ott zajlik le a folyamat. Tulajdonos-váltás már történt egyszer, a cég a 

gázmotornak már a második tulajdonosa. Nem látja a szerződést semmiféle okból az 

Önkormányzat számára hátrányosnak. Ugyanazokat a feltételeket vállalja a leendő új 

tulajdonos, mint a régi.  

A lakótelepen a Fűtőmű és a gázmotor kérdését érdemes lenne egységesen kezelni. Ennek 

érdekében javasolt korábban egy előterjesztést, hogy az Önkormányzat valamiféle módon a 

gázmotorból származó nyereséget próbálja meg visszaforgatni a lakótelep 

fűtéskorszerűsítésére. Erre lehetőség van jelenleg, és lesz a későbbiekben is. A tulajdonos-

váltással nem sérül ez a lehetőség, ezért támogatja az előterjesztést.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megadja a szót a VSZ Zrt. cégvezetőjének.  

 

Horváth Gusztáv VSZ Zrt. cégvezetője: elmondja, hogy az átvilágítást a QualiTeam Consult 

Kft. végezte és finanszírozta, akik a BE Rt.-nek ezen üzletágát világították át, nem pedig a 

VSZ Rt.-t. A vételárat illetően elmondja, hogy hosszú tárgyalás sorozat eredménye volt, hogy 

az uszoda-beruházás kapcsán a cég is bekerüljön az érdekeltségi körbe. Fél évvel ezelőtt a BE 

Rt. könyv szerinti értéken, 270 M Ft-ért akarta eladni a gázmotort. Az összeg nagyon magas 
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volt, mint vevő, a VSZ Zrt. sajnos nem kerülhetett szóba. Az eladás nem lesz hátrányos a 

VSZ Rt. számára, hiszen a szerződés ugyanazon tartalommal kerül elfogadásra, csak a 

tulajdonos személye változik. Az egyik alapötlet az volt, hogy szeretnének fűteni, mert a 

gázmotornak több hője van, mint amennyit el tudnak használni. Mindezek miatt volt 

támogatható az uszoda beruházás. A VSZ Zrt. kötött már az üzemeltető Aquapalace Kft.-vel 

egy kizárólagos hőszolgáltatási szerződést. Mindaddig, amíg a VSZ Zrt. Fűtőműve tud hőt 

adni, addig a megvalósuló uszoda csak tőlük vehet hőt. Ebből a cégnek haszna van, így 

mindenképpen gazdaságosabban tud működni.  

 

Radványi G. Levente alpolgármester: véleménye szerint az előterjesztésben is van a 

megfogalmazással egy kis probléma, mert arra utalt, hogy történt egy átvilágítás, úgy 

értelemszerűen minden képviselőben felmerült az igény az anyag megismerésére.  

Praktikus dolognak tűnik az uszoda víz fűtésének megoldása a gázmotorral. Felhívja a 

figyelmet, hogy magában az üzletben, és az előterjesztett anyagban van néhány tisztázatlan 

kérdés. A vásárló fél felajánlotta, hogy bizonyos környezetvédelmi lépéseket is megtesz. Saját 

maga szeretné tisztábban látni, hogy milyen lépéseket tervez megtenni a gázmotor érdekében.  

A testületet emlékezteti arra, hogy az Önkormányzat beadott egy pályázatot a Püspökmajor 

lakótelep energia-racionalizálására és korszerűsítésére. Ennek elbírálása még nem történt 

meg, de ha pozitív az elbírálás, akkor lehet, hogy más energiaforráshoz is jutnak. Ebben az 

esetben a gázmotor és energiatermelésének szerepe megváltozik. Mivel az Önkormányzatot 

kevésbé érinti a kérdés, a szerződő felek közül ez a vásárlónak a kockázata.  

 

Szegő Eta képviselő: kérdése, hogy miért nincs feltüntetve vételi ajánlat, egy pontos összeg. 

Kérdése, ha a gázmotor megvásárlása kifizetődő, akkor miért nem a VSZ Zrt. foglalkozik vele 

továbbra is? A kérdéshez valamiféle köze mégis van a testületnek, különben nem került volna 

elé megtárgyalásra.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a határozati javaslat is tartalmazza, hogy az előterjesztés azért 

került a testület elé, mert háromoldalú szerződésről van szó. 

 

Horváth Gusztáv VSZ Zrt. cégvezetője: ismerteti, hogy az Igazgatóság 2:1 arányban 

támogatta az előterjesztést. Torma Péternek külön véleménye volt, amelyet felolvas: „A 

testületnek döntés előtt javaslom annak megvizsgálását, hogy előnyös-e az Önkormányzat 

számára, hogy az Aquapalace Kft. és az uszoda projekt egy kézbe kerüljön. A QualiTeam 

Consult Kft. üzemeltetésében lenne a gázmotor adásvételt követően, akinek az önálló 

szerződés értelmében a termelt hőmennyiséget át kell adni a VSZ Zrt.-nek, a VSZ Zrt. pedig 

továbbadja az energiát az Aquapalace Kft. számára. Ezt az üzleti kapcsolatot túl bonyolultnak 

tartom, kérem, hogy a testület gondolja át.” Nem elutasításról van szó, hanem átgondolásról. 

A VSZ Zrt. megkötötte a majdani működtető Aquapalace Kft.-val a kizárólagos 

hőszolgáltatási szerződést, tehát mindenképpen előnyös a cég számára. A VSZ Zrt. nem 

tudhat a vételárról, hiszen a szerződés módosításáról van szó, de nem az adásvételi szerződést 

tárgyalják, az sajnos nem tartozik a cégre.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: nem érti, hogy a „túl bonyolult” kifejezés alatt mit ért Torma 

Péter.  

Arra kér Simon Úrtól válaszokat az eddig elhangzottak alapján, hogy az átvilágítási anyag az 

a testület rendelkezésére bocsátható-e? A vételár összegét ismerteti-e a testülettel vagy sem? 

A beruházás során a zaj- és hangszigetelésre összegszerűen mennyit kívánnak fordítani? A 

beruházás idejét pontosan mennyire becsülik?  
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Simon Péter QualiTeam Consult Kft. részéről: elmondja, hogy a gázmotor tulajdonjoga a BE 

Rt.-é, ami francia tulajdonban van. Az adásvétel tekintetében a szerződő felek annak idején 

elővásárlási jogot nem kötöttek ki, tehát az Önkormányzatnak nincs elővásárlási joga.  

Saját maga nagyon szívesen átadná az átvilágítási dokumentációt, amit a megrendelésükre a 

BDO, a világ egyik legnagyobb energetikai auditor cége végzett el. A BDO egy német 

tulajdonú cég, amelynek érdekeltsége van Magyarországon, és egy nagyon komoly pénzügyi 

és hatékonysági elemzést végzett a gázmotorral kapcsolatban. A BE Rt.-vel történt 

átvilágítással kapcsolatos megállapodás megkötése során a francia tulajdonos egy titoktartási 

kötelezettséget írattatott alá a felekkel. A francia tulajdonos nem járul hozzá, hogy az üzleti 

értékek nyilvánosságra kerüljenek. Annyit tud elmondani, hogy a vételár nagyságrendje 300 

M Ft felett van. A QualiTeam Consult Kft. saját erőből kívánja a gázmotort megvásárolni, 

ennek érdekében több szerződést kell átíratniuk a nevükre. Ezek közül az egyik az 

Önkormányzattal kötött hőszolgáltatási szerződés, amelyet változatlan tartalommal tudnak 

elfogadni. Minden olyan kötelezettséget, amely a BE Rt.-t illette, az a Kft.-re is vonatkozik a 

jövőben. A gázmotor üzleti szempontból nem a hőmennyiség átadására jön létre, hanem az 

elektromos árammal való visszatermeléshez. Ehhez a Magyar Villamos Művekkel és az 

Elektromos Művekkel is meg kell állapodni. A holnapi nap folyamán lesz a kérdésben egy 

döntés, de amennyiben az Önkormányzat nem járul hozzá a szerződés módosításához, úgy 

nem tudják tovább folytatni a tárgyalásokat. A testület és az Önkormányzat részére annyit tud 

megígérni, hogy ha az adásvétel lebonyolódik, és a QualiTeam Consult Kft. tulajdonába kerül 

a gázmotor, akkor mentesül a titoktartási kötelezettség alól, és ha a vételárat nem is közölheti 

pontosan, de az összes műszaki és hozzátartozó elemzést meg tudja mutatni.  

Az üzemeltetés tekintetében is a QualiTeam Consult Kft. is változatlanul ugyanazt a 

szerződéses feltételt vállalja szerződés szerűen, mint ami jelenleg érvényben van. A 

környezetvédelmi kérdésekre vonatkozóan az előzetes bizottsági üléseken is elmondta, hogy 

QualiTeam Consult Kft. vállalja, hogy amennyiben az adásvétel lebonyolódik – amely 

célszerű lenne, ha a fűtési szezon előtt megtörténne – úgy, október-november folyamán, de 

legkésőbb év végéig elvégeztetik független céggel, aki arra auditálva van, a hangszigetelés, 

ill. a környezetszennyezési mérések elvégzését. Ha az eredmény a megengedett határértékek 

felett van, vagy azt megközelíti, akkor készítenek egy javaslatot, hogy az milyen 

költségekkel, miképpen kivitelezhető. A QualiTeam Consult Kft.-nek érdeke az uszoda 

beruházással és a környéken lakók nyugalma érdekében is, hogy ezen beruházásokat 

elvégezze. Azért nem tud erre kötelezettséget vállalni, mert nincs tisztában azzal, hogy 

mekkora összeget jelent pontosan. Ha néhány 10 M Ft-ról van szó, akkor természetesen a 

saját költségükön a saját érdekükben meg fogják tenni. Ha viszont több 100 M Ft-os kérdés, 

akkor természetesen visszaterjesztik a kérdést a testület elé, hogy döntsenek arról, hogy annak 

hatékonyságát miként lehetne megoldani.  

Kérik jelenleg az Önkormányzattól, hogy változatlan tartalommal járuljon hozzá ahhoz, hogy 

ugyanazok a szerződések, amelyek jelenleg érvényben vannak, a Kft. a tulajdonos 

szerepkörébe léphessen be. A szerződés jelenleg érvényben lévő összes pontját, annak 

feltételeit magukra nézve kötelezőnek tekintik.  

 

Radványi G. Levente alpolgármester: a környezetvédelmi felvetésre vonatkozóan elmondja, 

hogy az Önkormányzatnak vannak mérési eredményei, az Építéshatósági Iroda tud bővebb 

információval szolgálni. A méréssorozatot akkreditált cég végezte, tehát hiteles.  

Véleménye szerint a „néhány 10 M Ft” kifejezés nem jelent pontos adatot, szerencsésebbnek 

tartaná, ha a cég kijelentené, hogy pontosan mennyi az az összeg, amelyet maximum rá tud 

fordítani a beruházásra.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: úgy gondolja, hogy támogatandó a határozati javaslat. 
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Egyrészt az uszoda fontos és a város lakóinak többsége is szeretné. Másrészt ha Szentendre 

komolyan gondolja, hogy szeretne „zöld város” lenni, és minél több környezetvédelmi 

beruházást kíván végrehajtani, és a vállalkozó vállalja, hogy bizonyos határidőn belül, pl. év 

végéig elvégez egy vizsgálatot, és azt követően fél vagy egy éven belül hajlandó bizonyos 

összeget hangszigetelésre fordítani, akkor véleménye szerint két fontos cél is megvalósul a 

városban. Az uszodát is erősítik, valamint végrehajtanak egy olyan környezetvédelmi 

beruházást, amely az ottani lakosoknak a leghatározottabb kérése. Ha ezeken bármit tudnak 

változtatni, akkor az Szentendre céljainak mindenképpen megfelel.  

Kéri nyilatkozni a vállalkozót azon kérdésekre, hogy milyen határidővel tudják a 

vizsgálatokat elvégezni? A zaj és hangszigetelés kérdésére mekkora összeget tudnak 

ráfordítani? Ezt milyen határidővel tudják vállalni?  

 

Simon Péter QualiTeam Consult Kft. részéről: a cég vállalja, hogy a méréseket az évben, 

december 31-ig elvégezteti. Azt követően azonnal elkezdik a kivitelezést, de nem tud arra 

válaszolni, hogy annak a beruházásnak mekkora a kivitelezési ideje. Elfogadja azon felvetést, 

hogy a határidő előre láthatólag 2007. december 31. A határidő kb. egybeesik az uszoda 

megnyitásának határidejével. Elmondja, hogy a környezetvédelmi beruházások tekintetében 

15 M Ft-ig vállalják a munkálatok finanszírozását. Hozzáteszi, az üzemeltetőre és a 

tulajdonosra is meghatározott szabvány szerinti határértékek vonatkoznak. Megpróbálnak 

segíteni a kérdésben, de a kötelezettségük a határérték feletti szennyezőanyag kibocsátásra és 

a határérték feletti zajkibocsátásra vonatkozik.  

 

Hankó László képviselő: elmondja, hogy régóta megválaszolatlan kérdés, hogy a gázmotor 

hány decibellel működik. Nincs tudomása arról, hogy történt-e változás, miután szigetelték a 

gázmotort, a kéményt áthelyezték. A kéményre megadták a szakhatósági engedélyt, de nem 

tudott, hogy a gázmotorra sikerült-e azt megszerezni. Úgy tudja, hogy jogilag még a mai 

napig sem működhetne. 

 

Horváth Győző képviselő: úgy emlékszik, a Fűtőműnél több szakember mérte a zajszintet, 

akik 40 dB-ben határozták meg a gázmotor hangerejét, tehát afelett már nem szabályos.  

 

Zsigmondi Éva képviselő: véleménye szerint a témához kapcsolódóan meghívhatták volna 

Reményi Andrást, aki a szakmai kérdésekre választ adhatott volna.  

 

Szegő Eta képviselő: a gázmotor kérdésben is ugyanazt a következtetést vonja le, amit az 

uszodából az elmúlt testületi üléseken, mégpedig azt, hogy az Önkormányzat nem tisztázza az 

önkormányzati és nem önkormányzati feladatokat.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megadja Cégvezető Úrnak a szót, és kéri reagáljon azon 

felvetésre, hogy a gázmotornak van-e használatbavételi engedélye.  

 

Horváth Gusztáv VSZ Zrt. cégvezetője: Horváth Győző képviselő úr által mondott 40 dB 

érték valós, de nem a szakértők, hanem a szabályozási terv határozza meg. 2002. év végén – 

még nem volt a cég vezetője – a gázmotorra megkapták a használatbavételi engedélyt.  

 

Simon Péter QualiTeam Consult Kft. részéről: elmondja, hogy természetesen a QualiTeam 

Consult Kft. nem vásárolja meg a gázmotort használatbavételi- és működési engedély nélkül.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: további hozzászólás nem lévén a határozati javaslatot 

szavazásra bocsátja.  
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Szavazás eredménye 

 

#: 1491   Száma: 2006.07.25/4/0/ 

Ideje: 2006.júl..25 10:25 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 12 85.72 66.66 

Nem 1 7.14 5.56 

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 polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál Igen - 

Eszes Sándor 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 - 

Magyar Judit Tart. - 

Benkovits György Távol - 

dr. Bindorffer Györgyi Távol - 

Simonyi György Távol - 

Wachsler Tamás Távol - 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

180/2006. (VII. 25.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Képviselő–testülete  

 

1. tudomásul veszi, hogy a QualiTeam Consult Kft. vételi ajánlatot tesz a Budapesti 

Erőmű Zrt-nek a gázmotor megvásárlása érdekében; 

 

2. felkéri a Polgármestert és a Városi Szolgáltató Zrt. Cégvezetőjét, hogy amennyiben a 

QualiTeam Consult Kft. megvásárolja a gázmotort a Budapesti Erőmű Zrt-től, úgy a 
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gázmotorral kapcsolatos, 2002. május 30. napján Szentendrén kötött háromoldalú 

hőszolgáltatási szerződést a gázmotor új tulajdonosával – a felek jogaira és 

kötelezettségeire vonatkozóan azonos tartalommal - aláírják, a gázmotor és 

segédberendezései felügyeletére vonatkozó rendelkezések nélkül, melyeket a 4. 

pontban foglalt szerződés szabályoz; 

 

3. felkéri a Polgármestert és a Városi Szolgáltató Zrt. Cégvezetőjét, hogy amennyiben a 

QualiTeam Consult Kft. megvásárolja a gázmotort a Budapesti Erőmű Zrt-től, úgy a 

gázmotorral kapcsolatos, 2002. május 30. napján Szentendrén kötött háromoldalú 

bérleti szerződést a gázmotor új tulajdonosával – a felek jogaira és kötelezettségeire 

vonatkozóan azonos tartalommal - aláírják; 

 

4. felkéri a Városi Szolgáltató Zrt. Cégvezetőjét, hogy amennyiben a QualiTeam Consult 

Kft. megvásárolja a gázmotort a Budapesti Erőmű Zrt-től, úgy a gázmotorral 

kapcsolatos, 2006. május 26. napján Budapesten kötött kétoldalú üzemeltetési és 

felügyeleti szerződést a gázmotor új tulajdonosával – a felek jogaira és 

kötelezettségeire vonatkozóan azonos tartalommal – aláírja, azzal, hogy az 

üzemeltetési és felügyeleti díj inflációt követő módon változik; 

 

5. felkéri a Polgármestert és a Városi Szolgáltató Zrt. Cégvezetőjét, hogy amennyiben a 

QualiTeam Consult Kft. megvásárolja a gázmotort a Budapesti Erőmű Zrt-től, úgy a 

gázmotorral kapcsolatos, 2-4. pontban meghatározott szerződéseket a Budapesti 

Erőmű Zrt-vel közös megegyezéssel megszűntesse.  
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Felelős:  

1. pont: Polgármester 

2. pont: Polgármester, Cégvezető 

3. pont: Polgármester, Cégvezető 

4. pont: Cégvezető 

5. pont: Polgármester, Cégvezető 

 

Határidő: 

1. pont: azonnal 

2. pont: a gázmotor adásvételét követő 30. nap  

3. pont: a gázmotor adásvételét követő 30. nap 

4. pont: a gázmotor adásvételét követő 30. nap 

5. pont: a gázmotor adásvételét követő 30. nap 

     

 

 

 

 

5.  Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének, a pénzbeli 

és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 25/2003. (V. 19.) 

Önk. sz. rendeletének módosításáról 
 Előadó:  dr. Dietz Ferenc polgármester  

 

  

Magyar Judit képviselő:  a Költségvetési,  Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság   

megtárgyalta az előterjesztést és támogatja az abban foglaltakat.   

 

dr. Pázmány Annamária képviselő: a Szociális és Egészségügyi Bizottság  szintén 

megtárgyalta a rendelet-módosítást és  hasonlóképpen  támogatja annak elfogadását.   

  

Szegő Eta  képviselő: a Szociális és Egészségügyi Bizottság  tagjaként kíván hozzászólni.  A  

szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása 

következtében jelentősen megváltoztak a közgyógyellátásra vonatkozó szabályok. A 

törvénymódosítás érinti a helyi rendelet jelenlegi szabályozási rendszerét is, ennek  

következtében a  bizottságnak  is szükséges  támogatnia a  rendelet-módosítást, ugyanakkor 

megdöbbenve látta, hogy az  adatok szerint  több fő részesült méltányossági alapon  

támogatásban,  mint  alanyi jogon. Az első félévet tekintve  sajnos az idei mutató sem jobb,  

ami továbbra is nagy terhet ró az Önkormányzatra.     

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:  nem érti Képviselő Asszony hozzászólását, hiszen a 

Költségvetési,  Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság  nem tud mást tenni, mint 

elfogadni a közgyógyellátásra vonatkozó szabályok következtében szükséges rendelet-

módosítást.  

  

Szegő Eta  képviselő: ismétli, tisztában van azzal a ténnyel, hogy nem tudnak másképp 

dönteni,  de hangsúlyozza, nem ért vele egyet.  

 

Fülöp Zsolt képviselő:  javasolja  a Képviselő-testületnek, hogy  Szegő Eta  képviselő 

asszony véleményét támogassák és azt  továbbítsák az illetékesek felé.  
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Radványi G. Levente  alpolgármester:   úgy  gondolja, hogy  véleményalkotás előtt  nem 

néztek a szándék mögé és nem gondoltak a valódi  okokra.   Ez idáig a  hasonló kérvények  

polgármesteri  hatáskörben kerültek elbírálásra, melyek közül sok esetet személy szerint neki  

kellett elbírálnia. Nagyon nehéz véleményt mondani arról, hogy valakinek adható-e vagy sem 

közgyógyigazolvány,  mert az eseteket tekintve  mindegyik  nehéz  emberi sorsokat takar.  

Tovább menve úgy véli, az OEP-nek  oka volt arra, hogy ilyen intézkedést hozzon, mert  

semmiféle visszajelzés nem érkezett a döntés után, hogy a jogosult mire használta fel a 

közgyógyigazolványt.  Sajnos sok esetben  történt visszaélés, most viszont  lehetőség van a 

kontrollálásra.  

 

 

Zsigmondi Éva képviselő: örömmel látja és köszöni, hogy a rendelet  Méltányosságból 

történő közgyógyellátás című,  29. §-ába  (b) bekezdésként   bekerült   a következő  rész:  

 

Közgyógyellátásra jogosult az a személy, 

a) akinek családjában az Sztv. 4. § (1) bekezdés n) pontja alapján az egy fogyasztási egységre 

jutó jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %–át, egyedül élő 

esetében 200 %–át nem haladja meg, és az Sztv. 50. § (2) bekezdése szerinti havi rendszeres 

gyógyító ellátásának költsége az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20 %–át 

eléri vagy azt meghaladja; 

b) aki 80. életévét betöltötte és Szentendrén legalább 10 éve állandó lakóhellyel 

rendelkezik, tekintet nélkül arra, hogy milyen mértékű jövedelemmel rendelkezik és 

milyen mértékű a havi rendszeres gyógyító ellátásának költsége. 

 

dr. Kiss László képviselő:  minden javaslat méltányosságból került beépítésre.  

 

dr. Bindorffer Györgyi  képviselő:  ügyrendi javaslata, hogy zárják le a vitát.   

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:   szavazásra bocsátja  az ügyrendi javaslatot.    

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1492   Száma: 2006.07.25/5/0/ 

Ideje: 2006.júl..25 10:35 

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 15 100.00 83.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 15 100.00 83.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   16.67 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 
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dr. Bindorffer Györgyi Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester 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 - 

Szegő Eta Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Zsigmondi Éva Igen - 

Benkovits György Távol - 

Simonyi György Távol - 

Wachsler Tamás Távol - 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:  a Képviselő-testület   egyetért az ügyrendi javaslattal.  

Szavazásra bocsátja  a rendelet-módosítást.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1493   Száma: 2006.07.25/5/0/ 

Ideje: 2006.júl..25 10:35 

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 polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál Igen - 

Eszes Sándor Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hankó László Igen - 

Horváth Győző Igen - 

dr. Kiss László Igen - 

Lakatos Pálné Igen - 
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Magyar Judit Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 

Szegő Eta Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Zsigmondi Éva Igen - 

Benkovits György Távol - 

Simonyi György Távol - 

Wachsler Tamás Távol - 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képviselő-testület a következő  rendeletet-módosítást 

fogadta el. 
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Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

 

26/2006. (VII.26) Önk. számú rendelete 

a pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 

 

25/2003. (V.19.) Önk. számú rendeletének (a továbbiakban: R) módosításáról 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, 

többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdése, valamint a szociális igazgatásról 

és szociális ellátásokról szóló, többször módosított 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: 

Sztv.) 10. §-ában, 25. §-ában, 26. §-ában, 32. §-ában, 37/D §-ában, 38. §-ában, 41. §-ában, 45. 

§-ában, 47. §-ában, 50. §-ában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

szóló, többször módosított 1997. évi XXXI. törvényben (továbbiakban: Gyvt.) kapott 

felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja: 

 

 

1. § 

 

Az R. 29. §–ának rendelkezései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 

„29. § 

Közgyógyellátásra jogosult az a személy, 

a) akinek családjában az Sztv. 4. § (1) bekezdés n) pontja alapján az egy fogyasztási egységre 

jutó jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %–át, egyedül élő 

esetében 200 %–át nem haladja meg, és az Sztv. 50. § (2) bekezdése szerinti havi rendszeres 

gyógyító ellátásának költsége az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20 %–át 

eléri vagy azt meghaladja; 

b) aki 80. életévét betöltötte és Szentendrén legalább 10 éve állandó lakóhellyel rendelkezik, 

tekintet nélkül arra, hogy milyen mértékű jövedelemmel rendelkezik és milyen mértékű a havi 

rendszeres gyógyító ellátásának költsége.” 

 

2. § 

 

(1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 

(2) E rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. 

(3) A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik. 
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6. Előterjesztés a városrendezési feladatok megvalósítását biztosító elővásárlási jog 

megállapításáról szóló, többször módosított 10/1999. (III. 19.) Önk. számú 

rendelet módosításáról 

 Előadó:  dr. Dietz Ferenc polgármester  

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:   röviden összefoglalja az előterjesztésben foglaltakat.   

 

Eszes Sándor képviselő:  a Városfejlesztési, Környezet-, Műemlékvédelmi és EU Bizottság 

megtárgyalta az előterjesztést és  azzal az észrevétellel támogatja a rendelet-módosítás 

elfogadását, hogy a rendelet hatálybalépésének  határideje  2006. augusztus 1-je legyen,  

valamint az Önkormányzat és a tulajdonosok közötti  szerződés aláírását követően  kezdődjön 

az 5 évre szóló  elővásárlási jog számítása.   

 

dr. Pázmány Annamária képviselő távozik az ülésteremből, a jelenlévő  

képviselők száma : 14 fő.  
 

dr. Dietz Ferenc polgármester:  a  módosító javaslat meggondolandó, de a jogbiztonságot 

figyelembe véve szükséges kikérni   a jogászok  véleményét.  

 

dr. Dóka Zsolt  jogász:  a jogalkotásról szóló törvény  egyértelmű   szabályozást vár el a 

rendelet alkotás során, amit a Képviselő-testületnek is  szükséges betartania.  Javasolja, hogy 

konkrét dátum szerepeljen a rendeletben a hatálybalépést illetően.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:  egyetért  a dr. Dóka Zsolt  által megfogalmazott 

indokolással.  Mivel  azonban bizottsági javaslatként merült fel a határidőre vonatkozó  

módosító javaslat, ezért szükséges szavazni róla.  Kéri dr. Dóka Zsoltot, fogalmazza meg a 

szavazásra bocsátandó pontos szöveget.   

 

dr. Dóka Zsolt  jogász:  a  szövegszerű megfogalmazás a következőképpen hangzik: " … 

jelen rendelet akkor lép hatályba, amikor az Önkormányzat és az érintett - jelen rendelet  1/b) 

és 2/b) mellékletében - meghatározott ingatlanok tulajdonosai között a település-rendezési 

szerződés  megkötésre kerül."   

  

dr. Dietz Ferenc polgármester:  szavazásra bocsátja  a módosító indítványt. Jelzi, hogy az 

imént elhangzott indokok alapján  nem támogatja az abban foglaltakat.  

  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1494   Száma: 2006.07.25/6/0/ 

Ideje: 2006.júl..25 10:40 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elutasítva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 1 7.14 5.56 

Nem 10 71.43 55.55 
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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: 

 

Lakatos Pálné Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Nem - 

dr. Dragon Pál Nem - 

Eszes Sándor Nem - 

Fülöp Zsolt Nem - 

Hankó László Nem - 

dr. Kiss László Nem - 

Magyar Judit Nem - 

Radványi G. Levente alpolgármester Nem - 

Szegő Eta Nem - 

Zakar Ágnes Nem - 

dr. Bindorffer Györgyi Tart. - 

Horváth Győző Tart. - 

Zsigmondi Éva Tart. - 

Benkovits György Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

Simonyi György Távol - 

Wachsler Tamás Távol - 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:   a Képviselő-testület  nem támogatta a Városfejlesztési, 

Környezet-, Műemlékvédelmi és EU Bizottság  módosító indítványát.   

Szavazásra bocsátja  az  előterjesztésben  eredetileg  szereplő  rendelet-módosítást.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1495   Száma: 2006.07.25/6/0/ 

Ideje: 2006.júl..25 10:41 

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: 
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dr. Bindorffer Györgyi Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál Igen - 

Eszes Sándor Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hankó László Igen - 

Horváth Győző Igen - 

dr. Kiss László Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 

Szegő Eta Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Zsigmondi Éva Igen - 

Lakatos Pálné Tart. - 

Benkovits György Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

Simonyi György Távol - 

Wachsler Tamás Távol - 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képviselő-testület  a következő rendelet-módosítást 

fogadta el:       

 

 

Szentendre Város Önkormányzata Képviselő testületének  

27/2006 (VIII.01.)Önk. sz. rendelete  

 

a városrendezési feladatok megvalósítását biztosító elővásárlási jog megállapításáról 

szóló, többször módosított 10/1999. (III.19.) Önk. számú rendelet módosításáról 

 

 

Szentendre Város önkormányzatának képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, 

többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében, valamint a többször 

módosított 1997. évi LXXVIII. tv. az épített környezet alakításról és védelméről (Étv.) 25. § 

(1)-(2) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján a városrendezési feladatok megvalósítását 

biztosító elővásárlási jog megállapításáról szóló, többször módosított 10/1999. (III.19.) Önk. 

számú rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja: 

 

 

1. § 

 

A Rendelet 1. számú melléklete az e rendelet 1/b és 2/b mellékletében foglaltakkal kiegészül. 

