
Szám: 21/2006. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült  Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

2006. június  13-án (kedden)  09.06 órai kezdettel tartott  üléséről 

 

 

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

dr. Bindorffer Györgyi, dr. Dragon Pál,  Fülöp Zsolt, Hankó László,  

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

Pázmány Annamária, Szegő Eta, Wachsler Tamás,  Zakar Ágnes és   

Zsigmondi Éva   képviselők  

 

 

Távol vannak: Benkovits György, Eszes Sándor és Simonyi György képviselők   

 

Hivatalból jelen van 

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

 

Tanácskozási joggal 

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

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

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

irodavezetők   

Tanácskozási joggal meghívottak: 

 

Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról című  napirendi 

ponthoz:  

 dr. Gilly Sarolta ügyvéd   

   

1. napirendi ponthoz: Schmidt János   a SZEI mb.  igazgatója   

 dr. Pázmány Annamária  pályázó és  

 Kovács Lajos pályázó 

 

2. napirendi ponthoz: Perjéssy Barnabás  intézményvezető 

 

3. napirendi ponthoz: Szántosi Judit intézményvezető 

 

4. és 5.  napirendi  

pontokhoz: Batta Pál elnök 

 

6. napirendi ponthoz: Szilágyi Lajos Szigetmonostor  polgármestere  
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7. és 21.  napirendi  

pontokhoz:  Horváth Gusztáv a VSz. Rt. cégvezetője  

 

6. napirendi ponthoz:  Illés Péter  

 

10. és 27.  napirendi  

pontokhoz: Laczkó  Gábor a Csicserkó Egyesület elnöke és  

 dr. Vásárhelyi Gyöngyvér a Pismány Mezőőr Területfejlesztő és 

Környezetvédő  Egyesület elnöke 

 Kálmán Kinga településrendező 

 dr. Filó András 

 

 

12. napirendi ponthoz: Szondy Andrea  P'Art mozi részéről 

 

13. napirendi ponthoz: Mód Arnold  

 

17. napirendi ponthoz: Kórodi Péter  

 

31. napirendi ponthoz: Horváth Zoltán SZEBETON vezérigazgató 

 

 

  

dr. Dietz Ferenc polgármester: mielőtt megnyitja a Képviselő-testület ülését,  kér egy 

próbaszavazást.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1378   Száma: 2006.06.13/0/0/ 

Ideje: 2006.jún..13 09:29 

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 86.67 72.22 

Nem 2 13.33 11.11 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 15 100.00 83.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   16.67 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

dr. Bindorffer Györgyi Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hankó László Igen - 
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dr. Kiss László Igen - 

Lakatos Pálné Igen - 

Magyar Judit Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 

Szegő Eta Igen - 

Wachsler Tamás Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Zsigmondi Éva Igen - 

dr. Dragon Pál Nem - 

Horváth Győző Nem - 

Benkovits György Távol - 

Eszes Sándor Távol - 

Simonyi György Távol - 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:   a Képviselő-testület  15 fővel határozatképes, a Képviselő-

testület ülését megnyitja. Eszes  Sándor képviselő jelezte, hogy később érkezik.  

Levételre javasolja a meghívóban  9. sorszámmal kiküldött "Előterjesztés a Földhivatal 1052 

hrsz–ú természetben Szentendre, Kossuth Lajos 5. sz. alatti ingatlanra kötött bérleti szerződés 

meghosszabbításáról" című napirendi pontot,  mert időközben megérkezett a tárgyhoz 

kapcsolódó  levél a  Rendőrségtől és  úgy tűnik, nem lesz szükség a bérleti szerződés 

meghosszabbítására.       

Az eredetileg 1. és 2. sorszámmal jelzett napirendi pontok változatlanul  maradnak a sorrend 

szerint, a 7. számú napirendi pontként jelölt "Előterjesztés a Szentendre, Czóbel sétányon 

csónaktároló bérletéről" címűt  javasolja  előre venni és 3.-ként tárgyalni. 

Javasolja egymás után tárgyalni a "Tájékoztató az Szentendre Város Önkormányzata és a 

Liliom ’92 Kft. közötti együttműködésről" címet viselő  14. napirendi pontot a 

"Sürgősségi indítvány a volt TÜZÉP telep, valamint a HÉV állomás és környéke 

szabályozási tervének módosítására irányuló kérelem elfogadásáról"  cíművel, mert 

összefüggenek egymással. Illés Úr megérkezése után kerül megtárgyalásra a két napirendi 

pont.  

Magyar Judit képviselő: érkezett egy "Sürgősségi indítvány az árvízi vis maior 

támogatás iránti kérelemhez szükséges nyilatkozatról" , melyet javasol együtt tárgyalni az 

eredetileg 32-es számmal  jelzett "Tájékoztató az árvíz utáni helyzetről" című napirendi 

ponttal.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: egyetért a felvetéssel.  

 

dr. Dragon Pál képviselő: ügyrendi javaslatként jelzi a Jogi-, Igazgatási és Ügyrendi 

Bizottság  döntését:  a bizottság javasolja, hogy   a  29.  számmal jelzett "Előterjesztés az 

1704 hrsz-ú Frangepán utca egy részének kisajátításáról" című napirendi pontot ne 

tárgyalja a Képviselő-testület, vegyék le a napirendről.     

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: mivel ügyrendi javaslatként merült fel  a bizottság 

határozata, és a  napirend még nem  került megszavazásra, ezért a javaslatról  külön szükséges    

szavazni.  

 

Lakatos Pálné képviselő: javasolja, hogy a Városi Szolgáltató Zrt.-vel kapcsolatos  7. 

napirendi pontot, az "Előterjesztés a Városi Szolgáltató Zrt. részére adott megbízásról 

szelektív hulladékgyűjtő autó közbeszerzési eljárásának lebonyolításáról" címűt és az    
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"Előterjesztés a CONTROLL Rt-vel kötött szerződésről" című 8. számút tárgyalják 

együtt a 21. számmal jelzettel. Az utóbbi címe: "Előterjesztés a Belváros parkolási 

rendjéről, és a parkolási díjakról, valamint a védett övezetekbe történő behajtás 

rendjéről szóló 15/2006. (IV. 28.) Önk. sz. rendelet módosításáról". 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: egyetért a javaslattal,  a 7-8. napirendi pont után 

következzen  a 21. számú napirendi pont  tárgyalása.  

Szavazásra bocsátja  a  Jogi-, Igazgatási és Ügyrendi Bizottság  javaslatát,  mely szerint a  29. 

napirendi pontot vegyék le a mai testületi ülés napirendjéről. Valóban nem merült fel új tény, 

az ügy azóta sem oldódott meg,  a tulajdonosok megoldást keresnek a problémájukra. Ő maga 

nem támogatja az előterjesztés  napirendről való levételét.   

Aki igennel szavaz, az a napirendre vételt támogatja, aki pedig nemmel, az a Jogi-, Igazgatási 

és Ügyrendi Bizottság  javaslatával ért egyet,  miszerint  a mai testületi ülésen ne tárgyalják 

az ügyet.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1379   Száma: 2006.06.13/0/0/ 

Ideje: 2006.jún..13 09:36 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elutasítva 

Minősített szavazás 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 7 43.75 38.89 

Nem 9 56.25 50.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 16 100.00 88.89 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   11.11 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

dr. Bindorffer Györgyi Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Lakatos Pálné Igen - 

Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 

Simonyi György Igen - 

Szegő Eta Igen - 

Zsigmondi Éva Igen - 

dr. Dragon Pál Nem - 

Fülöp Zsolt Nem - 

Hankó László Nem - 

Horváth Győző Nem - 

dr. Kiss László Nem - 

Magyar Judit Nem - 

dr. Pázmány Annamária Nem - 

Wachsler Tamás Nem - 

Zakar Ágnes Nem - 

Benkovits György Távol - 
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Eszes Sándor Távol - 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képviselő-testület 7 igen  és 9 nem szavazattal nem 

támogatta  az előterjesztés napirendre vételét.    

Szavazásra bocsátja  az 1. számú "Vis maior pályázat benyújtására az Alkotmány utcai pince 

beszakadás hatástalanítására" sürgősségi indítvány napirendre vételét. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1380   Száma: 2006.06.13/0/0/ 

Ideje: 2006.jún..13 09:36 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 16 100.00 88.89 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 16 100.00 88.89 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   11.11 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

dr. Bindorffer Györgyi Igen - 

dr. Dietz Ferenc 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 - 

Simonyi György Igen - 

Szegő Eta Igen - 

Wachsler Tamás Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Zsigmondi Éva Igen - 

Benkovits György Távol - 

Eszes Sándor Távol - 

 

     

dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képviselő-testület a sürgősségi indítványt napirendre 

vette.    Szavazásra bocsátja  az  "az árvízi vis maior támogatás iránti kérelemhez 

szükséges nyilatkozatról"  szóló  2.  számú sürgősségi indítvány napirendre vételét, 

figyelembe véve Magyar Judit képviselő  javaslatát, hogy az eredetileg 32-es számmal jelzett 
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napirendi pont  után  kerüljön megtárgyalásra.   

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1381   Száma: 2006.06.13/0/0/ 

Ideje: 2006.jún..13 09:37 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 16 100.00 88.89 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 16 100.00 88.89 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   11.11 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

dr. Bindorffer Györgyi Igen - 

dr. Dietz Ferenc 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 - 

Simonyi György Igen - 

Szegő Eta Igen - 

Wachsler Tamás Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Zsigmondi Éva Igen - 

Benkovits György Távol - 

Eszes Sándor Távol - 

   

dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képviselő-testület a 2. sz. sürgősségi indítványt napirendre 

vette.     

Szavazásra bocsátja  a 3. sz. sürgősségi indítvány napirendre vételét, melynek címe: 

"Sürgősségi indítvány az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos 

korszerűsítése, felújítása és a lakóépületek környezete felújításának támogatásáról" .  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1382   Száma: 2006.06.13/0/0/ 
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Ideje: 2006.jún..13 09:37 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 16 100.00 88.89 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 16 100.00 88.89 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   11.11 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

dr. Bindorffer Györgyi Igen - 

dr. Dietz Ferenc 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 - 

Simonyi György Igen - 

Szegő Eta Igen - 

Wachsler Tamás Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Zsigmondi Éva Igen - 

Benkovits György Távol - 

Eszes Sándor Távol - 

 

     

dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képviselő-testület a 3. számú sürgősségi indítványt 

napirendre vette.     

Szavazásra bocsátja  a  4. sz. sürgősségi indítvány napirendre vételét,  "Sürgősségi indítvány 

„Szentendre egyes közútjainak felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró döntés 

meghozataláról" címmel. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1383   Száma: 2006.06.13/0/0/ 

Ideje: 2006.jún..13 09:38 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elfogadva 
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Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 16 100.00 88.89 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 16 100.00 88.89 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   11.11 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

dr. Bindorffer Györgyi Igen - 

dr. Dietz Ferenc 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 - 

Simonyi György Igen - 

Szegő Eta Igen - 

Wachsler Tamás Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Zsigmondi Éva Igen - 

Benkovits György Távol - 

Eszes Sándor Távol - 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képviselő-testület a 4. számú sürgősségi indítványt 

napirendre vette.     

Szavazásra bocsátja  a " Sürgősségi indítvány a VSz. Zrt. számviteli rendjének esetleges 

megsértésével kapcsolatos bejelentés"  címmel jelzett 5. sz. sürgősségi indítvány napirendre 

vételét.     

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1384   Száma: 2006.06.13/0/0/ 

Ideje: 2006.jún..13 09:38 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 87.50 77.77 
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Nem 1 6.25 5.56 

Tartózkodik 1 6.25 5.56 

Szavazott 16 100.00 88.89 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   11.11 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

dr. Bindorffer Györgyi Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Horváth Győző Igen - 

dr. Kiss László Igen - 

Magyar Judit Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 

Simonyi György Igen - 

Szegő Eta Igen - 

Wachsler Tamás Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Zsigmondi Éva Igen - 

Lakatos Pálné Nem - 

Hankó László Tart. - 

Benkovits György Távol - 

Eszes Sándor Távol - 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képviselő-testület az 5. számú sürgősségi indítványt 

napirendre vette.     

Szavazásra bocsátja  a  6. sz. sürgősségi indítvány napirendre vételét, melyet az előzetesen 

elhangzott javaslat alapján a 14. napirendi pont után együtt  tárgyal a testület.   

A két  napirendi pont címe: "Sürgősségi indítvány a volt TÜZÉP telep, valamint a HÉV 

állomás és környéke szabályozási tervének módosítására irányuló kérelem 

elfogadásáról" és  "Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzata és a Liliom 20 

Ingatlan Kft. közötti együttműködésről".  

 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1385   Száma: 2006.06.13/0/0/ 

Ideje: 2006.jún..13 09:39 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 16 100.00 88.89 
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Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 16 100.00 88.89 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   11.11 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

dr. Bindorffer Györgyi Igen - 

dr. Dietz Ferenc 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 - 

Simonyi György Igen - 

Szegő Eta Igen - 

Wachsler Tamás Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Zsigmondi Éva Igen - 

Benkovits György Távol - 

Eszes Sándor Távol - 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:  a Képviselő-testület a 6. számú sürgősségi indítvány  

napirendre vételét a fent említett  javaslattal együtt elfogadta.  

Szavazásra bocsátja a napirend egészét. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1386   Száma: 2006.06.13/0/0/ 

Ideje: 2006.jún..13 09:40 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 15 93.75 83.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 1 6.25 5.56 

Szavazott 16 100.00 88.89 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   11.11 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 
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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 - 

Simonyi György Igen - 

Wachsler Tamás Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Zsigmondi Éva Igen - 

Szegő Eta Tart. - 

Benkovits György Távol - 

Eszes Sándor Távol - 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képviselő-testület a következő napirendet fogadta el:       

  

 

 

 

N A P I R E N D  
 

 

 Tájékoztató a két ülés közötti eseményekről 

 

 

 

 Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok 

végrehajtásáról 

 

Beszámoló átruházott hatáskörben tett intézkedésekről  

 

 

 

 

1. Sürgősségi indítvány  Vis maior pályázat benyújtására 

az Alkotmány utcai pince beszakadás hatástalanítására 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

 

 

    

2. Sürgősségi indítvány az iparosított technológiával épült 

lakóépületek energiatakarékos korszerűsítése, felújítása 

és a lakóépületek környezete felújításának támogatásáról 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

 

    

3. Sürgősségi indítvány „Szentendre egyes közútjainak dr. Dietz Ferenc  



 

 12 

felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró döntés 

meghozataláról 

polgármester 

    

4.   Sürgősségi indítvány a VSz. Zrt. számviteli rendjének 

esetleges megsértésével kapcsolatos bejelentés 

 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

 

 

5. Előterjesztés Szentendre Város Egészségügyi 

Intézményei intézményvezetői pályázat elbírálásáról 

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

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

 

    

6. Előterjesztés Perjéssy Barnabás intézményvezetői 

megbízásának meghosszabbításáról 

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

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

 

 

7. Előterjesztés a Szentendre, Czóbel sétányon 

csónaktároló bérletéről 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

   

8. Előterjesztés Szentendre Város Óvodai Intézménye 

vezetőjének megbízásáról 

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

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

9. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló lakások 

és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, 

valamint elidegenítésükről szóló…/2006. (…) Önk. sz. 

rendelet megalkotásáról 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

10. Előterjesztés a Lakók és Lakásbérlők Egyesületének 

beadványáról 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

11. Előterjesztés Szentendre és Szigetmonostor között 

tervezendő híd létesítésének tanulmányáról 

 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

12. Előterjesztés a Városi Szolgáltató Zrt. részére adott 

megbízásról szelektív hulladékgyűjtő autó közbeszerzési 

eljárásának lebonyolításáról 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

13. Előterjesztés a CONTROLL Rt-vel kötött szerződésről 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 



 

 13 

 

14. Előterjesztés a Belváros parkolási rendjéről, és a 

parkolási díjakról, valamint a védett övezetekbe történő 

behajtás rendjéről szóló 15/2006. (IV. 28.) Önk. sz. 

rendelet módosításáról 

 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

 

15. Előterjesztés Csicserkó Szabályozási Terve – tervezési 

program elfogadása, településrendezési szerződés 

jóváhagyása 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

 

16. Előterjesztés az Art Mozi üzemeltetési szerződéséről 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

 

17. Előterjesztés a Szentendre Domboldal köz 10. szám alatti 

lakos túlépítkezésről 

 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

 

18. Tájékoztató az Szentendre Város Önkormányzata és a 

Liliom ’92 Kft. közötti együttműködésről 

 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

 

19. Sürgősségi indítvány a volt TÜZÉP telep, valamint a 

HÉV állomás és környéke szabályozási tervének 

módosítására irányuló kérelem elfogadásáról 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

20. Előterjesztés Juhász Tibor volt dömörkapui lakásbérlő 

beruházásainak megtérítéséről 

Az Ötv. 12. § (4) bekezdésének b) pontja alapján ZÁRT 

ülés rendelhető el! 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

21. Előterjesztés minőségi lakáscseréről 

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

 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

22. Előterjesztés a Városfejlesztési Kht. 2005. évi 

mérlegbeszámolójának elfogadásáról 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

23. Előterjesztés az önkormányzat 2006. évi költségvetéséről 

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

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 
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24. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatának a 

helyi adókról és az adózás rendjéről szóló 64/2003. (XII. 

18.) Önk. sz. rendelet módosításáról 

 

dr. Dragon Pál 

JIÜB elnöke 

25. Előterjesztés az építészeti értékek helyi védelméről szóló 

többször módosított 47/2000. (IX. 15.) Önk. sz. rendelet 

módosításáról 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

26. Előterjesztés a 357/204. (XI. 09.) Kt. sz. számú 

határozattal elfogadott Szentendre Város Közbeszerzési 

Szabályzat módosításáról 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

27. Előterjesztés közbeszerzési eljárás megindításáról, és 

közbeszerzési döntések átruházásáról  

 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

28. Előterjesztés a Templomdombi Általános Iskola alapító 

okiratának módosításáról 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

 

29. Előterjesztés a 2006/07. nevelési évben indítandó óvodai 

csoportok számáról 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

30. Előterjesztés Óvodai férőhely bővítés realizálása a HM 

finanszírozásával 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

31. Előterjesztés az Egres út alatti 2. számú fejlesztési terület 

Szabályozási Terve – tervezési program elfogadása, 

településrendezési szerződés jóváhagyása 

 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

32. Előterjesztés a Pap szigeti strand üzemeltetésére 

irányuló pályázati kiírásról 

 

 

Magyar Judit 

KPVB Elnöke 

33. Előterjesztés a HM-mel kötendő megállapodásról, az 

árvízvédelmi töltés és kerékpárút építése érdekében  

 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

 

 

34. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzata és 

SZEBETON Rt. között kötendő szerződésről az 

árvízvédelmi töltés és kerékpárút megépíthetősége 

érdekében 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 
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35. Tájékoztató az árvíz utáni helyzetről 

Sürgősségi indítvány  árvízi vis maior támogatás iránti 

kérelemhez szükséges nyilatkozatról 

 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

36. Előterjesztés a bérlakás igénylők 2006. évi várakozó 

listájának jóváhagyásáról 

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

 

dr. Pázmány 

Annamária 

SZEB elnök 

37. Előterjesztés Szentendre Város Díszpolgára Cím, 

valamint PRO URBE Emlékérem adományozásáról 

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

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

38. Interpellációk, kérdések 

 

 

39. Egyebek  

   

 

 

 

 

Tájékoztató a két ülés közt történt fontosabb eseményekről 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester   

 

 

Horváth Győző képviselő: május 22-én  tárgyalt Polgármester Úr az OTP Bank szentendrei 

kirendeltség, valamint közép-magyarországi régió vezetőjével. Erről a megbeszéléséről kér 

bővebb tájékoztatót.  
 

dr. Dietz Ferenc polgármester:   az OTP Bank szentendrei kirendeltségének vezetőjével  

formális tárgyalás történt,  jövőbeni  együttműködési lehetőséget ajánlottak az Önkormányzat 

számára. Jelenleg a Raiffeisen  bank az Önkormányzat  számlavezető  pénzintézete.  Több 

bankkal is folytak tárgyalások, ami alatt született az az ötlet, hogy a hónap végén  tartanak  

egy gazdasági napot a Városháza nagytermében.  

 

Fülöp Zsolt képviselő:  olvassa a tájékoztatóban, hogy a Polgármester több üzlet, és  

intézmény vezetőjével is találkozott.  A tárgyalásokon szerzett információk alapján lát-e 

lehetőséget    arra, hogy  egy úgynevezett befektetési csoport alakuljon, ahol a cégek  is 

lehetőséget kaphatnának?    

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: igen, a jövőbeni tervek tartalmaznak ilyen elképzeléseket is.    

A Szabályozási Terv  kidolgozása során  valamennyi befektetői csoportot be kell vonni a 

tervezésbe és közösen kidolgozni a szabályozást. .  

 

Magyar Judit képviselő: a Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok rendkívüli kistérségi 

ülésén elhangzottakról kér rövid tájékoztatót.  
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dr. Dietz Ferenc polgármester:  a legutóbbi ülésen a maradványértékek  elosztása volt a fő 

napirendi téma,  a döntés értelmében a környező iskolák kapják meg, és  különböző  

taneszközök vásárlására fordítják a  tavalytól megmaradt  összeget.  Fontos még a rendkívüli 

ülésen történt döntés,  a korábban Önkormányzati Kabinet elnevezéssel működő stáb 

mostantól Fejlesztési Kabinet néven működik,  akik figyelemmel kísérik az Unió  által 

nyújtott lehetőségeket és azokat a   Kistérségi települések   javára fordítják. A települések 

polgármesterei  delegálhatnak 1-1 főt, Szentendrét az  EU referens, illetve  Főépítész Asszony  

képviseli.  

 

Hankó László  képviselő:   június 8-án részt vett a Polgármester a Települési 

Önkormányzatok Országos Szövetsége által rendezett önkormányzati fórumon.  Erről kíván 

hallani.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége  (a 

továbbiakban TÖOSZ) országos szervezet,  a trendek, irányvonalak felvázolása volt a fő 

téma. Újdonság, hogy  a jelenlegi tervek szerint a jövőben 6 évre lesznek megválasztva az 

önkormányzati képviselők és a Polgármester is. További TÖOSZ  javaslat, hogy a képviselők 

ne kapjanak  díjazást, és a  polgármesteri  hatáskör legyen kiterjesztve. A Kistérséget erősíteni 

szükséges és koncentrálni kell egyes hatósági feladatokat. Szóba került az Önkormányzatok  

alulfinanszírozása, ami már  működési nehézségeket is okoz.   

Továbbiakban témája volt még az előadásnak az EU-ban  rejlő hitelfelvételi  lehetőségek 

kiaknázása. Az erről készített anyagot és a beszámolót  továbbította az EU referensnek.   

 

Simonyi György képviselő:  kérdése a lakossági fórumon elhangzott  parkolással kapcsolatos  

rendre vonatkozik,  felvetődött-e  hasznosítható javaslat?  

A "Barcsay-iskola" átvételéről  és  garanciális javításokról   kér információt.  

Az intézmény nagyságát tekintve  fenntartása van a működtetéssel kapcsolatban,   véleménye 

szerint anyagi gondok is jelentkezhetnek majd.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:  a közelmúltban két lakossági fórum is lezajlott, az egyik a 

Pismányt érintő  csatornázásról, míg a 2. a belvárosi forgalmi rendről.  Emellett  többek közt 

szót kapott a Rendőrség, és a VOLÁNBUSZ képviselője is, akik felvázolták elképzeléseiket.    

A fórumokról jegyzőkönyv készült, az illetékesek dolgoznak a felmerült problémákon. Azok 

a felvetések, amelyek írásos megválaszolást igényelnek, folyamatban vannak. Jegyző 

Asszony  koordinálja az ezzel kapcsolatos  teendőket. 

A  belvárosi forgalmi rendjéről tartott lakossági fórummal kapcsolatban konkrét, egyértelmű 

álláspont  a lakosság részéről sem alakult ki.  Különböző elképzelések ütköztek,  mindenki a 

saját érveit  ismertette. A Hivatal részéről a szakemberek  ismertették az elfogadott parkolási 

rend tendenciáját,  a rendeletben foglaltakat, és  az ehhez érkezett észrevételekre  helyben 

reagáltak. 

A Dumtsa Jenő utca lezárása nagy vihart kavart a vállalkozók  nagy részénél, a jelek szerint 

nem volt jó ötlet az utca lezárása. Az érintett  feleknek sem sikerült hasonló álláspontra 

jutniuk. A vállalkozók egy része támogatja a javaslatot, míg másik része ellenzi.   

A "Barcsay-iskola" átadásának  felelőse Virágh János a Hivatal részéről. A  jogszabályi 

követelményeknek megfelelően zajlik az átadás. A működtetés kérdését kiemelten kell 

kezelni, de figyelemmel kell lenni a többi oktatási intézményre is.  Ahhoz, hogy a Kistérségi 

normatívát igénybe tudják venni, a közelmúltban  kérte az iskolaigazgatókat egy  kimutatás  

elkészítésére,  mely a  lakcím igazoló kártya alapján történő nyilvántartást jelent.  Így 

leellenőrizhető, hogy mely gyermekek  rendelkeznek szentendrei lakóhellyel, a más 
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községbeli tanulókról pedig rövid indokolást kér, hogy mi okból kerültek  ide felvételre.  

Egyéb kérdés nem érkezett a tájékoztatóhoz.   

 

                                                                                   

Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester  

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy a kiosztott  

kiegészítést vegyék figyelembe.  

 

Szegő Eta  képviselő: a 3. oldalon található a következő rész: Szentendre Város 

Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2006. (I. 24.) Kt. sz. határozatában döntött az 

Önkormányzat tulajdonában lévő Nap, Ungvári, Berkenye, és Egres utcákban történő 

burkolatépítés, és az Egres utcában kanyarodósáv, és járda burkolatépítésre benyújtott, a Pest 

Megyei Területfejlesztési Tanács által, „Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior 

feladatainak támogatására” címmel kiírásra került pályázaton történő indulásról. A pályázat 

kiírója hiánypótlásra szólította fel az Önkormányzatot, melyben kérte az utak építési 

engedélyét. Az engedélyek hiányában az Önkormányzatnak nem volt módjában a 

hiánypótlásnak eleget tenni, így a pályázat a („Pest Megyei Területfejlesztési Tanács által 

kiírásra kerülő, a „Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatására” 

című pályázaton történő indulásról II.” pályázati kiírással együtt visszavonásra került. 

Kérdése, hogy ez hogyan történhetett meg?  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: tájékozódott az ügyben és megállapítható, hogy  sajnálatos 

módon a pályázat nem volt  kellőképp előkészítve. 

 

Radványi G. Levente  alpolgármester: a szoros határidőket és a háttéranyagot figyelembe 

véve tettek kísérletet a pályázatok közül azok benyújtására, melyeket   esélyesnek találtak.  

Sajnos ez nem bizonyult elegendőnek  ebben az esetben.  

 

dr. Kiss László képviselő:  a 20/2005. (I. 18.) Kt. sz. határozatában   szerepel  184 db 

ingatlan tulajdonjogának vizsgálata, a jelentés szerint   viszont 2006. január 8. óta  a határozat 

végrehajtása folyamatban van. Véleménye szerint a dátumot tekintve  már le kellett volna 

zárulnia az ügynek.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: írásban kérte  az  erre vonatkozó ügymenetet a feladatot 

végző  ügyvédektől, melyekbe betekintést kaptak a képviselők.   

Javasolja, ezzel kapcsolatban   hallgassák meg dr. Dragon Pál képviselőt, aki engedélyt kapott 

a forgalomképes ingatlanok ingatlan nyilvántartási bejegyzésének alapjául szolgáló 

okiratokba való  betekintésre.   

   

dr. Dragon Pál képviselő:  a  Földhivatalban  kapott anyaggal nehezen tudtak haladni, 

aminek  részben oka volt az iratok olvashatatlansága,  valamint  többször is előfordult, hogy 

nem kapták meg a kért anyagot, illetve rendszerezetlenül, ömlesztve  adták át nekik.   

 

dr. Gilly Sarolta ügyvéd: néhány mondattal kiegészíti az eddig adott  tájékoztatást.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:  az elhangzottakat figyelembe véve kéri a Jogi-, Igazgatási 

és Ügyrendi Bizottságot, hogy folytassák  a vizsgálatot a kérdéskörben. További hozzászólás 
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nem lévén megállapítja, hogy az elhangzottak nem befolyásolják a  határozati javaslatot, így 

szavazásra bocsátja  azt.      

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1387   Száma: 2006.06.13/0/0/ 

Ideje: 2006.jún..13 10:09 

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 15 93.75 83.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 1 6.25 5.56 

Szavazott 16 100.00 88.89 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   11.11 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Benkovits György Igen - 

dr. Bindorffer Györgyi Igen - 

dr. Dietz Ferenc 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 - 

Wachsler Tamás Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Zsigmondi Éva Igen - 

Simonyi György Tart. - 

Eszes Sándor Távol - 

Szegő Eta Távol - 

 

     

dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képviselő-testület 15 igen szavazattal  és 1 tartózkodással  

a következő határozatot hozza:   

 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

141/2006. (VI.13.) Kt. sz. határozata: 
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Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a lejárt határidejű 

önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló jelentést.  

 

1. 20/2005. (I. 18.) Kt. sz. határozat, 

    419/2005. (XII. 15.) Kt. sz. határozat 

    428/2005. (XII. 06.) Kt. sz. határozat, 

    454/2005. (XII. 13.) Kt. sz. határozat, 

    456/2005. (XII. 13.) Kt. sz. határozat, 

    1/2006. (I. 24.) Kt. sz. határozat, 

    2/2006. (I. 24.) Kt. sz.  határozat  

    6/2006. (I. 24.) Kt. sz. határozat, 

    7/2006. (I. 24.) Kt. sz. határozat, 

    22/2006. (I. 24.) Kt. sz. határozat 3-4. pontja, 

    30/2006. (I. 31.) Kt. sz. határozat, 

    70/2006. (III. 07.) Kt. sz. határozat 

    100/2006. (IV. 25.) Kt. sz. határozat 1-2. pontja,  

    105/2006. (IV. 15.) Kt. sz. határozat,  

    128/2006. (V. 16.) Kt. sz. határozatok végrehajtására adott jelentést elfogadja, és a 

 

2.  444/2005. (XII. 13.) Kt. sz. határozat 11. pontjának határidejét: a Kt. 2006. szeptemberi 

ülése 

     24/2006. (I. 24.) Kt. sz. határozat 1-2. pontja határidejét: 2006. november 30., 

     50/2006. (II. 14.) Kt. sz. határozat határidejét: 2006. szeptember 31., 

     96/2006. (IV. 25.) Kt. sz. határozat 1-2. pontja határidejét: folyamatos, 

     99/2006. (IV. 25.) Kt. sz. határozat 3. pontja határidejét: 2006. június 30-ára módosítja. 

    

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

Polgármestert, hogy a tett intézkedésekről számoljon be. 

 

 

Beszámoló a Képviselő-testület által a Városfejlesztési, Környezet-, Műemlékvédelmi és 

EU Bizottságra  (korábban Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság)   

átruházott hatáskörben tett intézkedésekről a 2006. II. 07. – 2006. V. 09. közötti 

időszakban 

Előadó: Eszes Sándor VKMB elnöke 

 

   

Zakar Ágnes képviselő:  jelzi, hogy a Városfejlesztési, Környezet-, Műemlékvédelmi és EU 

Bizottság  határozatai  közül több nincs végrehajtva. Pl. táblák kihelyezése a közutakon.     

 

dr. Molnár Ildikó jegyző: jelzi, hogy  a hiányos végrehajtásnak többnyire a költségfedezet 

hiánya  az oka. Külön képviselői kérdés is érkezett ebben a témában, így  tételes válaszadásra 

kerül sor. Amennyiben Képviselő Asszony pontosan megjelöli az általa hiányolt  teljesítést, 

annak konkrétan utána néznek a kollegák és szintén megválaszolásra kerül.    

 

Fülöp Zsolt képviselő:  a beszámoló 7. pontjában szerepel, hogy az - akkor még -   

Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottságra átruházott hatáskörök 6. pontja alapján a 

bizottság a 45/2006. (III. 07.) VKB. sz. határozatában döntött az út-, járda-, és közműépítő 
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társulások 2006. évi támogatásának pályázati felhívásának elfogadásáról. Ez a döntés  ez év 

márciusában született és a nyertesek  a mai napig nem kaptak értesítést  a pályázat 

végeredményéről.  Kérdezi, ez mikor történik meg?  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:  az előterjesztésben szerepel, hogy   a bizottság  2006. május 

9-én döntött első körben és június 6-án dönt ismételten.  

 

Fülöp Zsolt képviselő:  kérdése továbbra is arra vonatkozik, hogy ha első körben született 

eredmény, arról miért nem értesítették a lakosságot?  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: amint a szakiroda munkatársa megérkezik, választ   ad a 

feltett kérdésre.  

 

Lakatos Pálné képviselő:  a 11. ponthoz kapcsolódóan jelzi, hogy egy 2002-ben született 

határozat szerint a György utcában  kihelyezésre kerülő  sebesség- és súlykorlátozó tábla a 

mai napig nem került végrehajtásra. Nem tartja helyesnek, hogy évekkel  később született  

döntés  után  több másik utca is elsőbbséget élvezzen, ahol már megtörtént a táblák 

kihelyezése.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a kérdéskörben több  észrevétel is érkezett, ezért  szükséges 

a  témát érintő határozatok  felülvizsgálata.   

 

Zakar Ágnes képviselő: az úttársulás pályázat  nyerteseire vonatkozó kérdésre válaszol: 

mivel módosítás miatt újratárgyalták a témát, ezért  a változásokat is  beleértve a héten 

megtörténnek a kiértesítések.    

 

Horváth Győző képviselő: szintén a súlykorlátozásra vonatkozó táblák kihelyezését sürgeti. 

 

Bese Károly  ügyintéző:  válaszol a Képviselők által feltett kérdésekre.   

 

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

szavazásra bocsátja.   

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1388   Száma: 2006.06.13/0/0/ 

Ideje: 2006.jún..13 10:19 

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 15 93.75 83.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 1 6.25 5.56 

Szavazott 16 100.00 88.89 

Nem szavazott 0   0.00 
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Távol 2   11.11 

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 - 

Magyar Judit Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 

Simonyi György Igen - 

Szegő Eta Igen - 

Wachsler Tamás Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Zsigmondi Éva Igen - 

Lakatos Pálné Tart. - 

Benkovits György Távol - 

Eszes Sándor Távol - 

 

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

 

      

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

142/2006. (VI.13.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentendre Város 

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

rendelet 18. § (6) bekezdése értelmében, a 2006. II. 07. – 2006. V. 09. közötti időszakban a 

Képviselő-testület által a Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottságra átruházott 

hatáskörben tett intézkedésről szóló beszámolót elfogadja. 

 

Felelős:  Városfejlesztési, Környezet-, Műemlékvédelmi és EU Bizottság  elnöke 

Határidő:  azonnal 

 

 

 

Beszámoló a Képviselő-testület által a Kulturális, Oktatási, Kisebbségi és Sport 

Bizottságra –a sportegyesületi pályázatokról és a Táborozás, Közművelődési és 

Nemzetközi kapcsolatok pályázatokról - átruházott hatáskörében tett 

intézkedésről 2006. március 1. – 2006. május 31. közötti időszakban tett 

intézkedésekről 

Előadó: dr. Bindorffer Györgyi  bizottság elnöke 
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dr. Dietz Ferenc polgármester:  kiegészíti a beszámolót az Euro Art találkozó 

támogatásával,  mely kimaradt a felsorolásból! Jövő szeptemberben  kerül sor az Európai  

Művésztelepek találkozójára Szentendrén. Az előkészítő intézkedések  finanszírozására 

szükséges összeget a polgármesteri keretből  kívánja  fedezni, a már szétosztott támogatásokat 

nem  bolygatja.   

 

Simonyi György képviselő:  a  2. mellékletben  szereplő  táborozási költségek támogatása 

közt nagy különbséget lát. Míg a  Barcsay Jenő Általános Iskola  700 E Ft-nyi támogatásával  

szemben a többi iskola  200 E Ft-ot kapott. Kérdezi, hogy miből adódik ekkora különbség?  

További kérdése  a  3. mellékletben található,  óvodások részére kifizetendő  támogatásra 

vonatkozik, mely az  56-os ünnepségek  finanszírozását célozza meg. Nem  tartja 

megalapozottnak  számukra ilyen  ünnepség megrendezését.  

Végül nem ért egyet azzal a döntéssel, hogy a Petőfi Kulturális és Hagyományőrző Egyesület  

székház fenntartási költségeihez   járuljanak hozzá.    

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: válaszol a feltett kérdésekre.  

 

dr. Bindorffer Györgyi  képviselő: a táborozási költség támogatásának   mértéke személyre  

szabottan került megállapításra, ebből adódnak a különbségek, nem iskolánként lett 

kalkulálva.  

Véleménye szerint az ünnepségek megrendezését már az óvodában   el kell kezdeni.  

 

Hankó László  képviselő: a Szentendre Kinizsi Honvéd SE formai hiba miatt nem kapott 

támogatást, kérdése erre vonatkozik, mit vétettek?   

 

dr. Bindorffer Györgyi  képviselő:   kéri Jakab Pétert, hogy  a szükséges iratokat biztosítsa, 

annak  hiányában nem tud információt adni.  

 

Zakar Ágnes képviselő:  egyetért az előtte szólókkal,  megerősíti az elhangzottakat.  

 

dr. Dragon Pál képviselő: a Kulturális, Oktatási, Kisebbségi és Sport Bizottság  munkáját 

nagyra  értékeli.  Néhány szóban ismerteti a  Petőfi Kulturális és Hagyományőrző Egyesület   

tevékenységét.  

 

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

szavazásra bocsátja.   

 

 

#: 1389   Száma: 2006.06.13/0/0/ 

Ideje: 2006.jún..13 10:29 

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 16 94.12 88.88 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 1 5.88 5.56 

Szavazott 17 100.00 94.44 
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Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   5.56 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Benkovits György Igen - 

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 - 

Simonyi György Igen - 

Wachsler Tamás Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Zsigmondi Éva Igen - 

Szegő Eta Tart. - 

Eszes Sándor Távol - 

 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

143/2006. (III.7.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szentendre Város Önkormányzatának 

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

rendeletének 18. § (6) bekezdése értelmében a Képviselő-testület által a Kulturális, Oktatási, 

Kisebbségi és Sport Bizottságra – a sportegyesületi pályázatokról, a Táborozás, 

Közművelődési és Nemzetközi kapcsolatok pályázatokról – átruházott hatáskörében tett 

intézkedésről a 2006. április 1. – 2006. május 31. közötti időszakban szóló beszámolóját 

elfogadja. 

 

Felelős: Kulturális, Oktatási, Kisebbségi és Sport Bizottság elnöke 

Határidő: azonnal 
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1. sz. melléklet 

 

 2006. 

Szentendre Férfi Kézilabda Club 2.000.000  

Szentendrei Női Kézilabda Egylet 950.000 

Piramis Sportegyesület Szentendre 400.000 

Szentendre Sleepwalkers Baseball SE 500.000 

Eurokapu SE 350.000 

Szentendrei Sakkiskola 500.000 

Szentendrei Egészségfejlesztő SE*** 250.000 

HKLSE Lövész 250.000 

Hegyisport Szentendre Egyesület 300.000 

Szentendre Bari Foci Suli Egyesület 200.000 

HKLSE kosárlabda 150.000 

Szentendre Korfball Club 300.000 

Párbaj Vívó Club 150.000 

Chito Kai Magyarország Alapítvány 150.000 

Püspökmajor Barátikör SC 150.000 

Püspökmajori Korfball+ Röplabda 200.000 

Presto Szabadidő Egys. 50.000 

Magyar Whusu Egys. 50.000 

Szte-i Kinizsi Honvéd SE Formai hiba 

Dunakanyar   Gyermek Viziflotta Egys. 50.000 

SE össz: 6.950.000 

Vasgyúró DSE (Barcsay) 200.000 

Farkasvár DSE (Rákóczi) 400.000 

Móricz Zs. Gimn. ISK 100.000 

Izbég Szte. DSK (Izbég) 150.000 

Ferences Gimn. 
100.000 

 

Szent András 
100.000 

 

DSE, ISK össz: 1.050.000 
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2. sz. melléklet 

Táborozási költségek csökkentésére támogatás 

 

Ssz

. 

Intézmény neve Táborszervező 

neve 

Gyermek 

száma 

Kért összeg Támogatási 

összeg 

  1 Bárczi Gusztáv 

Általános Iskola 

Sződy Zsoltné  3 fő   34.000,-Ft   34.000,-Ft 

 2 Templomdombi 

Általános Iskola 

Kelemen 

Andrásné 

 2 fő   46.000,-Ft   46.000,-Ft 

 3 Templomdombi 

Általános Iskola 

Bajkóné 

Turóczi Judit  

 2 fő   20.000,-Ft   20.000,-Ft 

 4 Barcsay Jenő 

Általános Iskola 

Neumann 

Etelka 

 7 fő 100.000,-Ft 100.000,-Ft 

 5 Barcsay Jenő 

Általános Iskola 

Németh Katalin  8 fő 105.000,-Ft 105.000,-Ft 

 6 Barcsay Jenő 

Általános Iskola 

Kucserák 

Magdolna 

 7 fő   56.000,-Ft   56.000,-Ft 

 7 Barcsay Jenő 

Általános Iskola 

Vígné Györkös 

Katalin 

 7 fő   64.000,-Ft   64.000,-Ft 

 8 Barcsay Jenő 

Általános Iskola 

Osztrogonáczné 

Petz Éva 

 1 fő   10.000,-Ft   10.000,-Ft 

 9 Barcsay Jenő 

Általános Iskola 

Sőrés Marianna  3 fő   41.000,-Ft   41.000,-Ft 

10 Barcsay Jenő 

Általános Iskola 

Kolozsvári 

Marianna 

 2 fő   32.000,-Ft   32.000,-Ft 

11 Barcsay Jenő 

Általános Iskola 

Rózsa Andrea 

Krisztina 

 3 fő   45.000,-Ft   45.000,-Ft 

12 Barcsay Jenő 

Általános Iskola 

Pintér Krisztina  5 fő   87.000,-Ft   87.000,-Ft 

13 Barcsay Jenő 

Általános Iskola 

M. Göndör Éva  7 fő   47.000,-Ft   47.000,-Ft 

14 Barcsay Jenő 

Általános Iskola 

Gerlai Péterné  8 fő   62.000,-Ft   62.000,-Ft 

15 Barcsay Jenő 

Általános Iskola 

Csirke Endréné  5 fő   52.000,-Ft   52.000,-Ft 

16 Vujicsics Tihamér 

Zeneiskola 

Beráné Zakar 

Katalin 

15 fő 120.000,-Ft 120.000,-Ft 

17 Szent András 

Általános Iskola 

Tarján Ambrus 11 fő   44.000,-Ft   44.000,-Ft 

 Összesen:  96 fő 965.000,-Ft 965.000,-Ft 
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3.sz melléklet 

Közművelődési programok támogatása 

 

Ssz. Intézmény neve Pályázat rövid leírása Igényelt összeg Támogatási összeg 

  1 KAMMAT csoport Fiatal művésznövendékek 

munkáikkal gazdagítják a város 

kulturális életét, a 2006. évi  nyári 

performance fesztiválon való 

bemutatkozáshoz 

 30.000,-Ft 30.000,-Ft 

  2 Forgács csoport Művészeti Szabadiskola nemzetközi 

hírű kortárs művészek vendéglátására 

( a támogatás fejében a csoport tagjai 

városi ünnepségeken vállalnak 

közreműködést) 

 50.000,-Ft 30.000,-Ft 

  3 Szifon Egyesület Egy internetes portál teljes körű 

működtetésére, melynek 

célközönsége a Szentendrén élő 

ifjúság (közérdekű információ, 

kapcsolatépítés generációk között,  

testvérvárosokkal, honlap egyes 

részeit lefordítják idegen nyelvre, 

prevenciós informálás, felvilágosítás, 

drogelleni harc, interaktív térkép 

készítése, stb) 

 50.000,-Ft 30.000,-Ft 

  4 IKON csoport 2006 évi IKON Nap megrendezésére 120.000,-Ft 25.000,- Ft 

  5 BIG 
Repülés című kiállítás /11 
szentendrei festő anyagának 
kiállítása 

200.000,-Ft 30.000,-Ft 

  6 Barcsay Jenő 

Általános Iskola Kézműves Szakkör éves 
munkájához 

  50.000,-Ft 30.000,-Ft 

  7 Regős Anna és 

Regős István 

galéria 

tulajdonosok 

3 kiállítás megrendezéséhez kér 

támogatást, összeget nem határozott 

meg 

   ------------------- 

  8 Izbégi Általános 

Iskola Népdalverseny lebonyolítására 
 60.000,-Ft 30.000,-Ft 

  9 Nagycsaládosok 

Egyesülete 

 2006-ban 8 kézműves foglalkozásra   40.000,-Ft 30.000,-Ft 

10 Pismány 

Barátainak 

Egyesülete 

Pismányi szőlő és borkultúra 

felelevenítése 
100.000,-Ft   ------------------- 

11 TURUL Ijász-

Lovasíjász 

Egyesület 

Városi rendezvényeken történő 

részvétel költségeihez (lovak 

szállíttatása, stb) 

  50.000,-Ft 30.000,-Ft 

12 Erdei Iskola 

Alapítvány 

„Sétálj velünk Szentendrén”  

tematikus füzetek készítéséhez 
100.000,-Ft 25.000,- Ft 
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13 II. Rákóczi F. Álat. 