 

 

2. § 

 

(1) A rendelet 2006. augusztus 1-jén lép hatályba. 

 

(2) A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik. 
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          1/b) melléklet 

 

 

SZENTENDRE, CSICSERKÓ SZT ÁLTAL ÉRINTETT TERÜLETEK 

HELYRAJZISZÁMOS KIMUTATÁSA 

 

 

Út 0282/1 

Út 0281/41 

Út 0281/55 

  

 0281/54 

 0281/53 

 0281/56 

 0281/57 

 0281/33 

 0281/32 

 0281/58 

 0281/29 

 0281/28 

 0281/52 

 0281/51 

 0281/7 

 0281/8 

 0281/50 

 0281/47 

 0281/48 

 0281/49 

 0281/10 

 0281/24 

 0281/23 

 0281/59 

 0281/60 

 0281/61 

 0281/11 

 0281/13 

 0281/14 

 0281/16 

 0281/15 

 0281/35 

 0281/36 

 0281/37 

 0281/38 

 0281/39 

 0281/40 

 0281/42 

 0281/31 

 0281/30 

 0281/25 

 0281/44 

 0281/43 

 0281/20 

 0281/21 

 0281/45 

 0281/46 
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2/b) melléklet 

 

 

SZENTENDRE, EGRES ÚTI 2. SZ. FEJLESZTÉSI TERÜLET SZT ÁLTAL 

ÉRINTETT TERÜLETEK HELYRAJZISZÁMOS KIMUTATÁSA 

 

 0363/8 

 0363/9 

 0363/10 

 0363/22 

 0363/23 

 0363/31 

 0363/32 

 0363/34 

 0363/65 

 0363/85 

 0363/86 

 0363/117 

 0363/118 

 0363/119 

 0363/120 

 0363/121 

 0363/122 

 0363/123 

 0363/124 

 0363/125 

 0363/126 

 0363/127 

 0363/128 

 0363/129 

 0363/130 

 0363/131 

 0363/132 

 0363/135 

 0363/136 

 0363/137 

 0363/138 

 0363/139 

 0363/140 

 0363/141 

 0363/142 

 0363/143 

 0363/144 

 0363/145 

 0363/146 

 0363/147 

 0363/148 

 0369/4 

 0369/5 

 0369/6 

 0369/7 

 0369/8 

 0369/9 

 0369/10 

 0369/11 

 0369/12 

 0369/13 

 0369/14 

 0369/15 

 0369/16 

 0369/17 

 0369/20 

 0369/21 

 0369/22 

 0369/23 

 6859 

 6861 

út 0366 
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SZENTENDRE, EGRES ÚTI 2. SZ. FEJLESZTÉSI TERÜLET SZT ÁLTAL ÉRINTETT 

TERÜLETEK HELYRAJZISZÁMOS KIMUTATÁSA 

 

 

Skanzen 0348/9 

 0348/14 

 0348/17 

 0350 

 0352/10 

 0368/1 

 0368/2 

 0368/3 

 0368/4 

 0368/5 

 0368/6 

 0368/7 

 0368/8 

 6535 

 6536 

 6611 

 6615 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési 

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

módosításáról  

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester  

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: mivel az elmúlt testületi ülésen dr. Pázmány Annamáriát  

választották   Szentendre  Város  Egészségügyi Intézményei  élére, ezért ő lemondott a Szociális 

és Egészségügyi Bizottság elnöki tisztéről. A  bizottság működése  feltétele a Képviselő-testület 

működésének, ezért a megüresedett pozícióra dr. Kiss László személyét javasolja.  A Képviselő-

testület részéről nem érkezett más javaslat, ezért kérdezi dr. Kiss Lászlótól, hogy elvállalja-e a 

megbízatást, mely  a hátralévő  bő két hónapra szól.    

  

dr. Kiss László képviselő:   feladatként elvállalja a bizottság elnöki tisztét.  

  

dr. Dietz Ferenc polgármester:    szavazásra bocsátja   a javaslatot, mely szerint a Szociális és 

Egészségügyi Bizottság elnöke: dr. Kiss László, tagok: dr. Pázmány Annamária és Szegő Eta  
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képviselők.    

  

 

Dr. Kiss László képviselő kikapcsolja a szavazógépét, de a szavazás alatt bent 

tartózkodik az ülésteremben.   

A szavazatra jogosult képviselők száma: 13 fő.    
 

 Szavazás eredménye 

 

 

#: 1496   Száma: 2006.07.25/7/0/ 

Ideje: 2006.júl..25 10:43 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 100.00 72.22 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 13 100.00 72.22 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 5   27.78 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

dr. Bindorffer Györgyi Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál Igen - 

Eszes Sándor Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hankó László Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Lakatos Pálné Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 

Szegő Eta Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Zsigmondi Éva Igen - 

Benkovits György Távol - 

dr. Kiss László Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

Simonyi György Távol - 

Wachsler Tamás Távol - 
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dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képviselő-testület a rendelet-módosítást elfogadta.   
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Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

28/2006. (VIII.01.) Önk. számú rendelete 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló, 

többször módosított 6/2003. (II.24.) Önk. sz. rendeletének módosításáról 

 

 

 

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

módosított 1990. évi LXV tv. 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Szentendre 

Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló, többször módosított 

6/2003.(II.24.) Önk. sz. rendeletének (a továbbiakban R.) módosításáról az alábbi rendeletet 

alkotja: 

 

 

1. § 

 

A R. 5. számú  függelékben a Szociális és Egészségügyi Bizottság névsora az alábbiakra 

változik: 

 

Szociális és Egészségügyi Bizottság 
 

Elnök:   dr. Kiss László  

 

Képviselő tagok: dr. Pázmány Annamária  

Szegő Eta   

 

 

2. § 

 

 

(1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 

(2) A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik. 

 

 

dr. Kiss László képviselő visszakapcsolja a szavazógépét, a teremben levő, szavazatra 

jogosult  képviselők száma: 14 fő.  
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8. Előterjesztés a  közterület-használat rendjének szabályozásáról szóló 13/2005. (IV. 

15.) Önk. sz. rendelet módosításáról 

 Előadó:  dr. Dietz Ferenc polgármester  

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szóban ismerteti az  előterjesztésben  részletesen  szereplő,   a 

rendelet-módosítást szükségessé tevő  indokolást, melyet kiegészít az időközben felmerült újabb 

módosítással. A  javaslat szerint a  rendelet  4. §-át  célszerű   kiegészíteni    egy  új j) ponttal,  

mely  következőképpen hangzik:    

j) A Rendelet 3. § (1) bekezdés l) pontjában meghatározott fák és zöldterületek védelmét 

szolgáló berendezéseket elhelyezni, fennmaradását engedélyezni, edényes élődísznövényt  

elhelyezni csak a Főkertész és a Főépítész előzetes véleményezése után lehet. 

A javaslat módosítja az ehhez tartozó  mellékletet is.   

Zakar Ágnes képviselő:  az elhangzott javaslatot kívánta ő maga is megtenni, amivel 

maximálisan egyetért.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a testületi anyagból kiemelné még a választási plakátokra 

vonatkozó  részt, mely előzetes egyeztetések után került  megfogalmazásra és az 1. sz. 

mellékeltben található.  

 

Szegő Eta  képviselő:  az előterjesztés  II.  szakaszában található részre   vonatkozóan tesz 

észrevételt, ahol  az Önkormányzat által végzett vagy végeztetett beruházások kérdése szerepel.  

A rendelet nem kezelte a fent említett  beruházások  kérdését és  nem tisztázott a tény, hogy a 

felmerült közterület-használat során az intézményeket terheli-e közterület-használati díj fizetési 

kötelezettség, vagy sem.  

Nem ért egyet  a rendelet oly módosításával, mely szerint az Önkormányzat és intézményeinek 

megrendelésére végzett beruházásoknál ne kelljen közterület-használati díjat fizetni. Az 

előterjesztés szerint a  javaslat érinti a rendelet 3. § (1) bekezdés f) pontját, valamint a 4. § (8) és 

(10) bekezdésének módosítását. 

Véleménye szerint  ez a megoldás plusz adminisztrációt fog jelenteni a Hivatalnak, továbbá 

ellenőrizhetetlennek érzi a határidők betartását, valamint lehetőséget  adhat a vállalkozóknak a 

visszaélésre.  Ezért  nem ért egyet a javaslat ezen részével, de jelzi, a rendeletet érintő  többi 

módosítást  támogatja.   

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:  mivel  a  megbízást végző  vállalkozók mindegyike  

rendelkezik érvényes  és szigorú szerződéssel,  ezért  úgy véli,  a Képviselő Asszony által    

felvetettekre  nem     kerülhet sor.  Ha  a vállalkozó nem teljesíti a szerződésben foglaltakat,   

kiszabható rá a  kötbér, mely  erős visszatartó erőt jelent.   

Mivel  Képviselő Asszony  a javaslatát módosításként tette, ezért szavazni szükséges arról.    

 

 

dr. Pázmány Annamária képviselő visszatér az ülésterembe, dr. Bindorffer Györgyi  

képviselő pedig távozik az ülésteremből. A  jelenlévő képviselők száma: 14 fő.   

 



 35 

 

Radványi G. Levente  alpolgármester:  értelmezi a Képviselő Asszony  által vitatott részt. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:   szavazásra bocsátja   Szegő Eta  képviselő asszony által tett 

javaslatot.  

 

 

 Szavazás eredménye 

 

#: 1497   Száma: 2006.07.25/8/0/ 

Ideje: 2006.júl..25 10:50 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elutasítva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 2 14.29 11.11 

Nem 11 78.57 61.11 

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: 

 

 

Szegő Eta Igen - 

Zsigmondi Éva Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Nem - 

dr. Dragon Pál Nem - 

Eszes Sándor Nem - 

Fülöp Zsolt Nem - 

Hankó László Nem - 

dr. Kiss László Nem - 

Lakatos Pálné Nem - 

Magyar Judit Nem - 

dr. Pázmány Annamária Nem - 

Radványi G. Levente alpolgármester Nem - 

Zakar Ágnes Nem - 

Horváth Győző Tart. - 

Benkovits György Távol - 

dr. Bindorffer Györgyi Távol - 

Simonyi György Távol - 

Wachsler Tamás Távol - 
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dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képviselő-testület nem támogatta  Szegő Eta  módosító 

javaslatát.  

 

dr. Bindorffer Györgyi  képviselő visszatér az ülésterembe, a jelenlévő 

képviselők száma:  15 fő.  

dr. Dietz Ferenc polgármester:  szavazásra bocsátja  a  rendelet-módosítás további pontjait.      

 

 

 Szavazás eredménye 

 

#: 1498   Száma: 2006.07.25/8/0/ 

Ideje: 2006.júl..25 10:51 

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 polgármester 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 - 

Szegő Eta Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Zsigmondi Éva Igen - 

Benkovits György Távol - 

Simonyi György Távol - 

Wachsler Tamás Távol - 
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dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képviselő-testület  támogatta a rendelet-módosítást.  

Szavazásra bocsátja  a rendelet-módosítás egészét.  

 

 

 

 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1499   Száma: 2006.07.25/8/0/ 

Ideje: 2006.júl..25 10:51 

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 polgármester 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 - 

Zakar Ágnes Igen - 

Zsigmondi Éva Igen - 

Szegő Eta Tart. - 

Benkovits György Távol - 

Simonyi György Távol - 
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Wachsler Tamás Távol - 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képviselő-testület a következő rendelet-módosítást fogadta el:   
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    Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

29/2006. (VIII.01.) Önk. sz. rendelete 

 

A közterület-használat rendjének szabályozásáról szóló 13/2005. (IV. 15.) Önk. sz. rendelet 

módosításáról 

 

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

módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a 

közterület-használat rendjéről szóló 13/2005. (IV. 15.) Önk. sz. rendelet (a továbbiakban R.) 

módosításáról az alábbi rendeletet alkotja. 

 

1. § 

 

(1)  A R. 3. § (1) bekezdés f) pontját az alábbira módosítja: 

f) építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és törmelék elhelyezésére, 

amennyiben az nem az Önkormányzat megrendeléséből történik,  

 

(2)  A R. 3. § (3) bekezdését az alábbira módosítja: 

(3) Amennyiben a kereskedő az üzletet tartalmazó épületnek (építménynek), az üzlet 

bejáratával érintkező közterületet kívánja használni csak a Városfejlesztési, Környezet-, 

Műemlékvédelmi és EU Bizottság egy tagja, a Kereskedelmi és Iparkamara, a Magyar 

Népművészek Szövetsége, az Iparművészeti Egyetem és a szentendrei képzőművészek által 

delegált egy-egy fő, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum és a Pest Megyei Múzeum 

etnográfiában jártas munkatársa által zsűrizett, árubemutatásra alkalmas mozgatható 

állványokat (regálékat) használhatja, a közterület-használati megállapodásban kijelölt 

helyre helyezve ki azokat.  

(4)  A R. 3. § (4) bekezdését az alábbira módosítja: 

(4) Közterületre kizárólag a Városfejlesztési, Környezet-, Műemlékvédelmi és EU 

Bizottság egy tagja, a Kereskedelmi és Iparkamara, a Magyar Népművészek Szövetsége, az 

Iparművészeti Egyetem és a szentendrei képzőművészek által delegált egy-egy fő, a 

Szabadtéri Néprajzi Múzeum és a Pest Megyei Múzeum etnográfiában jártas munkatársa 

által zsűrizett, árubemutatásra alkalmas mozgó állványokon, a Városfejlesztési, Környezet-, 

Műemlékvédelmi és EU Bizottság egy tagja, a Kereskedelmi és Iparkamara, a Magyar 

Népművészek Szövetsége, az Iparművészeti Egyetem és a szentendrei képzőművészek által 

delegált egy-egy fő, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum és a Pest Megyei Múzeum 

etnográfiában jártas munkatársa által zsűrizett termékek helyezhetők ki, kivéve amennyiben 

a Képviselő-testület az általa meghirdetett területeken és időtartamban idényjellegű 
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árusítást tart. Ebben az esetben az elárusító asztalokon árusítani szánt árut 3 főből álló zsűri 

véleményezi, melynek tagjai: a Költségvetési- Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság 

elnöke, vagy az általa megbízott bizottsági tag; Kulturális, Oktatási, Kisebbségi és Sport 

Bizottság elnöke vagy az általa megbízott bizottsági tag; a Városfejlesztési, Környezet-, 

Műemlékvédelmi és EU Bizottság elnöke, vagy az általa megbízott bizottsági tag.  

(5)  A R. 3. § (5) bekezdését az alábbira módosítja: 

(5) Városnéző, lassú jármű (járműszerelvény), továbbá állati erővel hajtott jármű 

üzemeltetésére és állomáshelyének igénybevételére közterület-használati megállapodás csak 

a Városfejlesztési, Környezet-, Műemlékvédelmi és EU Bizottság engedélyező határozata 

alapján, az abban meghatározott feltételekkel köthető. 

 

2. § 

 

(1)  A R. 4. § (8) bekezdését az alábbira módosítja: 

 

(8) Az Önkormányzat a megállapodást akkor köti meg, ha az tartalmazza, hogy a 

biztosíték összege a közút igénybevétele esetén 3.000,- Ft/m2 egyéb közterület esetén 

1.500,-Ft/m2, de minimum 50.000,-Ft, kivéve, ha az Önkormányzat illetve intézményei 

által megrendelt beruházások esetén a biztosíték mértékét a beruházásról szóló szerződés 

tartalmazza. 

 

(2)  A R. 4. § (10) bekezdését az alábbira módosítja: 

 

(10) A közút területének nem közlekedési célú igénybevételéért igénybevételi díjat kell 

fizetni, kivéve az Önkormányzat, illetve intézményei által végzett, vagy végeztetett 

beruházások esetén.  

 

3. § 

A R. 6. § (5) bekezdését az alábbiak szerint módosítja: 

(5)  Belvárosban árusításra, és árubemutatásra csak a Városfejlesztési, Környezet-, 

Műemlékvédelmi és EU Bizottság egy tagja, a kereskedelmi és iparkamara által jelölt tag, 

Magyar Népművészek Szövetségének, az Iparművészeti Egyetem és a szentendrei 

képzőművészek által delegált egy-egy fő, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum és a Pest Megyei 

Múzeumok Igazgatóságának etnográfiában jártas munkatársa, továbbá a hivatal jegyzője 

által megbízott személy által zsűrizett termékekre; a döntésben meghatározott helyen, 

formában köthető közterület-használati megállapodás, kivéve amennyiben a Képviselő-

testület az általa meghirdetett területeken és időtartamban idényjellegű árusítást tart. Ebben 

az esetben az elárusító asztalokon árusítani szánt árut 3 főből álló zsűri véleményezi, 

melynek tagjai: Költségvetési- Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság elnöke vagy az 

általa megbízott bizottsági tag; Kulturális, Oktatási, Kisebbségi és Sport Bizottság elnöke 
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vagy az általa megbízott bizottsági tag; Városfejlesztési, Környezet-, Műemlékvédelmi és 

EU Bizottság elnöke, vagy az általa megbízott bizottsági tag.  

 

 

4. § 

A R. 8. § (2) bekezdésébe egy új j) pontot illeszt be az alábbiak szerint: 

j) A Rendelet 3. § (1) bekezdés l) pontjában meghatározott fák és zöldterületek 

védelmét szolgáló berendezéseket elhelyezni, fennmaradását engedélyezni, edényes 

élődísznövényt  elhelyezni csak a Főkertész és a Főépítész előzetes véleményezése 

után lehet. 

 

5. § 

(1)  A Rendelet 11. § (1) bekezdésének d) pontját az alábbira módosítja: 

d)  A városhoz kapcsolódó ünnepi és egyéb kulturális, vagy sportprogramok 

rendezvényeivel összefüggő bármilyen közterület-használat. 

 

(2)  A R. 11.§ (1) bekezdését egy új f) ponttal egészíti ki: 

 

f)  Az Önkormányzat vagy az intézményei által megrendelt beruházásokhoz 

kapcsolódó közterület-használat. 

 

6. § 

 A R. 1. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete lép. 

7. § 

Záró rendelkezések 

 

Ez a rendelet 2006. augusztus 1-jén lép hatályba. 
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1. számú melléklet 
 

 

Megnevezés Összeg 
Övezet 

I. II. III. 

1 
közterületbe benyúló homlokzat, portál, 

kirakatszekrény, előtető,  
Ft/m2/hó 1200 700 500 

2  ollós ponyvatető   0 0 0 

3 

Reklámhordozók, cégér és címtábla, kivéve az 

Önkormányzat által választási időszakban 

választási plakátok kihelyezése céljából 

ideiglenesen felállított felület *  

Ft/m2/hó 2400 1000 600 

4 megállító-tábla * Ft/m2/nap 500 300 200 

5 árubemutató * Ft/m2/nap 1000 500 300 

6 árusító és egyéb fülke * Ft/m2/hó tiltott 5000 3000 

7 üzemanyagtöltő-állomás Ft/m2/hó 1000 1000 1000 

8 

építési munkával kapcsolatos állvány, 

építőanyag-tárolás lakásépítésnél (felújítás, 

javítás is) Belvárosban ömlesztett anyag tárolása 

tilos! ** 

Ft/m2/nap 150 30 20 

9 egyéb építési munkánál, gépfelállításnál    ** Ft/m2/nap 100 50 50 

10 

építési törmelék, sitt tárolása (A belvárosban 

csak konténerben, munkaszüneti és pihenő napon 

a díjtétel ötszöröse)    ** 

Ft/m2/nap 500 100 100 

11 

építési anyag tároló konténer A belvárosban 

munkaszüneti és pihenő napon a díjtétel 

ötszöröse)    **  

Ft/db/nap 1500 600 500 

12 

alkalmi és mozgó árusítás (Polgármester egyedi 

engedélye alapján, rendezvényhez kapcsolódóan, 

helykijelölés szerint) 

Ft/m2/nap 1500 500 200 

13 idényjellegű árusítás * Ft/m2/nap tiltott  300 100 



 43 

14  fenyőfa árusítása   Ft/m2/nap 2000 2000 2000 

15 
 ünnepekhez kötődő ajándék és kellékárusítás 

(karácsony, szilveszter, húsvét stb.) 
Ft/m2/nap 5000 3000 3000 

16 javító és szolgáltató tevékenység Ft/m2/nap tiltott 100 100 

17 

utcai zenélés, éneklés, bűvészmutatvány  

cirkusztevékenység (eseti megállapodás szerint, 

de legalább ezekkel a díjtételekkel) 

Ft/m2/nap  500 200 200 

18 

Üzleti célú művészeti tevékenység  (eseti 

megállapodás szerint, de legalább ezekkel a 

díjtételekkel) * 

3 m2/nap 1200 500 500 

19 

saját kertben termelt gyümölcs-, zöldség- és 

virágárusítás (eseti megállapodás, helykijelölés 

szerint) 

2 m2 határig 

Ft/m2/nap 
0 0 0 

20 

film és televízió felvétel, üzleti célú fénykép és 

reklámfotó készítés (eseti megállapodás szerint, 

de legalább ezekkel a díjtételekkel)  

Ft/m2/nap 15000 10000 3000 

21 technikai terület (19. Tételhez) Ft/m2/nap 5000 4500 800 

22 vendéglátóhely előkert * Ft/m2/hó 2500 1000 500 

23 
vendéglátást kiegészítő berendezések 

kihelyezése előkertbe  2 m2-ig * 

Ft/beren- 

dezés/hó 
15000 15000 15000 

24 
Vendéglátást kiegészítő berendezések 

kihelyezése előkertbe  2 m2 felett m2-enként  * 

Ft/beren- 

dezés/hó 
7500 7500 7500 

25 
üzleti szállítás vagy rakodás alkalmával hordók, 

ládák, göngyölegek elhelyezése, áru kirakodás 
Ft/m2/nap tiltott 500 200 

26 kiállítás, vásár (eseti megállapodás szerint) Ft/m2/nap 

eseti 

megálla-

podás 

szerint  

0-500 

200 100 

271 

fák és zöldterületek védelmét szolgáló 

berendezéseket elhelyezni, fennmaradását  

engedélyezni, edényes élődísznövényt elhelyezni  

 

Ft/ m2 / év 0 0 0 

28 sport és kulturális tevékenység Ft/m2/nap eseti megállapodás szerint 0-500 

29 tűzijáték  legfeljebb 10 m2-ig Ft/alkalom 10.000 10.000 10.000 

30 
forgalomból időszakosan kivont 

személygépkocsik tárolása 
Db/hó tiltott 20000 20000 

31 Duna-parti szezonális árusító asztalok 
Ft/asztal/ 

szezon 

Pályázat 

alapján 

Pályázat 

alapján 

Pályázat 

alapján 

32 Dunai parthasználat Ft/fm/hó ***a) ***b)  

                                                 
1 Beillesztette a 29/2006. (VII.01.) Önk. sz. rendelet. Hatályos 2006. augusztus 1-jétől.  
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33 
nem közforgalmú (üzemi) állóhajó vagy úszó 

létesítmény 
 20000 10000  

34 közforgalmú úszóműves kikötő Ft/fm/hó 10000 10000  

35 hőlégballon indítása és érkeztetése, várakoztatása Ft/alkalom 60000 60000 60000 

36 villamosberendezés, trafó Ft/m2/hó 250 250 250 

37 hírközlő vezeték, kábel Ft/fm/év 1 1 1 

38 hírközlő antenna Ft/m2/hó 
eseti megállapodás alapján 100-

5000 

39 

közutak, járdák nem közlekedési célú 

igénybevétele, tekintettel a 19/1994. (V.31.) 

KHVM rendeletre: 

    

40 építési munkaterület céljára Ft/m2/nap 50 25 25 

41 vásár-, egyéb célra Ft/m2/nap 20 10 10 

42 teljes útlezárás bármely célból Ft/m2/óra 500 500 500 

 
**24 órát meg nem haladó lakossági használat esetén ingyenes. 

 

Bármely tarifa esetén a minimum fizetendő díj 1.000.-Ft  

 

Amennyiben a közterület használati engedélyt kérelmező soron kívül igényli (30 napon belül), 

akkor fenti tarifák háromszorosa alkalmazható közterület használati díjként.  

A * csillaggal jelölt kategóriáknál a díjak a következőképpen alakulnak:  

 

 

Időszak 
Szorzó 

1,2 hónapra kötött megállapodás esetében 160 % 

3-5 hónapra kötött megállapodás esetében 133 % 

6 hónapra kötött megállapodás esetében  100% 

7-8 hónapra kötött megállapodás esetében 95 % 

9-10 hónapra kötött megállapodás esetében 90 % 

11-12 hónapra kötött megállapodás esetében 85 %  

 

***Duna-part övezet-határai: a., Sztaravoda patak – Postás strand déli határa között 

  b., városhatárig terjedő egyéb partszakasz      
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Lakatos Pálné és Radványi G. Levente  képviselők távoznak az ülésteremből, a jelenlévő 

képviselők száma: 13 fő. 

 

   

9. Előterjesztés a város címerének és zászlajának alapításáról, valamint a jelképek és a 

„Szentendre” név használatának rendjéről 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: az előterjesztésben szereplő,  szükségessé vált módosítások 

ismertetése után  a rendelet  módosítást szavazásra bocsátja.     

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1500   Száma: 2006.07.25/9/0/ 

Ideje: 2006.júl..25 10:54 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 100.00 72.22 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 13 100.00 72.22 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 5   27.78 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

dr. Bindorffer Györgyi Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál Igen - 

Eszes Sándor Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hankó László Igen - 

Horváth Győző Igen - 

dr. Kiss László Igen - 

Magyar Judit Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Szegő Eta Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Zsigmondi Éva Igen - 

Benkovits György Távol - 

Lakatos Pálné Távol - 
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Radványi G. Levente alpolgármester Távol - 

Simonyi György Távol - 

Wachsler Tamás Távol - 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képviselő-testület a  következő rendelet-módosítást  fogadta 

el.  

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

30/2006. (VIII.01.) Önk. sz. rendelete 

 

 város címerének és zászlójának alapításáról, valamint a jelképek és a „Szentendre” név 

használatának rendjéről szóló 39/2003. (VI. 18.) Önk. számú rendelet módosításáról 

 

 

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

módosított 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés a) pontja alapján, a 16. § (1) bekezdésében 

biztosított jogkörében eljárva, a Szentendre Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló, többször módosított 6/2003. (II. 24.) Önk. sz. rendelet 2. § (4) bekezdés 

figyelembevételével a  város címerének és zászlójának alapításáról, valamint a jelképek és a 

„Szentendre” név használatának rendjéről szóló 39/2003. (VI. 18.) Önk. számú rendelet 

(továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja. 

 

1.§ 

 

(1) A R. 9. § (2) bekezdése az alábbi szövegrésszel egészül ki: 

 

„(2) az (1) bekezdésben meghatározott név felvétele és használata csak azok számára 

engedélyezhető, akiknek székhelye Szentendre területén van, és tevékenységüket 

ténylegesen Szentendrén folytatják, valamint természetes személyek esetében 

Szentendrén állandó lakóhellyel rendelkeznek.  

 

(2) A R. 9. §-a egy új (6) bekezdéssel egészül ki: 

 

„(6) A „Szentendre” név használatára vonatkozó engedélyt a polgármester 

visszavonhatja attól, aki a jelen paragrafus (2) bekezdésében foglalt rendelkezéseket 

megsérti.” 

2. § 

 

A R. 9. § (3) bekezdése helyébe az alábbi szövegrész kerül: 

 

„a névfelvétel, illetve a névhasználat a gazdasági tevékenységet nem főtevékenységként  

folytató személyek és szervezetek számára ingyenes.” 

 

3. § 
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(1)  Jelen rendelet 2006. augusztus 01-jén lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő   

ügyekre is alkalmazni kell. 

(2)   A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik. 

 
 

      

    

 

Lakatos Pálné és Radványi G. Levente  képviselők visszatérnek az ülésterembe, a jelenlévő 

képviselők száma:  15 fő. 

 

 

 

10. Előterjesztés a „Szentendre éjjel-nappal nyitva” hagyományteremtő 

kezdeményezéshez 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: az  előterjesztés  célja, hogy a rendezvényt  kulturális városi 

rendezvénnyé nyilvánítsák, mert ebben az esetben van lehetőség a vállalkozók számára  

biztosítani  a közterület megfizetése alóli mentességet.  

 

Fülöp Zsolt képviselő:   pozitív előrelépés ez a városban,   mely során  a különböző 

érdekcsoportokat sikerült összehozni, és remélhetőleg  azok a vállalkozók is csatlakoznak a 

kezdeményezéshez, akik  eddig  még tartózkodtak.     

 

Szegő Eta  képviselő:  maximálisan egyetért a kezdeményezéssel,  és továbbmenve  kérdezi,  

hogy milyen reklámot kap a rendezvény, eljut-e minden célcsoporthoz a tájékoztatás?  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:   a programmal kapcsolatos ügyek rendezésére alakult egy 10 

fős stáb, melynek vezetését Kammerer Zsófia kommunikációs vezető, EU pályázati referens   

látja el.  A  lehető legtöbb  fórumon  elhangzott  a program ajánlása,   valamint  az utolsó 

időszakban   indul egy  intenzív  reklámkampány. Jelenleg  rengeteg más egyéb  program  kerül 

megrendezésre, ezért az volt a vélemény, hogy az  utolsó időszakra helyezik a főbb hangsúlyt a 

rendezvény propagálására.  