Isk. és Gimn. Kézműves és sütő szakkör 
költségeihez 

  50.000,-Ft 30.000,- Ft 

14 Söndörgő 

Kulturális 

Egyesület 

Söndörgő és Vujicsics Tihamér 

emlékfesztivál 
1.500.000,-Ft 30.000,-Ft 

15 Templomdombi 

Általános Isk. Vizuális Műhely Föld napi 
programjára 

  50.000,-Ft 30.000,-Ft 

16 Bimbó utcai 

Tagóvoda 

Óvodások részére 56-os ünnepség 

megrendezése a Kálvária dombon, 

amely eseményt a népzenén keresztül 

mutatnák be a támogatást a 

közreműködő népzenészek 

kifizetésére kérik 

100.000,-Ft 25.000,-Ft 

17 Együtt Egymásért 

Európában 

Egyesület 

Dunakanyar 

Foltvarró Köre 

Nyári foltvarró tábort rendeznek, 

ehhez egy új varrógépet is 

szeretnének vásárolni 

  60.000,-Ft 30.000,-Ft 

18 Petzelt József 

Szakközépiskola és 

Szakiskola 

„Önközművészkedési” Alkotótábor 

fogyóeszközvásárlásra 
100.000,-Ft 30.000,-Ft 

19 Élő Táj Egyesület 
Tanösvény túrák szervezése 

  32.000,-Ft 30.000,-Ft 

20 Petőfi Kulturális és 

Hagyományőrző 

Egyesület 

Székház fenntartási költségeihez 
a hetente megrendezésre kerülő 
kulturális és történelmi előadások 
lebonyolításához 

140.000,-Ft 30.000,-Ft 

21 II. Rákóczi F. Ált. 

Isk. és Gimn. Témahét Rákóczi életében 
  70.000,-Ft 30.000,-Ft 

22 Szentendrei 

Keramikusok 

Alkotó Közössége 

Évente kiállításokat szerveznek és két 

katalógus készítését tervezik 
2.100.000,-Ft   ------------------- 

23 Kossuth Lajos 

Nyugdíjas Klub 

Hagyományos karácsonyi ünnepi 

műsor költségeire 
150.000,-Ft 25.000,-Ft 

24 Szentendrei 

Honvéd Kulturális 

Egyesület 

Kiállítás meghívók készítésére , 

valamint ’56-os vetélkedő 

megrendezésére 

150.000,-Ft 25.000,-Ft 

25 CÉH Galéria Rendszeres kiállítások 

megrendezésének támogatására 
  40.000,-Ft 

 

30.000,-Ft 

26 Szentendrei 

Nyugdíjas 

Egyesület 

A 150 fős SzNyE éves 
programjainak támogatására 

150.000,-Ft 30.000,-Ft 

27 Péter-Pál 

Alapítvány „István a király”beregszászi 
előadásuk költségeinek 
csökkentésére 

500.000,-Ft 30.000,-Ft 
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28 Hypp O”Drom 

PROJECT Zenei 

Műhely 

Nyomdaköltségre és saját CD–jük 
további gyártására 

  60.000,-Ft   ------------------- 

29 II. Rákóczi F- Ált. 

Isk. és Gimn. 

Szentendre „titkainak” bemutatása, 

rejtett szépségek történeteink 

egybegyűjtése gyerekszemmel című 

kiadvány készítéséhez 

200.000,-Ft 30.000,-Ft 

30 Szentendrei Régi 

Művésztelep 

Kulturális 

Egyesület 

Az egyesület működéséhez, EURO 

ART tagdíjára 
330.000,-Ft   ------------------- 

31 Szentendrei 

Fiatalok Zenei 

Kultúrájáért 

Alapítvány 

Koncertsorozat létrehozásához, 

szentendrei fiatal tehetségek zenészek 

felkutatása, támogatása 

  50.000,-Ft 30.000,-Ft 

32 Izbégi Általános 

iskola 

Budai hegyekbe kirándulás - 3 

rászoruló gyermek támogatása 
  30.000,-Ft 30.000,-Ft 

 Összesen:  6.712.000,-Ft 780.000,-Ft 

 

 

 

 

 

1. Sürgősségi indítvány Vis maior pályázat benyújtására az Alkotmány utcai pince 

beszakadás hatástalanítására 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester  

 

  

dr. Dietz Ferenc polgármester:  a pince felderítése jelenleg is folyik, egyelőre  nem 

állapítható meg, hogy kinek a tulajdonába tartozik a pincerészlet.  A kárelhárítás  sürgős  a 

balesetveszély  miatt.  

Szavazásra bocsátja  a határozati javaslatot.   

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1390   Száma: 2006.06.13/1/0/ 

Ideje: 2006.jún..13 10:31 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 17 100.00 94.44 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 17 100.00 94.44 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   5.56 
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Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Benkovits György Igen - 

dr. Bindorffer Györgyi Igen - 

dr. Dietz Ferenc 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 - 

Simonyi György Igen - 

Szegő Eta Igen - 

Wachsler Tamás Igen - 

Zsigmondi Éva Igen - 

Zakar Ágnes Távol - 

 

 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

144/2006. (VI.13.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szentendre Alkotmány úti pinceomlás 

miatt és annak hatástalanítása céljából a Pest Megyei Területfejlesztési Tanácshoz 

benyújtandó vis maior pályázathoz csatolás szükségességéből – hivatkozva a decentralizált 

helyi önkormányzati fejlesztési támogatási programok előirányzatai, valamint a vis maior 

tartalék felhasználásának részletes szabályairól szóló 295/2005. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § 

(2) bekezdésének b) pontjára – az alábbi nyilatkozatot teszi: 

1. az Önkormányzat nem rendelkezik biztosítással, a káreseménnyel kapcsolatosan.  

2. az Önkormányzat a károsodott ingatlanokban ellátott feladatát más – tulajdonában álló – 

ingatlanában nem tudja ellátni; 

3. az Önkormányzat saját erejéből – sem részben, sem egészben – a vis maior helyzetet nem 

tudja megoldani.  

 

Felelős:  Polgármester  

Határidő: azonnal 
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2. Sürgősségi indítvány az iparosított technológiával épült lakóépületek 

energiatakarékos korszerűsítése, felújítása és a lakóépületek környezete 

felújításának támogatásáról    

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester  
 

dr. Dietz Ferenc polgármester:  a pályázat lehetőséget biztosít a lakóknak arra, hogy a 

felújítás összegének 1/3 részben történő finanszírozásával  ugyanannyi támogatást kapjanak  

az államtól és az Önkormányzattól is. Több szempontból is eredményes lehet a beruházás, 

mert az energiatakarékos fűtés többszörös takarékosságot jelent majd.  A kötelezettségvállalás 

hosszútávra szól,  vonzata az Önkormányzat költségvetésének  áttekintése.   

 

Puhl Márta irodavezető:  megerősíti a Polgármester Úr által  elmondottakat. Az 

Önkormányzat  változatlanul forráshiánnyal küzd, a tartozásállomány   magas. Jelentős 

kiadásokkal kell számolni, többek közt az ÁFA tartalom változása és a személyi kiadásokkal 

kapcsolatos közterhek is  nehezítik a helyzetet. Amennyiben a Képviselő-testület úgy dönt, 

hogy  benyújtja a pályázatot, akkor a kötelezettségvállalásnak  be kell épülnie a következő évi 

költségvetésbe.   

 

Simonyi György képviselő: az előzetes bizottsági  tárgyalások során támogatták  a  

törekvést, de  a kötelezettségvállalást meg kell gondolni.  Kérdezi, hogy van-e  arra lehetőség, 

hogy az Önkormányzat pénzfizetési kötelezettség  nélkül vállalja  a  pályázaton való indulást.  

 

Puhl Márta irodavezető: véleménye szerint mivel magánszemélyekhez kötődik a  

kötelezettségvállalás,  nem lehet attól függővé tenni, hogy  lesz-e rá forrás.  A pályázatnál 

szükséges megjelölni a konkrét összeget.   

 

Radványi G. Levente  alpolgármester:  válaszol a felmerült kérdésekre, majd hangsúlyozza  

rendkívül fontosnak tartja  a lakások korszerűsítését.  A szóban forgó 5 M Ft támogatás 

mintegy 200 lakás támogatását szolgálhatná, ha a tulajdonosok a maximalizált összeget veszik 

igénybe.  Véleménye szerint átcsoportosítással  megoldható a  feladat,  sőt  javasolja az 5  M 

Ft támogatási összeg megemelését 10  M Ft-ra.  

 

Simonyi György képviselő: kérdezi, hogy az 5 M Ft  ellenében mekkora összeggel lehet 

számolni a pályázat  során?  Nem ért egyet azzal a logikával, hogy  támogassanak 

magánkézben levő lakásfelújításokat, míg az önkormányzati tulajdonú lakásokra nem tudnak 

költeni.     

 

Fülöp Zsolt képviselő: gazdasági szempontokat figyelembe véve  érdemes támogatni a 

javaslatot.   

 

Radványi G. Levente  alpolgármester:  válaszol  Simonyi György képviselő kérdésre, 

kiemelve azt a tényt, hogy  magánkézben levő ingatlanok  csatornázását  pl. sokkal nagyobb 

mértékben  támogatják, mint a jelen pályázatban szereplő  lakótelepi lakásokat.  A 

gazdaságosabbá tételt el kell indítani.  Visszalép az imént tett 10 M Ft-os javaslattól, de az 

eredetileg is szereplő  5 M Ft-os támogatásról szóló javaslatot fenntartja.  

 

Benkovits György  képviselő: ügyrendi javaslata szerint döntsenek az ügyben.  

   

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

 

#: 1391   Száma: 2006.06.13/2/0/ 

Ideje: 2006.jún..13 10:48 

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 15 83.33 83.33 

Nem 2 11.11 11.11 

Tartózkodik 1 5.56 5.56 

Szavazott 18 100.00 100.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 0   0.00 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

Benkovits György Igen - 

dr. Bindorffer Györgyi Igen - 

dr. Dietz Ferenc 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 - 

Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 

Wachsler Tamás Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Zsigmondi Éva Igen - 

Simonyi György Nem - 

Szegő Eta Nem - 

Lakatos Pálné Tart. - 

 

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

Szavazásra bocsátja  a határozati javaslatot.   

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1392   Száma: 2006.06.13/2/0/ 

Ideje: 2006.jún..13 10:49 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elfogadva 

Minősített szavazás 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 16 88.88 88.88 
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Nem 1 5.56 5.56 

Tartózkodik 1 5.56 5.56 

Szavazott 18 100.00 100.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 0   0.00 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Benkovits György Igen - 

dr. Bindorffer Györgyi Igen - 

dr. Dietz Ferenc 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 - 

Wachsler Tamás Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Zsigmondi Éva Igen - 

Simonyi György Nem - 

Szegő Eta Tart. - 

 

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

  

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

145/2006. (VI.13.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

 

1. 2006 évre pályázatot ír ki az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos 

korszerűsítésének, felújításának és a lakóépületek környezete felújításának támogatására 

azzal, hogy az önkormányzat támogatásként a 2006-os évben csak a benyújtott pályázatok 

továbbításában működik közre.  

Felelős:  Polgármester 

Határidő: azonnal, beszámolásra: 2006. decemberi Képviselő-testületi ülés 

 

2. az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésének, 

felújításának és a lakóépületek környezete felújításának támogatás céljára a 2007. évi 

költségvetésében 5 millió forintot biztosít, továbbá gondoskodik a hitel futamideje alatti 

önkormányzatot terhelő előirányzat éves költségvetésbe történő betervezéséről.  

Felelős:  Polgármester 

Határidő: 2007. évi költségvetés 

 

3. elfogadja a határozat mellékletét képező pályázati felhívást. 
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Felelős:  Polgármester 

Határidő: azonnal  

 

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: 

a.) Az épület külső nyílászáróinak szigetelése vagy cseréje a lakások és helyiségek 

(lépcsőházak, közös tárolók, stb.) 100 %-ában. 

b.) 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. 

c.) Az épület egy, vagy mindkét, jellemzően külső nyílászárókkal nem tagolt 

végfalának hőszigetelése. 

d.) Külső nyílászárók szigetelése, cseréje a lakások legalább 90 %-ában, 

amennyiben az épület külső falszerkezete kielégíti az érvényben lévő magyar 

hőtechnikai szabvány előírásait. 

e.) A tető teljes felületének hő- és vízszigetelése. 

f.) Az első fűtött lakószint alatti (pince feletti és/vagy árkád) födém hőszigetelése. 

g.) Az utolsó fűtött lakószint feletti (záró) födém alsó síkjának hőszigetelése. 

h.) Az épület valamennyi homlokzatának hőszigetelése. 

 

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 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, 
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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. 

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, 
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- 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 

- valamennyi lakástulajdonos hozzájárulását a felújításhoz, 

- az épület helyrajzi számát és pontos természetbeni címét, 

- a tervezett munkálatok műszaki tartalmának és volumenének pontos 

meghatározását, 

- a tervezett felújítás teljes felújítási költségét, 

- 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. 

2.) kitöltött teljes pályázati adatlapot és a hozzá tartozó mellékleteket. (Az adatlap 

és a mellékletek a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Iroda 

Városüzemeltetési Csoportjánál igényelhetők), 

3.) nyilatkozatot arról, hogy a pályázónak nincs az önkormányzat felé adótartozása, 

illetve adók módjára behajtható köztartozása, továbbá nem áll adósságrendezési 

eljárás alatt, 

4.) pályázati díj megfizetéséről szóló igazolást. (a pályázati díj összege 10.000.-Ft), 

5.) 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, 

6.) a fejlesztés teljes tervdokumentációját, 

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, 
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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). 

 

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. 

 

 

 

 

3. Sürgősségi indítvány „Szentendre egyes közútjainak felújítása” tárgyú 

közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozataláról 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester  
 

 

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

szavazásra bocsátja.   

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1393   Száma: 2006.06.13/3/0/ 
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Ideje: 2006.jún..13 10:50 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 15 88.24 83.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 2 11.76 11.11 

Szavazott 17 100.00 94.44 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   5.56 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Benkovits György Igen - 

dr. Dietz Ferenc 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 - 

Szegő Eta Igen - 

Wachsler Tamás Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Zsigmondi Éva Igen - 

dr. Bindorffer Györgyi Tart. - 

Radványi G. Levente alpolgármester Tart. - 

Simonyi György Távol - 

 

 

 

     

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

 

  

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

1462006. (VI.13.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete  



 

 38 

1. „Szentendre egyes közútjainak javítása” tárgyú közbeszerzési eljárást eredményesnek 

nyilvánítja. 

2. A 4-ÉPV Kft. (2509 Esztergom-Kertváros, Méhesvölgyi út 9.) ajánlata érvényes, mert 

az ajánlatával kapcsolatban felmerült hiányosságokat határidőben, megfelelően 

pótolta.  

A vállalkozási ár 

1. rész: Aszfalt burkolatú utak javítására bruttó 6.588   Ft/m2 

2. rész: Kockakő burkolatú utak javítására bruttó  15.000  Ft/m2 

3. rész: Földutak javítására bruttó    1.008  Ft/m2 

így a közbeszerzés 1-3. része vonatkozásában a közbeszerzési eljárás nyertese a  4-

ÉPV Kft. 

3. A BOLA ’95 Kft. (2000 Szentendre, Rózsa u. 14.) ajánlata érvényes, mert az 

ajánlatával kapcsolatban felmerült hiányosságokat határidőben, megfelelően pótolta.  

A vállalkozási ár 

4. rész: Pásztor utca felújítása bruttó    7.998.000 Ft. 

így a közbeszerzés 4. része vonatkozásában a közbeszerzési eljárás nyertese a BOLA 

’95 Kft. 

4. A SWIETELSKY Építő Kft. (1117 Budapest, Irinyi József u. 4-20.) ajánlata érvényes. 

5. A Futár Kft. (2500 Esztergom, külterület 05566/10) ajánlata a közbeszerzésekről szóló 

2003. évi CXXIX. törvény 88. § (1) bekezdés f) pontja alapján érvénytelen, mert az 

ajánlattételi felhívás 30-31. pontjaiban foglaltak ellenére nem csatolt referencia 

igazolásokat, a hiányosságokat a hiánypótlási felhívásban megjelölt határidőre sem 

pótolta, így az ajánlat nem felel meg az ajánlattételi felhívásban meghatározott 

követelményeknek.         

6. Felkéri a Polgármestert az érintettek tájékoztatására, az eljárás nyerteseivel a 

szerződés megkötésére.  

 

Határidő: 1-5 pont:  azonnal 

6. pont:    2006. június 16. 

Felelős: Polgármester  

 

 

Radványi G. Levente  alpolgármester: jelzi, hogy az előterjesztést a  Közbeszerzési 

Munkacsoport ebédszünetben  kívánja tárgyalni, ennek  függvényében  kéri a döntést 

anulálni.     

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a szavazás megtörtént, a következőt javasolja:  

megvizsgálják a Közbeszerzési Munkacsoport határozatát és szükség esetén  felülbírálják a 

Képviselő-testület most hozott döntését. 

 

 

 

 

4. Sürgősségi indítvány a VSz. Rt. számviteli rendjének esetleges megsértésével 

kapcsolatos bejelentés kivizsgálása 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester  
 

 

Lakatos Pálné képviselő:  ügyrendi javaslata szerint  zárt ülés elrendelését kéri.  
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dr. Dietz Ferenc polgármester:  szavazásra bocsátja az ügyrendi javaslatot.   

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1394   Száma: 2006.06.13/4/0/ 

Ideje: 2006.jún..13 10:52 

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 81.25 72.22 

Nem 3 18.75 16.67 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 16 100.00 88.89 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   11.11 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

dr. Bindorffer Györgyi Igen - 

dr. Dietz Ferenc 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 - 

Wachsler Tamás Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Zsigmondi Éva Igen - 

Magyar Judit Nem - 

Simonyi György Nem - 

Szegő Eta Nem - 

Benkovits György Távol - 

Radványi G. Levente alpolgármester Távol - 

 

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

 

A döntés értelmében  10.52 órától ZÁRT ülésen folytatódik  a 4. számú 

napirendi pont  tárgyalása. 

Azt követően a Képviselő-testület   az  Ötv. 12.§  (4) bekezdés b) pontja  

alapján ZÁRT  ülésen tárgyalja az  5. és a 6. napirendi pontokat.  A zárt 

ülésről külön jegyzőkönyv készül.   
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dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képviselő-testület  nyílt ülését megnyitja, megállapítja, 

hogy  a jelenlévő képviselők száma   15 fő, a testület határozat képes.   

 

 

 

 

7. Előterjesztés a Szentendre, Czóbel sétányon lévő csónaktároló bérletéről 

  Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester  
 

 

Fülöp Zsolt képviselő:  ügyrendi javaslatot tesz,  az előterjesztésben szereplő b) változatról 

szavazzanak elsőként.   

 

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

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1401   Száma: 2006.06.13/7/0/ 

Ideje: 2006.jún..13 12:04 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 11 73.33 61.11 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 4 26.67 22.22 

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 - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Horváth Győző Igen - 

dr. Kiss László Igen - 

Lakatos Pálné Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 

Wachsler Tamás Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Benkovits György Tart. - 

Eszes Sándor Tart. - 
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Hankó László Tart. - 

Magyar Judit Tart. - 

Simonyi György Távol - 

Szegő Eta Távol - 

Zsigmondi Éva Távol - 

 

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

Szavazásra bocsátja  a b) variáció szerinti  határozati javaslatot, mely a bérleti szerződés  10 

évre szóló meghosszabbítását  tartalmazza. 

  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1402   Száma: 2006.06.13/7/0/ 

Ideje: 2006.jún..13 12:04 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 10 58.83 55.55 

Nem 6 35.29 33.33 

Tartózkodik 1 5.88 5.56 

Szavazott 17 100.00 94.44 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   5.56 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

dr. Bindorffer Györgyi Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Horváth Győző Igen - 

dr. Kiss László Igen - 

Lakatos Pálné Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Wachsler Tamás Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Eszes Sándor Nem - 

Hankó László Nem - 

Magyar Judit Nem - 

Radványi G. Levente alpolgármester Nem - 

Simonyi György Nem - 

Szegő Eta Nem - 

Benkovits György Tart. - 

Zsigmondi Éva Távol - 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képviselő-testület a következő határozatot hozza:       
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Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

150/2006. (VI.13.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Szentendrei 

Városi Vízisport Egyesülettel új szerződés jöjjön létre 10 éves időtartamra 2006. július 1-től  

2016. október 31-ig.   

A bérleti szerződésbe az általános feltételeken túl az alábbi kikötéseket kell belefoglalni: 

 Az aláírt bérleti szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi a Szentendrei Városi 

Vízisport Egyesület és a Presto Sport és Szabadidő Egyesület vízi sport szakosztálya 

közötti minden lényeges kérdésre kiterjedő együttműködési megállapodás, melyben 

azt is pontosan meghatározzák, hogy a fizetendő bérleti díj hány százalékát fizetik a 

felek. 

 A Presto Sport és Szabadidő Egyesület hajóparkjának felfejlesztése érdekében 

Szentendre Város Önkormányzata azzal támogatja a Presto Sport egyesületet, hogy az 

egyesületre eső bérleti díjat 3 évig nem kell fizetnie, díjfizetési kötelezettsége 2009. 

június 1. napjától áll fenn.  

 A Szentendrei városi Vízisport Egyesületnek saját költségén 2006. december 31-ig 

külön férfi és női WC-t, valamint zuhanyozót kell kialakítania a 4441 hrsz-ú 

közterületből elkerített 363m2 alapterületű csónaktároló épületében. 

a Szentendrei Városi Vízisport Egyesület és a Presto Sport és Szabadidő Egyesület vízi 

sport szakosztálya közötti minden lényeges kérdésre kiterjedő együttműködési 

megállapodás benyújtása után felhatalmazza a Polgármestert a bérleti szerződés 

aláírására. 

 

Felelős:    Polgármester 

Határidő: 2006. június 30. 
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Szerződés száma: 560/2006/VIII.                                                        TERVEZET! 

 

Bérleti  szerződés 

a Szentendre, Czóbel sétányon lévő csónaktároló üzemeltetésére 

 

amely létrejött egyrészről Szentendre Város Önkormányzata (2000 Szentendre, Városház tér 1-

3. Képviselő: dr. Dietz Ferenc polgármester; adószám: 15395364-2-13; PIR  törzsszám: 

395368) mint Bérbeadó, másrészről  a Szentendrei Városi Vizisport  Egyesület (2000 

Szentendre, Ady Endre út 5. képviselője: Pirk Ambrus, bírósági nyilvántartási száma: 672; 

adószám: …………………….) mint Bérlő  között a mai napon, az alábbi feltételekkel: 

 

           1./ Szerződő felek megállapítják, hogy Szentendre Város Önkormányzata tulajdonában 

áll a szerződés tárgyát képező Szentendre, Czóbel sétány 4441 helyrajzi számú közterületből 

elkerített 970 m2 terület, azon 363 m2 alapterületű csónaktároló épület és a 227 m2 

alapterületű vasbeton kifutót magában foglaló ingatlan, mely  villany, víz és 

szennyvízcsatorna közművekkel ellátott. 

 

            2./ A Tulajdonos bérbe adja, Bérlő bérbe veszi  az 1./ pontban részletezett elkerített 

ingatlanrészt (továbbiakban: bérlemény) csónaktárolás  céljára. A Szentendre Városi 

Vizisport Egyesület és a Presto  Sport és Szabadidő Egyesült vízi sport szakosztálya 

együttműködési   megállapodása szerint a feleket a Szentendre Városi Vizisport Egyesület 

képviseli és vele köttetik a bérleti szerződés. Az együttműködési megállapodás jelen 

szerződés elválaszthatatlan részét képezi. A szerződés határozott, 2006. július 1-től 2016. 

október 31-ig  terjedő időtartamra szól. 

 Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a birtokba adásra határnapot nem tűznek 

ki, tekintettel arra, hogy a Szentendrei Városi Vizisport Egyesület mint korábbi bérlő birtokon 

belül van és korábbi bérleti ideje alatt is a jó gazda gondosságával használta az ingatlant. 

 

           3./ Bérlő a csónaktároló használatáért bérleti díjat  köteles fizetni.  

A bérleti díj az első évben nettó 484.600,-  Ft/év, azaz Négyszáznyolcvannégyezer-

hatszáz forint/év 

 

A megállapított bérleti díjból nettó ………………..fizet a Szentendre Város Vizisport 

Egyesület, ………………………..nettó díjat a Presto Sport és Szabadidő Egyesület. 

A Presto Sport és Szabadidő Egyesület hajóparkjának felfejlesztése érdekében Szentendre 

Város Önkormányzata azzal támogatja az egyesületet, hogy az egyesületre eső bérleti díjat 3 

évig nem kell fizetnie. Díjfizetési kötelezettsége 2009. június 1. napjától áll fenn.   

 

A bérleti díj összeget a bérbeadó által félévente kiállított számla ellenében átutalással fizeti a 

Bérlő, a Szentendrei Önkormányzat 12001008-00122568-00100003 számú költségvetési 

számlájára a számla kézhezvételétől számított 15 naptári napon belül. A bérbeadó fenntartja 
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jogát a bérleti díj évenkénti emelésére a KSH által közzétett, a tárgyévet megelőző év átlagos 

éves fogyasztói árindex változásának mértékével. 

 4./ A 3. pont szerinti bérleti díj nem tartalmazza a közüzemi díjakat  (víz, csatorna,  

elektromos fogyasztás díjait), melyeket Bérlő köteles viselni és a szolgáltatóknak  közvetlenül 

megfizetni. 

           5./   Bérlő tudomásul veszi, hogy Bérbeadó azonnali hatállyal felmondhatja a bérleti 

szerződést, ha a Bérlő  a bérleti díjat felszólítás ellenére sem fizeti meg, illetve akkor is ha a 

bérlő  a bérleményt nem csónaktárolás és vizisportolás céljára használja. 

 

            6./    Bérlő köteles a bérlemény jellegét megőrizni és azt funkciójának megfelelően 

működtetni. Köteles továbbá a csónakházat és kiegészítő műtárgyait szakszerűen gondozni, 

karbantartani, állagukat megóvni. Bérlő köteles bérbeszámítási lehetőség nélkül a saját 

költségén 2006. december 31-ig külön férfi és női WC-t, valamint zuhanyozót kialakítani. 

Az elkészült létesítmények mindennemű megtérítési igény kizárásával létrejöttükkor 

azonnal Szentendre Város Önkormányzatának tulajdonába kerülnek. 

Bérlő vállalja és törekszik arra, hogy a bérleményt elsősorban Szentendre város polgárai, az 

utánpótlás és a szabadidő-tömegsport céljaira hasznosítsa. 

 

  7./  Bérlő tudomásul veszi, hogy  minden értéknövelő beruházást csak a  tulajdonos 

előzetes hozzájárulásával és a beruházás engedélyeztetése előtt megkötött megállapodás 

alapján végezhet. A Bérlő  tudomásul veszi továbbá, hogy a szerződés a Tulajdonos által 

kezdeményezett azonnali felmondását vonhatja maga után,  

 ha a Bérlő a tulajdonos hozzájárulása nélkül olyan átalakítási munkát végez, amely az 

ingatlan állagát érinti, 

  ha megállapítást nyer, hogy nem a jó gazda gondosságával működteti a bérlet tárgyát,  

 ha a szerződésben meghatározott tevékenységtől eltérően hasznosítja a helyiségeket,  

 ha a közüzemi díjakat, illetve a bérleti díjat nem fizeti.  

 ha 2006. december 31-ig a külön férfi és női WC-t, valamint zuhanyozót nem alakítja 

ki  

Továbbá a tulajdonos követelheti az eredeti állapot helyreállítását is.  

 

           8./ Bérlő kötelezettséget vállal a csónaktároló használatával kapcsolatban előírt 

tűzrendészeti, balesetvédelmi és vagyonvédelmi előírások maradéktalan betartására.  

 

           9./ Bérlő  tudomásul veszi, hogy a csónaktárolót  a Tulajdonos hozzájárulása nélkül 

albérletbe nem adhatja, azt társaságban apportként nem szerepeltetheti, harmadik személynek 

használatra át nem engedheti. Jelen kitétel nem vonatkozik a Presto  Sport és Szabadidő 

Egyesült Vízisport szakosztálya vagy jogutódjának a szerződés időtartama alatt a 4-es és 5-ös 

tároló kizárólagos használatára az együttműködési megállapodás keretében. Az ettől eltérő 

bérlői magatartás a szerződés azonnali hatályú felmondását vonhatja maga után. 
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          10./ A Tulajdonos a Bérlő tevékenységéért felelősséget nem vállal.  

 

          11./ Jelen szerződés aláírására a Polgármestert a Képviselő-testület 150/2006(VI.13.)Kt. 

számú határozatában hatalmazta fel. 

 

          12./ Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk-nak a bérletre vonatkozó 

szabályai az irányadóak. 

Szerződő Felek jelen szerződést  elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt, jóváhagyólag aláírják.   

 

Szentendre, 2006. 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------              ------------------------------------------------ 

dr. Dietz Ferenc    dr. Molnár Ildikó                                      Pirk Ambrus 

 polgármester             jegyző            Szentendrei Városi Vizisport Egyesület 

Szentendre Város Önkormányzata                          Bérlő 

            Bérbe adó                                        
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dr. Dietz Ferenc polgármester:  ügyrendi javaslata, hogy a következő napirendi pontként  az 

Önkormányzat és a  Liliom Kft. közötti   együttműködési szerződés következzen,  majd az 

ehhez a témához kapcsolódó sürgősségi indítvány, mely  a volt TÜZÉP telep, valamint a HÉV 

állomás és környéke szabályozási tervének módosítására irányuló kérelem elfogadásáról szól.  

Szavazásra bocsátja  az ügyrendi javaslatot.   

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1403   Száma: 2006.06.13/8/0/ 

Ideje: 2006.jún..13 12:07 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 16 94.12 88.88 

Nem 1 5.88 5.56 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 17 100.00 94.44 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   5.56 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

Benkovits György Igen - 

dr. Bindorffer Györgyi Igen - 

dr. Dietz Ferenc 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 - 

Wachsler Tamás Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Zsigmondi Éva Igen - 

Simonyi György Nem - 

Szegő Eta Távol - 

 

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

 

Simonyi György képviselő:   nem ért egyet a sürgősségi indítvány  tárgyalásával, mert  az  

anyag áttanulmányozására nem tud kellő időt és figyelmet fordítani. kellő tájékozódás nélkül 

nem tud dönteni.   
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dr. Dietz Ferenc polgármester: a lehetőségekhez képest  igyekszik a minimálisra 

csökkenteni a sürgősségi indítványok számát, de előfordul  olyan kivételes eset, amikor a 

határidő  indokolja a soron kívüli tárgyalást.  Jelen esetben nem lehet megvárni az augusztusi  

rendkívüli ülést, mert kifutnak az időből. A kérdéssel azért nem lehet várni, mert korábban  

már  kötöttek egy  megállapodást parkoló létesítésről, és  ha most nem  fogadják el az 

előterjesztés  első részében levő  megállapodást,  akkor nem kerül sor konkrét megállapodásra 

és  esetlegesen perre is sor kerülhet.  Az elfogadás után a  területre konkrét Szabályozási 

Tervet  kell készíteni, ezt tartalmazza a  2. rész, ami  sürgősségi indítványként került 

beterjesztésre. A folyamat igen hosszú,   közbeszerzési pályázat  útján  kívánják kiválasztani a 

céget, aki elkészíti a Szabályozási Tervet, ami előtt valamennyi ottani tulajdonossal szükséges 

egyeztetni. Nem egy beruházó érdekének megfelelően  hoznak döntést,  ami indokolja a 

mielőbbi megtárgyalását az előterjesztésnek. Ha leveszik a napirendről,  hosszú hónapokat 

csúszik a megoldás.   

 

Magyar Judit képviselő:  ügyrendi javaslata szerint 10 perc olvasási szünetet kér.   

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:  szavazásra bocsátja  a javaslatot.    

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1404   Száma: 2006.06.13/8/0/ 

Ideje: 2006.jún..13 12:10 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 82.36 77.77 

Nem 1 5.88 5.56 

Tartózkodik 2 11.76 11.11 

Szavazott 17 100.00 94.44 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   5.56 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Benkovits György Igen - 

dr. Bindorffer Györgyi Igen - 

dr. Dietz Ferenc 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 - 

Zsigmondi Éva Igen - 

Wachsler Tamás Nem - 

Simonyi György Tart. - 

Zakar Ágnes Tart. - 

Szegő Eta Távol - 

 

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

javaslatot elfogadta, melynek idejére az ülést felfüggeszti.   

 

 

A Képviselő-testület 12.10 órától szünet tart.  
 

 

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

testület 16 fővel határozatképes.  

 

 

 

8. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzata és a Liliom 20 Ingatlan Kft. 

közötti együttműködésről 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester  

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: az ügy előzménye korábbra nyúlik vissza. Összefoglalva a 

történéseket: az előterjesztés célja a régóta vitatott  parkoló kialakítása az adott 

területen.  A szerződés  korábban az Önkormányzat és a  Micro-Invest Befektető és 

Pénzügyi Tanácsadó Kft. között 2002. december 10-i keltezéssel jött létre, melynek 

tárgya szerint a Micro-Invest Befektető és Pénzügyi Tanácsadó Kft. az Önkormányzat 

részére, közérdekű kötelezettségvállalás alapján ajándék jogcímén, a korábban 402/1 

hrsz.-ú (1 ha 2290 m2) ingatlan területéből 1810/12290-ed területet térítésmentesen az 

Önkormányzat tulajdonába adott. A Micro-Invest Befektető és Pénzügyi Tanácsadó Kft. 

a fenti 2002. december 10-i szerződésben, valamint a 2002. augusztus 6. napján 

megkötött együttműködési megállapodásban egyebek mellett vállalta, hogy az 

Önkormányzat részére az ingyenesen átadott területen 80 db parkolóhelyet teljes 

körűen kialakít (tereprendezés, aszfaltozás, szegélykövek lerakása, útburkolati jelek 

felfestése, parkolók megtervezésének stb. költségeit viseli). A jelenlegi jogutód, a Liliom 

Kft. szeretné rendezni a helyzetet. Két részből áll a megtárgyalásra váró téma:  

1. részben  szerepel az Önkormányzat tulajdonába kerülő, általuk megjelölt terület,  és a  

meghatározott határideig kiépítésre kerülő pakoló. Az 5. és a 9. pontban szereplő  tulajdonjog 

átruházásának  a parkoló létesítésének határidejére javaslatokat kér a képviselőktől.   A pontos 

hrsz-at a jogászok időközben  beírják a tervezetbe.     

2. részben szerepel a  sürgősségi indítványként bekerült  Szabályozási Terv elkészítése az 

adott területre.   

 

dr. Bindorffer Györgyi képviselő: kéri belevenni a szerződés  9. pontjába, hogy a 

kialakítandó területen a HÉV-hez legközelebb eső részen  legalább 4 mozgássérült 

parkolóhely kerüljön kialakításra.  
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dr. Kiss László képviselő:  a beruházótól kérdezi, mikorra  vállalja dátum szerint a  terület 

önkormányzati tulajdonba  való átírását  és a parkoló teljes kivitelezését?  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a határidőkre vonatkozóan jelezte az iménti 

hozzászólásában, hogy a szerződés 5. és 9. pontjában szereplő időpontokról a testület 

együttesen dönt.   

 

Illés Péter vállalkozó:  a kérdésre jelen pillanatban nem tud pontos határidővel szolgálni, 

mert a folyamat összetett és egymásra épül.  A kötelezettséget vállalják, de mert az egész 

terület rendezésével összefügg, addig nem  lehet egyes részeket kiragadni. Azt, hogy a 80 db 

P+R parkoló hol lesz kialakítva, még nem tudni, mint ahogy az imént említett mozgássérült 

parkoló  helyét sem tudja meghatározni.  Az is elképzelhető, hogy az egész HÉV állomás 

átépítésre kerül.  A  Szabályozási Terv elkészítése és az építési engedély megkapása után 

realizálódik a terület, ahol a 80 db parkolót ki lehet alakítani.  A cél, hogy a fejlesztés  minél 

hamarabb  megvalósuljon.  A két dolog összefügg. Véleménye szerint arra kellene 

véghatáridőt találni, ameddig  nekik a parkolót meg kell építeniük kötbérmentesen,  

esetlegesen azt követőleg fizetnék a kötbért, majd azután kerülne  át az Önkormányzat 

tulajdonába a terület.  Háttér információként annyit mond, hogy az előző beruházótól   a 

bankköveteléssel együtt vették át az  üzletet, tehát  az ingatlant  továbbra is terheli a bankhitel,   

miközben elindították a telkek egyesítésének folyamatát a Földhivatalnál.  ha most abból ki 

kéne emeli egy adott négyzetméternyi területet,  az rengeteg többletköltséggel járna számára, 

miközben megbonyolítaná  az  ügyet. Azzal tisztában van, hogy az Önkormányzatnak 

biztosítékra van szüksége, ezért javasolt egy  véghatáridőt ami összefügg a  Szabályozási 

Tervvel és az építési engedéllyel is.  

 

dr. Kiss László képviselő: azonos állásponton vannak,  de más megközelítésből  nézik a 

történéseket. Időrendi sorrendben más javaslata van. Előbb át kell adni az ingatlant, amit a 

Földhivatal vezessen át, majd az Önkormányzat által kijelölt területen épüljön meg a 80 db 

parkoló,  és  azután induljon el a Szabályozási Terv elkészítése.  Végül kérdezi, hogy a 

Szabályozási Terv elkészítésének költsége kit terhel?  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a Szabályozási Terv elkészítése a következő napirendi pont 

témája lesz.  

 

Wachsler Tamás  képviselő:  a sorrenddel kezdi ő is.  Ha a beruházó először átadja azt a 

területet, amit az Önkormányzat fog használni, ahhoz  először  ki kell tűzni a parkolóként 

használt területet. Kitűzni akkor lehet, ha  van Rendezési Terv.    

A garanciális kérdések jogosak,  lehet feltételes határidőt szabni,  vagy pedig mandátumot 

adni  valamely  bizottságnak, akik  erre a részre vonatkozóan megállapodást kötnek a 

vállalkozóval. Mindkét megoldás járható.  

 

Radványi G. Levente  alpolgármester: egyetért Wachsler Tamás  képviselő  sorrendre 

vonatkozó megállapításával. Kérdést intéz a vállalkozó felé: vállalja-e azt, hogy  rövid záros  

határidőn belül  kialakít egy ideiglenesen funkcionáló  80  férőhelyes  parkolót pl. murvás 

felülettel?   Részben kapcsolódva Wachsler Tamáshoz: alakítsanak ki egy  parkolót, 

szerződésben rögzítsék a  két fél kötelezettségeit, a  Szabályozási Tervet követően záros 

határidőn   belül történjen meg a vagyonátadás,  és szintén kötött határidőn belül  a már 

kiépített parkoló átadása. Felvetődött még a Szabályozási Terv  elkészítésének költsége.   

Javasolja., hogy annak költsége  a  vállalkozó terhe legyen.   

 



 

 50 

dr. Kiss László képviselő: a biztosítékot azért tartja szükségesnek, mert az előző beruházóval  

is adódott  nézeteltérés,   az előzmények alapján bizalmatlanság alakult ki benne.  

 

Illés Péter beruházó: a sorrendiség tekintetében javasolja találjanak  közös megoldást.  Az 

elhangzott ötlet nem megvalósítható, mert gyakorlatilag neki kétszer kellene ugyanazt a 

területet megvásárolnia. Az  említett ideiglenesen  létrehozott parkoló megépítését nem tartja 

gazdaságosnak, mert a ráfordított mintegy 30 millió Ft  ablakon kidobott pénz lenne.  Ennek  

a problémának a kiküszöbölésére tesz áthidaló  javaslatot:  természetesen vállalják a parkoló 

kiépítést, ami 30 millió Ft  körüli összegre tehető.  Erre legyen  valamilyen biztosítéka az 

Önkormányzatnak. Pl. a cég ad rá bankgaranciát, és az Önkormányzat lehívhatja az összeget. 

A lényeg, hogy a terület komplett szabályozását valamilyen meghatározott sorrendiség 

alapján  kell betartani.  A tulajdonjog-átadás ebből a szempontból a legrosszabb verzió, mert 

az Önkormányzatnak nem a területre van szüksége, hanem a parkolóhelyekre.    

 

dr. Kiss László képviselő:  véleménye szerint  a beruházónak előre kell parkolót építeni, ami 

nem képezheti a vállalkozása létesítésekor szükséges parkolók   számának  csökkentését.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:  megadja a szót dr. Kirchhof Attilának,  aki megválaszolja a 

felmerült kérdéseket.    

 

dr. Kirchhof Attila jogi,  egészségügyi és minőségügyi referens: összefoglalja a szerződés 

tartalmát, kiemelve a fontosabb pontokat.   

1.  pont tartalmazza az ingatlan főbb adatait.  Illés Úr prezentál ehhez tulajdoni lapot.  

2.  pontban szerepel   a jogi helyzet, ami a 2002. utáni  történések után alakult ki.  Az akkor 

még osztatlan közös tulajdonban levő 402/1 hrsz.-ú (1 ha 2290 m2) ingatlan területéből 

1810/12290-ed területet térítésmentesen az Önkormányzat tulajdonába adott a vállakozás. 

3. pontban  rögzítésre kerül a korábban vállalt  parkoló-építés, és az Önkormányzat  

tulajdonjogának bejegyzése.    

4. pont: az ajándékozás jogcímén  szereplő 402/29 hrsz-ú, Kaiser'shez legközelebb eső    

terület tulajdonjogának  rendezése  és annak következményei.  

5. pont tartalmazza a  határidőt, amennyiben a tulajdonjog bejegyzés megtörténik.   

9.  pontban lenne szó konkrétan a területen történő  parkoló kialakításáról.  

11.-12.-13. pont az Önkormányzat biztosítékait tartalmazza.  

14. pont a beruházó kötelezettségeit sorolja fel.  

A többi rész a szokásos jogszabályi részeket  tartalmazza.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: alapos és mindenre kiterjedő szerződést sikerült 

összeállítania a Hivatalnak. A parkolóhelyek elkészítésének  vonatkozásában javasolja  a 

határidőt a Szabályozási Terv  elfogadásától számított  1 vagy másfél évre  venni.  

A beruházóra  rendkívül  szigorú feltételeket ró,  magas költségvonzata van az átvállalásainak,  

a banktól az összes hozzájárulás módosítást be kell szereznie, ami  viszont az Önkormányzat 

számára a legbiztonságosabb megoldás.  

Befogadja  dr. Bindorffer Györgyi  képviselő asszonynak  a  szerződés   9. pontjára vonatkozó 

módosító javaslatát.  

 

Illés Péter beruházó:  javasolja, hogy a  4. pontban a "tulajdonjog  azonnal átszáll az 

Önkormányzatra" szövegrész úgy kerüljön megfogalmazásra, hogy a 9. pontban  rögzített 

határidő letelte után  érvényesül  az Önkormányzat  tulajdonjoga. Ennek megfelelően 

ellentételezésként a 13. pontban  szerepeltetni szükséges, hogy a 30 M Ft-ra azonnal ad egy 

bankgaranciát,  a szerződés aláírását követően  meghatározott időn belül. A bankgarancia 
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lejáratának határideje a 9. pontban rögzített  határidő. Tehát  a bankgarancia lejárat ugyanaz, 

mint a 9. pontban. Ha addig nem valósul meg a parkoló, az Önkormányzat lehívhatja az 

összeget, mint meghiúsulási kötbért.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: nem egyértelmű számára, hogy a tulajdonjog mikor szállna  

át az Önkormányzatra?  

 

Illés Péter beruházó: a tulajdonjog átírása akkor történik meg, amikor  a) megépült a 

parkoló,  

b)  nem teljesülés esetén  az Önkormányzat lehívja a bankgaranciaként megadott  összeget.  

Ebben az esetben a  30 M Ft-tal együtt átszáll a tulajdonjog is.  

A  határidő alakulása: a részletes Rendezési Terv  elkészültét követően, az építési engedélyt 

követően.  A határidő a teljes beruházás nagyságától függ. 

 

Wachsler Tamás képviselő: az Önkormányzat szempontjából biztonságot nyújtó feltételeket 

kaptak.  Ez alapján úgy véli, biztosan megépül a parkoló. A bankgarancia lehívása azt jelenti 

az üzleti élet szabályai szerint, hogy azt követően soha többet nem kap hitelt és a Kft. csődbe 

is mehet.   

Pontosítást javasol, miszerint a szerződés 4. pontjában ne határozzák meg pontosan, a 

mostani geometria szerinti  hrsz-mal ellátott   területet,  mert előre nem lehet tudni, 

hogy pontosan oda fog-e kerülni, hanem azt a területet, amit  a Rendezési Tervben majd 

a 80 db parkolóra fognak szabályozni.    

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: alapvetően bizalmi kérdésként merült fel a terület 

önkormányzati tulajdonba kerülése.    

 

dr. Kiss László képviselő: javasolja egy új  19. pont bevételét a következők szerint:  az 

elkészülő Rendezési Terv teljes  költségét a beruházó vállalja. 

  

dr. Dietz Ferenc polgármester: ez külön napirendi pontként szerepel, ezt követően 

tárgyalják majd.  

 

dr. Kiss László képviselő:  a bizalmi kérdésként említett telekkönyvi átírásnak meg kell 

történnie.  A 80 db parkolónak megfelelő négyzetméternyi terület kerüljön át az 

Önkormányzat tulajdonába.  

 

dr. Bindorffer Györgyi  képviselő: kérdezi Kiss Doktor Úrtól, hogy  osztatlan tulajdonba  

kerüljön be a terület?  Mi történik akkor, ha a Rendezési Tervben nem ott lesz  meghatározva?  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:  nem,  külön hrsz.-mal szerepel a terület,  a  Szabályozási 

Terv  pedig most készül.  

 

Wachsler Tamás  képviselő:  véleménye szerint a Rendezési Tervben pontosan fogják 

jelölni a  terület  paramétereit. Plusz garanciát ehhez kapcsolódóan be lehet tenni, hogy a 

Rendezési Terv elfogadását követő "x" napon belül  kerül sor a terület átadására, de a 

tulajdonjog fenntartásával.   

 

Illés Péter beruházó: megérti Képviselő Úr fenntartásait, de jelzi hogy a bankgarancia 

sokkal erősebb biztosíték, mint a tulajdonjog, mert míg az előző effektív készpénzt jelent, hisz 

azt az összeget neki le kell kötnie arra az időre, amíg a bankgarancia szól. Az 
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Önkormányzatnak nyilván nem az 1800 m2 földterületre van szüksége, hanem a 80 db 

parkolóra, ami 30 M Ft-ba kerül. Ha ő bankgaranciában biztosítja  az összeget és    biztosítja 

azt is, hogy valahol a területen belül  a  80 db férőhelyes parkolót megépíti, ennél nagyobb 

biztosíték nem létezik.    A tulajdonjog látszatra jobb, de valójában  nem ér annyit mint 

biztosíték. Továbbá a 402/29-es hrsz. szám valójában már nem létezik, mert időközben 

beadták a Földhivatalhoz a terület újra egyesítését. Az érintett  területen bárhol ki lehet jelölni 

a 80 db  parkolónak megfelelő  helyet,  de annak a tulajdonjog átadása az Önkormányzat 

számára rengeteg költséget és tortúrát  jelentene a jelen helyzetben.  Véleménye szerint ez 

fölösleges. A cél az, hogy a parkoló megépüljön belátható időn belül. Ha ez be van biztosítva 

bankgaranciával és határidővel, miért volna szükség ezen felül  egyéb biztosítékokra?   