De már eddig is több   országos TV csatornának  nyilatkozott a kezdeményezésről,   valamint  

sajtótájékoztatón  is elhangzott már a rendezvény  propagálása. Kiadásra kerül majd  egy   

programfüzet, mely részletesen tartalmazza a  3 nap  minden egyes megrendezésre  kerülő 

programját és a pontos helyszíneket, de  mindezt  augusztus  20-a  után kívánják   erőteljesen 

reklámozni.  

 

dr. Bindorffer Györgyi  képviselő:  az eseménnyel  kapcsolatban a  közelmúltban  nyilatkozott 

a  Szentendre és Vidéke  lapban,  ahol azt  javasolta, épüljön be a rendezvény a  Szentendrei   

Nyár  programsorozatba.  Ott tévesen azt nyilatkozta, hogy a "Szentendrei Nyár" -nak nincs  

hivatalos honlapja, melyet  korrigál, mert az információ téves.   Van internetes megjelenése  a 

rendezvény sorozatnak,  melynek előnyeit kihasználva azt javasolja, ott is jelenjen meg a  
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hirdetés. A  figyelemfelkeltést nem kellene az utolsó pillanatra hagyni.   

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: jelzi Képviselő Asszony hozzászólására, hogy Szentendre 

honlapján már fent van a tájékoztatás a „Szentendre éjjel-nappal nyitva”   programról.  

Az ötlet felvetésekor az volt a cél, hogy a 3 napos program újdonság és  különlegesség legyen,  

érdekességként kerüljön   megrendezésre és ne a "Szentendrei Nyár" programsorozat  egy 

programja legyen a sok közül.   

 

Zsigmondi Éva képviselő:   támogatja a kezdeményezést,  sokuk örömére szolgálna  a sikeres 

lebonyolítás. Emlékezete szerint  mintegy 10 éve már volt hasonló 3 napos, egész várost 

megmozgató  rendezvény a vendéglősök összefogásával   a Duna parton.   Amennyiben 

sikeresnek  bizonyul a jelenlegi  rendezés, abban az esetben  hagyományteremtő kezdeményezés 

is lehet.  Véleménye szerint akkor  lenne célszerű városi rendezvénnyé nyilvánítani.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:  a  megelőlegezett  "városi rendezvény" címet nem   csak a 

közterület használati díj mellőzése  miatt szükséges megtenni, hanem azért is, hogy  a Hivatal 

részéről is jelezzék a  partnerséget.   Céljuk a város vállalkozói  felé kinyilvánított gesztus, 

mellyel   jelzik  a partnerséget  és a támogatást is egyben.  Ezért is  tartotta fontosnak, hogy már  

az előzetes  megbeszéléseken is  többen  képviseljék a  város vezetőségét.  

Szavazásra bocsátja  a határozati javaslatot.   

  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1501   Száma: 2006.07.25/10/0/ 

Ideje: 2006.júl..25 11:04 

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 15 100.00 83.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 15 100.00 83.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   16.67 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

dr. Bindorffer Györgyi Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál Igen - 

Eszes Sándor Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hankó László Igen - 
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Horváth Győző Igen - 

dr. Kiss László Igen - 

Lakatos Pálné Igen - 

Magyar Judit Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 

Szegő Eta Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Zsigmondi Éva Igen - 

Benkovits György Távol - 

Simonyi György Távol - 

Wachsler Tamás Távol - 

 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képviselő-testület a következő határozatot hozza:  

      

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

181/2006. (VII. 25.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és a Szentendrén 

lévő Kulturális Intézmények (SZMMI, Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága, Pest Megyei 

Könyvtár stb.) együttműködésében a 2006. augusztus 25-27. között megrendezendő, 

„Szentendre éjjel-nappal nyitva” rendezvényt kulturális városi rendezvénnyé nyilvánítja. 

 

Felelős:    polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

11. Előterjesztés a Közművelődési, Kulturális és Városmarketing Kht. alapításának 

elveiről, a Kht. ügyvezetői igazgatói pályázatának kiírásáról, valamint Szentendre 

Művelődési és Művészeti Intézményei költségvetési szerv megszüntetésének 

menetrendjének elfogadásáról 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a Szentendre Művelődési és Művészeti Intézményei 
(továbbiakban SZEMMI) több intézményt és Szentendre művészeti életét  átfogó 
költségvetési szerv, melybe beletartozik a Dunaparti Művelődési Ház, a MűvészetMalom,  
a Szentendrei Nyár rendezvény,  újabban a Szentendre és Vidéke  újság is.  Ahhoz, hogy 
a jövőben is dinamikusan és  hatékonyan tudjon működni a SZEMMI, bizonyos átalakítás  
vált  szükségessé.   Erről született  döntés a Képviselő-testület  májusi ülésén.  Végső 
határidőként a szeptemberi ülés lett meghatározva, viszont arra való tekintettel, hogy  a 
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SZEMMI  intézményvezetőjének, Perjéssy Barnabásnak a megbízatása  október 31-én jár 
le, szükségesnek véli  az  intézmény jövőjével  kapcsolatos eddigi tevékenység  
ismertetését.   

Az eddigi történések a következők:  

a közelmúltban került sor az Oktatási Minisztérium Államtitkárával  való  egyeztetésre,  akit 

tájékoztatott az elképzelésekről. Tapasztalatuk   szerint a  Kht-ként működő forma bevált, 

támogatják  ezt a módozatot. Feltételként határozták meg azonban  a  közművelődési rendelet 

elkészítést,  melyben szükséges meghatározni a kötelező önkormányzati feladatok mellett azokat 

az egyéb  plusz feladatokat  is, melyeket  be kívánnak vállalni.  Ezt követően  lehet  a 

közművelődési rendelet tartalmi elemei alapján megkötni a létrejövő Kht-val  a közművelődési  

megállapodást. A faladatok elvégzéséért járó anyagi juttatások  kidolgozásának is ez adja az 

alapot.   

A  következő egyeztetés  a  SZEMMI közalkalmazottaival történt, ahol tájékoztatást adott  a 

Minisztériummal történő tárgyalások eredményéről és a lehetőségekről.    

A menetrend szerinti tervezett  történések az alábbiak szerint alakulnak.    

 

 

 

 

I.  A mai rendkívüli testületi ülésen sorra kerülő tennivalók:   

a) új Közhasznú Társaság (Közművelődési, Kulturális és Városmarketing Kht., a 

továbbiakban: Kht.) alapítása elveinek elfogadása;  

b) ajánlatok bekérése a könyvvizsgálati feladatok ellátására; 

c) pályázat kiírása az új vezetőre (A megbízás időtartama: 2006. október 1-től  2011. 

szeptember 30-ig szól) 

Pályázati ütemezés: 

1. pályázat beadási határidő: 2006. augusztus 31. 

2. előminősítő zsűri  ajánlás készítésének határideje a beadott pályázatokról: 

2006. szeptember 5-ig 

3. illetékes bizottság(ok) vélemény alkotása  

d)  7-9 tagú előminősítő zsűri felállítása 

 

II.     A következő, szeptemberi  testületi ülésen a tervek szerint az alábbiakra  kerül sor:    

a)  döntés a Kht. új vezetőjének személyéről (2006. október 1.- 2011. szeptember 30.); 

b) 3 tagú Felügyelő Bizottság megválasztása; 

c) könyvvizsgáló megbízása (2006. október 1. – től határozott időre); 

d) közművelődési rendelet-tervezet I. fordulós tárgyalása; 

e) közművelődési megállapodás-tervezet I. fordulós tárgyalása, 

f) SZEMMI megszüntető okirat-tervezetének I. fordulós tárgyalása; 

g) Polgármester meghatalmazása arra, hogy a tervezeteket – véleményezés céljából - 

eljuttassa a szakminisztériumhoz 

 

III.  2006. októberre tervezett tennivalók:  

a) a szeptemberi tervezetek véleményeztetés céljából történő eljuttassa a 

szakminisztériumhoz; 

b) 2006. október 1.-31. között a Kht. új vezetője és a SZEMMI jelenlegi igazgatója 

közösen dolgoznak, együtt készítik elő a 2007-re vonatkozó  éves feladatokat. 
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IV.  2006. novemberi   testületi ülésre  tervezett  menetrend:  

a) a korábbi tervezetek végleges formában, a minisztérium jóváhagyó döntésének 

ismeretében való elfogadása; 

b) a közalkalmazottak jogszabályban előírt értesítése a testületi döntésről, a SZEMMI 

megszüntetéséről; 

c) a Kht. üzleti tervének és a vezetői koncepciónak az elfogadása; 

d) 2006. november 1-től Perjéssy Barnabás nyugdíjba megy, az átmeneti időszakra új 

igazgató megbízatása; 

 

V.  2006. december 31-ig elvégzendő feladatok:  

 

 a) SZEMMI- Kht. feladat átadás-átvétel;  

 b) SZEMMI megszűnése 

 

VI.       2007. január 1. után   tervezett feladatok:  

 

Közművelődési, Kulturális és Városmarketing Kht. működik tovább és végzi a városban a 

közművelődési és kulturális, valamint a városmarketing feladatok ellátását. 

 

A felsorolt rend  szerint tervezett a SZEMMI  átalakításának menete,  amihez természetesen 

további javaslatot  vár,  illetve bármi ehhez kapcsolódó ötletet szívesen vesz.   

 

dr. Bindorffer Györgyi  képviselő:  a Kulturális, Oktatási, Kisebbségi és Sport Bizottság    nem 

támogatja az előterjesztést, ugyanakkor ez a személyes véleménye is.  

Egyetlen településről,  Mórahalom tudnak,  ahol  hasonló döntés született és kulturális Kht-t  

működtetnek.  Kifogása a Kht. működtetési formával  kapcsolatban annyi,  hogy a tapasztalat 

szerint a  városi pénzek ellenőrizetlenül  "kicsorognak" és követhetetlenné válik az ellenőrzésük.  

Úgy véli, ha a városnak nincs anyagi fedezete a  SZEMMI további  működtetéshez,  akkor a 

privatizálás jelentene megoldást. Véleményét  írásban is eljuttatta a Polgármesternek, de nem  

reflektált rá.  Kérdésként felmerült az is benne, hogy  Mórahalom    kulturális Kht-ja  hogyan 

működik?  Mennyire eredményes?  Milyen adatok alapján tartja jónak a működést a Polgármester 

tanácsadó testülete és az Oktatási Minisztérium ? Egyáltalán van-e erről valamilyen konkrét adat?  

Véleménye szerint  túl nagy a konglomerátum.  Talán célszerű volna külön bontani a három 

egységet. Az újság-kiadás, a turizmus, a városmarketing mind egy-egy alágazat, melyhez külön 

igazgató szükséges. Ezek viszont  valószínűleg növelik majd  a város kiadásait, ugyanis   az 

említett Kht. forma továbbra is a városhoz  fog tartozni és véleménye szerint ugyanúgy a város 

fogja eltartani, mint  ahogy eddig is eltartotta a Dunaparti Művelődési Házat.       

Összegezve, ismétli,  hogy ebben a formában nem ért egyet a döntéssel.   Másképp állna hozzá, 

ha részletes bontásban  látná, hogy  egész pontosan  milyen  feladatokat szánnak a Kht.-nak.  

Erről  viszont nem áll a rendelkezésükre anyag. Csak úgy, mint ahogy a szükséges  pénzügyi  

fedezet elkülönítésére sem kapott  választ. 

Továbbá nem ért egyet  előválogató zsűri létrehozásával. De ha már mindenképp szükségesnek 

látja a Képviselő-testület  egy zsűri  létrehozását, akkor potentáltabb személyeket javasolna mind 

a zsűribe, mind az illetékes  szakbizottságba.  

Végezetül  a Kulturális, Oktatási, Kisebbségi és Sport Bizottság  pályázatkiírással kapcsolatos 

kifogásait sorolja fel,  melyek a következők: 
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- a  közművelődési  rendelet megalkotása legyen az első lépés, melyben megfogalmazódna az 

Önkormányzat  elvárása a  város kulturális életével kapcsolatban.  

-  további lépések megtétele viszont már az  új testület  feladata legyen, ne a jelenlegi testület  

hozza meg a döntést.   

Összegezve: ebben a formában  nem támogatja az előterjesztést,  különös tekintettel a  menedzser 

igazgatói  posztra történő   pályázati kiírásra, melyből  javasolja a  személyre szabott feltételek  

kihagyását.   

 

 

Magyar Judit képviselő: emlékeztetőül  utal a Képviselő-testület májusban hozott  129/2006. 

(V.23.) Kt. sz  döntésére, mely a következő:  

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1. elviekben támogatja, hogy – megfelelő előkészítés esetén – Szentendre Művelődési és 

Művészeti Intézményei (továbbiakban: SZEMMI) elnevezésű költségvetési szervét 

megszünteti vagy átalakítja, és ezzel párhuzamosan a SZEMMI feladat és hatáskörébe tartozó 

feladatokat más szervezeti keretek között lássa el. 

2. felkéri a Polgármestert, hogy a határozat 1. pontjában meghatározottak végrehajtása 

érdekében, a SZEMMI megszüntetésével vagy átalakításával, az új forma kialakításával 

kapcsolatos konkrét elképzeléseket, szükség esetén okirat tervezeteket terjessze a Képviselő-

testület szeptemberi rendes ülése elé, valamint tegyen javaslatot és készítsen 

előterjesztést a szükséges pénzügyi fedezet elkülönítéséről. 

A  2. pontban szereplő pénzügyi  fedezetre vonatkozóan  nem lát  adatokat.  Elvi 

megfogalmazásokat lát az előterjesztésben, a tennivalókra vonatkozó menetrendet, ami alapján 

nem lehet eldönteni a  javaslat   helyességét. A megfelelő felkészülés érdekében célszerű lett 

volna előzetesen  megküldeni  a képviselők számára a valós adatokat, előzetes számításokat, 

konkrét feladat-maghatározásokat tartalmazó anyagot.  

Kérdésként merül fel  az is,  hogy   egyáltalán  jó megoldás-e az úgynevezett "kulturális  Kht." 

létrehozása?  A korábbi tárgyalások során javasolta, hogy  először  vezetőt  kellene választani, és 

vele együtt kidolgozni a legmegfelelőbb  szervezeti formát.  

 

Lakatos Pálné képviselő:  Képviselő Asszonytól   a saját véleményét  hallották,  így  felvetődik 

a kérdés, hogy milyen kétségek vetődtek fel a Költségvetési,  Pénzügyi és Vagyongazdálkodási 

Bizottság  tárgyalásán a tagokban?   Ugyanakkor a szakbizottság véleményét javasolja 

figyelembe venni.  

 

Radványi G. Levente  alpolgármester: feltétlen a változtatás híve, de a tervezett  ütemet  nem 

tartja helyesnek.  Egyetért dr. Bindorffer Györgyi  képviselő asszonynak a feladat-szabás 

menetére és milyenségére vonatkozó  hozzászólásával.    A jelenlegi Képviselő-testület a 

hátralévő rövid ciklusban nem rendelkezik elegendő idővel a feladat végrehajtásához, ennek 

következtében viszont  ne hozzon kényszerű és átgondolatlan döntéseket!  Sem személyi, sem 

anyagi ügyekben nem volna célszerű, főleg nem  hosszabb  távra szóló döntések esetében. 

Ismétli, a szeptember  12-i ülésig nagyon kevés az idő, egyáltalán  nem biztos, hogy kellően elő 

lehet készíteni az előterjesztést.  

Felhívja Képviselő-társai figyelmét arra is, hogy a  szeptemberi ülésre lett betervezve a 

közművelődési rendelet-tervezet 1. fordulóban történő tárgyalása, amivel párhuzamosan már  

szerepel az alapító okirat  elfogadása is. Véleménye szerint a kettő üti egymást, hisz  addig, 

ameddig nincs  megfogalmazva a város  közművelődésének mikéntje, addig nem lehet 
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továbblépni.  A tárgyalások menetébe szükséges bevonni a közművelődésben  érdekelt  

csoportokat és konszenzussal szükséges  meghozni a végső döntést.   

Észrevételezi, hogy a 3 tagú Felügyelő Bizottság létrehozása sem időszerű addig,   ameddig nincs 

meghatározva a  bizottság feladata.  

Körültekintőbbnek kell lenniük a pályázati kiírás során is.  A látszatát is el kell kerülni annak, 

hogy   ne személyre szabottnak tűnjön a  létrehozandó Kht. ügyvezető igazgatói posztjára történő  

kiírás!  Ebben is egyetért dr. Bindorffer Györgyi  képviselő asszony  fent tett hozzászólásával; 

általánosabban megfogalmazott feltételekkel kell megtenni a kiírást. A  pályázó  tegyen le az 

asztalra egy rövid- és  egy középtávú tervet, amiben felvázolja, hogy mit tud felvállalni.  A 

megfelelő döntés-előkészítő folyamat után az új testület  vesse össze  azt a saját elképzeléseivel 

és válassza ki, hogy mit tud  integrálni  a közművelődési elképzelésükhöz.   Ezek függvényében 

döntsenek a továbbiakról.  

A szeptemberi ülésre vonatkozóan elfogadhatónak tartja azt a javaslatot, hogy a  közművelődési 

rendelet-tervezetből előzetes anyagot tárgyaljanak,  ami  alapján majd az új testület  tovább  tud 

menni. 

Az előttük levő  anyag nem feltétlen nyújtja ezt a produktumot.  

 

Zsigmondi Éva képviselő: a pályázat-kiírásra vonatkozó hozzászólásokkal egyetért. Szentendrei 

berkekben  az a hír járja, hogy  konkrét  személyre lett szabva a  ügyvezető igazgatói posztra 

történő  pályázati kiírás.   

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:  sorra veszi a  napirendhez érkezett hozzászólásokat. 

- a   Polgármester mellett működő   tanácsadó testület létrehozásának  szükségessége:  amikor a 

Képviselő-testület  úgy döntött, hogy  megszünteti a bizottságok külsős tagjait és a bizottságok   

mellett működő munkacsoport tagokat, akkor  kérésként merült fel részéről    egy  polgármesteri  

civil segítő  tanács létrehozása, melynek tagjai közé várja a 3 év tapasztalatával rendelkező  

bizottsági- és munkacsoport tagokat.  A kérésre  az volt képviselő-társai válasza, hogy  az ügyben 

a Polgármester saját  elképzelései   szerint döntsön,  a lépést  nem kívánják leszabályozni  az 

SZMSZ-ben.  Szakértelmüknél fogva   3 csoportba  lettek  osztva a tagok,  és a létrejövő 

munkacsoportok mellett  a tanácsadó testületekkel egyeztet.    

Következő kérdésként  merült fel a  pénzügyi háttér hiánya.  Erről a szeptemberi  testületi ülésen 

lesz döntés,  mert akkorra  érkeznek be az erre vonatkozó adatok, amik alapján  meg lehet 

tervezni  a Kht. alapítás költségvonzatát.  

Az előminősítő  zsűri létrehozása   kötelező  feladat,   költségvetési szerveknél előírás.   A 

személyekre vonatkozó javaslatokat köszönettel veszi.  

A pályázat kiírásáról néhány szó:   véleménye szerint a mai rendszerben   nem elég kitétel az, ha 

csak közművelődési  szakterületen jártas a jelölt.  Olyan  szakember szükséges, aki   ért a 

pályázatokhoz,  a menedzseléshez, a  különböző művészeti ágakhoz.   

A közelgő választási időszakra és az új testületre érkezett hozzászólásokra  vonatkozóan úgy 

gondolja, az  nem  mentesíti, a jelen testületet a munka alól. Az idő rövidsége nem  

befolyásolhatja a döntést, mert a folyamat elindult.  Ha úgy vélik, hogy a döntés megalapozott,   

szakmailag megállja a helyét, akkor  az ügyet szükséges továbbvinni.   Még akkor is, ha  majd az 

új Képviselő-testület folytatja  a megkezdett munkát.  

A alapító okirathoz  érkezett javaslatokhoz kívánja hozzáfűzni, hogy az   nem tartalmaz olyan 

részletes felsorolást, mint amit a TEAOR szab meg.  Az alapító okirat nem  tartalmaz olyan  

részletes felsorolást, mint pl. Szentendrei Nyár, MűvészetMalom, stb. A TEAOR szerinti 

meghatározás  egyértelműen kimondja, hogy művészeti, kulturális és egyéb feladatokat lát el.  A 



 55 

Kht. alapító okirata a legfontosabb feladatokat  fogja felsorolni.  A közművelődési rendelet fogja  

részleteiben tartalmazni  a felvállalandó feladatokat.  

A pályázati kiírásra érkezett kritikákkal nem ért egyet,  azt visszautasítja.   A  benne szereplő 

kritériumokat tekintve épp azt emeli ki, hogy több  végzettséget is  feltételként szab  meg.    A 

cél, hogy minél szélesebb körben  jelenjen meg,  és a beérkezett  pályázatok  anyaga és tartalma  

fogja eldönteni, hogy kié a legszínvonalasabb anyag, amit érdemes támogatni.   

 

dr. Bindorffer Györgyi  képviselő: rövid  határidő áll rendelkezésükre  a pályázati kiírás  

Magyar Közlönyben való megjelentetésére.  A   tennivalók:   augusztus 1-ig kellene leadni a 

hirdetést ahhoz, hogy  időben megjelenjen a Közlöny augusztusi számában, amihez képest   a 

pályázatok beadási határideje még ugyanazon hónap 31-e. Utána számolva  ez azt jelenti, hogy  

rendkívül leszűkíti  azoknak a körét, akikhez egyáltalán eljut a pályázati felhívás és pályázhatnak. 

Hozzászólásában éppen azért hívta fel a figyelmet  a  problémákra, hogy szeptemberben    ne  egy 

sikertelen pályázatról kellejen beszámolnia a Polgármesternek.  Épp a negatív  eredménytől 

kívánja  megóvni.    

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: korábban egyeztetett Alpolgármester  Úrral, és egyetértett az ő 

javaslatával, hogy  egy hónappal csúsztassák el a  tervezett menetet.   Úgy ítéli meg, hogy  

elsősorban a koncepció a lényeg.  El kell döntenie a testületnek, hogy mit is szeretne.  

Változtasson, vagy mégis maradjon meg a SZEMMI a régi formájában költségvetési 

intézményként?    
 

 

Lakatos Pálné képviselő:  az  előminősítő zsűri tagsági összetételére vonatkozóan van 

észrevétele. Úgy gondolja, akit megtisztelnek a megbízatással, az érezze annak súlyát és tekintse  

rangnak, megbecsülésnek.  Az olyan személy, aki alapvetően nem tartja be az Önkormányzat   

helyi rendeletét, ne lehessen tagja semmilyen bizottságnak vagy zsűrinek!  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:   egyetért  Képviselő Asszony véleményével.     

 

dr. Bindorffer Györgyi  képviselő:  az, hogy Szentendre  kulturális élete jól működik-e vagy 

sem, az nem a  szervezeti formától függ, hanem a vezetőtől.  Amennyiben a jövő ciklusban a  

Pest Megyei Önkormányzat  nem tudja támogatni a várost,  akkor a Kht.-t sem fogja  tudni 

támogatni. Ugyanakkor  egy költségvetési intézménynek  több lehetősége van  anyagi támogatást 

szerezni.  Ma már adott a lehetőség  állami intézmények részére is, hogy ellenszolgáltatás fejében 

(ezzel foglalkozó, tisztességesen adózó)  magánszemélyeket bízzanak meg  "szponzorációs  

pénzek" megszerzésére.   

Visszatérve a  folyamat menetrendjére: elsősorban a pénzügyi alapok megteremtését tartja fontos 

szempontnak, csak  azt követően  térjenek át a kiadással járó Kht. alapításra is.   Duplán dolgozni 

és még több pénzt ráfordítani nem  okos dolog.  Először a  rendelet  alkotás  történjen  meg,   

aminek már most el kell kezdeni az előkészítését.   Annak elfogadása  után  volna célszerű a 

SZEMMI-t  nonprofit társasággá  átalakítani.  Hozzávetőleges számítások alapján 

legoptimálisabbnak a jövő év júliusa látszik, addig alaposan  fel lehet készülni.  A pályázati kiírás 

közzététele után  pedig  szükséges  elegendő időt biztosítani az érdeklődőknek, mert nem elég az 

eredetileg   adott két hét, amennyiben a tervezett  augusztusi megjelenést választanák.     

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:  Mórahalom  példáját említve,  ott a hulladékgazdálkodástól 



 56 

kezdve sok minden  Kht. formában  működik,    kihasználva több EU projektből  adódó 

lehetőséget is.    

 

Radványi G. Levente  alpolgármester:  röviden  kiegészíti még a Polgármester  Úr által 

elmondottakat  a fentebb említett Mórahalom  településen működő Kht.-król. Érdemesnek tartaná  

tájékozódni a   tapasztalataikról.  A település  Csongrád-Bácska határán fekszik,   híres a 

kertészetéről,   mezőgazdaságáról, de a kultúrájukról nem rendelkezik bővebb ismeretekkel.   

A SZEMMI-vel foglakozó anyag már többször került napirendre, többfordulós tárgyalások 

előzték már meg az itt fekvő előterjesztést.  Visszagondolva a korábban lezajlott tárgyalások 

menetére, a pályázat-kiírással kapcsolatban  több variáció  is felmerült. A  lényeg, hogy a 

pályázat során a  jelölt által bemutatott várható produktumot kell szem előtt tartani, nem elég 

csak a végzettségre hagyatkozni.  Ennek kidolgozására viszont valóban nem elég ilyen rövidre 

szabott határidő, ezért egyetért annak kitolásával.   A bennfentesség látszatát pedig nagy ívben 

kerülni kell.  

Másik lényeges  szempont,  hogy a  munkafolyamatot a Képviselő-testület diktálja, ne a  

Polgármester tanácsadó  testülete.   

A törvény  szerint  a munkatársakat  a tervezett változtatás előtt  legalább 30 nappal  kell  

értesíteni, és megkérdezni őket, hogy a közalkalmazotti-köztisztviselői  munkaviszonyból ki 

akarnak-e lépni, vagy sem.   Ez a döntés adott esetben  érinti a  költségvetést.  

Az elemzésekkel kapcsolatban meg kívánja jegyezni, hogy többirányú elemzésre van szükség.  

Gazdasági, kulturális hatást,   milyen tevékenységet érdemes bevonni, vagy adott esetben épp 

kihagyni.   

Összességében megállapítható tehát, hogy a pályázati  kiírást szükséges átdolgozni, a 

részkérdésekre vonatkozó  döntést  pedig szeptemberre  kell halasztani. Szentendre egyik 

alapelemének tekinthető a kultúrája, ezt figyelembe véve alaposabb átgondolást érdemel  döntés 

előtt.    

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:  kéri Alpolgármester Urat, hogy tegyen  szövegszerű konkrét 

módosító indítványt.    

  

Radványi G. Levente  alpolgármester: szeptemberre kerüljön a Képviselő-testület  elé egy 

megvitatott pályázati kiírás, ami tartalmazza  a vezetővel kapcsolatos  kiírásokat és  a megfelelő 

futamidőket.  

Szintén szeptemberi időpontot  megjelölve kerüljön az átdolgozott ütemrend  a testület elé, 

amelyben részletesen lebontva szerepelnének a feladatok,  a közreműködő  személyek,  és a 

bizottságok tagjai.   

 

Fülöp Zsolt képviselő: ügyrendi javaslatot tesz, melyben 10 perc szünet  elrendelését kéri.  

 

Magyar Judit képviselő:  módosító javaslatot kíván tenni: a Képviselő-testület szeptemberi 

ülésére készüljön egy olyan verzió, amelyben  a  nonprofit  szervezet megalakulásának 

időpontjaként 2007. július  1-je legyen megjelölve.  

Továbbá  észrevételezi, hogy a dolgozók ügyére vonatkozóan át kell gondolni a tennivalókat, 

mert az idei költségvetésbe nem lett beépítve  az esetleges végkielégítésekre szükséges összeg.   

Szükségesnek tartja egy hozzávetőleges pénzügyi számítás  készítését arra vonatkozóan, hogy a 

felvetődött költségek milyen összeget tesznek ki.   

 



 57 

Zakar Ágnes képviselő:  egyetért azzal, hogy a  szünetben egyeztessenek.  Ellenvéleményét 

fejezi ki  Alpolgármester Úr hozzászólásával kapcsolatban. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri Képviselő Asszonyt,  mellőzze a személyeskedést, mert 

mind a testülethez, mind az érintett személyhez méltatlan.    

 

Horváth Győző képviselő:  fontosnak tartaná két szakember bevételét a zsűri tagjai sorába: 

Szemlédi Józsefet  (turisztika) és  Fenyő Gábort (karnagy-menedzser)    javasolja.  

 

Magyar Judit képviselő:   véleménye szerint Alpolgármester Úr abszolút a témához kapcsolódó 

észrevételeket tett.  Nem érti, miért a felháborodás  Zakar Ágnes képviselő részéről.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:  a Fülöp Zsolt képviselő részéről elhangzott  ügyrendi javaslatot 

szavazásra bocsátja.     

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1502   Száma: 2006.07.25/11/0/ 

Ideje: 2006.júl..25 12:04 

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 86.67 72.22 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 2 13.33 11.11 

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 polgármester 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 - 
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Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Szegő Eta Tart. - 

Zsigmondi Éva Tart. - 

Benkovits György Távol - 

Simonyi György Távol - 

Wachsler Tamás Távol - 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képviselő-testület a szünetre vonatkozó  ügyrendi javaslatot 

elfogadta.    