 

Benkovits György képviselő: számára elfogadhatónak tűnik, hogy a Rendezési Terv 

elkészítésének határidejét  vegyék figyelembe  onnantól a  bankgarancia lép életbe 

biztosítékként.    

 

Alföldiné Petényi Zsuzsanna  főépítész: jelen pillanatban a Hivatalnál nem szerepel telek-

összevonási kérelem,  így a szóban forgó terület  önálló 402/29-es hrsz. szám alatt szerepel.  

Wachsler Tamás  képviselőnek válaszolja, hogy  az a felvetés, ami  a  Szabályozási Terv  

szerinti területen  történő parkoló-kialakításra vonatkozott,  nem csak a 4. pont módosításával 

érhető   el, hanem úgy is, ha a  9. pontban a parkoló kiépítéséről szóló részből kiemelik azt a 

szövegrészt, hogy: a  4. pontban körülírt ingatlanon.    

 

Fülöp Zsolt képviselő: a szerződés szövegét nem a testületi ülésen kell megfogalmazni.  

Most azt kel  eldönteni,  hogy most kerüljön a  területet önkormányzati tulajdonba,  vagy 

pedig  elég a bankgarancia?  A Polgármester kapjon felhatalmazást, hogy ennek megfelelően 

írja alá a szerződést.  

 

Wachsler Tamás  képviselő: jogi szempontból a jelenlegi szerződés szövege  elfogadható, 

számukra az a legnagyobb biztosíték, ha a tulajdonjoggal az Önkormányzat rendelkezik, a 

parkoló megépítésére elég a bankgarancia.    

 

Illés Péter beruházó:  a  bankgaranciát a tulajdonjog átszállás alternatívájaként  ajánlotta fel,  

mindkettő megléte  a legerősebb garanciát adja az Önkormányzat számára, de jelzi,   

eredetileg nem így tervezte. Tud adni  bankgaranciát annak az összegnek az erejéig, 

amennyibe a  telek és a parkoló kiépítésre kerül. Ebben az esetben a tulajdonjog nem száll át 

most az Önkormányzatra,  csak a parkoló megépülte után.  Esetleg akkor, ha nem épül meg a 

parkoló, akkor  lehet lehívni a bankgaranciát.  A tulajdonjog átszállást az őt érintő és  azzal 

járó tortúra és magas költség  miatt nem kívánja vállalni. Az elmúlt 4 év  negatív tapasztalata 

nyilván erre motiválja a Képviselő-testületet, de kéri,   egy másik vállalkozó  mulasztása miatt 

ne őt sújtsa a testület. Vállalta a  bankgaranciát,  kifizeti a Szabályozási Terv  készítését, több  

anyagi áldozatot hoz, de mindent nem tud vállalni.  

  

Wachsler Tamás képviselő: kérdése, hogy milyen garanciát kapnak arra, hogy a 

Szabályozási Terv    elkészítése után a terület a tulajdonukba kerül?  Megoldás lehet, ha a 

Rendezési Terv  elfogadása előtt megállapodnak arról a vállalkozóval, hogy kérnek  tőle egy 

magas összegről szóló külön bankgaranciát, amit akkor hívhatnak le, ha a Rendezési Terv  

elfogadását  követő "x"  napon belül nem kerül a tulajdonukba  az ingatlan.   

 

Lakatos Pálné képviselő:  kérdezi, hogy mit ér  a bankgarancia abban az esetben, ha 

időközben tönkremegy a cég?  
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dr. Kiss László képviselő: a legerősebb  védelem a tulajdonjog.  

 

Fülöp Zsolt képviselő:  ügyrendi javaslata szerint zárják le a vitát és döntsenek az ügyben.    

 

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

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1405   Száma: 2006.06.13/8/0/ 

Ideje: 2006.jún..13 13:06 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 15 93.75 83.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 1 6.25 5.56 

Szavazott 16 100.00 88.89 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   11.11 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

Benkovits György Igen - 

dr. Bindorffer Györgyi Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál Igen - 

Eszes Sándor Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Horváth Győző Igen - 

dr. Kiss László Igen - 

Lakatos Pálné Igen - 

Magyar Judit Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 

Wachsler Tamás Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Zsigmondi Éva Igen - 

Simonyi György Tart. - 

Hankó László Távol - 

Szegő Eta Távol - 

 

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

 

Wachsler Tamás  képviselő: a Szerződés 4. pontjában szereplő részt javasolja a 

következőképp módosítani:  "jelen szerződés aláírásával feltétlen és visszavonhatatlan 

kötelezettséget vállal arra, hogy a Rendezési Terv elfogadását követő 60 napon belül 80 db 
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parkoló kialakításához szükséges, de  legkevesebb  1800 m2 területet a Rendezési Terv 

szerint meghatározott helyen az Önkormányzat tulajdonába ad.   

A  9. pontból ki kell venni a dátumra való hivatkozást, és helyette azt kell betenni, hogy :  

" a létesítményt jelen szerződés alapján a  területre vonatkozó Szabályozási Terv   elfogadását 

követő egy éven belül térítésmentesen (ingyenesen)  az Önkormányzat tulajdonába és 

birtokába adja.  

A 10. pontban szereplő határidőhöz  is a 9. pontban megfogalmazott dátum  kerül.  

" Szabályozási Terv   elfogadását követő egy éven belül…" 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:  a konstrukció lényege, hogy nem most kerül át a 

tulajdonjog, hanem egy későbbi időpontban.  Előszerzésként utal a végelegesen megkötendő 

szerződésre.  A garancia a Rendezési Terv elfogadása, a  parkoló megépítésének biztosítására  

pedig fennáll az  50 M Ft-os   bankgarancia.  

 

Illés Péter beruházó: igen, számukra elfogadható a  javaslat.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a szerződésbe új 12. pont kerül be, melyben a felek 

meghatalmazzák az ügyvédet az adás-vételi  szerződés elkészítésével,  akinek  költségét a 

vállalkozó fedezi.     

Mindezek figyelembe vételével szavazásra bocsátja  a határozati javaslatot.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1406   Száma: 2006.06.13/8/0/ 

Ideje: 2006.jún..13 13:12 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 16 88.88 88.88 

Nem 1 5.56 5.56 

Tartózkodik 1 5.56 5.56 

Szavazott 18 100.00 100.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 0   0.00 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

Benkovits György Igen - 

dr. Bindorffer Györgyi Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Eszes Sándor Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hankó László Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Lakatos Pálné Igen - 

Magyar Judit Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 
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Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 

Simonyi György Igen - 

Szegő Eta Igen - 

Wachsler Tamás Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Zsigmondi Éva Igen - 

dr. Kiss László Nem - 

dr. Dragon Pál Tart. - 

    

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

  

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

151/2006. (VI.13.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő- testülete  

 

1. jóváhagyja a határozat mellékletét képező, a Liliom 20 Ingatlan 

Ingatlanberuházási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.- vel kötendő szerződést. 

2. felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 1. pontban meghatározott szerződést 

az Önkormányzat nevében aláírja. 

 

Határidő:  2006. június 30. 

Felelős:      Polgármester 
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Ingatlan ajándékozására, valamint parkoló létesítésére vonatkozó 

ELŐSZERZŐDÉS 

amely létrejött 

egyrészről:  

név: Szentendre Város Önkormányzata  

székhely: 2000 Szentendre, Városház tér 1-3. 

PIR törzsszám: 395368 

KSH azonosító: 1315440 

adószám: 15395364-2-13 

bank: Raiffeisen Bank Zrt. 

számlaszám: 12001008-00122568-00100003 

képviseli: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

– továbbiakban: Önkormányzat  

másrészről:  

Név: Liliom 20 Ingatlan Ingatlanberuházási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

Székhely: 1061 Budapest, Andrássy út 12.  

Cégjegyzékszám: Cg. 01-06-020366 

Adószám: 13622222-2-42 

Bankszámlaszám: ... 

Képviseli:dr. Illés Péter ügyvezető 

– továbbiakban: Beruházó  

között az alulírott napon és helyen a következő feltételekkel: 

1. A közhiteles ingatlannyilvántartás adatai alapján a szentendrei 402/6-402/30 

hrsz.-ú ingatlanok a Beruházó tulajdonát képezik a 2006. április 26.-án kelt, 

32.990/2006. számú, a Szentendrei Körzeti Földhivatal által kiállított 

tulajdonjogot bejegyző határozatára tekintettel. Az ingatlanok hiteles tulajdoni 

lap szemle másolatai, valamint a bejegyző határozat jelen szerződés mellékletét 

képezi. 

 

2. Az Önkormányzat és a terület korábbi tulajdonosa (Micro-Invest Befektető és 

Pénzügyi Tanácsadó Kft. székhelye: 1051 Budapest, József Nádor tér 5-6.) között 

2002. december 10-i keltezéssel érvényes szerződés jött létre, melynek tárgya 

szerint a Micro-Invest Befektető és Pénzügyi Tanácsadó Kft. az Önkormányzat 

részére, közérdekű kötelezettségvállalás alapján ajándék jogcímén, a korábban 

402/1 hrsz.-ú (1 ha 2290 m2) ingatlan területéből 1810/12290-ed területet 

térítésmentesen az Önkormányzat tulajdonába adott. A Micro-Invest Befektető 

és Pénzügyi Tanácsadó Kft. a fenti 2002. december 10-i szerződésben, valamint a 

2002. augusztus 6. napján megkötött együttműködési megállapodásban egyebek 

mellett vállalta, hogy az Önkormányzat részére az ingyenesen átadott területen 

80 db parkolóhelyet teljes körűen kialakít (tereprendezés, aszfaltozás, 

szegélykövek lerakása, útburkolati jelek felfestése, parkolók megtervezésének 

stb. költségeit viseli). 

 

3. Szerződő Felek megállapítják, hogy a 2. pontban meghatározott parkoló terület 

nem került kialakításra, illetve, hogy az Önkormányzat tulajdonjoga az ingatlan-

nyilvántartásba bejegyzésre nem került, arra azonban az Önkormányzatnak a 

Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezései alapján, a 

korábban megkötött (2. pontban meghatározott), tulajdonjogot keletkeztető 
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szerződés alapján tulajdonjogi igénye van, tekintettel arra is, hogy a téves 

ingatlan-nyilvántartási bejegyzés folytán sérelmet szenvedett. 

 

4. A fenti helyzet rendezésének érdekében a Szerződő Felek megállapodnak abban, 

hogy a Beruházó, mint a 402/6 - 402/30 hrsz-ú területek ingatlan-nyilvántartás 

szerinti tulajdonosa jelen szerződés aláírásával feltétlen és visszavonhatatlan 

(hozzájárulását adja ahhoz) kötelezettséget vállal arra, hogy a területre 

vonatkozó rendezési terv (képviselő- testületi) elfogadását (jóváhagyását) követő 

60 napon belül 80 férőhelyes parkoló kialakításához szükséges, de legkevesebb 

1800 m2 területet térítésmentesen (ingyenesen) Szentendre Város 

Önkormányzata tulajdonába ad a 402/6-402/30 hrsz-ú ingatlanok területéből a 

rendezési terv által meghatározott területen (helyen) (a jelenlegi HÉV- 

állomáshoz legközelebb eső területen). A tulajdonjog Földhivatali bejegyzése 

tárgyában Önkormányzat köteles eljárni. Felek megállapodnak abban, hogy az 

ingatlan ajándékozására vonatkozó végleges szerződést a területre vonatkozó 

rendezési terv (képviselő- testületi) elfogadását (jóváhagyását) követő 60 napon 

belül (külön) megkötik. Amennyiben a végleges szerződés megkötése bármely 

okból elmarad, úgy jelen szerződés alapján bármelyik fél kérheti a Bíróságtól 

annak létrehozását, tartalmának megállapítását.  

 

5. Amennyiben a szükséges területre a 4. pontban meghatározottak szerint, 

valamint a 9. pontban meghatározott létesítményre vonatkozóan is a 4., illetve a 

9. pontokban meghatározottak szerint az Önkormányzat tulajdonjoga 

(térítésmentesen) a közhiteles ingatlan- nyilvántartásba bejegyzésre kerül, úgy 

abban az esetben (e feltételek bekövetkezése esetén) az Önkormányzat lemond a 

szerződés 2.-3. pontjaiban meghatározott tulajdoni igényének érvényesítéséről, 

melyről külön írásbeli nyilatkozatot ad. 

 

6. Szerződő Felek kijelentik, hogy szerződéskötési, illetőleg szerzési képességüket 

sem jogszabály, vagy hatósági határozat nem akadályozza, abban korlátozva 

nincsenek. 

 

7. Beruházó feltétlen szavatosságot vállal a 4. pontban körülírt, az Önkormányzat 

részére térítésmentesen átadandó ingatlanterület per,- teher- és 

igénymentességéért. 

 

8. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 5. § (1) bekezdésének b) pontja 

alapján az Önkormányzatot („helyi önkormányzatokat”) teljes személyes 

illetékmentesség illeti meg. 

 

9. A Beruházó feltétlen és visszavonhatatlan kötelezettséget vállal arra, hogy a 4. 

pontban körülírt ingatlanon, saját költségén (a parkolók megtervezésének, 

engedélyezésének és teljes körű megvalósításának költségeit viseli, így különösen 

tervezés, tereprendezés, aszfaltozás, szegélykövek lerakása, útburkolati jelek 

felfestése, mozgáskorlátozottak részére legalább 4 férőhelyes parkoló kialakítása, 

parkolók megtervezésének költségeit) 80 férőhelyes, a hatályos jogszabályoknak, 

szabványoknak, műszaki előírásoknak megfelelő minőségű parkolót 

(továbbiakban:létesítmény) létesít, amely létesítményt jelen szerződés alapján, a 

területre vonatkozó rendezési terv (képviselő- testületi) elfogadását követő 1 éven 

belül térítésmentesen (ingyenesen) az Önkormányzat tulajdonába és birtokába 
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adja. A létesítmény ingatlan- nyilvántartásban történő feltüntetéséről Beruházó 

saját költségén gondoskodik. Felek kifejezetten megállapodnak abban is, hogy 

amennyiben Beruházó jelen pontban meghatározott minőségben, illetve 

határidőre a létesítményt nem készíti el, úgy – Beruházó jelen szerződésben 

vállalt kötelezettségvállalása alapján - Önkormányzat a Beruházó költségére azt 

maga is elkészíttetheti. 

   

10. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az Önkormányzat a Beruházó 9. 

pontban meghatározott kötelezettségének, maradéktalan teljesítése után, de 

legkésőbb a területre vonatkozó rendezési terv (képviselő- testületi) elfogadását 

követő 1 éven belül lép az ingatlan birtokába. A birtokba lépésig az ingatlan 

terheit a Beruházó viseli. Az Önkormányzat a birtokba lépés napjától kezdődően 

viseli az ingatlan terheit. 

 

11. Ha a Beruházó jelen szerződés 4., illetve 9. pontjaiban előírt határidőn belül nem adja 

a 4. pontban körülírt ingatlan területet (térítésmentesen) az Önkormányzat 

tulajdonába, illetve a vonatkozó jogszabályi (műszaki, szerződéses) előírásoknak 

megfelelően nem adja át a 9. pontban meghatározott létesítményt, késedelembe esik, 

köteles a késedelem minden napjára 500.000 Ft-ot/késedelmes napok száma 

késedelmi kötbérként az Önkormányzat részére megfizetni. 

 

12. Abban az esetben, ha a Beruházó hibásan teljesít (különösen, ha a létesítmény nem 

teljesen, vagy egyáltalán nem felel meg a 9. pontban meghatározott előírásoknak) a 

Beruházó 15.000.000 Ft-ot tartozik Önkormányzatnak hibás teljesítési kötbérként 

megfizetni. 

 

13. A Szerződő Felek rögzíteni kívánják, hogy ha jelen szerződés teljesítése olyan okból 

válik lehetetlenné, amely lehetetlenné (meghiúsulás) válás oka a Beruházó 

érdekkörében merült fel: a Beruházó 50.000.000 Ft-ot, mint meghiúsulási kötbért 

tartozik Önkormányzatnak megfizetni. A meghiúsulási kötbér fedezete rendelkezésre 

állásának biztosítása érdekében Beruházó (saját költségén), szerződést biztosító 

mellékkötelezettségként a szerződés aláírását követő 15 napon belül, 2008. március 

31.-ig, illetve a Beruházó jelen szerződésben vállalt kötelezettségeinek maradéktalan 

teljesítéséig bankgaranciát ad, melyben a bankgaranciát kibocsátó bank vállalja, hogy 

abban az esetben, ha jelen szerződés teljesítése olyan okból válik lehetetlenné, amely 

lehetetlenné (meghiúsulás) válás oka a Beruházó érdekkörében merült fel a Beruházó 

helyett az Önkormányzat, mint jogosult részére, az Önkormányzat első írásbeli 

felszólítására, az alapjogviszony vizsgálata nélkül 50.000.000 Ft –ot megfizet. 

Beruházó tudomásul veszi, hogy a bankgarancia nyilatkozat tervezetét az 

Önkormányzattal előzetesen, írásban egyeztetni kell.  

 

14. A Beruházó tulajdonában lévő 402/6-402/30 hrsz.-ú ingatlanok értékesítése, vagy 

a Beruházó személyében bekövetkező jogutódlás (továbbiakban együtt: jogutód) 

esetén a Beruházó kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerződésben vállalt 

kötelezettségeiről a jogutódot tájékoztatja és ebben az esetben kötelezettséget 

(készfizető kezességet) vállal jelen szerződésben foglalt Beruházói vállalásai 

teljesítéséért. Jelen pontban meghatározott feltételek várható bekövetkezéséről 

Beruházó Önkormányzatot előzetesen, írásban értesíti.       

 

15. Jelen szerződés csak írásban módosítható, vagy szüntethető meg. 
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16. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályok, 

különösen az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 

LXXVIII. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. 

törvény rendelkezései az irányadóak.  

 

17. Felek esetleges jogvitájuk elbírálására – hatáskörtől függően – a Szentendrei 

Városi Bíróság, illetve a Pest Megyei Bíróság illetékességét kötik ki. 

 

18. A Szerződő Felek jelen szerződés aláírásával egyidejűleg meghatalmazzák 

…………… ügyvédet, hogy a jelen előszerződésüket, valamint az annak alapján 

kötendő végleges ajándékozási szerződést megszerkessze, ellenjegyezze és 

gondoskodjon az ajándékozással érintett ingatlan, valamint a parkoló létesítmény 

Önkormányzati tulajdonjogának ingatlan nyilvántartásba történő bejegyzéséről. 

Az eljáró ügyvéd megbízási díját, költségeit Beruházó viseli. …. Ügyvéd jelen 

szerződés aláírásával a megbízást elfogadja. 

 

19. Szentendre Város Önkormányzatának polgármestere Szentendre Város 

Önkormányzat Képviselő- testületének …/2006. () Kt. számú határozata alapján 

jogosult jelen szerződés aláírására. 

 

Felek a jelen szerződést, mint ügyleti akaratukat minden tekintetben megfelelően 

rögzítő dokumentumot - képviselet esetén a képviseletre vonatkozó szabályok 

figyelembe vételével - jóváhagyólag írják alá. 

Szentendre, 2006….  

…………………………..    …….…………………… 

 …………………………………………………. 

dr. Dietz Ferenc dr. Molnár  Ildikó dr. Illés Péter 

polgármester jegyző ügyvezető Igazgató 

Szentendre Város Önkormányzata Liliom 20 Ingatlan Kft. 

Szerkesztette és ellenjegyezte: 

…………………………………………………………….. 

 

dr. ……………………. 

Ügyvéd 

 

 

 

9.  Sürgősségi indítvány a volt TÜZÉP telep, valamint a HÉV állomás és környéke 

szabályozási tervének módosítására irányuló kérelem elfogadásáról 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester  
 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: az imént lefolytatott  egyeztetést követően a  következő 

módosítást kell figyelembe venni a szabályozási terv elkészítése során: 

 

1. Az Önkormányzati elvárások megfogalmazása a Szabályozási Tervvel 

összefüggésben ; 
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2. A szabályozási tervet készítő, koordináció kiválasztása  közbeszerzési eljárás 

keretében, valamint annak tervezési programjának előkészítő munkáit is végző, 

koordináló cég kiválasztása közbeszerzési eljárás keretében; 

3. A tervezési program meghatározása az összes szereplő érdekeinek és elvárásainak 

figyelembe vételével (VOLÁNBUSZ, Liliom 20 Ingatlan Kft., BKV Rt., 

Önkormányzat stb.); 

4. Ötletpályázat lebonyolítása; 

5. Az ötletpályázat eredményeinek figyelembe vételével a szabályozási terv 

elkészítése; 

6. Szabályozási terv elfogadása. 

A határozati javaslat tartalmazza azokat a pontokat, amelyeket  Alföldiné Petényi Zsuzsanna 

főépítész asszony állított össze.  

 

Wachsler Tamás  képviselő:  javasolja, hogy a  testület  az eljárást lezáró döntés 

meghozatalát adja át a Költségvetési,  Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottságnak.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a javaslatot befogadja.  További kiegészítésként  a határozati  

javaslat 2. pontja  a következőképp  hangzik:  

"…felkéri a Polgármestert a háromoldalú tervezői megállapodás aláírására. 

Tudomásul veszi, hogy a Szabályozási Terv elkészítésének és  a  Közbeszerzési eljárás  

lebonyolításának költségeit a    Liliom 20 Ingatlanberuházási, Kereskedelmi és Szolgáltató 

Kft. vállalja."  

Kérdezi Illés urat, hogy tudja -e vállalni a  felmerült költségeket?   

 

Illés Péter beruházó:  igen, vállalják.  Ha jól tudja, a   háromoldalú  tervezői szerződést   a 

közbeszerzési pályázat  során a dokumentációban  mellékelni kell.  Ebben az esetben nekik  

már alá kell írniuk, mivel  a Közbeszerzési eljárás  nyertese már azt írja alá.    

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: igen, így van. Jelenleg az Önkormányzat elvárásait 

fogalmazzák meg,  a közbeszerzési eljárást kiírása előtt    írják  alá a tervezői szerződést.  

 

Illés Péter beruházó:  az ötletpályázat költségeit szintén tudja vállalni.   

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:   összefoglalva: a határozati javaslat 1. pontja változatlan 

marad, az eredeti  2. pont  helyébe lép a  fentebb felolvasott kiegészített javaslat,  az eredeti 2. 

pont lesz a 3. pont és az eredeti  3. pont  átkerül  4. pontnak,  a Wachsler Tamás  által 

indítványozott  módosítással, a Költségvetési,  Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság   

megnevezésével.  

 

dr. Molnár Ildikó jegyző:  a 2. pont  kiegészül még a továbbiakkal:  

"…a  felkéri a Polgármestert a háromoldalú tervezői megállapodás aláírására. 

Tudomásul veszi, hogy a Szabályozási Terv elkészítése és  a  Közbeszerzési eljárás teljes 

költségét, valamint a területre kiírandó ötletpályázat költségeit  maximum 1.000.000 Ft 

értékben a  Liliom 20 Ingatlanberuházási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. vállalja" 

 

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

szavazásra bocsátja.   

 

 

Szavazás eredménye 
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#: 1407   Száma: 2006.06.13/9/0/ 

Ideje: 2006.jún..13 13:22 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 17 94.44 94.44 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 1 5.56 5.56 

Szavazott 18 100.00 100.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 0   0.00 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

Benkovits György Igen - 

dr. Bindorffer Györgyi Igen - 

dr. Dietz Ferenc 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 - 

Simonyi György Igen - 

Szegő Eta Igen - 

Wachsler Tamás Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Zsigmondi Éva Igen - 

dr. Kiss László Tart. - 

 

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

  

   

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

152/2006. (VI.13.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő- testülete  

1. a Rózsa u. – Dózsa György út – Dunakanyar krt – Vasúti villasor – Kőzúzó u. által 

határolt területre készítendő szabályozási terv vonatkozásában az alábbi elvárásokat 

fogalmazza meg: 
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- P+R parkolás feltételeinek megteremtése, legalább 200 db (intézményeket kiszolgáló 

férőhelyeken felüli) parkolóhely kialakítása 

- csomópont rendezése (közlekedésrendezés a Rózsa utcától a Vasúti villasorig) 

- intermodális csomópontban új városi, kistérségi intézmények helyének megteremtése 

- Vasúti villasor és mögöttes lakóterület nyugalmának biztosítása 

- építészetileg egységes Szentendre „Belváros kapu” térségi és turisztikai központ –

fogadóhely kialakulása.  

- alapvető városi elvárás, hogy az új épületegyüttes fogja össze a jelenleg szétszórt 

beépítést (Kaiser’s blokk – Volán pavilonok). Szervezze földszint + 1 szintes, igényes, 

Szentendre léptékéhez igazodó tömegekbe. Ez a beépítés a Vasúti villasoron is 

földszint + 1 szintes tömegekbe rendeződve javasolt, földszintjén üzletek 

megjelenésével. 

 

2. felkéri a Polgármestert a háromoldalú tervezői megállapodás aláírására. 

Tudomásul veszi, hogy a Szabályozási Terv elkészítésének és  a  Közbeszerzési eljárás 

lebonyolításának teljes költségét, valamint a területre kiírandó ötletpályázat költségeit  

maximum 1.000.000 Ft értékben a  Liliom 20 Ingatlanberuházási, Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft. vállalja.  

 

3. felkéri a Polgármestert és a Közbeszerzési Munkacsoportot, hogy a jóváhagyott 

„Közbeszerzési Szabályzat” alapján, közbeszerzési eljárás keretében gondoskodjon a 

szabályozási tervet készítő cég kiválasztásáról és ezzel egyidejűleg a 2006. évi 

Közbeszerzési tervet módosítja.  

 

4. az eljárást lezáró döntés meghozatalát a  Költségvetési,  Pénzügyi és 

Vagyongazdálkodási Bizottságra   ruházza át.  

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő: 1. és 2.  pont: azonnal 

   3. pont: 2006. július 31. 

4. pont: 2006. szeptemberi testületi ülés   

 

 

 

Wachsler Tamás  képviselő távozik az ülésteremből, a jelenlévő képviselők 

száma:  16 fő.   

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ügyrendi javaslata szerint az  Óvoda Intézmény-vezetőjének 

megbízásáról szóló előterjesztés következzen megtárgyalásra.  

 

Zakar Ágnes képviselő:  a javaslattal egyetért, és  a gondolatot továbbfűzve  javasolja, hogy 

azt követően az ehhez kapcsolódó Óvodai férőhely bővítés realizálása a HM finanszírozásával 

című napirendi pontot vegyék sorra.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:   szavazásra bocsátja  a javaslatot.  

 

  Szavazás eredménye 
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#: 1408   Száma: 2006.06.13/10/0/ 

Ideje: 2006.jún..13 13:26 

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 87.50 77.77 

Nem 1 6.25 5.56 

Tartózkodik 1 6.25 5.56 

Szavazott 16 100.00 88.89 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   11.11 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

Benkovits György 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 - 

Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 

Simonyi György Igen - 

Szegő Eta Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Zsigmondi Éva Igen - 

Magyar Judit Nem - 

dr. Bindorffer Györgyi Tart. - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

Wachsler Tamás Távol - 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képviselő-testület az ügyrendi javaslat elfogadta.       

 

 

A napirendi pont az Ötv. 12. § (4) bekezdés a) pontja  alapján zárt ülésen  

tárgyalandó, melyről külön jegyzőkönyv készül.   

 

A  nyílt ülést 13.28 órakor  bezárja.   
 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a nyílt ülést megnyitja, megállapítja, hogy a testület 16 

fővel határozatképes.  

   

 

11.   Előterjesztés Óvodai férőhely bővítés realizálása a HM finanszírozásával 
Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 
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dr. Dietz Ferenc polgármester: a Honvédelmi Minisztériummal történt korábbi egyeztetések  

alapján köztudott, hogy nem az eredeti helyszínen (Vasúti Villasor)  valósul meg az óvoda 

bővítése,  kedvezőbb  a Kálvária úti Szivárvány  tagóvoda csoportszobával való  bővítése.   

 

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

szavazásra bocsátja.   

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1410   Száma: 2006.06.13/11/0/ 

Ideje: 2006.jún..13 13:30 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 15 93.75 83.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 1 6.25 5.56 

Szavazott 16 100.00 88.89 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   11.11 

Összesen 18   100.00 

 

Megjegyzés: 

dr. Bindorffer Györgyi Igen - 

dr. Dietz Ferenc 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 - 

Simonyi György Tart. - 

Benkovits György Távol - 

Wachsler Tamás Távol - 

 

     

dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képviselő-testület az óvoda bővítésére vonatkozó   

javaslatot  elfogadta. Következik az előterjesztéshez kiosztott   kiegészítő anyag  tárgyalása.  
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Radványi G. Levente  alpolgármester:  az előterjesztéshez kiosztásra került  egy kiegészítő 

anyag,  melyben az intézményvezető az óvoda melletti cca 1600 m2 nagyságú füves terület  

óvodához csatolását  kéri. Ehhez   javasolja módosításként,   hogy a 8634/69 hrsz-ú 10 ha 

4236 m2 nagyságú közterületből csak  1200 m2    terület kerüljön lekerítésre, hogy maradjon 

egy kis zöldterület még szabadon a lakótelepnek is.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:  befogadja a javaslatot.  A határozati javaslat  így kiegészül 

egy 8. ponttal, mely tartalmazza a területre vonatkozó módosításokat.   

 

Zakar Ágnes képviselő: örvendetes, hogy az óvoda kap területet, ehhez kapcsolódóan 

további javaslata:  

A határozati javaslat 8. pontjaként  szereplő szöveg: " Szentendre Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a 8634/69 hrsz-ú 10 ha 4236 m2 nagyságú 

közterületből cca 1200 m2 lekerítve a Szivárvány óvoda területéhez legyen csatolva 

játszóudvar céljára, és vállalja  a terep rendezését. Az esetleges terület-összevonásra  az 

építési engedélyezési eljárással párhuzamosan kerülhet sor.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:   milyen költségvetési keretből kívánja megvalósítani a 

karbantartást?   

 

Zakar Ágnes képviselő:  a költségvetési keretről Hankó László  képviselő-társa nyilatkozik.   

    
Hankó László  képviselő: tavalyi évről maradt    áthozott képviselői karbantartási kerete, 

aminek pontos összegét most nem tudja megmondani, de az összeget felajánlja az óvoda  

területrendezésére.  

 

dr. Molnár Ildikó jegyző:  ebben a formában a bizonytalannak látja a   terv megvalósítást. 

Szükséges egy előzetes költségbecslés.  Az  Építési  Iroda vezetője hozzávetőleges 

kalkulációja  szerint a kerítés  maga is milliós nagyságrendű beruházás. Véleménye szerint  a 

bizonytalanra nem szerencsés  kötelezettséget vállalni. Amennyiben most ki tudják deríteni a 

szükséges adatokat, akkor támogatja, egyéb esetben  pontatlannak tartja a módosítást.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: javasolja a nyári rendkívül ülés idejéig  Zakar Ágnes és 

Hankó László  képviselők egyeztessék le a szükséges információkat és készítsenek a Hivatal 

segítségével önálló képviselői indítványt, mely tartalmazza a részletes költségvetési 

kimutatást is, és az augusztusi rendkívüli ülésre  hozzák be megtárgyalásra.     

További hozzászólás nem lévén az előterjesztés-kiegészítést szavazásra bocsátja.    

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1411   Száma: 2006.06.13/12/0/ 

Ideje: 2006.jún..13 13:35 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 81.25 72.22 
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Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 3 18.75 16.67 

Szavazott 16 100.00 88.89 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   11.11 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

dr. Bindorffer Györgyi Igen - 

dr. Dietz Ferenc 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 - 

Simonyi György Tart. - 

Szegő Eta Tart. - 

Zsigmondi Éva Tart. - 

Benkovits György Távol - 

Wachsler Tamás Távol - 

 

     

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

154/2006. (VI.13.) Kt. sz. határozata: 

 
 

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 
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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 cca 

1200 m2 lekerítve a Szivárvány óvoda területéhez legyen csatolva játszóudvar céljára. 

Az esetleges terület-összevonásra  az építési engedélyezési eljárással párhuzamosan 

kerülhet sor.  

 

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: azonnal, terület-összevonásra az építési engedélyezési eljárás függvényében  

               2006. szeptember 30. 
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1. sz. példány 

HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 

INGATLANKEZELÉSI HIVATAL 

 
SZENTENDRE VÁROS 

ÖNKORMÁNYZAT 

Nyt. szám:                       

 
 

TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA  

 

 

mely egyrészről a HM Ingatlankezelési Hivatal (1095 Budapest, Soroksári út 152., postacím: 

1476 Budapest, Pf. 246., adószám: 15708601-2-51), képviseletében Csák Gábor mk. 

dandártábornok főigazgató, mint Támogató és  

 

Szentendre Város Önkormányzata (2000 Szentendre, Városház tér 1-3., postacím: 2001 

Szentendre, Pf. 54., adószám: 15395364-2-13, önkormányzati azonosító: 395368) 

képviseletében dr. Dietz Ferenc polgármester, mint Tulajdonos   

 

(a továbbiakban együtt: felek) között jött létre az alulírott helyen és időben, az alábbi 

feltételek szerint:  

 

1. Felek a Magyar Köztársaság honvédelmi minisztere és Tulajdonos között kötött 

265/8/2005. HM IKH nyt. számú megállapodás 3.) pontja alapján Budapesten, 2005. 

november 17. napján, a Magyar Honvédség 2004-2013. közötti időszakra vonatkozó 

átalakításának és új szervezeti struktúrájának kialakításáról szóló 2236/2003. (X.01.) 

Korm. határozatban foglaltak alapján – megalakításra került MH Szentendrei Kiképző 

Központ és az MH Kinizsi Pál Tiszthelyettes Szakképző Iskola állományába tartozó, 

Szentendrén, vagy annak vonzáskörzetében tartózkodási hellyel (ideiglenes lakhellyel) 

rendelkező hivatásos és szerződéses katonák óvodás korú gyermekei részére óvodai 

ellátás biztosítása céljából támogatási megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás) 

kötöttek. 

 

2. Tekintettel arra, hogy a szentendrei 787 helyrajzi számú természetben 2000 

Szentendre, Vasúti villasor 15. szám alatti, 2485 m2 térmértékű „Óvoda” megjelölésű 

belterületi ingatlanban a közoktatási intézmények elhelyezésének és kialakításának 

építési műszaki követelményeiről szóló 19/2002. (V.8.) OM rendelet szerint 

követelmények nem teljesíthetők, így például nem oldható meg kielégítő módon a 

természetes megvilágítás biztosítása, így felek abban egyeznek meg, hogy a 

Megállapodásban rögzítettek alapján Tulajdonos továbbra is a Szentendre, Vasúti 

villasor 15. szám alatti ingatlanban biztosítja a fent említett hivatásos és szerződéses 

katonák gyermekeinek a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 24. §-ban 

meghatározott törvény szerinti elhelyezését és óvodai ellátását. Ugyanakkor, 

tekintettel arra, hogy a Tulajdonos a hivatásos és szerződéses katonák óvodás korú 

gyermekei számára kizárólag a szentendrei gyermekek átirányításával tud ebben az 

ingatlanban helyet biztosítani, Támogató a Szentendrén, a Püspökmajor lakótelepen, a 

Kálvária úton található Szivárvány tagóvoda bővítéséhez nyújtja a 10.000.000 Ft, azaz 

tízmillió forint támogatást, valamint a megnövelt óvodai létszámhoz szükséges új 
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óvodai csoport indításával kapcsolatos munkaköri státuszok kiegészítéséhez, az 

óvodai munkaügyi létszámkeret bővítéséhez szükséges 2006. évi személyi 

kiadásokhoz és azok járulékaihoz az 5.000.000 Ft, azaz ötmillió forint összegű 

támogatást.  

 

3. Tulajdonos a Szivárvány tagóvoda bővítését a 2006. évi beruházásai között valósítja 

meg. 

 

4. Tulajdonos óvodai ellátási kötelezettsége a MH Szentendrei Kiképző Központ és az 

MH Kinizsi Pál Tiszthelyettes Szakképző Iskola állományába tartozó, Szentendrén, 

vagy annak vonzáskörzetében tartózkodási hellyel (ideiglenes lakhellyel) rendelkező 

hivatásos és szerződéses katonák óvodás korú gyermekei részére 2006. július 1. 

napjával áll be. 

 

5. A Megállapodás egyéb részei és rendelkezései változatlanok. 

  

 

 Budapest, 2006. május     -  n. 

 

 

Támogató Tulajdonos 

Csák Gábor mk. ddtbk. dr. Dietz Ferenc    dr. Molnár Ildikó 

HM IKH Főigazgató polgármester              jegyző 

 

 

   

  

 

12.  Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló lakások  és nem lakás céljára 

szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló …/2006. (…) Önk. 

sz. rendelet megalkotásáról 

 Előadó:  dr. Dietz Ferenc polgármester  

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:  felkéri  dr. Gerendás Gábor jogászt, hogy a beépítésre került 

módosításokról nyilatkozzon.   

 

dr. Gerendás Gábor jogász:  az előző Képviselő-testületi ülésen elhangzott  észrevételeket 

beépítették a rendeletbe, az interneten közzétették, s megküldték a lABE helyi képviselőjének 

is.  

 

Zakar Ágnes képviselő: a közzétett javaslatokhoz érkezett-e lakossági észrevétel?  

 

dr. Gerendás Gábor jogász:    nem érkezett észrevétel.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:   a polgármesteri fogadóórára  két fő  jelentkezett be,  akik 

észrevételezték, hogy az Önkormányzat  keveset   fordít anyagilag  az   intézményekre. 

Tájékoztatta őket a mai ülésről, de ma nem jöttek el.   
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Szegő Eta  képviselő: olyan önkormányzati tulajdonú lakások listáját  látja  a 3. sz. 

mellékeltben, melyeknél a   bérlőkijelölésről  nem az Önkormányzat rendelkezik, hanem a 

Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány és a Magyar Honvédség.  Véleménye szerint el 

kellene adni, mert  így nem lesz bevétele az Önkormányzatnak.     

 

dr. Gerendás Gábor jogász: a jogszabály szabályozza a a Magyar Honvédség bérlőkijelölési 

jogát.  A Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által bérlőkijelölési joggal jelzett lakások 

műteremlakások. Értékesíteni csak a bérlőkijelölő  hozzájárulásával lehetséges.  

 

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

javaslatai bedolgozásra kerültek-e?  

A rendelet-tervezet 9. § 3) bekezdésében „A kifüggesztés idejének elteltét követően a 

kifogásokat a Szociális és Egészségügyi Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület 

bírálja el.” helyett az szerepeljen, hogy : „A kifüggesztés ideje alatt tett kifogásokat a 

Szociális és Egészségügyi Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület bírálja el.” 

A rendelet-tervezet 22. § (5) bekezdés b) pontjában „a lakásban az egy főre eső szobaszám a 

0,3-at meghaladja” helyett az szerepeljen, hogy: „a lakásban az egy főre eső szobaszám a 

0,3-nál kevesebb.” 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester.  a javaslatok befogadásra kerültek.  

 

Szegő Eta  képviselő:  valamilyen megoldást találni kell.  Nem zárná le a gondolatot, 

mindenképp kér valamilyen megoldást.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:  javasolja Szegő Eta  képviselő asszonynak, készítsen 

előterjesztés-tervezetet, amennyiben van önálló képviselői indítványa.     

 

Fülöp Zsolt képviselő: második körben tárgyalják a rendeletet, ma nem  kíván  több 

módosítást tárgyalni.    

  

Battha Pál LABE  országos elnöke: az egyeztetések alapján általuk javasolt módosítások 

bekerültek a rendeletbe, nem kíván többet hozzátenni, az eladásra  vonatkozó kérdésre 

válaszol.  

 

Szegő Eta  képviselő: az imént  feltett javaslatot fenntartja, hogy a szóban forgó 3. sz. 

mellékletben szereplő lakásokat ajánlják fel megvételre a bérlőknek.  

 

  

dr. Gerendás Gábor jogi előadó:  rendeletbe ilyen kitételt nem lehet belevenni, a 

későbbiekben van rá módosító indítvány egy más formában.  

 

Simonyi György képviselő:  a rendeltet lehet a későbbiekben is módosítani.  

 

Benkovits György  képviselő:  véleménye szerint lehetne  meg lehet oldani a felmerült 

javaslatot, a  gyakorlatban   már volt hasonló, elvileg lehet rá megoldást találni, de nem most, 

továbbá úgy véli a LABE ebben most nem partner.   

 

Batta Pál LABE  országos elnöke: a műteremlakásokra vonatkozó bérkijelölési joggal  egy 

harmadik személy rendelkezik.  
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dr. Dietz Ferenc polgármester:  további kérdés,   hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja  

a  rendelet-tervezetet.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1412   Száma: 2006.06.13/13/0/ 

Ideje: 2006.jún..13 13:47 

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: 

 

Benkovits György Igen - 

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 - 

Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Zsigmondi Éva Igen - 

Szegő Eta Tart. - 

Lakatos Pálné Távol - 

Simonyi György Távol - 

Wachsler Tamás Távol - 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képviselő-testület a következő rendeletet alkotja:       
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Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

23/2006. (VI.15.) Önk. sz. rendelete 

 

az önkormányzat tulajdonában álló lakások 

 és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lakások és nem lakás céljára 

szolgáló helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 

szóló, többször módosított 1993. évi LXXVIII. törvényben (a továbbiakban: Ltv.), 

valamint a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 

(a továbbiakban: Ötv.) 79. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján az 

önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek 

bérbeadásának feltételeiről az alábbi rendeletet alkotja: 

 

ELSŐ RÉSZ 

 

LAKÁSOK ÉS NEM LAKÁS CÉLJÁRA SZOLGÁLÓ HELYISÉGEK BÉRLETE 

 

I. fejezet 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

A rendelet hatálya 

1. § 

 

(1) A rendelet hatálya a Szentendre Város Önkormányzat tulajdonában álló valamennyi 

lakásra (a továbbiakban: lakás) és nem lakás céljára szolgáló helyiségre (a továbbiakban: 

helyiség) terjed ki. A lakások – a lakás fekvése alapján – „A” és „B” övezetbe sorolandók 

be. Az övezeti besorolást jelen rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.  

(2) A víz- és csatornadíj bérlő általi fizetésének szabályait külön önkormányzati rendelet 

állapítja meg.  

 

 

A bérbeadói jogokat gyakorló és kötelezettségeket teljesítő szervek 

2. § 

 

(1) A bérbeadói jogokat és kötelezettségeket 

a) a Képviselő-testület, 

b) a Szociális és Egészségügyi Bizottság, 

c) a Szociális és Egészségügyi Bizottság a Költségvetési, Pénzügyi és 

Vagyongazdálkodási  Bizottsággal együttesen, 

d) a Polgármester, illetve 

e) a Gazdasági Ellátó Szervezet vezetője 

gyakorolja az e rendeletben meghatározott feladatmegosztás szerint. 

(2) Helyiség bérleti jogának pályázati feltételeit, valamint a nyertes pályázóval kötendő 

bérleti szerződés alapvető kritériumait az önkormányzat vagyonáról és az önkormányzati 

vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló külön helyi rendelet alapján az adott 

ügyben döntésre hatáskörrel rendelkező szerv határozza meg. 
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(3) A lakások és helyiségek kezelésével kapcsolatos bérbeadói jogokat, így különösen a lakás 

rendeltetésszerű alkalmassá tételéhez, komfortfokozatának emeléséhez, felújításához 

kapcsolódó bérbeadói hozzájárulásokat – ide beleértve az Ltv.-ben szabályozott bérleti 

szerződés felmondásának jogát, a rendelet 20. § (7) bekezdésében meghatározott 

bérbeadói jogokat, valamint lakásbérleti jog folytatásával kapcsolatos, az Ltv.-ben 

meghatározott bérbeadói jogokat is – a Polgármester gyakorolja. 

(4) Az (1)-(3) bekezdésben meghatározott szervek kötelesek ezen rendeletben meghatározott 

feladataik ellátása során egymással együttműködni, a kért adatokat haladéktalanul 

közölni, szakmai ismereteikkel egymást segíteni. 

(5) A társasházakban lévő lakások és helyiségek bérbeadása során tekintettel kell lenni a 

társasházi alapító okiratban, illetve a társasház közgyűlésének, valamint ügyintéző 

szervének határozataiban foglaltakra is. 

(6) Jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., az Ltv., valamint az Ötv. 

rendelkezései megfelelően irányadóak. 

(7) Ha jelen rendelet másként nem rendelkezik, a bérbeadói jogokat a Polgármester 

gyakorolja. 

 

II. fejezet 

A LAKÁSBÉRLET LÉTREJÖTTE 

 

A lakásbérlet jogcímei 

3. § 
 

(1) Lakásbérleti jogviszony a következő jogcímek alapján létesíthető: 

 1. Szociális helyzet alapján történő bérbeadás 

 2. Költségelven történő bérbeadás 

 3. Piaci alapon történő bérbeadás 

 4. Közérdekű célból történő bérbeadás 

 5. Bérbeadás bérlőkijelölésre vagy bérlő kiválasztására jogosult döntése alapján (Ltv. 3. § 

(3) bekezdés) 

6. Lakás bérleti jogának cseréje 

7. Minőségi lakáscsere 

8. Lakás nem lakás céljára történő bérbeadása 

9. Átmeneti lakás bérbeadása 

10. Szociális intézményből elbocsátott részére történő bérbeadás 

11. Szobabérlők házában lévő szobák bérbeadása 

(2) Lakáshasználati szerződés a jelen rendelet 27. §–ában foglalt esetben és feltételekkel 

köthető. 

(3) Lakás és helyiség csak ezen rendeletben meghatározott jogcímen és módon adható 

bérbe. 