 

 

A Képviselő-testület 12.04 órától rövid szünetet tart.    
 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a  szünet után   megnyitja a Képviselő-testület  ülését, 

megállapítja, hogy a testület határozatképes, a jelenlévő képviselők száma:  15 fő.   
A módosított határozati javaslat a következőképp  hangzik:  

Szentendre Város Képviselő-testülete a SZEMMI átalakítása érdekében az alábbi menetrendet 

fogadja el: Testületi ülés 2006. szeptember: 

1. Közművelődési rendelet 1. fordulós tárgyalása 

2. Kht alapítása pénzügyi tervvel és alapító okirat-tervvel 

3. Pályázati kiírás a Kht. ügyvezető igazgatói álláshelynek betöltésére 

Határidő: 2006. szeptemberi testületi ülés. Felelős: dr. Dietz Ferenc polgármester. 

Kérdés, hozzászólás nem lévén a határozati javaslatot szavazásra bocsátja. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1503   Száma: 2006.07.25/0/0/ 

Ideje: 2006.júl..25 12:34 

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 - 



 59 

dr. Dietz Ferenc polgármester 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 - 

Szegő Eta Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Zsigmondi Éva Igen - 

Benkovits György Távol - 

Simonyi György Távol - 

Wachsler Tamás Távol - 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képviselő-testület a következő határozatot hozza:   

 

           

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

182/2006. (VII. 25.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Képviselő-testülete a SZEMMI átalakítása érdekében az alábbi menetrendet 

fogadja el: Testületi ülés 2006. szeptember: 

 

1.  Közművelődési rendelet 1. fordulós tárgyalása 

2.  Kht alapítása pénzügyi tervvel és alapító okirat-tervvel 

3.  Pályázati kiírás a Kht. ügyvezető igazgatói álláshelynek betöltésére 

 

Határidő: 2006. szeptemberi testületi ülés 

Felelős: dr. Dietz Ferenc polgármester 
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12.  Előterjesztés a  Városi Kitüntető Díjak alapításáról  és adományozásának rendjéről 

szóló  40/ 2003. (VI. 18.) Önk. sz. rendeletének módosításáról 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Szentendre Város Mecénása Díj elnevezéssel javasolt 

elismeréssel azon személyek, közösségek segítségét kívánja  megköszönni, akik  anyagi 

hozzájárulásukkal kiemelkedő módon támogatják városunk kulturális, művészeti vagy  

sport életét, és ezzel hozzájárulnak Szentendre város jó hírnevének öregbítéséhez, 

értékeinek növeléséhez.  

A fentebb említett Mecénás Munkacsoport épp arra  hivatott létrejönni,  hogy az  elhangzott 

javaslatokat átvizsgálva, a Polgármester és a Képviselő-testület munkáját  megkönnyítve   tegyen 

javaslatot  a díjra érdemesek kiválasztásához.   

A korábban megküldött anyaghoz képest új javaslatként szerepel a következő  kiegészítés, mely 

az alábbiak szerint  módosítja a rendeletet: 

 

SZENTENDRE VÁROS MECÉNÁSA DÍJ adományozható azoknak a személyeknek, 

közösségeknek, csoportoknak, akik anyagi vagy szellemi hozzájárulással kiemelkedő módon 

támogatják Szentendre város kulturális, művészeti, sport életéhez nélkülözhetetlen anyagi 

javak  előteremtését.  

 

Felhívja a figyelmet arra, hogy a díj átadásának javasolt időpontja  eltér a többiétől. Összevetve a 

beérkezett javaslatokat, az ünnepélyes díjkiosztásra az újév első vasárnapján megrendezésre 

kerülő  koncert bizonyult   a legalkalmasabbnak.  

A szokásostól eltérő maga  a kiosztott  díj is, melyet a Képviselő-testület  a mellékelt  a), b), c), 

vagy a d)   variáns  közül  választ ki.  

 

a)  oklevél és emlékplakett, melyet a Városi Kitüntető Díjak alapításáról szóló 40/2003. (VI. 18.) 

Önk. sz. rendelet 1. sz. melléklete tartalmaz, 

b) egy meglévő szentendrei köztéri szobor kicsinyített mása (kisplasztika),  

c) egy új köztéri szobor elkészítése és felállítása és ennek az új szobornak a kicsinyített mása 

adományozható minden évben. 

d)  valamely porcelán tárgy  
 

Ő maga a b) variációval ért egyet: egy  már meglévő köztéri szobor kicsinyített mása.  Erre 

véleménye szerint a legalkalmasabb a Vujicsics téren levő Szentendre  címer szobor.   

 

Lakatos Pálné képviselő:  valamely (pl. kulturális) részbe betehető-e  az olyanfajta   támogatás,   

ahol valaki az épített örökségét  újítja fel?  Kérdezi, hogy az oktatás mely részbe  értendő?  

 

 

dr. Kiss László képviselő távozik az ülésteremből, a jelenlévő  képviselők 

száma: 14 fő.   
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dr. Dietz Ferenc polgármester: igen, az építészethez tartozó felújítás belekalkulálható a 

kulturális részbe, de az oktatás a Pedagógiai Díjhoz  kapcsolódik.    

 

 

Lakatos Pálné képviselő: a Pedagógiai Díjat  konkrétan az oktatás elismeréséért ítélik oda 

valamely pedagógusnak,  de aki pl. saját pénzen vesz részt egy iskola építésében, azt nem tudják 

besorolni egyik kategóriába sem, ezért   javasolja  kibővíteni  a szóba jöhető területeket: " 

…kulturális, közoktatási, művészeti,  sport…" 

 

Magyar Judit képviselő:  úgy véli, nem kellene ilyen alaposan kategorizálni, mert ha mégis 

kimarad valamely terület, akkor nehéz utólagosan magyarázkodni. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ha jól értelmezi az újabb javaslat szerint  vegyék ki az előbb 

említett felsorolásokat és maradjon  a következő szövegrész: "SZENTENDRE VÁROS 

MECÉNÁSA DÍJ adományozható azoknak a személyeknek, közösségeknek, csoportoknak, 

akik kiemelkedő módon támogatják Szentendre város jó hírnevének öregbítését, értékeinek 

megtartását."  

 

Radványi G. Levente  alpolgármester: véleménye szerint fontos belefogalmazni a szövegbe: 

"… Szentendre Város közösségi életének …"  kifejezést.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:  több javaslat is lehangzott, kéri a pontos megfogalmazást.  

Megfontolásra javasolja  Jegyző Asszony által elhangzott mondatot: "…értékeinek növelését, 

megőrzését…" 

 

Szegő Eta  képviselő: a jelöléssel kapcsolatban  kérdezi, ha olyan eset merül fel, amikor az 

adományozó nem kívánja felfedni a kilétét, akkor hogyan kerülhet az esetleges   díjazottak  közé?  

Másik kérdése, hogy   az adomány  nagyságától függ-e a díjazás lehetősége?  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: válaszában jelzi, hogy anonim adományozót nem tudnak jelölni 

a díjra, és nem az adomány összege alapján döntenek a díj odaítéléséről, hanem annak  

közösséget szolgáló tulajdonsága alapján.  

További kérdés, hozzászólás nem lévén a határozati javaslatot szavazásra bocsátja  

    

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1504   Száma: 2006.07.25/12/0/ 

Ideje: 2006.júl..25 12:48 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
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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 polgármester 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 - 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képviselő-testület a következő rendelet-módosítást fogadta el:       
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Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

31/2006. (VII. 25.) Önk. sz. rendelete 

 

a városi kitüntető díjak alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 40/2003 (VI. 18.) 

Önk. sz. rendelet módosításáról 

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

módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint a Magyar Köztársaság 

kitüntetésekről szóló, többször módosított 1991. évi XXXI. törvény 7. § (1) bekezdésben foglalt 

felhatalmazás alapján a városi kitüntető díjak alapításáról és adományozásának rendjéről 

szóló 40/2003. (VI.18.) Önk. sz. rendelet (továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet 

alkotja: 

 

1. § 

 

A városi kitüntető díjak felsorolása kiegészül a  következővel: 

- SZENTENDRE VÁROS MECÉNÁSA DÍJ 

 

2. § 

 

A  R. kiegészül egy új 9. §-al: 

  

SZENTENDRE VÁROS MECÉNÁSA DÍJ adományozható azoknak a személyeknek, 

közösségeknek, csoportoknak, akik anyagi vagy szellemi hozzájárulással kiemelkedő módon 

támogatják Szentendre város jó hírnevének öregbítését, értékeinek  növelését, megőrzését.  

 

3. § 

 

A R. új 10. § (1) bekezdése az alábbiak szerint változik: 

 

 (1) A városi kitüntető díjak adományozására évente három alkalommal kerül sor.  

 

A R. új 10. § (2) bekezdése az alábbiak szerint változik: 

(2)  c)  pontja   újév első vasárnapján  az Újévi Koncert során 
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SZENTENDRE MECÉNÁSA DÍJ átadására kerül sor. 

 

  A R. új 10. § (3) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

(3)  A Pedagógiai Díj esetében minden év március 31-ig, a Mecénás Díj esetében október  31-

ig, a többi díj esetében minden év július 31-ig lehet javaslatot tenni. Rendkívüli és 

indokolt esetben a határidőktől legfeljebb a kitüntetések odaítélésről határozó képviselő-

testületi ülés napjáig el lehet térni. 

 

 

A R. új 10. § (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

(6)      a) A  SZENTENDRE  VÁROS  PEDAGÓGIAI  DÍJ-ra  beérkezett javaslatokat 

               a   Képviselő-testület Kulturális, Oktatási, Kisebbségi és Sport Bizottsága 

               véleményezi.    

b)  A SZENTENDRE VÁROS SZOLGÁLATÁÉRT DÍJ-ra beérkezett javaslatokat a 

Képviselő-testület Jogi- Igazgatási és Ügyrendi Bizottsága véleményezi. 

c)  A SZENTENDRE VÁROS KÖZMŰVELŐDÉSI DÍJ-ra beérkezett javaslatokat a 

Képviselő-testület Kulturális, Oktatási, Kisebbségi és Sport Bizottsága 

véleményezi. 

d)  A SZENTENDRE VÁROS KÖZEGÉSZSÉGÜGYI DÍJ-ra beérkezett javaslatokat a 

Képviselő-testület Szociális és Egészségügyi Bizottsága véleményezi. 

e)  A SZENTENDRE VÁROS TESTNEVELÉSI ÉS SPORT DÍJ-ra beérkezett javaslatokat 

a Képviselő-testület Kulturális, Oktatás, Kisebbségi és Sport Bizottsága 

véleményezi. 

f)  A SZENTENDRE VÁROS TISZTES IPAROSA DÍJ-ra beérkezett javaslatokat a 

Képviselő-testület Városfejlesztési, Környezet-,  Műemlékvédelmi és EU 

Bizottsága véleményezi. 

g) A SZENTENDRE VÁROS KÖZBIZTONSÁGÁÉRT DÍJ-ra beérkezett javaslatokat a 

Képviselő-testület Jogi- Igazgatási és Ügyrendi Bizottsága véleményezi. 

h) A SZENTENDRE VÁROS MECÉNÁSA DÍJ-ra beérkezett javaslatokat a 

Képviselő-testület Kulturális, Oktatási, Kisebbségi és Sport Bizottsága 

véleményezi. 

4. § 

A R. új 11. § (1) bekezdését az alábbira módosítja: 

A kitüntetések- kivéve a SZENTENDRE VÁROS MECÉNÁSA DÍJ-at - bruttó 70.000,-Ft. 

támogatással, emlékplakettel és oklevéllel járnak. Amennyiben a kitüntető díjban közösség, 

vagy csoport részesül, kétszeres összegű  támogatással, egy emlékplakett és egy oklevél jár. 
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Szentendre Város Mecénása Díj jutalmazottja Szentendre  Vujicsics  téri  közszobor kicsinyített 

mása (kisplasztika) díjban részesül. 

 

Záró rendelkezések 

5. § 

 

(1)  E rendelet 2006. augusztus 1-jén lép hatályba. 

(2)  Kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik. 
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1. sz. melléklet 

 

Városi kitüntető díjak 

 

 

Kétoldalas érem, anyaga bronz, átmérője 105 mm. 

 

Leírása: 

 

Előlapján 75 mm átmérőjű tondó látható. 

A tondó témája: a Fő tér a Dumtsa Jenő utca felőli látképe. 

A tondó alatti félkörben olvasható szöveg:  

 

 „Szentendre Város Pedagógiai Díj” 

vagy „Szentendre Város Közegészségügyi Díj” 

vagy „Szentendre Város Szolgálatért Díj” 

vagy  „Szentendre Város Közművelődési Díj” 

vagy „Szentendre Város Testnevelési és Sport Díj” 

vagy  „Szentendre Város Tisztes Iparosa Díj” 

vagy „ Szentendre Város Közbiztonságáért Díj” 

vagy „Szentendre Város Mecénása Díj” 

 

A tondó feletti félkörben: az adományozás mindenkori évszáma. 

 

Hátlapján: egyedüli fő motívumként a város címere. 

 

Peremén: köriratként a mindenkori adományozott neve található. 
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13.  Előterjesztés az önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 10/2006. (II.24.) Önk. 

sz. rendelet módosításáról 

Előadók: Magyar Judit, Benkovits György, Hankó László,  Eszes Sándor képviselők  

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: az előterjesztés tartalmával  maximálisan egyetért.   Megadja a 

szót az előterjesztőknek, tegyék meg szóbeli kiegészítésüket.   

 

Magyar Judit képviselő: az önkormányzatok fejlesztés-finanszírozási gyakorlata jelentős 

változások előtt áll. Előreláthatólag megszűnik a korábban jól alkalmazott címzett és 

céltámogatási rendszer, ami miatt  szükségessé  válik bizonyos  tervezési összeg beépítése a 

költségvetésbe.  Forrás hiányában ugyanis  elesne a város a  II. Nemzeti Fejlesztési Terv által 

biztosított lehetőségektől, EU-s pályázatoktól.   

Mivel a  2006. évi költségvetés nem, vagy csak alig tartalmaz tervek, pályázatok elkészítésére  

szánt forrást, ezért az előterjesztésben  javasolja a 2006. évi költségvetésről szóló 10/2006. 

(II.24). Önk. sz. rendelet módosítását az alábbiak szerint. 

Tervezésre 50 millió Ft kerüljön beépítésre a költségvetésbe, melynek forrása az uszoda 

beruházásból befolyó 50 millió Ft telekár, amennyiben a Képviselő-testület e bevétel terhére 

nem enged kötelezettséget vállalni a Városi Szolgáltató Zrt-nél. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:  a közelmúltban megtartott gazdasági napon is szó esett arról, 

hogy a 7 éves tervezési periódus elején érdemes kész engedélyezési terveket készíttetni, mert az 

első két évben kerül kiosztásra a pályázati összegek nagy része.    

Pontosítást javasol a következő részben: "…ezen összeg az EU-s  pályázatokat megelőző 

tervezési munkákra (projekt ötletekre) a város 2006. évi költségvetéséről szóló 10/2006.(II.24.) 

Önk. sz. rendeletébe beépítésre kerüljön oly módon, hogy pályázatokhoz kerüljön beírásra, hogy 

EU-s  pályázatokra,  valamint  megelőző tervezési munkákra 

 

dr. Pázmány Annamária képviselő: kérdése arra vonatkozik, hogy  címzett támogatás  

lehetősége szóba jöhet-e a SZEI-nél?   

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: augusztusig kigyűjtik a projektötleteket, ami után a 

legfontosabb    lépés a projektötletek kidolgozása.   

 

Lakatos Pálné képviselő:  ügyrendi javaslata  szerint 5 perc szünet elrendelését kéri.  Mivel a 

Vsz. Zrt. érintett az ügyben,  kéri a tárgyalás további menetében  legyen jelen  Horváth Gusztáv, 

a VSz. Zrt. cégvezetője, mert véleménye szerint  a javaslat érinti a céget, mivel alaptőke 

elvonással jár, amit  szükséges  átvezetni a Vsz. Zrt.  Alapító okiratán.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: egyetért a javaslattal, függesszék fel  a  napirendi pont 

tárgyalását. Tartsanak ebédszünetet  és  amint megérkezik Horváth Gusztáv, a VSz. Zrt. 

cégvezetője, visszatérnek az előterjesztésre és a tárgyalást  Cégvezető Úr  jelenlétében   

folytatják.   

   

Magyar Judit képviselő:  véleménye szerint  mivel most csak arról szól a  határozati javaslat, 
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hogy a költségvetési  rendelet módosítása  kerüljön kidolgozásra és  a  kidolgozott rendelet-

tervezetet a Polgármester a  következő testületi  ülésre hozza vissza  megtárgyalásra,  ezért a most 

szükséges döntést nem javasolja elhalasztani. A következő testületi ülésig van idő arra, hogy a 

különböző véleményeket egyeztetve beledolgozzák a  módosításba, és minden felmerült kérdés 

tisztázásra kerüljön.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: érthető Képviselő Asszony javaslata, úgy véli,  támogatható. 

 

dr. Molnár Ildikó jegyző: egyetért Polgármester Úr véleményével. Jelen pillanatban csak arról 

dönt a testület, hogy a VSz. Zrt. ne vállaljon kötelezettséget a szóban forgó   50 millió Ft-ra.  

Elvonásról ebben  a döntésben nincsen szó. Alapos vizsgálódás és a jogi háttér megvizsgálása 

után     lehet más döntést hozni, ha úgy dönt a testület.   

Nem lát akadályt  a mai döntés meghozatalában. 

  

dr. Dietz Ferenc polgármester: összegezve: szavazásra bocsátja Lakatos Pálné képviselő szünet 

elrendelésére vonatkozó ügyrendi javaslatát, kiegészítve azzal, hogy  az ebédszünet megtartását 

javasolja.    

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1505   Száma: 2006.07.25/13/0/ 

Ideje: 2006.júl..25 12:56 

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 15 100,00 83,33 

Nem 0 0,00 0,00 

Tartózkodik 0 0,00 0,00 

Szavazott 15 100.00 83,33 

Nem szavazott 0   0,00 

Távol 3   16,67 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

dr. Bindorffer Györgyi Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál Igen - 

Eszes Sándor Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hankó László Igen - 

Horváth Győző Igen - 

dr. Kiss László Igen - 

Lakatos Pálné Igen - 
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Magyar Judit Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 

Szegő Eta Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Zsigmondi Éva Igen - 

Benkovits György Távol - 

Simonyi György Távol - 

Wachsler Tamás Távol - 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képviselő-testület az ügyrendi javaslatot  támogatta.       

 

 

A Képviselő-testület  13.00 órától ebédszünetet tart.  
  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képviselő-testület ülését megnyitja, kéri képviselő-társait, 

hogy próbaszavazással ellenőrizzék a jelenlétet.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1506   Száma: 2006.07.25/0/0/ 

Ideje: 2006.júl..25 14:20 

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 11 100,00 61,11 

Nem 0 0,00 0,00 

Tartózkodik 0 0,00 0,00 

Szavazott 11 100.00 61,11 

Nem szavazott 0   0,00 

Távol 7   38,89 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál Igen - 

Eszes Sándor Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hankó László Igen - 

Horváth Győző Igen - 
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dr. Kiss László Igen - 

Lakatos Pálné Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 

Szegő Eta Igen - 

Benkovits György Távol - 

dr. Bindorffer Györgyi Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

Simonyi György Távol - 

Wachsler Tamás Távol - 

Zakar Ágnes Távol - 

Zsigmondi Éva Távol - 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megállapítja, hogy a testület 11 fővel határozatképes.   Az 

ebédszünet előtt  elfogadta a Képviselő-testület  Lakatos Pálné   ügyrendi javaslatát, mely arra 

vonatkozott, hogy  függesszék fel a  13. napirendi pont tárgyalását, és a tárgyalás további 

szakaszában legyen jelen a VSz. Zrt. cégvezetője.  Ez megtörtént, időközben megérkezett 

Horváth Gusztáv a VSz. Zrt. cégvezetője. A továbbiakban tehát    folytatódik a  felfüggesztett 

napirendi pont tárgyalása.   

 

dr. Bindorffer Györgyi  képviselő megérkezik az ülésterembe, a jelenlévő 

képviselők száma:   12 fő.  
 

 

13.  Előterjesztés az önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 10/2006. (II.24.) Önk. 

sz. rendelet módosításáról 

Előadók: Magyar Judit, Benkovits György, Hankó László,  Eszes Sándor képviselők  

   

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:  javasolja, hogy Cégvezető Úr legyen jelen a  tárgyaláson és 

elmondhassa  véleményét  az 50 millió Ft elvonásának  ügyében. Szavazásra bocsátja  a 

javaslatot.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1507   Száma: 2006.07.25/0/0/ 

Ideje: 2006.júl..25 14:21 

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 12 100,00 66,67 

Nem 0 0,00 0,00 
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Tartózkodik 0 0,00 0,00 

Szavazott 12 100.00 66,67 

Nem szavazott 0   0,00 

Távol 6   33,33 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

dr. Bindorffer Györgyi Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester 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 - 

Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 

Szegő Eta Igen - 

Benkovits György Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

Simonyi György Távol - 

Wachsler Tamás Távol - 

Zakar Ágnes Távol - 

Zsigmondi Éva Távol - 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képviselő-testület támogatta  a javaslatot.   

 

 

Horváth Gusztáv a VSz. Rt. cégvezetője:  köszöni az utólagos meghívást.  Fontosnak tartja 

hogy jelen legyen a  napirendi pont  tárgyalásánál, hisz  annak ellenére, hogy a  döntés érinti a 

cég törzsvagyonát, az előterjesztésről nem volt tudomása.  Előfordulhat, hogy  olyan 

információra van szükség,  melyről a képviselők nem tudhatnak, neki viszont kötelessége 

képviselni a cég érdekeit.    A megoldási technikára  is ki kell dolgozni egy  javasolt menetet.  

Több szempontot is szükséges figyelembe venni. Az 50 millió Ft elvonása  alaptőke elvonást 

jelent, amiből  viszont következik egy sor  közvetett tennivaló. Át kell dolgozni a 

hitelszerződéseket, bejelentési kötelezettséget jelent. stb. A mérlegszerű könyvelés  folyamán 

szükséges kivezetni az eladott ingatlan rész értékét, ami nem kevesebb, mint 8.5 millió Ft, és ez 

veszteségként jelentkezik év végén. Ezzel szemben plusz bevételre nem számíthatnak, így a Vsz. 

Zrt. a 2006-os évet veszteséggel kell zárja és ez 3 évre  kizárja őket a pályázati lehetőségekből. 

Az ingyen lomtalanítás is veszteségesen zárult. Ha csak a lerakási díjat említi, az is 8 millió Ft-ba  

került. Kéri a Képviselő-testületet, fontolja meg a döntést.  Megoldás lehetne az is, ha a szóban 

forgó  50 millió Ft helyett  az Önkormányzat által  korábban  megszavazott költségvetési 

rendeletben biztosított  73 millió Ft-os szolgáltatási összeget csökkentenék  42 millió Ft-tal. 

  

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri Magyar Judit előterjesztőt, nyilatkozzon, hogy  a Cégvezető 



 72 

Úr   által javasolt   megoldás  elfogadható-e számukra, vagy sem.  

  

Magyar Judit képviselő: amennyiben az eredeti módosítás valóban olyan  jogi 

következményeket   von maga után,  hogy  az alapító okiratot és a törzstőkét is szükséges 

módosítani, akkor  más formában kívánják keresni a megoldást.  Amennyiben az előterjesztésben 

benyújtott  javaslatukon módosítani szükséges, úgy azt megelőzően egyeztetni kíván a többi 

előterjesztővel.  

Kis szünetet kér, mely  után  folytatja az általuk elfogadott megoldási javaslattal.  Az eredeti 

határozati javaslatban az szerepelt, hogy a  Polgármester  a következő testületi ülésre   terjessze a 

testület elé a költségvetési rendelet módosítását.  Van egy hónap arra, hogy ezt  közösen 

átbeszélhessék 

 

Horváth Gusztáv a VSz. Zrt. cégvezetője: egyetért Magyar Judit képviselő asszonnyal. 

Időközben átolvasta az előterjesztést és kiderült, nem tartalmaz olyan kitételt, ami sértené a VSz. 

Zrt.  érdekeit. Elfogadhatónak tartja a kitételt,  hogy a szóban forgó 50 millió Ft-ra ne vállaljanak 

kötelezettséget.  A   felmerülő problémákra pedig fel kívánta hívni a figyelmet.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:  félreértések elkerülése végett kéri a pontos szöveget.   Kérdezi 

Magyar Judit képviselő asszonytól, hogy szükséges-e  módosítani az összegen?  

 

Magyar Judit képviselő: nem szükséges módosítani, maradjon az eredetileg megfogalmazott 

szöveg és szeptemberben  eldöntik, hogy hogyan tovább.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a javaslat elfogadható ebben az állapotában és a szeptemberi 

ülésen döntsenek a továbbiakról.  

 

Magyar Judit képviselő: az volt a céljuk, hogy  az összeg  mindenképp pályázatokra  és tervekre 

legyen fordítva.  Ha technikailag megoldható, akkor ahhoz  feltétlen ragaszkodik.  Az összeg és a 

cél szorosan  összefügg egymással,  éppen  azért, hogy az EU-s pályázatokból ne maradjanak ki.  

Ha az összegben történik változás, azt az egyhónapos tárgyalás alatt döntik  majd  el.  

 

 

Zakar Ágnes képviselő megérkezik az ülésterembe, a jelenlévő képviselők 

száma:   13 fő.  
 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: jelzi, hogy Jegyző Asszony áthidaló megoldással tud szolgálni.  

 

dr. Molnár Ildikó jegyző:  amennyiben az eredeti  a szöveg marad  az utolsó sor 
közepéig és a költségvetési rendeletre való utalás egészülne ki azzal, hogy: 
"…a rendeletébe beépítésre kerüljön oly módon, hogy a  VSz. Zrt. részére az 

Önkormányzat által a költségvetési rendeletben biztosított támogatási összeg  42 M Ft-tal 

csökken. Ennek megfelelően a VSz. Zrt. és az Önkormányzat közötti szerződések is 

módosításra kerülnek.  
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Ennek megfelelően  felkéri a Polgármestert és a VSz. Zrt. Cégvezetőjét, hogy írják alá  a  

módosítást, a Polgármester a  szeptemberi  ülésére terjessze be a költségvetési rendelet 

módosítását. "  

 

Magyar Judit képviselő: az elhangzott javaslat tökéletesen megfelel számukra.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:  kérdezi Cégvezető Urat, egyetért-e  a javaslattal?  

 

Horváth Gusztáv a VSz. Rt. cégvezetője: számára is megfelel  az elhangzott határozati javaslat.  

  

dr. Dietz Ferenc polgármester: támogatja a javaslatot, és az EU pályázatra és a projekt ötletekre 

vonatkozó, korábban  elhangzott kiegészítéssel  szavazásra bocsátja  a határozati javaslatot.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1508   Száma: 2006.07.25/0/0/ 

Ideje: 2006.júl..25 14:27 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 100,00 72,22 

Nem 0 0,00 0,00 

Tartózkodik 0 0,00 0,00 

Szavazott 13 100.00 72,22 

Nem szavazott 0   0,00 

Távol 5   27,78 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

dr. Bindorffer Györgyi Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester 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 - 

Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 

Szegő Eta Igen - 

Zsigmondi Éva Igen - 
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Benkovits György Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

Simonyi György Távol - 

Wachsler Tamás Távol - 

Zakar Ágnes Távol - 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képviselő-testület a következő határozatot hozza:  

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

183/2006. (VII.25.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1. egyetért azzal, hogy az uszoda beruházásból befolyó 50 M Ft-ra a Városi Szolgáltató Zrt. ne 

vállalhasson kötelezettséget. 

Ezen összeg az EU  pályázatokat megelőző tervezési munkákra (projekt ötletekre) a város 

2006. évi költségvetéséről szóló 10/2006.(II.24.) Önk. sz. rendeletébe beépítésre kerüljön oly 

módon, hogy a  VSz. Zrt. részére az Önkormányzat által a költségvetési rendeletben biztosított 

szolgáltatási összeg  42 M Ft-tal csökken. Ennek megfelelően a VSz. Zrt. és az Önkormányzat 

közötti Hulladékkezelési Közszolgáltatási Szerződés is módosításra kerül.  

 

2. felkéri a Polgármestert és a VSz. Zrt. Cégvezetőjét, hogy írják alá  a Hulladékkezelési 

Közszolgáltatási Szerződés módosítását.  

 

3. felkéri a Polgármestert, hogy a 10/2006.(II.24.) Önk. sz. költségvetési rendelet módosítását a 

Képviselő-testület  szeptemberi  ülésére terjessze be.   

 

Felelős: Polgármester 

Határidő:  1. pont: a Képviselő-testület 2006. szeptemberi ülése 

2. pont: szerződés aláírására: a Képviselő-testület szeptemberi ülését    megelőzően  

3. pont:  

- a Képviselő-testület 2006. szeptemberi ülése,  

- beszámolásra a Képviselő-testület  októberi ülése. 

 
 

 

 

 

 

 
 

14.  Előterjesztés a HÉV állomás – Dózsa György út – Pannónia utca – Telep utca – 379/1 hrsz-ú 

ingatlan Szabályozási Terve – tervezési program elfogadásáról 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megadja a szót a szabályozási terv elkészítőjének. 
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Albrech Ute BFBT Kft ügyvezetője: üdvözöli a jelenlévőket. Ismerteti a tervezés részleteit.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ügyrendként javasolja zárt ülésen folytassák a napirendi pont 

megtárgyalását. Kéri szavazzanak a zárt ülés elrendeléséről. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1509   Száma: 2006.07.25/14/0/ 

Ideje: 2006.júl..25 14:36 

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. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál Igen - 

Eszes Sándor Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Horváth Győző Igen - 

dr. Kiss László Igen - 

Lakatos Pálné Igen - 

Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Zsigmondi Éva Igen - 

Szegő Eta Nem - 

dr. Bindorffer Györgyi Tart. - 

Benkovits György Távol - 

Hankó László Távol - 

Magyar Judit Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

Simonyi György Távol - 

Wachsler Tamás Távol - 

 

     

Magyar Judit visszatér az ülésterembe, a jelenlévők száma: 13 fő. 
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A Képviselő testület a zárt ülésre vonatkozó ügyrendi javaslatot elfogadta. A napirend további 

tárgyalása14.37 órától zárt ülésen folytatódik.  

 

 

 

15. Előterjesztés a CASTRUM és környéke szabályozási tervének módosításáról 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: bejelenti, hogy Gulyás József alelnök úr nem tud jelen lenni a napirendi 

pont tárgyalásán. –helyette Gauder Péter úr vesz részt a tanácskozáson. Ismerteti az előterjesztésben 

foglaltakat és beszámol a témával kapcsolatos tárgyalásokról. Készült egy pénzügyi tervezet, melyet 

kiosztanak. Az anyagot megküldték a Megyei Közgyűlés Elnökének is. Szentendrének érdeke, hogy a 

beruházás megvalósuljon és a fontosabb múzeumok a helyükön maradjanak. Az Ámos Imre és a Kovács 

Margit múzeumok a jelenlegi helyén marad, a többi múzeum  új helyen lesz elhelyezve. Kéri a 

művelődési bizottság segítségét, hogy közösen állítsanak fel egy szakmai zsűrit – akik segítenek abban, 

hogy milyen anyagok kerüljenek elhelyezésre. Tárgyalt már a kérdésben Aknay János, Farkas Ádám 

képzőművészekkel és Tóth Antal művészettörténésszel.  

Elmondja, hogy a szerződés-tervezettel kapcsolatban néhány észrevételt kapott, de a Megyétől nem 

érkezett reagálás.  

 

Lakatos Pálné képviselő: a helytörténeti kiállítás területi megosztásával kapcsolatban javasolja, hogy 

Tóth Antal úrral – aki ismeri a helyi anyagot - ismételten vegyék fel a kapcsolatot, beszéljenek vele.  

 

Zakar Ágnes képviselő: maximálisan támogatja a Castrumot, véleménye az, hogy a Barcsay és a Czóbel 

Múzeumok maradjanak a jelenlegi helyükön. 

 

Eszes Sándor és Szegő Eta képviselők távoznak  a teremből.  

 

dr. Bindorffer Györgyi képviselő: kérdést tesz fel a költségekkel kapcsolatban.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megadja a szót Gauder Péternek az Ecorys vezetőjének.  

 

Gauder Péter az Ecorys vezetője: Három fontos területet, emel ki: a területet, az üzleti megállapodást a 

felek között – ebben a város feltételeit és a művészeti koncepciót. Fontosnak tartja, hogy mihamarabb 

konszenzusra jussanak, mert az engedélyezési terveket időben kell beadni, ennek elfogadásához idő kell. 

A szabályozási tervet módosítani kell, mert a jelenlegi szabályozási tervbe a zsűri által támogatott 

elképzelés nem illik bele.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: felkéri a Vagyongazdálkodási iroda vezetőjét, hogy az elhangzottakra 

válaszoljon.  

  

dr. Lőrincz Andrea irodavezető: reflektál az elhangzottakra.  

 

Gauder Péter az Ecorys vezetője: tovább ismerteti a projektet. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szünetet indítványoz, kéri szavazzanak erről.  

 

 

 

Szavazás eredménye 
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#: 1514   Száma: 2006.07.25/15/0/ 

Ideje: 2006.júl..25 16:01 

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 100,00 72,22 

Nem 0 0,00 0,00 

Tartózkodik 0 0,00 0,00 

Szavazott 13 100.00 72,22 

Nem szavazott 0   0,00 

Távol 5   27,78 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

dr. Bindorffer Györgyi Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hankó László Igen - 

Horváth Győző Igen - 

dr. Kiss László Igen - 

Lakatos Pálné Igen - 

Magyar Judit Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Zsigmondi Éva Igen - 

Benkovits György Távol - 

Eszes Sándor Távol - 

Simonyi György Távol - 

Szegő Eta Távol - 

Wachsler Tamás Távol - 

 

    

dr. Dietz Ferenc polgármester: megadja a szót dr. Dombovári Ottónak a Közigazgatási Hivatal 

vezetőjének.  

 

dr. Dombovári Ottó hivatalvezető: köszönti a Képviselő-testületet. Tájékoztat, hogy a 2006 évi tavaszi 

árvíz védekezésében kiemelkedő munkát végzett Radványi G. Levente alpolgármester a Miniszterelnök 

Úr elismerő oklevelét és Holdoli István ny. alezredes úr a Belügyminiszteri Emlékérem Bronz Fokozata 

kitüntetésben részesült. Miután Hodoli István úr szabadságát tölti, az ő részére egy későbbi időpontban 

fogja átadni a kitüntetést. Mindkét kitüntetettnek gratulál és megköszöni a lehetőséget ennek az 

ünnepélyes aktusnak a lebonyolításához.  
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dr. Dietz Ferenc polgármester: megköszöni a dr. Dombovári Ottó szavait és gratulál a kitüntetetteknek. 

 

Radványi G. Levente alpolgármester: megköszöni az elismerést és szól néhány szót azokról az 

emberekről is, akik segítették a munkáját. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a szünetet bezárja.  

 

dr. Molnár Ildikó jegyző: kéri Gauder urat, hogy foglalja össze az eddig elmondottak szerint, melyek 

azok a tételek, amelyek a várost terhelik. Továbbiakban felsorolja ezeket a tételeket.  

 

Gauder Péter: válaszol a Jegyző által megfogalmazottakra.  

 

Szegő Eta visszatér az ülésterembe.  

 

dr. Molnár Ildikó jegyző: pontosítja az elhangzottakat. Újabb kérdéseket tesz fel.  

 

Gauder Péter: válaszol.  

 

dr. Molnár Ildikó jegyző: megállapítja, hogy miután ez a projekt érinti a város költségvetését, szeretné, 

ha a számokban is kimutatnák ezt.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: szintén fontosnak tartja, hogy ismerjék a költségeket, mivel már az újonnan 

megválasztásra kerülő testületet terhelik ezzel a döntéssel. 

 

dr. Bindorffer Györgyi képviselő: a GAMESZ-épületsorral kapcsolatos probléma-halmazra hívja fel a 

figyelmet, valamint arra, hogy ha sikerül ezt az épületsort lebontani, akkor a 11-es főút másik oldalán 

elhelyezkedő épületsort is meg kell szüntetni. Kérdezi, hogy az Eu-tól  pályázott 4 milliárd forint kb. 

mikorra realizálódik, 

 

Magyar Judit képviselő: kérdése Gauder úrhoz, hogy a megye miből finanszírozza a projektet? 

 

dr. Kiss László képviselő: véleménye szerint a közlekedési csomópont a múzeum szerves része, e nélkül 

nem lehet építkezni, ennek a kialakítását a megyének fel kellene ajánlania.  

 

Gauder Péter: válaszol a feltett kérdésekre.  

 

Szegő Eta képviselő: kérdése, hogy az önkormányzatra eső anyagi rész mennyi évenkénti bontásban.  

 

Gauder Péter: ez évben 15 mFt a tervezésre, jövőre – amennyiben a pályázatot megnyerik – több költség 

nincs.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kérdése, jól érti, hogy valamennyi felmerülő költséget a pályázatban – 

parkoló, bérlakás-kiváltás, stb - kifizetik  

  

Gauder Péter: a parkoló kialakításának részleteit ismerteti. Felolvassa az 1 évvel ezelőtti ajánlati anyag 

ide vonatkozó részét.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kérdése Gauder úrtól, van-e felhatalmazása, hogy nyilatkozzon arról,a 

szabályozási terv módosítását a megye fizeti-e, illetve hogy a közös üzemeltetés alatt mire gondolnak – 

csak a parkoló üzemeltetésére vagy az egész létesítményére.  
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Gauder Péter: erre nem rendelkezik felhatalmazással. Az üzemeltetéssel kapcsolatban elmondja, hogy 

komplex, együttes üzemeltetésre gondolnak.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: a költségekkel és a tulajdonjogokkal kapcsolatban tesz fel kérdést.  

 

Gauder Péter: válaszol.  

  

dr. Dietz Ferenc polgármester: javasolja, hogy a határozati javaslat arról szóljon, hogy egy előkészítő 

szervezetet állítsanak fel, amelybe javasolja az alpolgármester, a polgármester részvételét. Kéri a további 

személyekről szóló javaslatokat. A szakértő testületbe javasolja a jogászok részéről dr. Lőrincz Andreát, 

dr. Kirchhof Attilát, a műszakiak részéről Petényi Zsuzsannát, Marosi Imrénét, Zábránszkyné Papp Klárát, 

Horváth Frigyest, pénzügyi részről Puhl Márta részvételét.  

 

dr. Bindorffer Györgyi képviselő: kérdése, hogy ha megszüntetik a megyéket, utána mi lesz. Nagyon 

sok kérdés felmerül még, amit meg kell beszélni. 

 

Szegő Eta képviselő visszatér az ülésterembe, a jelenlévők száma: 14 fő.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: ügyrendi javaslata, zárják le a vitát.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri szavazzanak az ügyrendi javaslatról.  

 

szav Szavazás eredménye 

 

#: 1515   Száma: 2006.07.25/15/0/ 

Ideje: 2006.júl..25 16:43 

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 11 78,57 61,11 

Nem 2 14,29 11,11 

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 polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Horváth Győző Igen - 
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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 - 

dr. Bindorffer Györgyi Nem - 

Magyar Judit Nem - 

Hankó László Tart. - 

Benkovits György Távol - 

Eszes Sándor Távol - 

Simonyi György Távol - 

Wachsler Tamás Távol - 

 

     

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kérdezi, hogy a módosító javaslattal kapcsolatban van-e kérdés.  

 

Radványi G. Levente alpolgármester: javaslata, hogy a pénzügyi munkát emeljék be a jogi keretek 

közé, és két tárgyalócsoport legyen: egy jogi és egy műszaki.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: nem ért egyet a javaslattal. Azt tartja célszerűnek, ha mindig az aktuális 

szakembereket vonják be a munkába. Indítványozza, hogy legyen egy művészeti munkacsoportis, 

amelybe javasolja Farkas Ádámot, Aknay Jánost és Tóth Antalt. 

 

Szegő Eta, Lakatos Pálné és Zsigmondi Éva távozik az ülésteremből, a jelenlévő képviselők száma 11 fő. 

 

Zakar Ágnes képviselő: a művészeti munkacsoportba javasolja Deim Pált. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a három fős munkacsoportot elfogadatónak tartja.  

 

Zakar Ágnes képviselő: javasolja Szuromi Imrét a műszaki munkacsoportba.  

 

Alföldiné Petényi Zsuzsanna főépítész: emlékeztet, hogy van egy nyertes tervpályázat, amit egy 

építészeti szakmai grémium választott ki, tehát építészeti, műszaki szempontból már nem lehet ebbe 

beleszólni.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: külön szavazzanak Deim Pál személyéről. 

 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1516   Száma: 2006.07.25/15/0/ 

Ideje: 2006.júl..25 16:49 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elutasítva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  
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Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 8 72,73 44,44 

Nem 1 9,09 5,56 

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: 

 

 

dr. Bindorffer Györgyi Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Horváth Győző Igen - 

dr. Kiss László Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Radványi G. Levente alpolgármester Nem - 

Hankó László Tart. - 

Magyar Judit Tart. - 

Benkovits György Távol - 

Eszes Sándor Távol - 

Lakatos Pálné Távol - 

Simonyi György Távol - 

Szegő Eta Távol - 

Wachsler Tamás Távol - 

Zsigmondi Éva Távol - 

 

     

Lakatos Pálné visszatér az ülésterembe, a jelenlévő képviselők szháma: 12 fő.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri szavazzanak Szuromi Imréről. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1517   Száma: 2006.07.25/15/0/ 

Ideje: 2006.júl..25 16:50 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elutasítva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  



 82 

Igen 9 75,00 50,00 

Nem 1 8,33 5,56 

Tartózkodik 2 16,67 11,11 

Szavazott 12 100.00 66,67 

Nem szavazott 0   0,00 

Távol 6   33,33 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

dr. Bindorffer Györgyi Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Lakatos Pálné Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Magyar Judit Nem - 

Hankó László Tart. - 

dr. Kiss László Tart. - 

Benkovits György Távol - 

Eszes Sándor Távol - 

Simonyi György Távol - 

Szegő Eta Távol - 

Wachsler Tamás Távol - 

Zsigmondi Éva Távol - 

 

     

 

Zsigmondi Éva visszatér az ülésterembe, a jelenlévő képviselők száma: 13 fő. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri szavazzanak az általa előterjesztett három személyről.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1518   Száma: 2006.07.25/15/0/ 

Ideje: 2006.júl..25 16:50 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 100,00 72,22 

Nem 0 0,00 0,00 
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Tartózkodik 0 0,00 0,00 

Szavazott 13 100.00 72,22 

Nem szavazott 0   0,00 

Távol 5   27,78 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

dr. Bindorffer Györgyi Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hankó László Igen - 

Horváth Győző Igen - 

dr. Kiss László Igen - 

Lakatos Pálné Igen - 

Magyar Judit Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Zsigmondi Éva Igen - 

Benkovits György Távol - 

Eszes Sándor Távol - 

Simonyi György Távol - 

Szegő Eta Távol - 

Wachsler Tamás Távol - 

 

     

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megállapítja, hogy a testület egyetértett  a munkacsoport felállítását. 

Megköszöni Gauder Péter úr részvételét.  

Egy ügyrendi módosítást jelent be. A 18. napirendi pontot előreveszik, utána a 21-es következik, majd az 

ingatlan-eladással kapcsolatos sürgősségi indítvány. Kéri szavazzanak erről.  

 

Szegő Eta, Zakar Ágnes és Zsigmondi Éva távozik az ülésteremből.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1519   Száma: 2006.07.25/16/0/ 

Ideje: 2006.júl..25 16:52 

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 11 100,00 61,11 

Nem 0 0,00 0,00 
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Tartózkodik 0 0,00 0,00 

Szavazott 11 100.00 61,11 

Nem szavazott 0   0,00 

Távol 7   38,89 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

dr. Bindorffer Györgyi Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hankó László Igen - 

Horváth Győző Igen - 

dr. Kiss László Igen - 

Lakatos Pálné Igen - 

Magyar Judit Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 

Benkovits György Távol - 

Eszes Sándor Távol - 

Simonyi György Távol - 

Szegő Eta Távol - 

Wachsler Tamás Távol - 

Zakar Ágnes Távol - 

Zsigmondi Éva Távol - 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

185/2006. (VII.25.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Képviselő testülete a CASTRUM és környéke szabályozási terv módosításának    

előkészítésére  szakértő testületet hoz létre. Az előkészítést   végző szervezetre vonatkozóan a 

következő  javaslatot teszi:  

 

Irányító testület:   dr. Dietz Ferenc polgármester 

     Radványi G. Levente  alpolgármester    

     

Szakértő testület:  

 Jogi munkacsoport:     dr. Lőrincz Andrea Vagyoniroda vezető 

     dr. Kirchhof Attila jogi, egészségügyi, minőségügyi 

referens 

      

 Műszaki munkacsoport: A. Petényi Zsuzsanna főépítész 

     Marosi Imréné Építéshatóság vezetője 

     Zábránszkyné Pap Klára városépítész, tervpály.delegált 

     Horváth Frigyes Magyar Közút Kht. Szentendre 
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 Pénzügyi munkacsoport Puhl Márta Pénzügyi Irodavezető 

      

 Művészeti munkacsoport:     Farkas Ádám,  

                                          Aknay János,   

                                          Tóth Antal muzeológus 

 

Felelős:      Polgármester  

Határidő:  azonnal   
 

 

 

 

16. Előterjesztés a Szentendre, 4441 hrsz-ú közterületen létesítendő termálkút fúrásának       

költségviseléséről 

Előadó: dr. Dragon Pál képviselő 

 

  

 

dr. Dragon Pál képviselő: felhívja a figyelmet, hogy a Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság 

engedélye 2007. november 30-án lejár, ezért fontos, hogy döntsenek az ügyben. Javasolja továbbá 

Mészáros Jánost külső tagként bevonni a Közbeszerzési munkacsoportba. Szót kér Mészáros János 

részére. 

 

Magyar Judit képviselő: a Költségvetési, Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság megtárgyalta az 

előterjesztést és nem javasolja elfogadásra. Indokként elmondja, hogy ha ingatlanból próbálnák fedezni a 

termálkút fúrásának költségét  – és az ingatlan értéke 40-45 m Ft – akkor túlfizetnék.  

 

dr. Lőrincz Andrea irodavezető: válaszában elmondja, hogy ezt a felek egymás között rendeznék. Nem 

jutott eszükbe 30 m Ft-ért a 45 m Ft-os ingatlant felajánlani. Ha a testület elfogadja az előterjesztést, akkor 

meg kell határozni, hogy milyen értékben számítja be a Szentlászló úti ingatlant.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester  ha az ingatlan 45 m Ft-ba kerül,  akkor értelemszerűen 15 m Ft 

kifizetésre kerül és csak 30 m Ft lenne elszámolva.  

 

dr. Dragon Pál képviselő: a Jogi-, Igazgatási és Ügyrendi Bizottság támogatja az előterjesztésben 

foglaltakat. 

  

Mészáros János a Papszigeti strand jelenlegi üzemeltetője: elmondja, hogy felajánlása ajándék lenne a 

városnak, mely 50 évre meghatározná Szentendre arculatát. A terület beruházási összege a kút fúrásának 

hozzávetőlegesen a felét teszi ki. Nem érti az ellenállást a Költségvetési, Pénzügyi és Vagyongazdálkodási 

Bizottság részéről.   

 

Hankó László képviselő: egyeztettek a Polgármester úrral a határozati javaslatról. Azzal, hogy Mészáros 

úr eseti tagsághoz köti az együttműködési megállapodást –nem támogatja, kéri  kivenni a tervezetből. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: összefoglalja az eddig elhangzottakat.  

 

Magyar Judit képviselő: a Költségvetési, Pénzügyi és Vagyongazdálkodási bizottság döntését indokolja. 

Eredetileg úgy lett beépítve a költségvetésbe, hogy amennyiben többletbevételre tesz szert a város abban 

az esetben lehet a kútfúrást megrendelni. Jelen pillanatban nincs költségvetési kerete a városnak. Ha 
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értékesíteni tudnak ingatlant, azt hiánypótlásra szánják. Nem tartja kizártnak a kútfúrást abban az esetben, 

ha lenne olyan beruházó a Pap-szigeten, aki a projekt keretében ezt megvalósítaná. A dunabogdányi telek 

felajánlását pedig egyáltalán nem tudja elfogadni – ha megszavazódik – csak a készpénzes változatot.  

 

Zakar Ágnes képviselő: fontos, hogy legyen termálkút és legyen egy jó strandja a városnak. Kérdése, 

hogy a Szentlászlói út 60. sz. alatti ingatlant mennyiért árulja az Önkormányzat és hányan jelentkeztek 

vételi szándékkal?  

 

dr. Lőrincz Andrea irodavezető: az érintett telek egyszer került meghirdetésre. A pályázókat azért nem 

biztatták, hogy tegyenek vételi ajánlatot, mert egy másik üzletben szerették volna cserefeltételként 

bevinni. 45 m Ft-ért tárgyaltak a Microinvesttel.  

 

Zakar Ágnes képviselő: kérdezi Hankó képviselő úrtól, hogy amennyiben a Polgármester úr befogadja és 

Mészáros János úr elfogadja a feltételeket, egyetért-e a továbbiakban? 

 

Fülöp Zsolt képviselő: felhívja a figyelmet, ha kiderül, hogy jó a víz minősége, akkor majd azáltal az 

Önkormányzat igen nagy vagyonra tehet szert. Befektető most még azért nincs a területre, mert előbb ki 

kell deríteni, hogy valóban van-e itt termálvíz.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: volt már érdeklődés a befektetők részéről, de mindegyiknek a forró víz 

volt a kérdése.   

 

dr. Dragon Pál képviselő. több vállalkozóval is egyeztetett, az egyöntetű vélemény az volt, ameddig 

Szentendrén nincs melegvíz, addig a turizmus nem lesz számottevő. Fülöp Zsolt hozzászólásával egyetért, 

hozzátéve, hogy Budakalász és Pomáz megelőzheti a várost,  ha a testület ilyen felajánlásokat nem fogad 

el. Kéri a képviselőket, támogassák az előterjesztésben foglaltakat.  

 

Magyar Judit képviselő: nem látott kimutatást arról, hogy a kútfúrás 60 milliós összege hogy jött ki. A 

határozati javaslat nem tartalmazza, hogy a Költségvetési, Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottságnak 

is véleményeznie kellene. Egyetért Fülöp Zsolttal, de a város a jelenlegi anyagi helyzetében most nem 

engedheti meg magának. 

 

Radványi G. Levente alpolgármester: a határozati javaslat 4. pontlában módosítást javasol: ne bizottság 

döntsön, hanem a testület.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: nem tartja szerencsésnek, ha nem születik döntés és előrelépés az ügyben.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a Jogi-, igazgatási és Ügyrendi Bizottság mellett elfogadja a 

Költségvetési, Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottságra vonatkozó javaslatot a 4. pontba. Kéri, hogy 

az 1. pontot dr. Lőrincz Andrea irodavezető fogalmazza meg. Kérdezi Mészáros úrtól, hogy elfogadja-e a 

készpénz fizetést vonatkozó javaslatot a dunabogdányi ingatlan helyett?  

 

dr. Lőrincz Andrea irodavezető: a határozati javaslat 1. pontja a következőképpen változik:  

„Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szentendre 4441 hrsz-ú közterületen 

megvalósítandó termálkút-fúrás mielőbbi megvalósulása érdekében Mészáros János egyéni vállalkozó 

(2000. Szentendre, Méhész u. 3.) által felajánlott 30.000.000 Ft azonnali fizetésre alkalmas készpénzben 

történő rendelkezésére állásának biztosítása, és a Szentendre Város Önkormányzat 1/1 arányú tulajdonát 

képező, természetben Szentlászlói ut 60. szám alatt található 2714/5 és 2714/6 hrsz-ú ingatlanok 

tulajdonjogának nettó 45 M Ft-os vételáron történő átruházása terhére közbeszerzési eljárást ír ki, 

amennyiben a 2. pontban foglaltak teljesülnek. 
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dr. Dietz Ferenc polgármester: kérdezi Mészáros Jánost, hogy egyetért-e az irodavezető által felolvasott 

javaslattal? Ebben az esetben kimarad a közbeszerzési bizottságból, de a bizottságban többen képviselik 

az érdekeit.  

 

Mészáros János: nem ért egyet a javaslattal. Azt várja el a betett 30 millió forintjáért cserébe, hogy 

beleszólása legyen, hova kerül a pénze. A fúrási munkálatokra ajánlattevő cégek kiválasztása során 

szeretne beleszólási joggal rendelkezni.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: elmondja, hogy a fúrási munkálatokra nyílt közbeszerzési kiírásra van 

szükség, aminek lefolytatásához felkészült jogi szakértők állnak rendelkezésre.  

 

Mészáros János:  továbbra is fenntartja véleményét, szeretne részt venni az eljárásban.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri dr. Kirdhhof Attila jogászt, hogy jogi szempontból véleményezze a 

közbeszerzési eljárást. 

 

dr. Kirchhof Attila: 61 M Ft a kútfúrás becsült értéke, ezt figyelembe véve kell az eljárást lefolytatni.  

 

dr. Bindorffer Györgyi: a különbözetet ki fizeti ki az Önkormányzatnak?  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Összegzi az eddig elhangzottakat. Mészáros Jánost kérdezi, hogy a 

konszenzust elfogadja? 

 

Mészáros János: megismétli az eddig elhangzott érveit.  

 

Magyar Judit képviselő: a közbeszerzés akkor jó, ha a készpénz rendelkezésre áll. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: válaszában elmondja, hogy csak akkor írják ki a közbeszerzést, ha a 

szükséges pénz beérkezik. . Kérdezi az előterjesztő dr. Dragon Pál képviselőtől, hogy befogadja-e a 

módosításokat? 

 

dr. Dragon Pál képviselő: igen, befogadja a javaslatokat.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1520   Száma: 2006.07.25/16/0/ 

Ideje: 2006.júl..25 17:21 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 92,86 72,22 

Nem 1 7,14 5,56 

Tartózkodik 0 0,00 0,00 

Szavazott 14 100.00 77,78 

Nem szavazott 0   0,00 
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Távol 4   22,22 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

dr. Bindorffer Györgyi Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hankó László Igen - 

Horváth Győző Igen - 

dr. Kiss László Igen - 

Lakatos Pálné Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 

Szegő Eta Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Zsigmondi Éva Igen - 

Magyar Judit Nem - 

Benkovits György Távol - 

Eszes Sándor Távol - 

Simonyi György Távol - 

Wachsler Tamás Távol - 

 

     

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

186/2006. (VII.25.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1. a Képviselő-testület  a Szentendre, 4441 hrsz-ú közterületen megvalósítandó termálkút-

fúrás  mielőbbi megvalósulása érdekében Mérszáros János egyéni vállalkozó (2000, 

Szentendre, Méhész u. 3.) által felajánlott 30.000.000 Ft azonnali fizetésre alkalmas 

készpénzben történő rendelkezésére állásának biztosítása, és a Szentendre Város 

Önkormányzat 1/1 arányú tulajdonát képező, természetben Szentlászlói u. 60. szám alatt 

található 2714/5 és 2714/6 hrsz-ú ingatlanok tulajdonjogának nettó 45 M Ft-os vételáron 

történő átruházása terhére közbeszerzési eljárást ír ki, amennyiben a 2.  pontban foglaltak  

teljesültek 

2. a közbeszerzés finanszírozása és a finanszírozásban részt vevő felek együttműködése 

érdekében Mészáros János egyéni vállalkozóval együttműködési megállapodást köt.  

3. a Jogi- Igazgatási és Ügyrendi Bizottság véleményezése után felhatalmazza a 

Polgármestert a 2. pontban meghatározott együttműködési megállapodás aláírására. 

 

Felelős:    Polgármester 

Határidő: 2006. szeptember 30. 
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17. Előterjesztés Szentendrei Művészeti és Műemlékvédelmi Tanács létrehozásáról 
 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: több alkalommal, több fórumon felmerült már az az igény, hogy a 

műemlékvédelem és a művészet kellőképpen legyen a városházi munka során reprezentálva. A korábban 

működött művészeti tanács szabályzata alapján elkészítették az új szabályzatot. Lényeges különbség, hogy 

most társadalmi munkában végzik a feladatot, melyet röviden ismertet. A Tanácsba a főépítészt 

mindenképpen delegálni kell. A delegáló szervezetek: Szentendre Művészetéért Alapítvány, Vajda Lajos 

Stúdió Kulturális Egyesülete és az Experiment Kht. Felmerült még a Péter Pál Galéria Egyesület, 

Szentendrei Keramikusok Egyesülete, Szifon Egyesület, Régi Művésztelep Egyesület, esetleg a 

Történelmi Egyházak képviselői, Ózon Egyesület valamint egy műemlékvédelmi szakember részvétele a 

Tanácsban.  

 

dr. Bindorffer Györgyi és Fülöp Zsolt képviselők távoznak az ülésteremből, a jelenlévő képviselők száma 

12 fő. .  

 

Horváth Győző képviselő: javasolja, hogy a határozati javaslatban szerepeljen, hogy Szentendre Zenei 

Tanácsa is alakuljon meg. Javasolja ebbe Fenyő Gábor karnagyot, Bokor Györgyöt, Eredics Gábort.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megkéri Horváth képviselő urat, hogy dolgozza ki ennek feltételeit és 

terjessze a testület elé.  

  

Zakar Ágnes képviselő: a műemlékvédelemnek erősebben kellene hangsúlyt adni a városban. A 

Tanácsba az Ózon Egyesüleet javasolja, valamint a Régi Művésztelep Egyesületet.  

 

Lakatos Pálné képviselő: ne csak egyesületek tagjait delegáljanak. Tagnak javasolja Czweiber Ferencet, 

aki ismeri a várost.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri Farkas Ádámot, mondja el a Szentendre Művészetéért Alapítvány 

képviseletében álláspontját.  

 

Farkas Ádám: az alapítvány elnökeként elmondja, hogy a város arculatának kialakítását tartja a 

legfontosabbnak. Nagyon jónak tartja, hogy a Tanácsban vegyen részt néhány olyan polgár, aki ismeri a 

várost, elkötelezett és felesleges energiáit a városra fordítaná.  

 

Takács Gábor Vajda Lajos stúdió képviseletében: az egyesület partner kíván lenni, segíteni szeretnének.  

 

Halper Dávid Experident Kft vezetője: a kistérségben nagyon sok szervezettel állnak kapcsolatban. 

Szeretnének hozzájárulni egy átfogó programtervezet kidolgozásához. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megállapítja, hogy mindhárom szervezet elfogadta a felkérést. Befogadja 

a további résztvevőkre vonatkozó javaslatot a következők szerint: a Főépítészt, az Ózon Egyesület és a 

Régi Művésztelep Egyesület delegálását. Mint polgármester három javaslatot tesz: Czweiber Ferenc, egy 

műemlékvédelmi szakember és még egy fő személyére. Így lesz 9 tagú a Tanács. 