(4)  Az üres vagy megüresedett, illetőleg új építésű lakások bérbeadási jogcímének 

meghatározásáról, a jogcímet érintő bárminemű módosításról – ha e rendelet másként 

nem rendelkezik – a Polgármester javaslata alapján a Szociális és Egészségügyi 

Bizottság valamint a Költségvetési, Pénzügyi és Vagyongazdálkodási  Bizottság 

együttesen dönt. 

(5) Bérlakásnak a lakásállományból való törléséről a Képviselő-testület dönt. 

(6) A Polgármester negyedévente köteles beszámolni a Képviselő-testületnek a megkötött 

lakásbérleti szerződésekről. 
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Általános szabályok 

4. § 

 

(1) Lakásbérleti szerződés határozott időre, határozatlan időre vagy feltétel bekövetkeztéig 

köthető. A határozott időtartam legfeljebb 5 év lehet. 

(2) A határozott idő lejártát megelőzően a bérlő kérheti a szerződés meghosszabbítását, 

melyre a bérlőt fel kell hívni. Amennyiben a bérbeadás feltételei továbbra is fennállnak, a 

bérleti szerződés legfeljebb 5 évre hosszabbítható meg.  

(3) A lakásbérleti szerződés fennállása alatt a bérlő köteles életvitelszerűen a lakásban lakni. 

A bérlő a lakásból történő két hónapot meghaladó távollétét és annak időtartamát, okát a 

(5) bekezdésben foglalt igazolások egyidejű csatolásával írásban köteles bejelenteni. 

(4) A bérlő indokoltan van távol a lakásból, ha arra 

– egészségügyi ok; 

– munkahely megváltozása; 

– tanulmányok folytatása; 

– közeli hozzátartozó tartós ápolása, gondozása 

miatt kerül sor. 

(5) A bérlőnek (3) bekezdés szerinti bejelentéséhez csatolnia kell 

– két hónapnál nem régebbi orvosi igazolását, kórházi záró jelentését vagy 

– iskola látogatási igazolását vagy 

– munkaszerződését. 

(6) Amennyiben a bérlő a (3) bekezdésben említett bejelentési kötelezettségének nem tesz 

eleget, és azt a bérbeadó felhívására sem pótolja, a bérbeadó jogosult a bérleti jogviszony 

felmondására. 

(7) Bérbeadó köteles a lakás rendeltetésszerű használatát, valamint a szerződésben foglalt 

kötelezettségek teljesítését évente egy alkalommal ellenőrizni. A bérlő arra alkalmas 

időben a lakásba történő bejutást biztosítani és az ellenőrzést tűrni köteles. 

 

Óvadék 

5. § 

 

(1) A bérlő a bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg – a szociális helyzet alapján történő 

bérbeadást kivéve – óvadék megfizetésére köteles. 

(2) Az óvadék összege a lakásra megállapított havi lakbér 3-szorosának megfelelő összeg. 

(3) Az óvadék visszafizetésekor az óvadék összege után kamat nem jár. 

(4) A bérbeadó köteles az óvadék összegét elkülönített számlán tartani. 

 

A lakásigény mértéke 

6. § 

 

A bérbe adható lakás szobaszáma (lakásigény) – az együttköltöző személyek számának 

alapulvételével – szociális bérbeadás esetén 

a) két személyig a  1,5 lakószobát, 

b) három személyig a 2 lakószobát, 

c) négy személyig a 3 lakószobát nem haladhatja meg. 

Minden további személy esetén a szobaszám önkormányzat által elismert felső határa fél 

szobával nő. 

 



 

 75 

Az épülettel és a lakással kapcsolatos költségek viselése 

7. § 

 

(1) Az épület felújítása, illetőleg a vezetékrendszer meghibásodása miatt a lakáson belül 

szükséges munkák elvégzéséről a bérbeadó köteles gondoskodni. 

(2) Szociális helyzet alapján történő bérbeadás esetében a lakás burkolatainak, ajtóinak, 

ablakainak és a lakás berendezéseinek karbantartásával, felújításával, illetőleg azok 

pótlásával, cseréjével kapcsolatos költségek viselésére a bérlő köteles. 

(3) Költségelven vagy piaci alapon történő bérbeadás esetében a lakás burkolatainak, 

ajtóinak, ablakainak és a lakás berendezéseinek karbantartásával, felújításával 

kapcsolatos költségek viselésére a bérlő, pótlásával, cseréjével kapcsolatos költségek 

viselésére a bérbeadó köteles. 

(4) A 3. § (1) bekezdés 4., 5., 8., 9., 10., 11. pontjai szerinti bérbeadási jogcímek esetében 

a költségek viselésére a szociális helyzet alapján történő bérbeadásra vonatkozó szabályok 

irányadóak. 

(5) A 3. § (1) bekezdés 6. és 7. pontjai szerinti bérbeadási jogcímek esetében a költségek 

viselésére azokat a szabályokat kell alkalmazni, amelyek a lakáscsere során újonnan 

bérbe vett lakásra vonatkoznak. 

(6) A bérbeadót terhelő kötelezettségek bérlő általi átvállalása, valamint ezen költségek 

megtérítése írásbeli megállapodás alapján lehetséges. A költségek megtérítése 

vonatkozásában jelen rendelet 20. § (7) bekezdését megfelelően alkalmazni kell. 

 

III. fejezet 

A BÉRBEADÁS RÉSZLETES SZABÁLYAI 

 

Szociális helyzet alapján történő bérbeadás 

8. § 

 

(1) Szociális, jövedelmi, vagyoni helyzet alapján lehet az erre a célra kijelölt lakást bérbe 

adni annak az igénylőnek, aki jelen §-ban meghatározott feltételeknek megfelel, és nem 

áll fenn vele szemben a (3) bekezdésben meghatározott kizáró ok. 

(2) Szociális helyzet alapján csak határozott időtartamra, és legfeljebb 5 évre szóló 

lakásbérleti szerződés köthető. 

(3) Lakás szociális helyzet alapján történő bérbeadásának feltételei: 

a) az Európai Gazdasági Térség tagállamának állampolgársága, 

b) nagykorúság, 

c) az igénylő és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, többször 

módosított 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szoctv.) 4. § (1) bekezdés c) pontja 

szerinti családjának a Szoctv. 4. § (1) bekezdés a) pontja szerinti nettó jövedelme a 

kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban a saját jogú öregségi nyugdíjminimum 

legkisebb összegének két és félszeresét nem haladja meg. Gyermekét egyedül nevelő 

szülő, egyedülálló nyugdíjas, illetőleg nyugdíjas házaspár esetén az egy főre eső 

jövedelemhatár a saját jogú öregségi nyugdíjminimum háromszorosa. 

(4) Nem köthető bérleti szerződés, illetve nem hosszabbítható meg azzal a személlyel, aki 

a) aki kérelme benyújtását megelőző 10 éven belül bérlakásáról pénzbeli térítés ellenében 

lemondott, vagy aki a kérelem benyújtását megelőző 10 éven belül a korábban az 

önkormányzattól bérelt bérlakását az Ltv., valamint a vonatkozó önkormányzati rendelet 

szerint kedvezményesen megvásárolta, 

b) akinek maga, vagy vele együttköltöző családtagjai tulajdonában, haszonélvezetében 

lakás van, vagy lakásra bérleti jogviszonya áll fenn, kivéve a lakásbérleti szerződés 
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meghosszabbításának esetét, az albérleti jogviszonyt és az átmeneti lakásra fennálló 

bérleti jogviszonyt,  

c) aki a kérelem benyújtásakor szándékosan valótlan adatot szolgáltat, illetőleg az adatok 

változásáról az önkormányzatot nem értesítette a bérbeadásról szóló döntésig, 

d) aki Szentendre Város Önkormányzat felé köztartozással, 

e) az Önkormányzattal fennálló bérleti szerződéséből eredő egyéb tartozással (különösen 

lakbér, vagy egyéb külön szolgáltatási díj, közműtartozás stb.) rendelkezik, 

f) aki szentendrei önkormányzati bérlakását a kérelme benyújtását megelőző 10 éven 

belül elcserélte, 

g) aki beköltözhető ingatlanát elidegenítette, 

h) olyan vagyonnal rendelkezik, amelynek együttes értéke a mindenkori legkisebb 

öregségi nyugdíj ötvenszeresét meghaladja.  

(5) Szociális helyzet alapján történő bérbeadásról, valamint az ilyen jogcímen bérbe adott 

lakásra vonatkozó bérleti szerződés meghosszabbításáról a Polgármester javaslata 

alapján a Szociális és Egészségügyi Bizottság dönt. 

(6) Az Önkormányzati bérlakás – szociális csereelhelyezés jogcímén – annak a személynek 

is bérbe adható, aki nem felel meg az (1)-(3) bekezdésekben foglalt feltételeknek, ha 

a) a bérlő az építésügyi, illetve az egészségügyi hatóság szerint romos, műszakilag 

elavult, vagy egészségügyi szempontból nem megfelelő lakásban él, vagy 

b) a bérlő családjában élő tartósan beteg személynek nem biztosított a különszoba, vagy 

c) a lakásban az egy főre jutó lakóterület nem haladja meg a 6 négyzetmétert. 

 

A szociális helyzet alapján történő bérbeadás eljárási rendje 

9. § 

 

(1) A lakás bérbeadására vonatkozó kérelmet jelen rendelet 2. számú mellékletét képező 

nyomtatványon a Polgármesteri Hivatalnál kell benyújtani. 

(2) A fenti feltételek teljesülése esetén az önkormányzat a kérelmezőt nyilvántartásba veszi, 

és erről a lakásigénylőt értesíti. 

(3) A várható bérbe adható lakások számához igazodóan a Képviselő-testület kétévente a 

nyilvántartott kérelmezők közül sorrendet megállapító várakozó listát állít fel.  A 

várakozó listát – annak elfogadását követően – 30 napra a Polgármesteri Hivatal  

hirdetőtáblájára ki kell függeszteni. A kifüggesztés időtartama alatt  a listával 

kapcsolatosan bárki kifogást tehet. A kifüggesztés ideje  alatt tett   kifogásokat a  

Szociális és Egészségügyi Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület bírálja el. 

(4) A konkrét lakás bérbeadására vonatkozó javaslattétel előtt ismételten meg kell vizsgálni, 

hogy a 8. §-ban szabályozott feltételek fennállnak-e. 

(5) A bérleti szerződést a bérlővel a Polgármester köti meg a Jegyző ellenjegyzése mellett.  

 

Költségelven és piaci alapon történő bérbeadás 

10. § 

 

(1) Költségelven bérbeadandó lakást annak lehet bérbe adni, akinek az egy főre eső havi 

nettó átlag jövedelme eléri a mindenkori öregségi nyugdíj minimum 2-szeresét. 

(2) Piaci alapon bérbeadandó lakást annak lehet bérbe adni, akinek az egy főre eső havi nettó 

átlagjövedelme eléri a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 3-szorosát. 

(3) Költségelven vagy piaci alapon történő bérbeadás esetén lakásbérleti szerződés legfeljebb 

5 éves határozott időtartamra köthető. 
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(4) Korábban szociális helyzet alapján bérbeadott lakás bérbeadási jogcímének költségelvűvé 

vagy piaci alapúvá történő átminősítése esetén a lakás bérleti jogát fel  

 kell ajánlani annak a személynek, aki a lakást a bérbeadási jogcím módosítását 

közvetlenül megelőzően szociális helyzet alapján bérelte és bérleti szerződése a 

határozott idő eltelte miatt szűnt meg, feltéve, hogy ezen személy az (1), illetve (2) 

bekezdés rendelkezéseinek megfelel. 

 

11. § 

 

(1) A költségelven, illetve a piaci alapon történő bérbeadás pályáztatás útján történik; a 

bérbeadói jogokat a Polgármester gyakorolja. 

(2) Azt követően, hogy valamely lakás bérbeadási jogcíme e rendelet 3. § (3) bekezdésének 

megfelelően költségelvűként, vagy piaci elvűként került meghatározásra, a Polgármester 

javaslatára a Szociális és Egészségügyi Bizottság, valamint a Költségvetési, Pénzügyi és 

Vagyongazdálkodási  Bizottság együttesen meghatározza a pályázat tartalmi elemeit, 

vagyis azokat a feltételeket, melyeknek a pályázónak meg kell felelnie, valamint azokat a 

szempontokat, melyek alapján a bérlő kiválasztására sor kerül. 

(3) A pályázati hirdetményt a hivatal hirdetőtábláján 30 napra (a kifüggesztés 

keltezésének feltüntetésével) ki kell függeszteni, valamint egy írott sajtóban és az 

önkormányzat honlapján legalább egy alkalommal közzé kell tenni. 

(4) A pályázatok benyújtására legalább 30 napot kell biztosítani. 

(5) A pályázatok beérkezését követően a bérbeadásról a Polgármester javaslatára a Szociális 

és Egészségügyi Bizottság, valamint a Költségvetési, Pénzügyi és Vagyongazdálkodási  

Bizottság együttesen dönt. 

 

Közérdekű célból történő bérbeadás 

12. § 

 

(1) A Képviselő-testület bérleti szerződést köthet olyan személlyel, akinek Szentendre 

városban történő letelepedése közérdeket szolgál. 

(2) A bérleti szerződés határozott időre vagy az alábbi feltételek valamelyikének  

bekövetkeztéig köthető: 

a) szentendrei közalkalmazotti, közszolgálati jogviszony vagy munkaviszony fennállásáig; 

b) vezetői megbízás visszavonásáig; 

c) szentendrei lakás tulajdonjogának a bérlő vagy hozzátartozója általi megszerzéséig; 

d) a bérlő haláláig. 

 

Bérbeadás bérlőkijelölésre vagy bérlő kiválasztására jogosult döntése 

alapján 

13. § 

 

Az e rendelet 3. mellékletében meghatározott lakások vonatkozásában a bérleti szerződést 

azzal kell megkötni, akit az Ltv. hatályba lépésekor hatályos külön jogszabály által 

meghatározott szerv bérlőkijelölési vagy bérlőkiválasztási jog alapján kijelöl. 
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Lakáscsere 

14. § 

 

(1) Lakás bérleti joga másik lakás bérleti vagy tulajdonjogára cserélhető. 

(2) A bérleti jog cseréjére irányuló kérelem iktatását követően az önkormányzati lakásra 

bérleti jogot szerző cserélő féltől haladéktalanul be kell kérni 

a) lakásbérleti szerződését, vagy a lakásbérleti jogviszonya fennállását tanúsító bérbeadó 

írásbeli nyilatkozatát, 

b) lakástulajdonra történő csere esetén a tulajdonában álló lakóingatlanra vonatkozó tulajdoni 

lap 30 napnál nem régebbi hiteles másolatát, 

és azt másolatban csatolni kell az iratokhoz. A fenti okiratok benyújtására 30 napot kell 

biztosítani. 

(3) A cserelakás rendeltetésszerű használatra való alkalmasságát a cserelakás helyszínen 

történő megtekintése alapján meg kell vizsgálni. 

(4) A lakás elcseréléséhez való hozzájárulást a bérbeadó megtagadhatja, ha 

a) a cserepartner (2) bekezdésben foglalt kötelezettségét határidőben nem teljesíti; 

b) a benyújtott okiratok vagy a cserelakás helyszínen történő megtekintése alapján 

kétség merül fel a cserepartner lakásbérleti vagy tulajdonjogának fennállása kérdésében; 

c) a bérlő határozott időre, vagy feltétel bekövetkeztéig szóló bérleti szerződéssel 

rendelkezik; 

d) a bérlőnek lakáshasználati díj–tartozása, lakbér vagy közüzemi díj tartozása, illetve 

bármelyik félnek Szentendrén köztartozása van; 

e) a cserélő fél az Önkormányzattal kötendő bérleti szerződés feltételeit nem vállalja. 

(5) Ha a bérbeadó a lakás elcseréléséhez hozzájárult, akkor az új bérleti szerződés feltételeit 

nem állapíthatja meg terhesebben a cserével megszűnő bérleti szerződés feltételeinél, 

kivéve, ha ehhez a csere folytán bérleti jogot szerző hozzájárul. 

(6) A bérbeadó a lakás elcseréléséhez hozzájáruló nyilatkozatához 90 napig, illetve jogvita 

esetén annak jogerős befejezéséig kötve marad. E határidő elteltével – ha az 

önkormányzati lakást nem cserélik el – a bérbeadó hozzájáruló nyilatkozata hatályát 

veszti. 

(7) A bérleti jog másik lakás bérleti jogával történő cseréje esetén a lakásokat akkor lehet 

elcserélni, ha mindegyik érintett bérbeadó hozzájárult a lakások cseréjéhez. 

 

Minőségi lakáscsere 

15. § 

 

Lakás a bérbeadó hozzájárulásával kisebb, nagyobb, magasabb vagy alacsonyabb 

komfortfokozatú lakásra cserélhető. 

 

Lakás nem lakás céljára történő bérbeadása  

16. § 

 

(1) A Képviselő-testület dönthet lakás nem lakás céljára történő bérbeadásáról, ha 

a) a lakás a kívánt célra az építésügyi szabályok figyelembevételével alkalmas, vagy 

átalakítható és  

b) az átalakítás költségeit a bérlő bérbeszámítási, megtérítési igény nélkül vállalja és  

c) a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának megfizetését szerződésben 

vállalja.  

(2) Az (1) bekezdésben alkalmazandó bérleti díj legkisebb összege: 2.500,-Ft/m2/hó. 
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(3) A bérbeadásra egyebekben – a 31. § (1)–(3) bekezdései kivételével – a jelen rendelet 

VII. fejezetében foglaltakat kell alkalmazni. 

 

Átmeneti lakás bérbeadása 

17. § 

 

(1) Az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló Városi Szolgáltató Rt. tulajdonát 

képező szentendrei belterületi 453/2 hrsz-ú, természetben a Szentendre, Szabadkai 

u. 9. sz. alatt fekvő ingatlanon található, a Városi Szolgáltató Rt. és az 

Önkormányzat közötti külön megállapodás alapján az Önkormányzat kezelésében 

álló komfortos faházak bérbeadására az alábbi szabályokat kell alkalmazni. 

(2) Az Ltv. 23. § (4) bekezdésében meghatározott esetben, illetve egyéb rendkívüli 

élethelyzetben a Polgármester legfeljebb 1 évre szóló határozott idejű bérleti 

szerződést köthet. 

(3) A bérlő a jelen rendeletben a komfortos, B övezeti besorolású lakásokra vonatkozó 

lakbér mellett az Önkormányzat részére havonta köteles megfizetni az áram-, illetve 

vízfogyasztása, mint külön szolgáltatás után kiszámlázott díjat is. 

 

Szociális intézményből elbocsátott részére történő bérbeadás 

18. § 

 

(1) Az a szociális intézményből elbocsátott személy, aki a lakásbérleti jogviszonyáról az 

intézménybe utaláskor pénzbeli térítés nélkül mondott le, a lemondással érintett 

lakással megegyező bérbeadási jogcímen, ahhoz hasonló adottságú lakás bérleti 

jogára jogosult. Amennyiben ilyen lakást a bérbeadó átmenetileg felajánlani nem 

tud, úgy a szociális intézményből elbocsátott személy átmeneti lakásra jogosult. 

(2) Az a szociális intézményből elbocsátott személy, aki a lakásbérleti jogviszonyáról az 

intézménybe utaláskor pénzbeli térítés ellenében mondott le, a jelen rendelet 

szabályai szerint juthat lakás bérleti jogához. Ez esetben a 8. § (4) bekezdés a) 

pontjának első fordulata nem alkalmazandó. 

 

Szobabérlők házában lévő szobák bérbeadása 

19. § 

 

(1) Az Önkormányzat tulajdonát képező, természetben a Szentendre, Pannónia u. 3., 

Szentendre, Sztaravoda u. 2., és Szentendre, Vasúti Villasor 15. szám alatt található 

ingatlanok a Gazdasági Ellátó Szervezet kezelésében állnak. 

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt címen található épületekben (szobabérlők háza) 

található szobák bérbeadására a Gazdasági Ellátó Szervezet vezetője jogosult azzal, 

hogy a bérbeadáshoz a Polgármester hozzájárulása szükséges (bérlőkijelölési jog). 

(3) Bérleti szerződés a jelen rendelet 12. § (2) bekezdés a) pontja szerinti feltétel 

bekövetkeztéig köthető. 

(4) A bérleti szerződést a Polgármester ellenjegyzi. 

 

 

IV. fejezet 

LAKÁSBÉRLETHEZ KAPCSOLÓDÓ SPECIÁLIS SZABÁLYOK 

 

Bérlőtársi jogviszony 

20. § 
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(1) Önkormányzati lakásra bérlőtársi szerződés jelen rendeletben meghatározott feltételek 

szerint köthető. 

(2) Bérlőtársi szerződés megkötését a bérlő és a leendő bérlőtárs együttesen, írásban kérhetik 

a bérbeadótól. 

(3) A jogosultak közös írásbeli kérelmére bérlőtársi szerződést kell kötni:  

a) a házastársakkal, valamint 

b) az élettársakkal, feltéve, hogy az élettársi kapcsolat legalább öt éve fennáll, és az élettársi 

kapcsolatból közös gyermek született  

(4) A (3) bekezdés b) pontjában foglaltak esetén nem köthető bérlőtársi szerződés, ha az 

említett hozzátartozó Szentendre város területén beköltözhető lakással rendelkezik. 

(5) Bérlőtársi szerződés már fennálló bérleti jogviszony esetén abban az esetben köthető, 

ha a bérlőnek lakbér és közmű tartozása nem áll fenn. 

(6) A (3) bekezdésben említett írásbeli kérelemhez mellékelni kell 

a) a (3) bekezdés a) pontja esetén a házassági anyakönyvi kivonatot; 

b) a (3) bekezdés b) pontja esetén az élettársi kapcsolatot igazoló hatósági 

bizonyítványt. 

 

Társbérleti jogviszony 

21. § 
 

(1) Lakásban lévő társbérleti lakrészre új társbérleti szerződést kötni nem lehet. 

(2) A megüresedő társbérleti lakrészt a lakásban maradó társbérlőnek fel kell ajánlani 

úgy, hogy az egész lakásra önálló bérleti jog keletkezzen. 

(3) Amennyiben a társbérlő az egész lakás bérleti jogára nem tart igényt, a 

megüresedett társbérleti lakrész akkor sem adható ki önálló bérletként.  

 

Hozzájárulás a lakásba történő befogadáshoz 

22. § 

 

(1) A lakásba a bérlő a bérbeadó írásbeli hozzájárulása nélkül is befogadhatja házastársát, 

gyermekét, befogadott gyermekének a gyermekét, valamint szülőjét. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott személyeken kívül a lakásba a bérlő kizárólag a Ptk. 

szerinti közeli hozzátartozóit, valamint a bérlővel jelen rendeletben szabályozottak szerint 

kötött tartási szerződés szerinti eltartót fogadhatja be a bérbeadó előzetes írásbeli 

hozzájárulása alapján. 

(3) A befogadáshoz történő hozzájárulás iránti kérelmet a bérbeadóhoz írásban kell 

benyújtani és egyben igazolni kell a közeli hozzátartozói vagy eltartói minőséget. 