 

Lakatos Pálné képviselő: kevésnek tartja a műemlékvédelem képviselőit.  
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Zakar Ágnes képviselő: a Tervtanácsban csak szakemberek vannak, ez azon túlmenően lenne. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: az előbb említett módosításokkal szavazzanak a határozati javaslatról.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1521   Száma: 2006.07.25/17/0/ 

Ideje: 2006.júl..25 17:39 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 11 91,67 61,11 

Nem 0 0,00 0,00 

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. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál 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 - 

Magyar Judit Tart. - 

Benkovits György Távol - 

dr. Bindorffer Györgyi Távol - 

Eszes Sándor Távol - 

Fülöp Zsolt Távol - 

Simonyi György Távol - 

Wachsler Tamás Távol - 

 

     

 

187/2006. (VII.25.) Kt. sz. határozata: 

 



 91 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

úgy dönt, hogy a kulturális, művészeti értékek megóvása, fejlesztése, a város arculatának 

megőrzése érdekében létrehozza a Szentendrei Művészeti és Műemlékvédelmi Tanácsot 

(székhely: Szentendre, Városház tér 1.-3) az előterjesztés mellékletét képező Működési Rend 

tervezet szerinti tartalommal. 

 

Felelős:       polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

14.  Előterjesztés a HÉV állomás – Dózsa György út – Pannónia utca – Telep utca – 379/1 hrsz-ú 

ingatlan Szabályozási Terve – tervezési program elfogadásáról 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megadja a szót a szabályozási terv elkészítőjének. 

 

Albrech Ute BFBT Kft ügyvezetője: üdvözöli a jelenlévőket. Ismerteti a tervezés részleteit.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ügyrendként javasolja zárt ülésen folytassák a napirendi pont 

megtárgyalását. Kéri szavazzanak a zárt ülés elrendeléséről. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1509   Száma: 2006.07.25/14/0/ 

Ideje: 2006.júl..25 14:36 

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: 
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dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál Igen - 

Eszes Sándor Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Horváth Győző Igen - 

dr. Kiss László Igen - 

Lakatos Pálné Igen - 

Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Zsigmondi Éva Igen - 

Szegő Eta Nem - 

dr. Bindorffer Györgyi Tart. - 

Benkovits György Távol - 

Hankó László Távol - 

Magyar Judit Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

Simonyi György Távol - 

Wachsler Tamás Távol - 

 

     

Magyar Judit visszatér az ülésterembe, a jelenlévők száma: 13 fő. 

 

A Képviselő testület a zárt ülésre vonatkozó ügyrendi javaslatot elfogadta. A napirend további 

tárgyalása14.37 órától zárt ülésen folytatódik.  

 

 

 

15. Előterjesztés a CASTRUM és környéke szabályozási tervének módosításáról 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: bejelenti, hogy Gulyás József alelnök úr nem tud jelen lenni a napirendi 

pont tárgyalásán. –helyette Gauder Péter úr vesz részt a tanácskozáson. Ismerteti az előterjesztésben 

foglaltakat és beszámol a témával kapcsolatos tárgyalásokról. Készült egy pénzügyi tervezet, melyet 

kiosztanak. Az anyagot megküldték a Megyei Közgyűlés Elnökének is. Szentendrének érdeke, hogy a 

beruházás megvalósuljon és a fontosabb múzeumok a helyükön maradjanak. Az Ámos Imre és a Kovács 

Margit múzeumok a jelenlegi helyén marad, a többi múzeum  új helyen lesz elhelyezve. Kéri a 

művelődési bizottság segítségét, hogy közösen állítsanak fel egy szakmai zsűrit – akik segítenek abban, 

hogy milyen anyagok kerüljenek elhelyezésre. Tárgyalt már a kérdésben Aknay János, Farkas Ádám 

képzőművészekkel és Tóth Antal művészettörténésszel.  

Elmondja, hogy a szerződés-tervezettel kapcsolatban néhány észrevételt kapott, de a Megyétől nem 

érkezett reagálás.  

 

Lakatos Pálné képviselő: a helytörténeti kiállítás területi megosztásával kapcsolatban javasolja, hogy 

Tóth Antal úrral – aki ismeri a helyi anyagot - ismételten vegyék fel a kapcsolatot, beszéljenek vele.  

 

Zakar Ágnes képviselő: maximálisan támogatja a Castrumot, véleménye az, hogy a Barcsay és a Czóbel 

Múzeumok maradjanak a jelenlegi helyükön. 
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Eszes Sándor és Szegő Eta képviselők távoznak  a teremből.  

 

dr. Bindorffer Györgyi képviselő: kérdést tesz fel a költségekkel kapcsolatban.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megadja a szót Gauder Péternek az Ecorys vezetőjének.  

 

Gauder Péter az Ecorys vezetője: Három fontos területet, emel ki: a területet, az üzleti megállapodást a 

felek között – ebben a város feltételeit és a művészeti koncepciót. Fontosnak tartja, hogy mihamarabb 

konszenzusra jussanak, mert az engedélyezési terveket időben kell beadni, ennek elfogadásához idő kell. 

A szabályozási tervet módosítani kell, mert a jelenlegi szabályozási tervbe a zsűri által támogatott 

elképzelés nem illik bele.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: felkéri a Vagyongazdálkodási iroda vezetőjét, hogy az elhangzottakra 

válaszoljon.  

  

dr. Lőrincz Andrea irodavezető: reflektál az elhangzottakra.  

 

Gauder Péter az Ecorys vezetője: tovább ismerteti a projektet. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szünetet indítványoz, kéri szavazzanak erről.  

 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1514   Száma: 2006.07.25/15/0/ 

Ideje: 2006.júl..25 16:01 

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 100,00 72,22 

Nem 0 0,00 0,00 

Tartózkodik 0 0,00 0,00 

Szavazott 13 100.00 72,22 

Nem szavazott 0   0,00 

Távol 5   27,78 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

dr. Bindorffer Györgyi Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hankó László Igen - 
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Horváth Győző Igen - 

dr. Kiss László Igen - 

Lakatos Pálné Igen - 

Magyar Judit Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Zsigmondi Éva Igen - 

Benkovits György Távol - 

Eszes Sándor Távol - 

Simonyi György Távol - 

Szegő Eta Távol - 

Wachsler Tamás Távol - 

 

    

dr. Dietz Ferenc polgármester: megadja a szót dr. Dombovári Ottónak a Közigazgatási Hivatal 

vezetőjének.  

 

dr. Dombovári Ottó hivatalvezető: köszönti a Képviselő-testületet. Tájékoztat, hogy a 2006 évi tavaszi 

árvíz védekezésében kiemelkedő munkát végzett Radványi G. Levente alpolgármester a Miniszterelnök 

Úr elismerő oklevelét és Holdoli István ny. alezredes úr a Belügyminiszteri Emlékérem Bronz Fokozata 

kitüntetésben részesült. Miután Hodoli István úr szabadságát tölti, az ő részére egy későbbi időpontban 

fogja átadni a kitüntetést. Mindkét kitüntetettnek gratulál és megköszöni a lehetőséget ennek az 

ünnepélyes aktusnak a lebonyolításához.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megköszöni a dr. Dombovári Ottó szavait és gratulál a kitüntetetteknek. 

 

Radványi G. Levente alpolgármester: megköszöni az elismerést és szól néhány szót azokról az 

emberekről is, akik segítették a munkáját. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a szünetet bezárja.  

 

dr. Molnár Ildikó jegyző: kéri Gauder urat, hogy foglalja össze az eddig elmondottak szerint, melyek 

azok a tételek, amelyek a várost terhelik. Továbbiakban felsorolja ezeket a tételeket.  

 

Gauder Péter: válaszol a Jegyző által megfogalmazottakra.  

 

Szegő Eta visszatér az ülésterembe.  

 

dr. Molnár Ildikó jegyző: pontosítja az elhangzottakat. Újabb kérdéseket tesz fel.  

 

Gauder Péter: válaszol.  

 

dr. Molnár Ildikó jegyző: megállapítja, hogy miután ez a projekt érinti a város költségvetését, szeretné, 

ha a számokban is kimutatnák ezt.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: szintén fontosnak tartja, hogy ismerjék a költségeket, mivel már az újonnan 

megválasztásra kerülő testületet terhelik ezzel a döntéssel. 

 

dr. Bindorffer Györgyi képviselő: a GAMESZ-épületsorral kapcsolatos probléma-halmazra hívja fel a 

figyelmet, valamint arra, hogy ha sikerül ezt az épületsort lebontani, akkor a 11-es főút másik oldalán 
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elhelyezkedő épületsort is meg kell szüntetni. Kérdezi, hogy az Eu-tól  pályázott 4 milliárd forint kb. 

mikorra realizálódik, 

 

Magyar Judit képviselő: kérdése Gauder úrhoz, hogy a megye miből finanszírozza a projektet? 

 

dr. Kiss László képviselő: véleménye szerint a közlekedési csomópont a múzeum szerves része, e nélkül 

nem lehet építkezni, ennek a kialakítását a megyének fel kellene ajánlania.  

 

Gauder Péter: válaszol a feltett kérdésekre.  

 

Szegő Eta képviselő: kérdése, hogy az önkormányzatra eső anyagi rész mennyi évenkénti bontásban.  

 

Gauder Péter: ez évben 15 mFt a tervezésre, jövőre – amennyiben a pályázatot megnyerik – több költség 

nincs.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kérdése, jól érti, hogy valamennyi felmerülő költséget a pályázatban – 

parkoló, bérlakás-kiváltás, stb - kifizetik  

  

Gauder Péter: a parkoló kialakításának részleteit ismerteti. Felolvassa az 1 évvel ezelőtti ajánlati anyag 

ide vonatkozó részét.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kérdése Gauder úrtól, van-e felhatalmazása, hogy nyilatkozzon arról,a 

szabályozási terv módosítását a megye fizeti-e, illetve hogy a közös üzemeltetés alatt mire gondolnak – 

csak a parkoló üzemeltetésére vagy az egész létesítményére.  

 

 

Gauder Péter: erre nem rendelkezik felhatalmazással. Az üzemeltetéssel kapcsolatban elmondja, hogy 

komplex, együttes üzemeltetésre gondolnak.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: a költségekkel és a tulajdonjogokkal kapcsolatban tesz fel kérdést.  

 

Gauder Péter: válaszol.  

  

dr. Dietz Ferenc polgármester: javasolja, hogy a határozati javaslat arról szóljon, hogy egy előkészítő 

szervezetet állítsanak fel, amelybe javasolja az alpolgármester, a polgármester részvételét. Kéri a további 

személyekről szóló javaslatokat. A szakértő testületbe javasolja a jogászok részéről dr. Lőrincz Andreát, 

dr. Kirchhof Attilát, a műszakiak részéről Petényi Zsuzsannát, Marosi Imrénét, Zábránszkyné Papp Klárát, 

Horváth Frigyest, pénzügyi részről Puhl Márta részvételét.  

 

dr. Bindorffer Györgyi képviselő: kérdése, hogy ha megszüntetik a megyéket, utána mi lesz. Nagyon 

sok kérdés felmerül még, amit meg kell beszélni. 

 

Szegő Eta képviselő visszatér az ülésterembe, a jelenlévők száma: 14 fő.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: ügyrendi javaslata, zárják le a vitát.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri szavazzanak az ügyrendi javaslatról.  

 

szav Szavazás eredménye 

 

#: 1515   Száma: 2006.07.25/15/0/ 
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Ideje: 2006.júl..25 16:43 

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 11 78,57 61,11 

Nem 2 14,29 11,11 

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 polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Horváth Győző Igen - 

dr. Kiss László Igen - 

Lakatos Pálné Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 

Szegő Eta Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Zsigmondi Éva Igen - 

dr. Bindorffer Györgyi Nem - 

Magyar Judit Nem - 

Hankó László Tart. - 

Benkovits György Távol - 

Eszes Sándor Távol - 

Simonyi György Távol - 

Wachsler Tamás Távol - 

 

     

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kérdezi, hogy a módosító javaslattal kapcsolatban van-e kérdés.  

 

Radványi G. Levente alpolgármester: javaslata, hogy a pénzügyi munkát emeljék be a jogi keretek 

közé, és két tárgyalócsoport legyen: egy jogi és egy műszaki.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: nem ért egyet a javaslattal. Azt tartja célszerűnek, ha mindig az aktuális 

szakembereket vonják be a munkába. Indítványozza, hogy legyen egy művészeti munkacsoportis, 

amelybe javasolja Farkas Ádámot, Aknay Jánost és Tóth Antalt. 

 

Szegő Eta, Lakatos Pálné és Zsigmondi Éva távozik az ülésteremből, a jelenlévő képviselők száma 11 fő. 
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Zakar Ágnes képviselő: a művészeti munkacsoportba javasolja Deim Pált. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a három fős munkacsoportot elfogadatónak tartja.  

 

Zakar Ágnes képviselő: javasolja Szuromi Imrét a műszaki munkacsoportba.  

 

Alföldiné Petényi Zsuzsanna főépítész: emlékeztet, hogy van egy nyertes tervpályázat, amit egy 

építészeti szakmai grémium választott ki, tehát építészeti, műszaki szempontból már nem lehet ebbe 

beleszólni.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: külön szavazzanak Deim Pál személyéről. 

 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1516   Száma: 2006.07.25/15/0/ 

Ideje: 2006.júl..25 16:49 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elutasítva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 8 72,73 44,44 

Nem 1 9,09 5,56 

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: 

 

 

dr. Bindorffer Györgyi Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Horváth Győző Igen - 

dr. Kiss László Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Radványi G. Levente alpolgármester Nem - 

Hankó László Tart. - 

Magyar Judit Tart. - 

Benkovits György Távol - 

Eszes Sándor Távol - 
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Lakatos Pálné Távol - 

Simonyi György Távol - 

Szegő Eta Távol - 

Wachsler Tamás Távol - 

Zsigmondi Éva Távol - 

 

     

Lakatos Pálné visszatér az ülésterembe, a jelenlévő képviselők szháma: 12 fő.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri szavazzanak Szuromi Imréről. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1517   Száma: 2006.07.25/15/0/ 

Ideje: 2006.júl..25 16:50 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elutasítva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 9 75,00 50,00 

Nem 1 8,33 5,56 

Tartózkodik 2 16,67 11,11 

Szavazott 12 100.00 66,67 

Nem szavazott 0   0,00 

Távol 6   33,33 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

dr. Bindorffer Györgyi Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Lakatos Pálné Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Magyar Judit Nem - 

Hankó László Tart. - 

dr. Kiss László Tart. - 

Benkovits György Távol - 

Eszes Sándor Távol - 

Simonyi György Távol - 

Szegő Eta Távol - 

Wachsler Tamás Távol - 
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Zsigmondi Éva Távol - 

 

     

 

Zsigmondi Éva visszatér az ülésterembe, a jelenlévő képviselők száma: 13 fő. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri szavazzanak az általa előterjesztett három személyről.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1518   Száma: 2006.07.25/15/0/ 

Ideje: 2006.júl..25 16:50 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 100,00 72,22 

Nem 0 0,00 0,00 

Tartózkodik 0 0,00 0,00 

Szavazott 13 100.00 72,22 

Nem szavazott 0   0,00 

Távol 5   27,78 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

dr. Bindorffer Györgyi Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hankó László Igen - 

Horváth Győző Igen - 

dr. Kiss László Igen - 

Lakatos Pálné Igen - 

Magyar Judit Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Zsigmondi Éva Igen - 

Benkovits György Távol - 

Eszes Sándor Távol - 

Simonyi György Távol - 

Szegő Eta Távol - 

Wachsler Tamás Távol - 
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dr. Dietz Ferenc polgármester: megállapítja, hogy a testület egyetértett  a munkacsoport felállítását. 

Megköszöni Gauder Péter úr részvételét.  

Egy ügyrendi módosítást jelent be. A 18. napirendi pontot előreveszik, utána a 21-es következik, majd az 

ingatlan-eladással kapcsolatos sürgősségi indítvány. Kéri szavazzanak erről.  

 

Szegő Eta, Zakar Ágnes és Zsigmondi Éva távozik az ülésteremből.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1519   Száma: 2006.07.25/16/0/ 

Ideje: 2006.júl..25 16:52 

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 11 100,00 61,11 

Nem 0 0,00 0,00 

Tartózkodik 0 0,00 0,00 

Szavazott 11 100.00 61,11 

Nem szavazott 0   0,00 

Távol 7   38,89 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

dr. Bindorffer Györgyi Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hankó László Igen - 

Horváth Győző Igen - 

dr. Kiss László Igen - 

Lakatos Pálné Igen - 

Magyar Judit Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 

Benkovits György Távol - 

Eszes Sándor Távol - 

Simonyi György Távol - 

Szegő Eta Távol - 

Wachsler Tamás Távol - 

Zakar Ágnes Távol - 

Zsigmondi Éva Távol - 
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Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

185/2006. (VII.25.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Képviselő testülete a CASTRUM és környéke szabályozási terv módosításának    

előkészítésére  szakértő testületet hoz létre. Az előkészítést   végző szervezetre vonatkozóan a 

következő  javaslatot teszi:  

 

Irányító testület:   dr. Dietz Ferenc polgármester 

     Radványi G. Levente  alpolgármester    

     

Szakértő testület:  

 Jogi munkacsoport:     dr. Lőrincz Andrea Vagyoniroda vezető 

     dr. Kirchhof Attila jogi, egészségügyi, minőségügyi 

referens 

      

 Műszaki munkacsoport: A. Petényi Zsuzsanna főépítész 

     Marosi Imréné Építéshatóság vezetője 

     Zábránszkyné Pap Klára városépítész, tervpály.delegált 

     Horváth Frigyes Magyar Közút Kht. Szentendre 

 

 Pénzügyi munkacsoport Puhl Márta Pénzügyi Irodavezető 

      

 Művészeti munkacsoport:     Farkas Ádám,  

                                          Aknay János,   

                                          Tóth Antal muzeológus 

 

Felelős:      Polgármester  

Határidő:  azonnal   
 

 

 

 

16. Előterjesztés a Szentendre, 4441 hrsz-ú közterületen létesítendő termálkút fúrásának       

költségviseléséről 

Előadó: dr. Dragon Pál képviselő 

 

  

 

dr. Dragon Pál képviselő: felhívja a figyelmet, hogy a Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság 

engedélye 2007. november 30-án lejár, ezért fontos, hogy döntsenek az ügyben. Javasolja továbbá 

Mészáros Jánost külső tagként bevonni a Közbeszerzési munkacsoportba. Szót kér Mészáros János 

részére. 

 

Magyar Judit képviselő: a Költségvetési, Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság megtárgyalta az 

előterjesztést és nem javasolja elfogadásra. Indokként elmondja, hogy ha ingatlanból próbálnák fedezni a 

termálkút fúrásának költségét  – és az ingatlan értéke 40-45 m Ft – akkor túlfizetnék.  
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dr. Lőrincz Andrea irodavezető: válaszában elmondja, hogy ezt a felek egymás között rendeznék. Nem 

jutott eszükbe 30 m Ft-ért a 45 m Ft-os ingatlant felajánlani. Ha a testület elfogadja az előterjesztést, akkor 

meg kell határozni, hogy milyen értékben számítja be a Szentlászló úti ingatlant.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester  ha az ingatlan 45 m Ft-ba kerül,  akkor értelemszerűen 15 m Ft 

kifizetésre kerül és csak 30 m Ft lenne elszámolva.  

 

dr. Dragon Pál képviselő: a Jogi-, Igazgatási és Ügyrendi Bizottság támogatja az előterjesztésben 

foglaltakat. 

  

Mészáros János a Papszigeti strand jelenlegi üzemeltetője: elmondja, hogy felajánlása ajándék lenne a 

városnak, mely 50 évre meghatározná Szentendre arculatát. A terület beruházási összege a kút fúrásának 

hozzávetőlegesen a felét teszi ki. Nem érti az ellenállást a Költségvetési, Pénzügyi és Vagyongazdálkodási 

Bizottság részéről.   

 

Hankó László képviselő: egyeztettek a Polgármester úrral a határozati javaslatról. Azzal, hogy Mészáros 

úr eseti tagsághoz köti az együttműködési megállapodást –nem támogatja, kéri  kivenni a tervezetből. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: összefoglalja az eddig elhangzottakat.  

 

Magyar Judit képviselő: a Költségvetési, Pénzügyi és Vagyongazdálkodási bizottság döntését indokolja. 

Eredetileg úgy lett beépítve a költségvetésbe, hogy amennyiben többletbevételre tesz szert a város abban 

az esetben lehet a kútfúrást megrendelni. Jelen pillanatban nincs költségvetési kerete a városnak. Ha 

értékesíteni tudnak ingatlant, azt hiánypótlásra szánják. Nem tartja kizártnak a kútfúrást abban az esetben, 

ha lenne olyan beruházó a Pap-szigeten, aki a projekt keretében ezt megvalósítaná. A dunabogdányi telek 

felajánlását pedig egyáltalán nem tudja elfogadni – ha megszavazódik – csak a készpénzes változatot.  

 

Zakar Ágnes képviselő: fontos, hogy legyen termálkút és legyen egy jó strandja a városnak. Kérdése, 

hogy a Szentlászlói út 60. sz. alatti ingatlant mennyiért árulja az Önkormányzat és hányan jelentkeztek 

vételi szándékkal?  

 

dr. Lőrincz Andrea irodavezető: az érintett telek egyszer került meghirdetésre. A pályázókat azért nem 

biztatták, hogy tegyenek vételi ajánlatot, mert egy másik üzletben szerették volna cserefeltételként 

bevinni. 45 m Ft-ért tárgyaltak a Microinvesttel.  

 

Zakar Ágnes képviselő: kérdezi Hankó képviselő úrtól, hogy amennyiben a Polgármester úr befogadja és 

Mészáros János úr elfogadja a feltételeket, egyetért-e a továbbiakban? 

 

Fülöp Zsolt képviselő: felhívja a figyelmet, ha kiderül, hogy jó a víz minősége, akkor majd azáltal az 

Önkormányzat igen nagy vagyonra tehet szert. Befektető most még azért nincs a területre, mert előbb ki 

kell deríteni, hogy valóban van-e itt termálvíz.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: volt már érdeklődés a befektetők részéről, de mindegyiknek a forró víz 

volt a kérdése.   

 

dr. Dragon Pál képviselő. több vállalkozóval is egyeztetett, az egyöntetű vélemény az volt, ameddig 

Szentendrén nincs melegvíz, addig a turizmus nem lesz számottevő. Fülöp Zsolt hozzászólásával egyetért, 

hozzátéve, hogy Budakalász és Pomáz megelőzheti a várost,  ha a testület ilyen felajánlásokat nem fogad 

el. Kéri a képviselőket, támogassák az előterjesztésben foglaltakat.  
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Magyar Judit képviselő: nem látott kimutatást arról, hogy a kútfúrás 60 milliós összege hogy jött ki. A 

határozati javaslat nem tartalmazza, hogy a Költségvetési, Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottságnak 

is véleményeznie kellene. Egyetért Fülöp Zsolttal, de a város a jelenlegi anyagi helyzetében most nem 

engedheti meg magának. 

 

Radványi G. Levente alpolgármester: a határozati javaslat 4. pontlában módosítást javasol: ne bizottság 

döntsön, hanem a testület.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: nem tartja szerencsésnek, ha nem születik döntés és előrelépés az ügyben.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a Jogi-, igazgatási és Ügyrendi Bizottság mellett elfogadja a 

Költségvetési, Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottságra vonatkozó javaslatot a 4. pontba. Kéri, hogy 

az 1. pontot dr. Lőrincz Andrea irodavezető fogalmazza meg. Kérdezi Mészáros úrtól, hogy elfogadja-e a 

készpénz fizetést vonatkozó javaslatot a dunabogdányi ingatlan helyett?  

 

dr. Lőrincz Andrea irodavezető: a határozati javaslat 1. pontja a következőképpen változik:  

„Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szentendre 4441 hrsz-ú közterületen 

megvalósítandó termálkút-fúrás mielőbbi megvalósulása érdekében Mészáros János egyéni vállalkozó 

(2000. Szentendre, Méhész u. 3.) által felajánlott 30.000.000 Ft azonnali fizetésre alkalmas készpénzben 

történő rendelkezésére állásának biztosítása, és a Szentendre Város Önkormányzat 1/1 arányú tulajdonát 

képező, természetben Szentlászlói ut 60. szám alatt található 2714/5 és 2714/6 hrsz-ú ingatlanok 

tulajdonjogának nettó 45 M Ft-os vételáron történő átruházása terhére közbeszerzési eljárást ír ki, 

amennyiben a 2. pontban foglaltak teljesülnek. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kérdezi Mészáros Jánost, hogy egyetért-e az irodavezető által felolvasott 

javaslattal? Ebben az esetben kimarad a közbeszerzési bizottságból, de a bizottságban többen képviselik 

az érdekeit.  

 

Mészáros János: nem ért egyet a javaslattal. Azt várja el a betett 30 millió forintjáért cserébe, hogy 

beleszólása legyen, hova kerül a pénze. A fúrási munkálatokra ajánlattevő cégek kiválasztása során 

szeretne beleszólási joggal rendelkezni.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: elmondja, hogy a fúrási munkálatokra nyílt közbeszerzési kiírásra van 

szükség, aminek lefolytatásához felkészült jogi szakértők állnak rendelkezésre.  

 

Mészáros János:  továbbra is fenntartja véleményét, szeretne részt venni az eljárásban.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri dr. Kirdhhof Attila jogászt, hogy jogi szempontból véleményezze a 

közbeszerzési eljárást. 

 

dr. Kirchhof Attila: 61 M Ft a kútfúrás becsült értéke, ezt figyelembe véve kell az eljárást lefolytatni.  

 

dr. Bindorffer Györgyi: a különbözetet ki fizeti ki az Önkormányzatnak?  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Összegzi az eddig elhangzottakat. Mészáros Jánost kérdezi, hogy a 

konszenzust elfogadja? 

 

Mészáros János: megismétli az eddig elhangzott érveit.  

 

Magyar Judit képviselő: a közbeszerzés akkor jó, ha a készpénz rendelkezésre áll. 
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dr. Dietz Ferenc polgármester: válaszában elmondja, hogy csak akkor írják ki a közbeszerzést, ha a 

szükséges pénz beérkezik. . Kérdezi az előterjesztő dr. Dragon Pál képviselőtől, hogy befogadja-e a 

módosításokat? 

 

dr. Dragon Pál képviselő: igen, befogadja a javaslatokat.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1520   Száma: 2006.07.25/16/0/ 

Ideje: 2006.júl..25 17:21 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 92,86 72,22 

Nem 1 7,14 5,56 

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 polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hankó László Igen - 

Horváth Győző Igen - 

dr. Kiss László Igen - 

Lakatos Pálné Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 

Szegő Eta Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Zsigmondi Éva Igen - 

Magyar Judit Nem - 

Benkovits György Távol - 

Eszes Sándor Távol - 

Simonyi György Távol - 

Wachsler Tamás Távol - 

 

   

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
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186/2006. (VII.25.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

4. a Képviselő-testület  a Szentendre, 4441 hrsz-ú közterületen megvalósítandó termálkút-

fúrás  mielőbbi megvalósulása érdekében Mérszáros János egyéni vállalkozó (2000, 

Szentendre, Méhész u. 3.) által felajánlott 30.000.000 Ft azonnali fizetésre alkalmas 

készpénzben történő rendelkezésére állásának biztosítása, és a Szentendre Város 

Önkormányzat 1/1 arányú tulajdonát képező, természetben Szentlászlói u. 60. szám alatt 

található 2714/5 és 2714/6 hrsz-ú ingatlanok tulajdonjogának nettó 45 M Ft-os vételáron 

történő átruházása terhére közbeszerzési eljárást ír ki, amennyiben a 2.  pontban foglaltak  

teljesültek 

5. a közbeszerzés finanszírozása és a finanszírozásban részt vevő felek együttműködése 

érdekében Mészáros János egyéni vállalkozóval együttműködési megállapodást köt.  

6. a Jogi- Igazgatási és Ügyrendi Bizottság véleményezése után felhatalmazza a 

Polgármestert a 2. pontban meghatározott együttműködési megállapodás aláírására. 

 

Felelős:    Polgármester 

Határidő: 2006. szeptember 30. 

 

 

 

 

 

18. Előterjesztés Szentendrei Művészeti és Műemlékvédelmi Tanács létrehozásáról 
 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: több alkalommal, több fórumon felmerült már az az igény, hogy a 

műemlékvédelem és a művészet kellőképpen legyen a városházi munka során reprezentálva. A korábban 

működött művészeti tanács szabályzata alapján elkészítették az új szabályzatot. Lényeges különbség, hogy 

most társadalmi munkában végzik a feladatot, melyet röviden ismertet. A Tanácsba a főépítészt 

mindenképpen delegálni kell. A delegáló szervezetek: Szentendre Művészetéért Alapítvány, Vajda Lajos 

Stúdió Kulturális Egyesülete és az Experiment Kht. Felmerült még a Péter Pál Galéria Egyesület, 

Szentendrei Keramikusok Egyesülete, Szifon Egyesület, Régi Művésztelep Egyesület, esetleg a 

Történelmi Egyházak képviselői, Ózon Egyesület valamint egy műemlékvédelmi szakember részvétele a 

Tanácsban.  

 

dr. Bindorffer Györgyi és Fülöp Zsolt képviselők távoznak az ülésteremből, a jelenlévő képviselők száma 

12 fő. .  

 

Horváth Győző képviselő: javasolja, hogy a határozati javaslatban szerepeljen, hogy Szentendre Zenei 

Tanácsa is alakuljon meg. Javasolja ebbe Fenyő Gábor karnagyot, Bokor Györgyöt, Eredics Gábort.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megkéri Horváth képviselő urat, hogy dolgozza ki ennek feltételeit és 

terjessze a testület elé.  
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Zakar Ágnes képviselő: a műemlékvédelemnek erősebben kellene hangsúlyt adni a városban. A 

Tanácsba az Ózon Egyesüleet javasolja, valamint a Régi Művésztelep Egyesületet.  

 

Lakatos Pálné képviselő: ne csak egyesületek tagjait delegáljanak. Tagnak javasolja Czweiber Ferencet, 

aki ismeri a várost.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri Farkas Ádámot, mondja el a Szentendre Művészetéért Alapítvány 

képviseletében álláspontját.  

 

Farkas Ádám: az alapítvány elnökeként elmondja, hogy a város arculatának kialakítását tartja a 

legfontosabbnak. Nagyon jónak tartja, hogy a Tanácsban vegyen részt néhány olyan polgár, aki ismeri a 

várost, elkötelezett és felesleges energiáit a városra fordítaná.  

 

Takács Gábor Vajda Lajos stúdió képviseletében: az egyesület partner kíván lenni, segíteni szeretnének.  

 

Halper Dávid Experident Kft vezetője: a kistérségben nagyon sok szervezettel állnak kapcsolatban. 

Szeretnének hozzájárulni egy átfogó programtervezet kidolgozásához. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megállapítja, hogy mindhárom szervezet elfogadta a felkérést. Befogadja 

a további résztvevőkre vonatkozó javaslatot a következők szerint: a Főépítészt, az Ózon Egyesület és a 

Régi Művésztelep Egyesület delegálását. Mint polgármester három javaslatot tesz: Czweiber Ferenc, egy 

műemlékvédelmi szakember és még egy fő személyére. Így lesz 9 tagú a Tanács. 

 

Lakatos Pálné képviselő: kevésnek tartja a műemlékvédelem képviselőit.  

 

Zakar Ágnes képviselő: a Tervtanácsban csak szakemberek vannak, ez azon túlmenően lenne. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: az előbb említett módosításokkal szavazzanak a határozati javaslatról.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1521   Száma: 2006.07.25/17/0/ 

Ideje: 2006.júl..25 17:39 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 11 91,67 61,11 

Nem 0 0,00 0,00 

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: 
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dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál 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 - 

Magyar Judit Tart. - 

Benkovits György Távol - 

dr. Bindorffer Györgyi Távol - 

Eszes Sándor Távol - 

Fülöp Zsolt Távol - 

Simonyi György Távol - 

Wachsler Tamás Távol - 

 

     

 

187/2006. (VII.25.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

úgy dönt, hogy a kulturális, művészeti értékek megóvása, fejlesztése, a város arculatának 

megőrzése érdekében létrehozza a Szentendrei Művészeti és Műemlékvédelmi Tanácsot 

(székhely: Szentendre, Városház tér 1.-3) az előterjesztés mellékletét képező Működési Rend 

tervezet szerinti tartalommal. 

 

Felelős:       polgármester 

Határidő:  azonnal 
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A Képviselő-testület a 18. napirendi pontot ZÁRT ülésen tárgyalja, melyről 

külön jegyzőkönyv készül.  
 

 

 

 

 

 

19.  Előterjesztés a  bérlőkijelölési joggal érintett, az Önkormányzat tulajdonában lévő 

bérlakások értékesítéséről  

Előadó:  Szegő Eta  képviselő  

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: jelzi, hogy kiosztásra került a tárgyban Gulyás József 

országgyűlési képviselő indítványa. Megadja a szót Szegő Eta képviselő, előterjesztőnek.  

 

Szegő Eta képviselő: véleménye szerint sürgősen lépéseket kell tenni az ügyben, mert a jelenlegi 

állapot tarthatatlan. Kéri a képviselőket, támogassák az előterjesztést.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: úgy gondolja, elsőként a MAK-tól, a jelenlegi használótól 

állásfoglalást kellene kérni, még az értékesítést megelőzően. 

A határozati javaslat 3. pontjához kapcsolódóan megkéri dr. Gerendás Gábor irodavezetőt, hogy 

ismertesse az ahhoz kapcsolódó jogszabályi hátteret.   

 

dr. Gerendás Gábor irodavezető: a lakásrendelet elfogadásakor is felmerült a kérdés, de akkor is 

elhangzott, hogy így diszkriminálni nem lehet. A piaci lakbér bevezetésére van lehetőség, de 

annak meg vannak a szabályai, a Képviselő-testület által elfogadott rendelet alapján, két 

bizottságnak kell döntenie az ügyről. A legfontosabb, hogy már meglévő szerződés esetén a piaci 

lakbérre áttérni nem lehet. Abban az esetben lehet, ha egy határozott idejű bérleti szerződés 

határideje megszűnik, vagy felmondásra kerül, tehát megüresedik a lakás. A törvény 

módosításkor is tartalmazta a záró rendelkezés, hogy ezen szabályokat csak az újonnan kötött 

szerződésekre lehet alkalmazni.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a problémát az jelenti, hogy minden érintettel határozatlan idejű 

szerződést kötöttek. Az új bérlőknél lehet csak megvalósítani a béremelést.  

 

Szegő Eta képviselő: első lépésben tárgyalást kér Polgármester Úrtól, attól tegyék függővé a 

továbbiakat.  

 

Zakar Ágnes képviselő: az elhangzottak ismeretében módosító indítványában kéri a határozati 

javaslat 3. pontjának törlését.  
Felhívja Szegő Eta képviselő figyelmét, hogy az Országgyűlési Képviselő Úr egy kérdést intézett 

a kulturális miniszterhez, amelyre meg kellene várni a választ. 
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Zsigmondi Éva képviselő: tájékoztatást kér, hogy a határozatlan ideig tartó szerződés azt jelenti-

e, hogy akár a gyermekek, unokák is öröklik-e a bérleti jogot?  

Kérdése, hogy egy lakás bérleti díja kb. mennyibe kerül részükre?  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: egy műtermi lakásnak m²-e 15-20 ezer forint. Az öröklésnek 

vannak feltételei a határozatlan idejű szerződéskötéssel, bennmaradási joga van leszármazóknak, 

unokákra, vagy ha tartási szerződés került megkötésre.  

A módosító indítványt kiegészíteni úgy javasolja, hogy a határozati javaslat 1. és 3. pontját 

töröljék. A határozati javaslat 2. pontja úgy módosuljon, hogy „… kérje írásbeli véleményüket 

az elidegenítéshez.” 

 

Szegő Eta képviselő: előterjesztőként befogadja a módosító javaslatot, viszont ha a tárgyalás 

eredménytelen lesz, akkor nem jutnak semmire sem.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a módosított határozati javaslatot szavazásra bocsátja.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1524   Száma: 2006.07.25/19/0/ 

Ideje: 2006.júl..25 17:59 

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 11 100,00 61,11 

Nem 0 0,00 0,00 

Tartózkodik 0 0,00 0,00 

Szavazott 11 100.00 61,11 

Nem szavazott 0   0,00 

Távol 7   38,89 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál Igen - 

Hankó László Igen - 

dr. Kiss László Igen - 

Lakatos Pálné Igen - 

Magyar Judit Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 

Szegő Eta Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Zsigmondi Éva Igen - 
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Benkovits György Távol - 

dr. Bindorffer Györgyi Távol - 

Eszes Sándor Távol - 

Fülöp Zsolt Távol - 

Horváth Győző Távol - 

Simonyi György Távol - 

Wachsler Tamás Távol - 

 

     

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

189/2006. (VII.25.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő- testülete úgy dönt, hogy felkéri a 

Polgármestert, hogy a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó 

egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 55. § (1) bekezdése alapján írásban keresse 

meg a Magyar Alkotóművészeti Közalapítványt, valamint a Szentendrei Helyőrség-

parancsnokságot és kérje írásbeli véleményüket  az elidegenítéshez. 

 

 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő: 2006. augusztus 31. 
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20.  Előterjesztés a mobiltelefonos parkolási díjfizetési rendszerhez történő 

csatlakozásról 

Előadó:  Szegő Eta  képviselő  

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kérdés, hozzászólás nem lévén a határozati javaslatot szavazásra 

bocsátja.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1525   Száma: 2006.07.25/20/0/ 

Ideje: 2006.júl..25 18:00 

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 11 100,00 61,11 

Nem 0 0,00 0,00 

Tartózkodik 0 0,00 0,00 

Szavazott 11 100.00 61,11 

Nem szavazott 0   0,00 

Távol 7   38,89 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál Igen - 

Hankó László Igen - 

dr. Kiss László Igen - 

Lakatos Pálné Igen - 

Magyar Judit Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 

Szegő Eta Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Zsigmondi Éva Igen - 

Benkovits György Távol - 

dr. Bindorffer Györgyi Távol - 

Eszes Sándor Távol - 

Fülöp Zsolt Távol - 

Horváth Győző Távol - 

Simonyi György Távol - 

Wachsler Tamás Távol - 
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Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

190/2006. (VII.25.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri dr. Dietz Ferenc polgármestert, 

hogy tájékozódjék az EMERT telefonos fizetőparkolási rendszerhez történő csatlakozás 

feltételeiről, és információit a 2006. szeptemberi testületi ülésen terjessze elő.  

 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő: 2006. augusztus 31. 

 

 

 

 

 

 

A Képviselő-testület a 21. és 22. napirendi pontokat ZÁRT ülésen tárgyalja, 

melyekről külön jegyzőkönyv készül.  
 

 

 

 

23.  Előterjesztés a BOLA 95 Építőipari kereskedelmi és Szolgáltató Kft. követelésének 

faktorálásáról 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a nyílt ülést 18.31 órakor megnyitja, megállapítja, hogy a 

Képviselő-testület határozatképes, a jelenlévő képviselők száma 12 fő.  

 

Hankó László képviselő: kérése, hogy a testület kapjon tájékoztatást az előterjesztésben szereplő 

összegre vonatkozó költségvetésről.  

 

Lőrincz Andrea irodavezető: a konkrét összegek a pályázati kiírás részei voltak, tehát 

hozzátartozott a WC részleges műszaki tartalma. Ismeretei szerint a felújítás során teljesen 

leverték a vakolatot, újravakolták, szanitereket cseréltek, kézszárítót, hajszárítót építettek be, 

ajtókat, ablakokat kicserélték. Egy elfogadott pályázatról van szó, amelyre már megkapták az 

önrészt, azon nem lehet változtatni.   

 

Hankó László képviselő: ismétli, szeretné a felújítás költségvetését látni. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: jelzi, hogy az anyagot Jegyző Asszony előkészíti, és azt a 

képviselőkhöz eljuttatja.  
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További észrevétel nem lévén a határozati javaslatot szavazásra bocsátja.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1546   Száma: 2006.07.25/23/0/ 

Ideje: 2006.júl..25 18:34 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elfogadva 

Minősített 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: 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál Igen - 

Horváth Győző Igen - 

dr. Kiss László Igen - 

Lakatos Pálné Igen - 

Magyar Judit Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Zsigmondi Éva Igen - 

Hankó László Tart. - 

Benkovits György Távol - 

dr. Bindorffer Györgyi Távol - 

Eszes Sándor Távol - 

Fülöp Zsolt Távol - 

Simonyi György Távol - 

Szegő Eta Távol - 

Wachsler Tamás Távol - 
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Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

193/2006. (VII. 25.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a BOLA 95 

Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2000. Szentendre, Rózsa u. 14) a KA 0054798 

„EURO-VELO” hálózat fejlesztése – Szentendre, Duna-parti panoráma kerékpárút építése 6 

részmunka: nyilvános WC épület felújítási munkái számla összegét: 8.346.060,- Ft-ot  

faktoráltatja a  DEBT-INVEST Pénzügyi Szolgáltató és Befektetési Rt-n keresztül (1051. 

Budapest, Harmincad u. 3.). 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza az polgármestert, hogy a faktoráláshoz szükséges adatokat a 

Debt-Invest Zrt. rendelkezésére bocsássa és az azzal kapcsolatos okmányokat  aláírja. 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  azonnal, és beszámolásra a Képviselő-testület szeptemberi ülésére 

 

 

 

 

24. A Vasúti villasor és Kőfaragó utca csatlakozásánál felmerült vízelvezetési 

probléma megoldásáról 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: röviden ismerteti az előterjesztést.  

 

Radványi G. Levente alpolgármester: kérés történt a vállalkozó felé, hogy adjanak egy olcsóbb 

ajánlatot. Ennek ellenére ugyanazt az összeget adták meg, ami számára érthetetlen, és úgy 

forgatták meg a tételeket, amely nem egészen korrekt. 

Megfontolásra javasolja, hogy a határozati javaslat egyik változatát se fogadják el, hanem kérjék 

fel, hogy tartsa fenn a jelenlegi állapotot. Az Önkormányzat bekér gyorsan sürgősségi munkával 

egy csőfektetést és nyílt ároképítést a kárelhárítási keret terhére. Véleménye szerint ez a munkálat 

az 1 M Ft-ot meghaladhatja, de nem éri el a 2 M Ft-ot. A vállalkozó pedig az eredeti árajánlatnak 

megfelelően pedig aszfaltozza le a tetejét. A legkedvezőbben ilyen módon oldhatnák meg a 

problémát.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: konkrét módosító javaslatot kér ismertetni.  

 

Radványi G. Levente alpolgármester: módosító javaslata, hogy kérjék a vállalkozótól, hogy 

állítsa helyre úgy azt a bizonyos gödröt, hogy az Önkormányzat által elvégzett munka után 

tömedékelje, tömörítse és aszfaltozza térítésmentesen, mint ahogy az árajánlatában 

szerepel. A kárelhárítási keret terhére végezzék el minél előbb, hogy a még meglévő 

gödörbe fektettessék le egy testület által kiválasztott vállalkozóval a csövet, és kössék be egy 

nyílt árokkal a meglévő, már lefektetett csővezetékbe. Meggyőződése, hogy jelentősen alatta 

maradnak a 2 M Ft-os költségvetésnek.  
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dr. Molnár Ildikó jegyző: a jegyzőkönyv megírását követően az Alpolgármester Úr által 

elmondottak alapján készít a hivatal egy határozati javaslatot. Viszont vannak sarokpontok, 

amelyekről dönteni szükséges. Mit jelent a „minél előbb” kifejezés? Ehhez egy dátum megadása 

szükséges, mennyi időn belül választanak ki legalább három ajánlattevő közül egyet, aki a hivatal 

által megrendelt külön munkát elvégzi, és ehhez képest mikorra kell a kivitelezőnek a burkolatot 

kialakítani, és az miként van összhangban a vele aláírt szerződéssel.  

 

Radványi G. Levente alpolgármester: a határozati javaslat B) változatát kívánja módosítani:  

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Vasúti-villasor és 

Kőfaragó utca csomópontja víz-elvezetésére vonatkozó előterjesztést és úgy dönt, hogy 

jelenleg csak a csomópont árkának visszatöltése és aszfaltozási munkái készüljenek el az 

útfelújítást végző vállalkozó részéről. 

A vízelvezetés időleges megvalósítása érdekében az Önkormányzat külön kivitelező 

felkéréséről gondoskodik, melynek pénzügyi fedezetét a 2006. évi költségvetés kárelhárítási 

keretéből biztosítja. Az Önkormányzat által más kivitelezővel elvégeztetett munkák 

átadását követően a vállalkozó köteles az árkot visszatölteni, és 30 napon belül az 

aszfaltozást elvégezni.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: további észrevétel nem lévén a határozati javaslatot szavazásra 

bocsátja.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1547   Száma: 2006.07.25/24/0/ 

Ideje: 2006.júl..25 18:45 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elfogadva 

Minősített 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 2   11,11 

Távol 6   33,33 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester Nem sz. - 

Radványi G. Levente alpolgármester Nem sz. - 

dr. Dragon Pál 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 - 

Szegő Eta Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Zsigmondi Éva Igen - 

Benkovits György Távol - 

dr. Bindorffer Györgyi Távol - 

Eszes Sándor Távol - 

Fülöp Zsolt Távol - 

Simonyi György Távol - 

Wachsler Tamás Távol - 

 

     

dr. Dietz Ferenc polgármester: érvénytelen a szavazás, mert Alpolgármester Úr nem fejezte be a 

mondanivalóját.  

 

Radványi G. Levente alpolgármester: saját maga részéről lát egy problémát a kivitelezéssel 

kapcsolatban, amelyet szeretné, ha Jegyző Asszony megvizsgálna. Végigtárgyalva a kérdéseket 

felmerül, hogy azért van plusz pénzre szükség, mert felhasználták az utolsó forintot is. Nem 

tisztázott, hogy a kivitelezésre rendelkezésre álló tartalékkeret pontosan mire lett felhasználva. 

Kéri, nézzék meg, hogy az ügyben a hivatal részéről eljáró köztisztviselő kellő gondossággal járt-

e közre, és nem történt-e olyan kereten felüli munka, amely vagy korábban történt, mint kellett 

volna, vagy pedig nem indokoltan.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: jelzi, hogy Alpolgármester Úr utóbbi hozzászólása nem a 

napirendi ponthoz tartozik.  

További észrevétel nem lévén a határozati javaslatot szavazásra bocsátja.  
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Szavazás eredménye 

 

#: 1548   Száma: 2006.07.25/24/0/ 

Ideje: 2006.júl..25 18:47 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 12 100,00 66,67 

Nem 0 0,00 0,00 

Tartózkodik 0 0,00 0,00 

Szavazott 12 100.00 66,67 

Nem szavazott 0   0,00 

Távol 6   33,33 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál Igen - 

Hankó László Igen - 

Horváth Győző Igen - 

dr. Kiss László Igen - 

Lakatos Pálné Igen - 

Magyar Judit Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 

Szegő Eta Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Zsigmondi Éva Igen - 

Benkovits György Távol - 

dr. Bindorffer Györgyi Távol - 

Eszes Sándor Távol - 

Fülöp Zsolt Távol - 

Simonyi György Távol - 

Wachsler Tamás Távol - 
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Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

194/2006. (VII. 25.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Vasúti-villasor és Kőfaragó 

utca csomópontjának a víz elvezetésére vonatkozó előterjesztést és úgy dönt, hogy jelenleg csak a 

csomópont árkának visszatöltése és aszfaltozási munkái készüljenek el az útfelújítást végző 

vállalkozó részéről. 

A vízelvezetés időleges megvalósítása érdekében az Önkormányzat külön kivitelező felkéréséről 

gondoskodik, melynek pénzügyi fedezetét a 2006. évi költségvetés kárelhárítási keretéből 

biztosítja. Az Önkormányzat által más kivitelezővel elvégeztetett munkák átadását követően a 

vállalkozó köteles az árkot visszatölteni, és 30 napon belül az aszfaltozást elvégezni.  

 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  2006. október 30.  

 

 

 

 

25. Előterjesztés az árvízvédelmi töltés és kerékpárút építésére kötött vállalkozási 

szerződés módosításáról 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: javasolja a napirendi pontot zárt ülésen tárgyalni. Az ügyrendi 

javaslatot szavazásra bocsátja.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1549   Száma: 2006.07.25/25/0/ 

Ideje: 2006.júl..25 18:48 

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 11 91,67 61,11 

Nem 1 8,33 5,56 

Tartózkodik 0 0,00 0,00 

Szavazott 12 100.00 66,67 

Nem szavazott 0   0,00 

Távol 6   33,33 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 
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dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál Igen - 

Hankó László Igen - 

Horváth Győző Igen - 

dr. Kiss László Igen - 

Lakatos Pálné Igen - 

Magyar Judit Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Zsigmondi Éva Igen - 

Szegő Eta Nem - 

Benkovits György Távol - 

dr. Bindorffer Györgyi Távol - 

Eszes Sándor Távol - 

Fülöp Zsolt Távol - 

Simonyi György Távol - 

Wachsler Tamás Távol - 

 

 

 

A Képviselő-testület a 25. napirendi pontot ZÁRT ülésen tárgyalja, melyről 

külön jegyzőkönyv készül.      
 

 

 

 

26. Előterjesztés az árvízi károk rendezésére befolyt támogatások felosztásáról 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a nyílt ülést 18.54 órakor megnyitja, megállapítja, hogy a 

Képviselő-testület határozatképes, a jelenlévő képviselők száma 12 fő.  

Röviden ismerteti az előterjesztést, jelzi, hogy saját maga a határozati javaslat A) variációját 

támogatja, ez alapján 29.400 Ft adható minden károsultnak.  

 

Magyar Judit képviselő: a Költségvetési, Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság 

megtárgyalta az előterjesztést és javasolták a határozati javaslat A) változatát azzal a 

kiegészítéssel, „hogy a támogatás elosztásáról a Városfejlesztési, Környezet-, Műemlékvédelmi 

és EU Bizottság döntsön.” 
 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a KPVB módosító javaslatát szavazásra bocsátja.  
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Szavazás eredménye 

 

#: 1551   Száma: 2006.07.25/26/0/ 

Ideje: 2006.júl..25 18:57 

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 3 27,28 16,67 

Nem 5 45,45 27,78 

Tartózkodik 3 27,27 16,67 

Szavazott 11 100.00 61,12 

Nem szavazott 0   0,00 

Távol 7   38,88 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Hankó László Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Szegő Eta Igen - 

dr. Dragon Pál Nem - 

dr. Kiss László Nem - 

Lakatos Pálné Nem - 

dr. Pázmány Annamária Nem - 

Radványi G. Levente alpolgármester Nem - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Tart. - 

Horváth Győző Tart. - 

Zsigmondi Éva Tart. - 

Benkovits György Távol - 

dr. Bindorffer Györgyi Távol - 

Eszes Sándor Távol - 

Fülöp Zsolt Távol - 

Simonyi György Távol - 

Wachsler Tamás Távol - 

Zakar Ágnes Távol - 
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dr. Dietz Ferenc polgármester: a határozati javaslat A) változatát szavazásra bocsátja.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1552   Száma: 2006.07.25/26/0/ 

Ideje: 2006.júl..25 18:58 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 11 100,00 61,11 

Nem 0 0,00 0,00 

Tartózkodik 0 0,00 0,00 

Szavazott 11 100.00 61,11 

Nem szavazott 0   0,00 

Távol 7   38,89 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál Igen - 

Hankó László Igen - 

Horváth Győző Igen - 

dr. Kiss László Igen - 

Lakatos Pálné Igen - 

Magyar Judit Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 

Szegő Eta Igen - 

Zsigmondi Éva Igen - 

Benkovits György Távol - 

dr. Bindorffer Györgyi Távol - 

Eszes Sándor Távol - 

Fülöp Zsolt Távol - 

Simonyi György Távol - 

Wachsler Tamás Távol - 

Zakar Ágnes Távol - 
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dr. Dietz Ferenc polgármester: a határozati javaslat B) változatát szavazásra bocsátja.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1553   Száma: 2006.07.25/26/0/ 

Ideje: 2006.júl..25 18:58 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elutasítva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 2 18,18 11,11 

Nem 0 0,00 0,00 

Tartózkodik 9 81,82 50,00 

Szavazott 11 100.00 61,11 

Nem szavazott 0   0,00 

Távol 7   38,89 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Szegő Eta Igen - 

Zsigmondi Éva Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Tart. - 

dr. Dragon Pál Tart. - 

Hankó László Tart. - 

Horváth Győző Tart. - 

dr. Kiss László Tart. - 

Lakatos Pálné Tart. - 

Magyar Judit Tart. - 

dr. Pázmány Annamária Tart. - 

Radványi G. Levente alpolgármester Tart. - 

Benkovits György Távol - 

dr. Bindorffer Györgyi Távol - 

Eszes Sándor Távol - 

Fülöp Zsolt Távol - 

Simonyi György Távol - 

Wachsler Tamás Távol - 

Zakar Ágnes Távol - 
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dr. Dietz Ferenc polgármester: a határozati javaslat C) változatát szavazásra bocsátja.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1554   Száma: 2006.07.25/26/0/ 

Ideje: 2006.júl..25 18:58 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elutasítva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 0 0,00 0,00 

Nem 0 0,00 0,00 

Tartózkodik 11 100,00 61,11 

Szavazott 11 100.00 61,11 

Nem szavazott 0   0,00 

Távol 7   38,89 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester Tart. - 

dr. Dragon Pál Tart. - 

Hankó László Tart. - 

Horváth Győző Tart. - 

dr. Kiss László Tart. - 

Lakatos Pálné Tart. - 

Magyar Judit Tart. - 

dr. Pázmány Annamária Tart. - 

Radványi G. Levente alpolgármester Tart. - 

Szegő Eta Tart. - 

Zsigmondi Éva Tart. - 

Benkovits György Távol - 

dr. Bindorffer Györgyi Távol - 

Eszes Sándor Távol - 

Fülöp Zsolt Távol - 

Simonyi György Távol - 

Wachsler Tamás Távol - 

Zakar Ágnes Távol - 
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Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

196/2006. (VII. 25.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2006. évi árvízi károk enyhítése céljából 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város közgyűlése által felajánlott 1.000.000 Ft-ot, a 

Belügyminisztérium által felajánlott 400.000 Ft-ot, a Győr-Moson-Sopron Megyei 

Önkormányzat által felajánlott 100.000 Ft-ot, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége 

által felajánlott 200.000 Ft-ot, valamint a Vép Nagyközség Képviselő-testületének tagjai által 

tiszteletdíjukból felajánlott 242.000 Ft-ot, vagyis összesen 1.942.000 Ft támogatás egészét 

egyenlő arányban azon árvízkárosultak között osztja szét, akik árvízi gyorssegélyben részesültek 

vagy állami kárenyhítés céljából pályázatot nyújtottak be. 

 

Felelős: dr. Dietz Ferenc polgármester 

Határidő: azonnal és beszámolásra a 2006. szeptemberi testületi ülésre 
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27.  Tájékoztató az önkormányzati intézmények karbantartási feladatainak ellátásáról 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: észrevétel nem lévén, megállapítja, hogy a Képviselő-testület a 

tájékoztatót tudomásul veszi.  

     

 

 

 

28. Előterjesztés a Gondozási Központ intézményvezetői pályázat kiírásáról 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kérdés, hozzászólás nem lévén az I. határozati javaslatot 

szavazásra bocsátja.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1555   Száma: 2006.07.25/27/0/ 

Ideje: 2006.júl..25 18:59 

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 11 100,00 61,11 

Nem 0 0,00 0,00 

Tartózkodik 0 0,00 0,00 

Szavazott 11 100.00 61,11 

Nem szavazott 0   0,00 

Távol 7   38,89 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál Igen - 

Hankó László Igen - 

Horváth Győző Igen - 

dr. Kiss László Igen - 

Lakatos Pálné Igen - 

Magyar Judit Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 

Szegő Eta Igen - 



 126 

Zsigmondi Éva Igen - 

Benkovits György Távol - 

dr. Bindorffer Györgyi Távol - 

Eszes Sándor Távol - 

Fülöp Zsolt Távol - 

Simonyi György Távol - 

Wachsler Tamás Távol - 

Zakar Ágnes Távol - 

 

     

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

197/2006. (VII. 25.) Kt. sz. határozata: 

 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

1. elfogadja a határozat mellékletét képző Gondozási Központ intézményvezetői 

megbízására kiírt pályázat tartalmát; 

2. felkéri a jegyzőt, hogy a pályázati felhívást a Szociális és az Egészségügyi 

Közlönyben  tegye közzé. 

3. a benyújtott pályázatok véleményezésére bizottságot hoz létre melynek tagjai: 

- a Polgármester 

- a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke 

- a közalkalmazotti tanács egy tagja 

- szakma szerint illetékes szakmai kollégium egy tagja 

- Közigazgatási és Népjóléti Iroda vezetője 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  azonnal 
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dr. Dietz Ferenc polgármester: a II. határozati javaslatot szavazásra bocsátja.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1556   Száma: 2006.07.25/27/0/ 

Ideje: 2006.júl..25 19:00 

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű 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: 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál Igen - 

Horváth Győző Igen - 

dr. Kiss László Igen - 

Lakatos Pálné Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 

Szegő Eta Igen - 

Zsigmondi Éva Igen - 

Hankó László Tart. - 

Magyar Judit Tart. - 

Benkovits György Távol - 

dr. Bindorffer Györgyi Távol - 

Eszes Sándor Távol - 

Fülöp Zsolt Távol - 

Simonyi György Távol - 

Wachsler Tamás Távol - 

Zakar Ágnes Távol - 
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dr. Dietz Ferenc polgármester: a II. határozati javaslatról történt szavazást érvénytelennek 

nyilvánítja, kéri a képviselőket, arról újra szavazzanak.  

A II. határozati javaslatot szavazásra bocsátja.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1557   Száma: 2006.07.25/27/0/ 

Ideje: 2006.júl..25 19:01 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 11 100,00 61,11 

Nem 0 0,00 0,00 

Tartózkodik 0 0,00 0,00 

Szavazott 11 100.00 61,11 

Nem szavazott 0   0,00 

Távol 7   38,89 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál Igen - 

Hankó László Igen - 

Horváth Győző Igen - 

dr. Kiss László Igen - 

Lakatos Pálné Igen - 

Magyar Judit Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 

Szegő Eta Igen - 

Zsigmondi Éva Igen - 

Benkovits György Távol - 

dr. Bindorffer Györgyi Távol - 

Eszes Sándor Távol - 

Fülöp Zsolt Távol - 

Simonyi György Távol - 

Wachsler Tamás Távol - 

Zakar Ágnes Távol - 
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Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

198/2006. (VII. 25.) Kt. sz. határozata: 

 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

megbízza Kecskésné Sipos Andreát a Gondozási Központ intézményvezetői feladatainak 

ellátásával 2006. szeptember 7. napjától az intézményvezetői pályázat eredményes 

elbírálásáig. 

Kecskésné Sipos Andrea vezetői pótléka 39.200 Ft a határozott idejű vezetői megbízás 

idejére : 

  

Felelős: polgármester 

Határidő: 2006. szeptember 7. 

 

 

 

 

 

28. Előterjesztés a Szivárvány tagóvoda terület bővítése tárgyában született 154/2006. 

(VI.13.) Képviselő-testület. sz. határozat módosításáról 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: észrevétel nem lévén a határozati javaslatot szavazásra bocsátja.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1558   Száma: 2006.07.25/28/0/ 

Ideje: 2006.júl..25 19:02 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elfogadva 

Minősített 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: 
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dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál Igen - 

Hankó László Igen - 

Horváth Győző Igen - 

dr. Kiss László Igen - 

Lakatos Pálné Igen - 

Magyar Judit Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 

Zsigmondi Éva Igen - 

Szegő Eta Tart. - 

Benkovits György Távol - 

dr. Bindorffer Györgyi Távol - 

Eszes Sándor Távol - 

Fülöp Zsolt Távol - 

Simonyi György Távol - 

Wachsler Tamás Távol - 

Zakar Ágnes Távol - 

 

     

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

199/2006. (VII. 25.) Kt. sz. határozata: 

 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

 

A 154/2006. (VI.13.) Kt. számú határozatának 8. pontját – a határozat egyéb pontjainak 

változatlanul hagyása mellett - az alábbiak szerint módosítja: 

 

1. „8. hozzájárul ahhoz, hogy a 8634/69 hrsz-ú 10 ha 4236 m2 nagyságú közterületből 

700 m2 nagyságú területet, lekerítve a Szivárvány óvoda területéhez csatoljanak, 

játszóudvar céljából. Az esetleges terület- összevonásra az építési engedélyezési eljárással 

párhuzamosan kerülhet sor. A megvalósítás költségfedezetét Hankó László Képviselő 

Úr 2005. évről áthúzódó képviselői keretének felhasználásával biztosítja.”   

 

2. 154/2006. (VI.13.) Kt. számú határozatának egységes szerkezetbe foglalt szövege jelen 

határozat mellékletét képezi. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2006. október 15. 
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melléklet 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

154/2006. (VI.13.) Kt. sz. határozata: 

 

(egységes szerkezetben a 199/2006. (VII.25.) Kt. számú határozatban foglalt módosítással) 

 

Szentendre Város képviselő-testülete 

 

1. jóváhagyja a Honvédelmi Minisztérium Ingatlankezelési Hivatalával a 389/2005. (X.20.) 

Kt. sz. határozat alapján kötött 265/7/2005. HM IKH EIGO számú támogatási 

megállapodás módosítását a határozat 1. számú melléklete szerinti tartalommal 

2. felhatalmazza a Polgármestert a szerződés-módosítás aláírására 

3. elfogadja a határozat 2. számú melléklete szerinti Szivárvány tagóvoda csoportszobával 

történő bővítésére vonatkozó beruházási programot 

4. felkéri a Polgármestert a  Szentendre Város Önkormányzata és az  RSV Műhely Bt. által 

2006. február 15. napján kötött tervezési és tervezői művezetési szerződés módosítására a 

beruházási helyszín változására tekintettel  

5. felhatalmazza a Közbeszerzési Munkacsoportot a jogerős építési engedély kézhezvételét 

követően a kivitelezés közbeszerzési eljárásának lebonyolítására 

6. felhatalmazza a Költségvetési- Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottságot a 

közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatalára 

7. Szentendre Város Önkormányzat 95/2006. (IV.25.) Kt. sz. határozatával elfogadott 2006. 

évi Közbeszerzési Terve az adott közbeszerzéssel kiegészül.  

8. hozzájárul ahhoz, hogy a 8634/69 hrsz-ú 10 ha 4236 m2 nagyságú közterületből 700 

m2 nagyságú területet, lekerítve a Szivárvány óvoda területéhez csatoljanak, 

játszóudvar céljából. Az esetleges terület- összevonásra az építési engedélyezési 

eljárással párhuzamosan kerülhet sor. A megvalósítás költségfedezetét Hankó 

László Képviselő Úr 2005. évről áthúzódó képviselői keretének felhasználásával 

biztosítja.2 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:   
1. pont: azonnal 

2. pont: 2006. július 1. 

3. pont: azonnal 

4. pont: 2006. július 1. 

5. pont: 2006. szeptember 1. 

6. pont: 2006. szeptember 1. 

7. pont: azonnal 

8. pont: 2006. október 15.3 

 

 

 

                                                 
2 Módosította a 199/2006. (VII.25.) Kt. számú határozat 1. pontja 
3 A határidőt módosította a 199/2006. (VII.25.) Kt. számú határozat 
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30. Előterjesztés az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos 

korszerűsítése, felújítása és a lakóépületek környezete felújításának támogatásáról 

szóló 145/2006. (VI.13.) Képviselő-testület. sz. határozat módosítása 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: észrevétel nem lévén a határozati javaslatot szavazásra bocsátja.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1559   Száma: 2006.07.25/29/0/ 

Ideje: 2006.júl..25 19:02 

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 11 100,00 61,11 

Nem 0 0,00 0,00 

Tartózkodik 0 0,00 0,00 

Szavazott 11 100.00 61,11 

Nem szavazott 0   0,00 

Távol 7   38,89 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál Igen - 

Hankó László Igen - 

Horváth Győző Igen - 

dr. Kiss László Igen - 

Lakatos Pálné Igen - 

Magyar Judit Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 

Szegő Eta Igen - 

Zsigmondi Éva Igen - 

Benkovits György Távol - 

dr. Bindorffer Györgyi Távol - 

Eszes Sándor Távol - 

Fülöp Zsolt Távol - 

Simonyi György Távol - 



 133 

Wachsler Tamás Távol - 

Zakar Ágnes Távol - 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

200/2006. (VII. 25.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete az iparosított technológiával épült 

lakóépületek energiatakarékos korszerűsítése, felújítása és a lakóépületek környezete 

felújításának  támogatására a 145/2006. (VI.13.) Kt. sz. határozat 3. pontjával elfogadott, a 

határozati javaslat mellékletét képező pályázatát az alábbiakkal módosítja: 

A pályázat tartalma, benyújtásának határideje, helye c. fejezet a.) pontjának: 

 1.) bekezdésében: a „valamennyi lakástulajdonos hozzájárulását a felújításhoz” helyett: - „a 

lakásszövetkezeti és társasházi törvényben meghatározottak szerinti közgyűlési határozat a 

felújításról és a pályázat benyújtásáról”,  

4.) bekezdésében a „pályázati díj összeg: 10.000 Ft” helyett „pályázati díj összeg: 20.000 Ft” 

szerepel. 

17.) bekezdés zárójelben lévő része kiegészül a  TIGÁZ és az ELMŰ-vel.  

 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő: azonnal 
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

 

az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésének,  felújításának   

támogatására 

 

 

Szentendre  Város Önkormányzata a Kormány által meghirdetett pályázati programhoz 

kapcsolódva pályázatot ír ki az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos 

korszerűsítésének,  felújításának és a lakóépületek környezete felújításának  támogatására. 

A Támogatási rendszer részletes szabályait a Szentendre Városi Önkormányzat Képviselő-

testületének 37/2005. (X.18.) Önk. sz. rendelete (továbbiakban: rendelet) és a pályázati kiírás 

együttesen tartalmazza.  

 

A pályázható munkák köre: 

 

I. Utólagos hőszigetelési feladatok: 

II. Épületgépészeti rendszerek energiatakarékos felújítása, korszerűsítése: 

a.) Meglévő központi fűtési berendezések és rendszerek, valamint hőleadók és a fűtés-

szabályozók korszerűsítése, energiatakarékos berendezésekre történő cseréje. 

b.) Hálózati melegvíz-ellátási berendezések és rendszerek korszerűsítése, 

energiatakarékos berendezésekre történő cseréje. 

c.) Épületek közös részei világításának korszerű berendezésekre történő cseréje. 

d.) Az épület valamennyi felvonójának korszerűsítése, illetve cseréje. 

e.) Szellőző rendszerek felújítása, korszerűsítése. 

f.) Lakóépületek közvetlen környezetében lévő Az épület külső nyílászáróinak 

szigetelése vagy cseréje a lakások és helyiségek (lépcsőházak, közös tárolók, stb.) 100 

%-ában. 

g.) Az épület valamennyi homlokzatának hőszigetelése, és a tető teljes felületének hő- és 

vízszigetelése, továbbá az első fűtött lakószint alatti födém hőszigetelése, amennyiben 

az első fűtött lakószint alatti födém fűtetlen helyiséggel (például pince, garázs, stb.) 

érintkezik. 

h.) Az épület egy, vagy mindkét, jellemzően külső nyílászárókkal nem tagolt végfalának 

hőszigetelése. 

i.) Külső nyílászárók szigetelése, cseréje a lakások legalább 90 %-ában, amennyiben az 

épület külső falszerkezete kielégíti az érvényben lévő magyar hőtechnikai szabvány 

előírásait. 

j.) A tető teljes felületének hő- és vízszigetelése. 

k.) Az első fűtött lakószint alatti (pince feletti és/vagy árkád) födém hőszigetelése. 

l.) Az utolsó fűtött lakószint feletti (záró) födém alsó síkjának hőszigetelése. 

m.) Az épület valamennyi homlokzatának hőszigetelése. 
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n.) utak, parkolók, játszóterek, parkok korszerűsítése. 

 

Az I. és a II. pontok alatt megjelölt munkálatok bármelyikére – egy pályázatban többre is – lehet 

pályázni, de az ott felsorolt munkálatokat teljes körűen el kell végezni azzal, hogy az 

épületgépészeti rendszer II. pontja alatt felsorolt munkálatok bármelyikére csak akkor kerülhet 

sor, ha előzőleg az I.a.) vagy az I.b.) szigetelési feladatot az épületen ezen pályázat keretében 

teljes körűen elvégeztetik, vagy ha az épület dokumentumokkal, illetve számításokkal igazoltan 

kielégíti a jelenleg érvényes hőtechnikai szabványokat. 

A támogatás tárgya csak teljes épület, vagy dilatációval határolt épületrész lehet. 

Nem pályázható, illetőleg a támogatásból nem fedezhető a lakáson kívüli, de ugyanazon 

épületben létrehozott nem lakás célú ingatlanok felújítása, korszerűsítése – pl.: földszinten 

kialakított üzlethelyiség, iroda, stb. – de egyéb forrásból a támogatásra nem jogosult munkálatok 

a támogatásból részesülőkkel egy időben elvégezhetők. Nem igényelhető támogatás a pályázat 

benyújtása előtt már megkezdett beruházásokhoz. 

 

A pályázók köre: 

 

A pályázaton részt vehetnek a Szentendre város közigazgatási területén lévő lakóépületek azon 

lakóközösségei, ahol a lakóépület legalább 10 lakást tartalmaz. 

A program esetében az iparosított technológiával épült lakóépületeknek minősül a panel, a blokk, 

az alagútzsalu, illetőleg az öntött technológia felhasználásával készült épületek. 

 

A pályázattal elnyerhető támogatás: 

 

A bekerülés teljes költségének megoszlása a következő: 

 

 

 Központi költségvetés: legfeljebb a bekerülési költség 1/3-a, de lakásonként 

legfeljebb 400.000.- Ft 

 tulajdonos Társasházközösségek: legalább a bekerülési költség 2/3-a 

 önkormányzati támogatás: 2006. évben a benyújtott pályázatok továbbításában való 

közreműködés, 2007. évben  lakásonként legfeljebb a bekerülési költség 1/3-ad 

részének a kamat költsége. 

A tulajdonos lakóközösségek saját erejeként készpénz vehető figyelembe, melynek forrása az 

épület felújítási alapja, a tulajdonosok egyszeri hozzájárulása, valamint pénzintézeti kölcsön. 

A támogatás egyszeri megítélt összeg, ha a pályázónak a pályázatban szereplőtől eltérő 

pótlólagos költségei merülnek fel, akkor azok megfizetésére a pályázó köteles, az állami  

támogatás összege nem emelkedik. 
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A támogatás szempontjából elismerhető beruházási költség tartalmazhatja az energia-

megtakarítást eredményező fejlesztések tervezési és engedélyezési költségeit, továbbá a 

kivitelezés és műszaki ellenőrzés költségeit, valamint azok általános forgalmi adóját. Ezen 

költségek abban az esetben elismerhetőek, ha a pályázat benyújtását megelőző 12 hónapban 

befogadott és igazoltan kiegyenlített ráfordítások. 

A Belügyminisztérium és az Önkormányzat is fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati 

keretek kimerülése esetén a támogatási eljárást leállítja. 

 

A pályázatok elbírálásának szempontjai: 

 

Előnyben részesül az a pályázat, 

- amely 1990. előtt épült lakóház energiatakarékos felújítását célozza, 

- ahol magasabb a megajánlott önrész, a saját erő mértéke, 

- amely egyszerre nagyobb lakásszámú lakóépület felújítását célozza, 

- amelynek az éves megtakarítás /összes beruházási költség hányadosa az adott 

feladatra vetítve a legnagyobb, 

- amely a felújítás során korszerűbb technikai megoldásokat tartalmaz, 

- amely közel azonos technikai paramétere esetén alacsonyabb fajlagos költséget 

tartalmaz a felújítási munkálatokra. 

 

A támogatás folyósítása, valamint az elszámolás és ellenőrzés rendje a 37/2005. (X.18.) Önk.  

rendelet szabályai szerint történik. 

 

A pályázat tartalma, benyújtásának határideje, helye: 

 

a.) A pályázatnak tartalmaznia kell: 

 

1.) a lakástulajdonosok részéről vállalt saját erő biztosításáról szóló lakóközösség 

közgyűlésének határozatát, mely tartalmazza 

- a lakásszövetkezeti és társasházi törvényben meghatározottak szerinti 

közgyűlési határozat a felújításról és a pályázat benyújtásáról, 

- az épület helyrajzi számát és pontos természetbeni címét, 

2.) díj összege 20.000.-Ft), 

3.) jogerős építési engedély hiteles másolatát, vagy az engedélyezésre történő benyújtásról 

szóló igazolást, amennyiben a fejlesztés építési engedély köteles. Ellenkező esetben a 

Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztályának nyilatkozatát arról, hogy a fejlesztés nem 

építési engedélyköteles, 

- a fejlesztés teljes tervdokumentációját, a tervezett munkálatok műszaki 

tartalmának és volumenének pontos meghatározását, 

- a tervezett felújítás teljes felújítási költségét, 
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- a tervezett felújításnak a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési 

költségét, 

- az igényelt önkormányzati támogatás számszerű összegét, 

- a lakások tulajdonosai által vállalt saját erő összegét és forrásait (saját forrás, 

vagy hitel), 

- a kért állami támogatás összegét, 

- a kötelezettségvállalást arra vonatkozóan, hogy a támogatás elnyerése esetén – 

az értesítést követő 10 napon belül – a vállalt önerő összegét az Önkormányzat 

által megadott elkülönített számlán helyezik el és a pályázat szerinti 

munkálatok elvégzéséhez a munkaterületet biztosítják, 

- szerződéskötésre jogosult meghatalmazott kijelölését. 

4.) kitöltött teljes pályázati adatlapot és a hozzá tartozó mellékleteket. (Az adatlap és a 

mellékletek a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Iroda Városüzemeltetési 

Csoportjánál igényelhetők), 

5.) nyilatkozatot arról, hogy a pályázónak nincs az önkormányzat felé adótartozása, illetve 

adók módjára behajtható köztartozása, továbbá nem áll adósságrendezési eljárás alatt, 

6.) pályázati díj megfizetéséről szóló igazolást. (a pályázati 

7.) rövid szöveges programindoklást, mely tartalmazza, hogy milyen szükségletek, okok 

miatt döntött a lakóközösség a pályázat szerinti felújításról, korszerűsítésről, 

8.) az épület pályázattal érintett felmérési tervrajzait a dilatáció helyének megjelölésével, ha 

a felújítás nem építési engedélyköteles, 

9.) nyílászárók cseréje esetén tervezői nyilatkozat a lakások légcseréjének megfelelőségéről, 

10.) a felújítás, korszerűsítés részletes költségvetése (vagy részletes kivitelezői árajánlat, 

mely a munkák vonatkozásában igazodik a pályázathoz), 

11.) a tervezett energiamegtakarításra vonatkozó részletes energetikai és hőtechnikai 

számításokat. A számításoknak igazolniuk kell a pályázott munkákkal tervezett 

energiamegtakarítást. A számításokon rögzíteni kell a készítő nevét, végzettségét, 

lakcímét, vagy munkahelyi elérhetőségét. A számítás akkor fogadható el, ha azt a készítő 

aláírta, 

12.) a pályázattal érintett épület 30 napnál nem régebbi tulajdoni törzslapját, 

13.) az illetékes földhivatal által kiadott térképmásolatot, 

14.) hitelintézeti fedezetigazolást arról, hogy a pályázatban önerőként vállalt összeg a 

lakóközösség rendelkezésére áll, 

15.) tervezett hitelfelvétel esetén a hitelintézet szándéknyilatkozata a hitelnyújtásról, mely 

összegszerűen is megjelöli a hitel összegét, 

16.) a közmű üzemeltetők 30 napnál nem régebbi igazolását arról, hogy a támogatást igénylő 

lakástulajdonosoknak, illetve társasház közösségeknek nincs az érintett közmű 

üzemeltetőkkel szemben fennálló tartozása, 

17.) 30 napnál nem régebbi köztartozás mentességről szóló hatósági igazolások (állami 

adóhatóság, vámhatóság, megyei illetékhivatal, társadalombiztosítási szerv, 

környezetvédelmi hatóság, természetvédelmi hatóság, vízügyi hatóság, TIGÁZ, ELMŰ). 
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b./ Benyújtás helye és határideje: 

 

1. A pályázatot 3 példányban zárt borítékban  a  Polgármesteri Hivatal Iktatójába lehet 2006. 

augusztus 28. délelőtt 10 óráig benyújtani. 

A borítékon fel kell tüntetni a pályázat jogcímét (Pályázat az iparosított technológiával 

épült lakóépületek felújításának támogatására), a pályázó nevét és címét, valamint a 

pályázattal érintett épület címét.  

 

A Költségvetési, Pénzügyi  és Vagyon Bizottság a hiányosan benyújtott pályázatok esetén, 5 

napon belül – egy alkalommal – hiánypótlási felhívást küld a pályázó részére. A benyújtott 

pályázatokkal kapcsolatos döntés meghozatalára a pályázat  befogadását követő 30 napon belül 

kerül sor. 
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31. Előterjesztés Emlékzászló adományozására 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

Szegő Eta képviselő: véleménye szerint támogatásra érdemes a kezdeményezés, de talán 

célszerűbb lenne a nyugdíjas klubot nem emlékzászlóval, hanem meghatározott pénzösszeggel 

támogatni.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: jelzi, hogy az ügy polgármesteri hatáskörbe tartozik, nem lett 

volna kötelessége a testület elé terjeszteni, de mivel a város nevében kívánja átadni, kéri a 

képviselőket, támogassák a kezdeményezést. A nyugdíjas klub maga kérte az emlékzászló 

adományozását.  

 

Radványi G. Levente alpolgármester: elmondja, hogy jelen esetben nyugdíjasokról van szó, 

akiknek a vágyálma, hogy emlékzászlójuk legyen. Zömében volt katonák, és az összetartozásukat 

a kért zászlóval akarják kifejezni. Maga az elismerés, hogy 35 éve működik a klub, 

mindenképpen jár számukra.  

 

dr. Kiss László képviselő: megjegyzi, hogy az 56-os forradalom 50. évfordulója van, saját maga 

elhalasztaná az emlékzászló adományozást pl. 2007. januárig.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: jelzi, hogy nem október 23-án adnák át az emlékzászlót, hanem 

szeptember 26-án.  

 

dr. Dragon Pál képviselő: jól ismeri a nyugdíjas klub tevékenységét, nemcsak a városnak egy 

jelentős intézménye, hanem a kistérségé. Nagyon jó kapcsolatot tart az összes többi nyugdíjas 

klubbal, figyelemre méltó egyesület a városban. Javasolja a kérésüket teljesíteni.  

 

Szegő Eta képviselő: javasolja megkérdezni a klubot, hogy a zászlóadományozásra fordítandó 

összeget nem kérik-e készpénzben kifizetni számukra.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: további észrevétel nem lévén a határozati javaslatot szavazásra 

bocsátja.  
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Szavazás eredménye 

 

#: 1560   Száma: 2006.07.25/30/0/ 

Ideje: 2006.júl..25 19:08 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 12 100,00 66,67 

Nem 0 0,00 0,00 

Tartózkodik 0 0,00 0,00 

Szavazott 12 100.00 66,67 

Nem szavazott 0   0,00 

Távol 6   33,33 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál Igen - 

Hankó László Igen - 

Horváth Győző Igen - 

dr. Kiss László Igen - 

Lakatos Pálné Igen - 

Magyar Judit Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 

Szegő Eta Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Zsigmondi Éva Igen - 

Benkovits György Távol - 

dr. Bindorffer Györgyi Távol - 

Eszes Sándor Távol - 

Fülöp Zsolt Távol - 

Simonyi György Távol - 

Wachsler Tamás Távol - 

 

     



 141 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

201/2006. (VII. 25.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete:  

1./ Megbízza a polgármestert, hogy a Szentendrei Kossuth Lajos Nyugdíjas Klub részére egy 

emlékzászlót készíttet az előterjesztésben megadott paraméterek szerint. Erre a célra a szükséges 

pénzösszeget, 100.000.-forintot a 2006. évi polgármesteri keret terhére biztosítja. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2006. szeptember 15. 
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32. Beszámoló az önkormányzat tulajdonában lévő 1795 hrsz-ú, a természetben 

Szentendre, Duna korzó 18. szám alatti irodaház bérleti és közüzemi díj megoszlásáról 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dragon Pál képviselő: a Jogi- Igazgatási és Ügyrendi Bizottság a beszámolót megtárgyalta, 

„a Pilis Rádió kivételével elfogadja a beszámolót, és felkéri a Polgármestert, hogy készítsen 

intézkedési tervet a Pilis Rádió tartozásaival kapcsolatban és terjessze azt a Költségvetési, 

Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság elé.” 
 

dr. Lőrincz Andrea irodavezető: az iroda úgy gondolta, hogy a Pilis Rádió bérleti jogának a 

felmondására feltehetően a Költségvetési, Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság jogosult az 

összeghatárok miatt, és az külön bizottsági előterjesztés témája kell legyen. A testület ezt 

megerősítheti azzal, hogy számolják ki pontosan az összeget.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: további észrevétel nem lévén a határozati javaslatot szavazásra 

bocsátja.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1561   Száma: 2006.07.25/31/0/ 

Ideje: 2006.júl..25 19:10 

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 11 100,00 61,11 

Nem 0 0,00 0,00 

Tartózkodik 0 0,00 0,00 

Szavazott 11 100.00 61,11 

Nem szavazott 0   0,00 

Távol 7   38,89 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál Igen - 

Hankó László Igen - 

Horváth Győző Igen - 

dr. Kiss László Igen - 

Lakatos Pálné Igen - 

Magyar Judit Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 
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Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Zsigmondi Éva Igen - 

Benkovits György Távol - 

dr. Bindorffer Györgyi Távol - 

Eszes Sándor Távol - 

Fülöp Zsolt Távol - 

Simonyi György Távol - 

Szegő Eta Távol - 

Wachsler Tamás Távol - 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

202/2006. (VII. 25.) Kt. sz. határozata: 

 

A Képviselő Testület „Az önkormányzat tulajdonában lévő 1795 hrsz-ú, a természetben 

Szentendre, Duna korzó 18. szám alatti irodaház bérleti és közüzemi díj  megosztásáról” 
szóló beszámolót elfogadja. 

     

 

 

33.  Zsigmondi Éva interpellációja 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: jelzi, hogy a benyújtott három pontban felsorolt észrevételeket 

tekintve nem megállapítható, hogy melyik interpelláció, és melyik kérdés. Képviselő Asszony azt 

nem jelölte meg. Az első pontban közölteket interpellációként kezelte a hivatal, és arra történt 

írásbeli válaszadás.  

A 2. pontban foglaltak nem voltak egyértelműek.  

 

dr. Molnár Ildikó jegyző: úgy gondolja, ha a 3. pont tekintetében Képviselő Asszony a 

Főkertész Asszonnyal pontosítja a kérdését, akkor Főkertész Asszony pontos választ fog adni.  

A 2. pontra vonatkozóan kért egy feljegyzést a szakiroda vezetőjétől, bár megjegyzi, hogy egyedi 

hatósági ügyről van szó, ezért nevek és konkrétumok nélkül hangzik el az üggyel kapcsolatos 

észrevétel:  

„Az ingatlan tulajdonosa 2006. január 3-án kérelmezte az épület elbontását, a kérelemhez a 

szükséges mellékleteket csatolta. Az épület egyedileg nem volt védett, műemléki környezetben van. 

Az eljárásban szakhatóságként a KÖH Budapesti Regionális Irodája részt vett, hozzájárulását 

2006. február 10-én megadta, az általános kikötések mellett az van, hogy a régi épületrészhez 

tartozó ablakokat óvatos bontás mellett fedett helyen kell tárolni, és a KÖH vizsgálatáig meg kell 

őrizni. A határozat 2006. március 16-án jogerőre emelkedett, mivel a szomszéd a február 28-án 

benyújtott fellebbezését visszavonta. Az elvi építési engedélyezési eljárás folyamatban van, a 

Tervtanács a tervezett épületet elfogadta, a KÖH szakhatósági hozzájárulása még nem érkezett 

meg. A szomszéd a tervvel kapcsolatban már előzetes észrevétellel élt, a HÉSZ szerint nem 

szabályozott területre az illeszkedés az irányadó.” 

Úgy ítéli meg, hogy semmiféle jogszabálysértő vagy kifogásolható lépés eddig a hatósági eljárás 

során nem történt, egy korrekt és szabályos eljárás volt.  
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34.  Egyebek  

 

Horváth Győző képviselő: szentendrei lakosok problémáit tolmácsolja a következőkben:  

A Mónika presszó ellen egy írásbeli panaszt nyújtottak be a lakosok 30 aláírással. Kérik a presszó 

működési engedélyének felülvizsgálatát, nyitvatartási idejét, zaj- és környezetterhelő ártalmak 

csökkentésének lehetőségét, ill. az épületről elvezetett esővíz elvezetésének módját.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: jelzi, hogy ezeket a kéréseket már egy hete vizsgálja a hivatal, 

írásban közlik az eredményeket.  

 

Horváth Győző képviselő: kérés történt, hogy az ELMÜ felé továbbítsák a következőket: van 

egy trafóház a Széchenyi tér 18. sz. mögött. Elképzelhető, hogy összefügg, hogy sok haláleset 

történt az épületben. A trafó miatt lehet, hogy túl magas a feszültség. Kérik, hogy a felvetést az 

ELMÜ vizsgálja ki.  

Szintén egy Széchenyi tér 18. sz. alatti lakos jelzi, hogy a hatalmas nyárfák életveszélyessé 

váltak, meg vannak repedezve, több ága leszakadhat az ott játszó gyermekekre.  

A Hamvas Béla u. 2-10. közös képviselője továbbította a következőket: a Móricz Zsigmond 

Gimnázium előtti parkoló játszóterén életveszélyes állapotok uralkodnak. Kitépték a földből a 

korlátokat a tömbökkel együtt, ill. egyet leszakítottak, és kiáll a vasrúd egy betontömbből. 

Panaszkodnak arra is, hogy a CBA előtt nagyon sok a szeméttároló, és nagy bűzt árasztanak. 

Kérik, hogy minden lakos hordja a szemetét a saját szeméttárolójába. A kérést továbbítsák a VSz. 

Rt. felé. Továbbá jelezték, hogy a Hamvas B. u. 2-10. sz. épület előtt van egy munkagödör, 

amelyet három hónapja nem temettek be, csapadékvízzel megtelt, az életveszélyes.  

 

Szegő Eta képviselő: kérdése, hogy a filmgyár ügye jelenleg hol tart?  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: jártak a helyszínen, erről a képviselőket előre tájékoztatták, 

összesen két képviselő jelent meg. Csütörtökön, a Városházán lesz a „Zöld Szám” egyeztetése 

11.00 órakor.  

 

Magyar Judit képviselő: jelzi, hogy Szentendrén a parkok rendkívül gazosak, ráadásul a Duna 

korzón a virágok közt gyomnövények is virágoznak.  

 

Zsigmondi Éva képviselő: elmondja, hogy nem csak a parkok gazosak, hanem pl. a Dobozi utcai 

bolttal szemközt lévő zöld terület, és az szemetes is.  

 

Lakatos Pálné képviselő: próbálják meg a helyi újságban propagálni, hogy mindenki a saját 

kerítése melletti részt köteles rendben tartani.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: jelzi, hogy a következő testületi ülés szeptember 12-én kerül 

megtartásra.  

További észrevétel nem lévén az ülést 19.24 órakor bezárja.  

 

K. m. f. 

 

 dr. Dietz Ferenc dr. Molnár Ildikó 

 polgármester jegyző 