(4) Az eltartó kivételével a befogadott személy közjegyző előtt köteles nyilatkozni arról, 

hogy a bérlő lakásbérleti jogviszonyának bármely okból való megszűnése esetén a 

lakást 30 napon belül elhagyja. 

(5) A hozzájárulás megtagadható, ha 

a) a bérlőnek az Önkormányzat felé bármely jogviszonyból eredő tartozása vagy 

köztartozása áll fenn 

b) a lakásban az egy főre eső szobaszám 0,3-nál kevesebb. 

  

Tartási szerződés 

23. § 
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(1) A bérlő a lakásbérleti jog folytatása ellenében tartási szerződést a bérbeadó írásbeli 

hozzájárulásával köthet. 

(2) A bérbeadó megtagadhatja a tartási szerződéshez való hozzájárulását, ha a szerződő 

felek életkora vagy egyéb körülményei alapján a bérlő tartásra nem szorul, illetőleg az eltartó 

a tartásra nem képes. 

(3) Tartási szerződésből eredő bérleti jogviszony folytatása esetén az eltartó az eltartottal 

azonos feltételekkel jogosult a bérleti jogviszony folytatására. A jelen rendelet 8. §–ában, 

valamint 10. §–ában foglalt bérbeadási feltételek nem alkalmazandók. 

 

Lakás albérletbe adása 

24. § 

 

(1) A lakást a bérlő albérletbe csak a bérbeadó előzetes írásbeli hozzájárulásával és csak 

az lakószobák 50%-ának mértékéig adhatja. 

(2) A bérlő a lakószobák 50%-át meghaladó mértékben csak arra az időre adhatja 

albérletbe a lakást, amíg a jelen rendelet 4. § (2)-(4) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően, 

a bérbeadónak előre bejelentve indokoltan van távol a lakásból. 

(3) A bérbeadó hozzájárulása nélkül történő albérletbe adás az Ltv. 25. § (4) bekezdése 

szerinti olyan súlyos szerződésszegésnek minősül, ami a lakásbérleti szerződés azonnali 

hatályú felmondását vonja maga után. 

(4) A bérbeadó az albérlő későbbi elhelyezésére kötelezettséget nem vállal. 

(5) Az albérletbe adáshoz történő hozzájárulás iránti kérelmét a bérlőnek a bérbeadóhoz 

írásban kell benyújtania és egyben csatolnia kell az albérleti szerződést. 

 

A lakásbérlet megszüntetése cserelakással vagy pénzbeli térítés fizetésével 

25. § 

 

(1) A felek a lakásra kötött szerződést közös megegyezéssel megszüntethetik úgy, hogy a 

bérbeadó a bérlőnek másik lakást ad bérbe, vagy pénzbeli térítést fizet. A másik lakás 

bérbeadása mellett pénzbeli térítés is fizethető. A másik lakás bérbeadására, a pénzbeli 

térítésre, illetve a fizetési feltételekre vonatkozó szabályokat jelen rendelet határozza 

meg. 

(2) A bérbeadó a határozatlan időre kötött bérleti szerződésnek az Ltv. 26. § (1), illetve (7) 

bekezdés szerinti felmondása esetén a bérlővel megállapodhat, hogy lakás felajánlása 

helyett részére pénzbeli térítést fizet. 

(3) A másik lakás megfelelőségénél figyelembe kell venni mindkét önkormányzati lakás 

a) komfortfokozatát, 

b) alapterületét, 

c) műszaki állapotát, 

d) lakóhelyiségeinek számát, 

e) településen és épületen belüli fekvését, 

f) lakbérét. 

(4) Ha a bérlő másik önkormányzati lakásként kisebb alapterületű, kevesebb szobaszámú, 

alacsonyabb komfortfokozatú lakás bérletét is elfogadja, úgy a pénzbeli térítés mértéke a 

két lakás éves lakbére közötti különbség tízszerese. 

(5) Ha a bérlő másik lakás helyett pénzbeli térítést fogad el, úgy a pénzbeli térítés mértéke 

a lakás Ltv. 52. § (1) bekezdése szerinti forgalmi értékének 40%–a. 

(6) Pénzbeli térítés csak akkor fizethető ki, ha 
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a) a bérlő a lakást rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotba hozta, vagy 

hozzájárult  ahhoz, hogy a fizetendő pénzbeli térítés összegéből ezen kiadásait a 

bérbeadó rendezze, így a pénzbeli térítés maradék összegére tarthat igényt, és  

b) a lakást kiürítve a bérbeadónak átadta, és  

c) határozatlan időre szóló bérleti szerződéssel rendelkezik. 

 

V. fejezet 

A LAKBÉR ÉS A LAKÁSHASZNÁLATI DÍJ 

 

A lakbér mértéke 

26. § 

 

(1) A szociális helyzet alapján történő bérbeadás esetében a lakbér mértékét a (2) 

bekezdésben meghatározott komfortfokozat, alapterület és településen belüli elhelyezkedés 

szerint meghatározott díjak alapulvételével kell meghatározni, úgy, hogy a kiszámított lakbér 

összegét csökkenteni vagy növelni kell a (3)–(4) bekezdésekben %-ban meghatározott 

csökkentő, illetve növelő tételek – a lakás minőségét, a lakóépület állapotát, a lakás 

lakóépületen belüli fekvését figyelembe vevő –  hozzászámításával. 

(2) A lakbér mértéke a lakás alapterülete, komfortfokozata és alapterülete alapján: 

"A" Övezet "B" Övezet 

A lakás komfortfokozata Ft/m2/hónap Ft/m2/hónap 

Összkomfortos 303,- 208,- 

Komfortos 215,- 143,- 

Félkomfortos 152,- 101,- 

Komfort nélküli 95,- 63,- 

(3) A (2) bekezdés szerint kiszámított lakbér összegét csökkenteni kell az alábbi tényezők 

figyelembevételével: 

Csökkentő tényezők A csökkentés %-a 

Ha a lakás vizesedik (penészedik, gombásodik) 5 

Ha a lakás az alagsorban, vagy a lakóépület 4. emeletén, 

vagy ennél magasabban helyezkedik el 

5 

Ha a lakás aládúcolt 5 

Ha a lakás felújítása 20 éve nem történt meg 5 

Ha a lakás helyiségei között nincs műszaki összefüggés 5 

Szilárd- vagy olajtüzelés esetén 5 
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(4) A (2) bekezdés szerint kiszámított lakbér összegét növelni kell az alábbi tényezők 

figyelembevételével: 

Növelő tényezők A növelés %-a 

Ha a lakáshoz kert- vagy udvarhasználat tartozik 5 

Ha a lakás a lakóépület 1-3. emeletén helyezkedik el 5 

Ha a lakás kialakítása, vagy felújítása 20 éven belül 

megtörtént 

5 

Ha a lakáshoz garázshasználat tartozik 5 

Gáz- vagy távfűtés esetén 5 

(5) Közérdekű célból történő bérbeadás, valamint átmeneti lakás bérbeadása esetén a 

fizetendő lakbér az (1)-(4) bekezdésekben meghatározottak szerint kiszámított lakbér 

kétszerese. 

(6) A költségelven történő bérbeadás esetén a bérleti díj mértéke az (1)–(4) bekezdéseknek 

megfelelően kiszámított lakbér kétszerese. 

(7) A piaci alapon történő bérbeadás esetén a bérleti díj mértéke az (1)–(4) bekezdéseknek 

megfelelően kiszámított lakbér háromszorosa. 

(8) A külön szolgáltatások díját a bérbeadó a szolgáltatás biztosításával kapcsolatosan 

felmerülő kezelési, üzemeltetési, karbantartási és felújítási költségeinek 

figyelembevételével úgy állapítja meg, hogy az ezen költségekre fedezetet nyújtson. 

(9) A költségelven, valamint a piaci alapon történő bérbeadás esetén alkalmazandó bérleti 

díjakat a Képviselő-testület évente felülvizsgálja. 

 

A lakáshasználati díj 

27. § 

 

(1) Ha az önkormányzati lakásban a lakásbérleti szerződés megszűnésekor olyan személy 

marad vissza, aki sem az Ltv., sem jelen rendelet szabályai szerint nem tarthat igényt 

elhelyezésre, köteles a lakást a szerződés megszűnésétől számított 15 napon belül elhagyni. 

Ha a lakást jogcím nélkül használó személy a lakáselhagyási kötelezettségének nem tesz 

eleget, az egyébként a jelen rendelet 26. §-a szerint fizetendő díj (lakáshasználati díj) a jogcím 

nélküli használat kezdetétől számított második hónap elteltével kétszeresére, hatodik hónap 

elteltével hatszorosára, 1 év elteltével tízszeresére emelkedik. 

(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően a jogcím nélküli lakáshasználó írásbeli 

kérelme alapján a Polgármester rendkívüli méltánylást érdemlő esetben úgy dönthet, hogy a 

lakást a jogcím nélküli lakáshasználó az adott lakás után a 26. § alapján egyébként fizetendő 

bérleti díj mértékének megfelelő mértékű lakáshasználati díj ellenében határozatlan ideig 

tovább használhatja. A jogcím nélküli lakáshasználónak kérelmében meg kell jelölnie azokat 

a rendkívüli méltánylást érdemlő okokat, melyek alapján a döntést kéri.  

(3) A Polgármester (2) bekezdés szerinti méltányossági döntésének feltétele, hogy a 

lakáshasználónak a kérelem benyújtásakor a korábbi lakásbérleti jogviszonyából eredően 

ne legyen az Önkormányzat felé fennálló esedékes pénztartozása. 
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(4) A (2)  bekezdés szerinti méltányossági döntés alapján történő lakáshasználat megszűnik, 

és a jogcím nélküli lakáshasználónak a lakást az erre vonatkozó felszólítás 

kézhezvételétől számított 30 napon belül át kell adni, ha 

a) a jogcím nélküli lakáshasználó jogviszonyából eredő fizetési kötelezettségét nem 

teljesíti, 

b) a Polgármester bármely okból a lakáshasználat megszüntetésről dönt. 

(5) A (2)–(4) bekezdésekben foglalt esetben az ott meghatározott feltételekkel a jogcím 

nélküli lakáshasználóval lakáshasználati szerződést kell kötni. 

(6) Amennyiben a jogcím nélküli lakáshasználó a Polgármester által megjelölt időpontban 

a lakást önként nem adja át, a Polgármester ettől az időponttól számított 30 napon belül 

haladéktalanul köteles a lakás kiürítése iránt bíróság előtt peres eljárást kezdeményezni, 

kivéve, ha a jogcím nélküli lakáshasználó másik lakásra tarthat igényt. 

 

Megállapodás a hátralékok rendezésére 

28. § 

 

(1) Lakbér, külön szolgáltatási díj, közüzemi díj tekintetében fennálló hátralék rendezése 

érdekében a Polgármester a bérlővel megállapodást köthet a hátralék részletekben történő 

megfizetéséről, illetve – a szociális helyzet alapján történő bérbeadás kivételével – a 

lakásbérleti szerződés meghosszabbítását a tartozás rendezéséhez kötheti. 

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában hátralék minden olyan a bérleti szerződés vagy 

jogszabály alapján az önkormányzati lakás bérlőjét terhelő fizetési kötelezettség, melyet 

az előírt esedékesség napjáig nem fizettek meg. 

(3) A hátralék elengedésére, valamint a hátralék után a Ptk. alapján járó késedelmi kamat 

elengedésére vagy mérséklésére a mindenkor hatályos költségvetési rendeletben 

meghatározott szerv jogosult. 

(4) A bérlő részletfizetés iránti kérelmében köteles saját, valamint családja jövedelmi, 

vagyoni viszonyairól nyilatkozni, illetve csatolni a nyilatkozatát alátámasztó igazolásokat 

 

Lakbérbeszámítás 

29. § 
 

(1) A bérbeadó és a bérlő írásban megállapodhat, hogy 

a) a lakást a bérlő teszi rendeltetésszerű használatra alkalmassá és látja el a 

komfortfokozatának megfelelő lakásberendezésekkel; 

b) az épülettel vagy a lakással kapcsolatos, a jelen rendelet szerint bérbeadót terhelő 

költségeket a bérlő vállalja át; 

c) a bérlő a lakást átalakítja, korszerűsíti.  

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetekben a bérlő – a bérbeadó által igazolt – 

beruházás költségeit lakbérbeszámítás útján érvényesítheti. Lakbérbeszámítás a mindenkori 

komfortfokozatnak megfelelő lakbér mértékéig tudható be, a bekerülési összeg lejártáig. 

(3) Határozott idejű bérleti szerződés esetében akkor köthető bérbeszámítási 

megállapodás, ha a mindenkori lakbér mértékéig való betudás mellett a bekerülési összeg 

szerződés fennállása alatt betudható. 

(4) Amennyiben az (1) bekezdés c) pontjában említett munka elvégzése következtében a 

lakás komfortfokozata is megváltozik, a bérlő az új komfortfokozat szerinti lakbér 

megfizetésére köteles. 
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(5) Az (1) bekezdés szerinti megállapodást írásba kell foglalni és abban fel kell tüntetni a 

bérlő által végzendő munkálatok körét és azok várható költségeit. Lakbérbeszámításra a 

bérlő által benyújtott és a bérbeadó által igazolt számla alapján kerülhet sor. 

 

VI. fejezet 

A LAKBÉRTÁMOGATÁS 

 

A lakbértámogatásra jogosultak köre és mértéke 

30. § 

 

(1) Lakás bérlőjét – az (5) bekezdés kivételével – lakbértámogatás illeti meg, ha a 

bérlőnek és a Szoctv. 4. § (1) bekezdés c) pontja szerinti családjának 1 főre jutó nettó havi 

jövedelme nem haladja meg a 15.000 Ft-ot, gyermekét vagy gyermekeit egyedül nevelő, 

illetőleg egyedül élő vagy mozgáskorlátozott bérlő esetén a 18.000 Ft-ot, súlyos 

mozgáskorlátozott bérlő (vagy igazoltan a családdal együtt élő súlyos mozgáskorlátozott) 

esetén a 25.500 Ft–ot. 

(2) A lakbértámogatás mértéke a mindenkor fizetendő lakbér, valamint az 4. számú melléklet 

szerint meghatározott bevételek és kiadások egy főre jutó különbözetének a különbözete 

azzal, hogy a lakbértámogatás mértéke a mindenkor fizetendő lakbér összegét nem 

haladhatja meg. 

(3) A támogatás igényléséhez csatolni kell: 

a) a közös háztartásban élők, jövedelemmel rendelkező hozzátartozók 

jövedelemigazolását, illetve nyugdíjszelvényét; 

b) a bérleti szerződést; 

c) a lakbérszámlát; 

d) az igazolást arról, hogy nem áll fenn lakbérhátraléka, illetve fennálló lakbérhátralék 

esetén annak rendezésére vonatkozó Polgármesterrel kötött megállapodást; 

e) a lakásfenntartási kiadásait igazoló számlákat; 

f) a gyógyszerkiadásait igazoló orvosi igazolást. 

(4) A támogatást a bérlőnek kell kérelmeznie a jelen rendelet 4. sz. melléklete szerinti 

nyomtatványon. 

(5) Nem biztosítható támogatás annak a kérelmezőnek, aki 

a) a lakását részben vagy egészben albérlet vagy más módon hasznosítja; 

b) a támogatás iránti kérelemben olyan adatokat közöl, vagy valótlan adatokat állít, vagy 

olyan adatszolgáltatást elmulaszt, mely által jogosulatlan előnyhöz jut; 

c) tartási, életjáradéki vagy öröklési szerződés jogosultja, kivéve, ha annak felbontására a 

bírósági eljárás megindult, 

d) lakásában vagy annak egy részében vállalkozással kapcsolatos tevékenységet folytat, 

e) akinek maga és vele életvitelszerűen együttlakó családtagjai tulajdonában 1 MFt-ot 

meghaladó ingó, illetve ingatlan vagyontárgy van, 

f) a lakbértámogatás szempontjából elismert lakásnagyságnál nagyobb lakást bérel. 

(6) A lakbértámogatás iránti kérelmet Szentendre Város Polgármestere bírálja el. Különös 

méltánylást érdemlő esetekben a Polgármester a Szociális és Egészségügyi Bizottság 

javaslatára a jelen rendeletben meghatározott feltételektől eltérhet. 

(7) A kérelemben foglaltak valódiságát környezettanulmány, előző évi adóbevallás, 

földhivatali, rendőrségi, az önkormányzati lakásállomány mindenkori kezelőjének 

megkeresése útján lehet ellenőrizni. 

(8) A lakbértámogatás egy évre szól, a támogatás iránti kérelmeket meg lehet újítani, ha a 

jogosultság feltételei fennállnak. A támogatást a kérelem benyújtását követő hónap első 
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napjától lehet megállapítani. A jogosultsági feltételekben beálló bárminemű változást a 

bérlő köteles 15 napon belül írásban a Polgármesteri Hivatal felé bejelenteni. 

(9) Ha a bérlő jelen § (3) bekezdés d) pontja szerinti megállapodásban vállalt kötelezettségét 

nem teljesíti, a lakbértámogatásra való jogosultsága megszűnik. A lakbértámogatás 

folyósítását a szerződésszegés tárgyhavát követő hónap első napjával meg kell szüntetni. 

 

VII. fejezet 

A NEM LAKÁS CÉLJÁRA SZOLGÁLÓ HELYISÉGEKRE VONATKOZÓ 

SZABÁLYOK 

A helyiségek bérletének általános szabályai 

31. § 

 

(1) Helyiséget – a (3) bekezdés kivételével –  évi nettó 500.000 Ft hasznosítási ellenérték 

felett pályázat útján kell hasznosítani, az önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti 

tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló mindenkor hatályos rendeletben meghatározott 

pályáztatási feltételeknek megfelelően. 

(2) Pályázat üres vagy megüresedő helyiségre írható ki, ha ezen utóbbi tekintetében a 

megüresedés időpontja ismert. 

(3) Amennyiben a helyiség pályáztatása eredménytelen, akkor a helyiség pályázati eljárás 

lefolytatása nélkül is bérbe adható. 

(4) Amennyiben a helyiség bérleti díja a nettó 500.000 Ft éves hasznosítási ellenértéket nem 

éri el, vagy ezzel megegyezik, úgy annak vonatkozásában határozatlan időre szóló bérleti 

szerződés is köthető. Határozatlan időre szóló bérleti szerződés esetén a rendes 

felmondási idő 3 hónap, melyet a bérleti szerződésben rögzíteni kell. 

(5) Amennyiben a helyiség éves bérleti díja a nettó 500.000 Ft éves hasznosítási ellenértéket 

meghaladja, kizárólag határozott, maximálisan 49 éves időtartamra adható bérbe. A 

bérleti szerződésnek az Ltv.-ben szabályozott kötelező tartalmi elemeken kívül minden 

esetben tartalmaznia kell a bérbe adott helyiség használatának célját. 

(6) Pályázati eljárás lefolytatása esetén a helyiségre azzal a magánszeméllyel, jogi 

személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társasággal (a továbbiakban 

együtt: igénylő) köthető meg a bérleti szerződés, aki a helyiség bérleti jogára kiírt 

pályázatot megnyerte. 

(7) A helyiség pályáztatása során egyező ajánlat esetében előnyt élvez a szomszédos bérlő, 

amennyiben a helyiségre saját bérleményének indokolt és meghatározott célú bővítése 

céljából van szüksége. 

(8) Helyiség bérletére kötött bérleti szerződés megkötésekor bérlő 6 havi bérleti díjnak 

megfelelő összeget óvadék céljából bérbeadónál köteles letétbe helyezni. Az óvadék 

vonatkozásában a jelen rendelet 5. § (3)–(4) bekezdései megfelelően irányadóak. 

(9) A helyiség berendezésével, valamint a helyiség burkolatainak, ajtóinak, ablakainak és a 

berendezéseknek a karbantartásával, felújításával, illetőleg azok pótlásával, cseréjével 

kapcsolatos költségek a bérlőt terhelik. 

(10) Bérbeadó köteles a helyiség rendeltetésszerű használatát, valamint a szerződésben foglalt 

kötelezettségek teljesítését évente egy alkalommal ellenőrizni. A bérlő arra alkalmas 

időben a lakásba történő bejutást biztosítani és az ellenőrzést tűrni köteles 

 

 

Helyiség bérleti jogának átruházása 

32. § 
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(1) A bérlő a bérbeadó hozzájárulásával a helyiség bérleti jogát másra átruházhatja, ha a 

bérleti jog átvevője az önkormányzat részére legkésőbb a (3) bekezdés szerinti 

háromoldalú megállapodás aláírásának napján az Önkormányzat részére megfizeti az 

átadással érintett önkormányzati tulajdonban álló helyiség ingatlanforgalmi értékbecslő 

által megállapított helyben szokásos forgalmi értékének 20%-át, mint az önkormányzati 

hozzájárulás ellenértékét, valamint ugyanezen helyben szokásos forgalmi érték 1%-át, 

mint szerződéskötési díjat, feltéve, hogy a (4)-(5) bekezdésekben meghatározott kizáró 

okok nem állnak fenn. 

(2) A bérleti jog átadójának és átvevőjének az átadásról közös szándéknyilatkozatot  kell 

benyújtania a bérbeadó felé. 

(3) A szándéknyilatkozatot követően háromoldalú megállapodást kell kötni, melynek 

tartalmaznia kell az alább felsorolt feltételeket: 

a) a bérleti jogot átadó megnevezése; 

b) a bérleti jogot átvevő megnevezése; 

c) a bérbeadó megnevezése; 

d) a bérleti jog átadásának napja, azzal a kikötéssel, hogy bérbeadónak és 

átvevőnek a megkötendő új bérleti szerződést legkésőbb eddig az időpontig alá kell 

írnia; 

e) az átadás-átvételhez szükséges önkormányzati hozzájárulás ellenértéke, 

valamint a szerződéskötési díj melyek mértékét az (1) bekezdésben 

meghatározottak szerint kell kiszámítani; 

f) átvevő nyilatkozata, mely szerint az önkormányzattal szemben sem köz- sem 

egyéb tartozása nem áll fenn; 

g) amennyiben a helyiség hasznosításának célja a bérleti jog átadását átvételét 

követően megváltozik, akkor a bérbeadónak ahhoz az átadás- átvételről szóló 

megállapodásban kifejezetten hozzá kell járulnia. 

(4) A megállapodás nem köthető meg, ha: 

a) az átvevő az általa gyakorolni kívánt tevékenységhez a szükséges hatósági 

engedélyekkel nem rendelkezik; 

b) az átvevő tevékenysége jogszabályba ütközik; 

c) az önkormányzatnak az átadóval szemben a bérleti jogviszonyból adódóan olyan 

követelése van, amelynek érvényesítése érdekében keresettel a bírósághoz fordult, 

és a per jogerősen még nem zárult le.  

(5) A hozzájárulás megtagadható önkormányzati-, illetőleg közérdekből. 

(6) A helyiség bérleti jogának cseréje esetén az átadásra vonatkozó szabályokat kell 

megfelelően alkalmazni. 

(7) A helyiség bérleti jogának átruházásához, illetve cseréjéhez történő önkormányzati 

hozzájárulási jogot a Polgármester gyakorolja.   

A helyiséghasználat szabályai 

33. § 

 

(1) A bérlő a helyiséget csak a bérleti szerződésben meghatározott célra használhatja. 

(2) A bérlő a helyiség használatának célját kizárólag bérbeadó kifejezett 

hozzájárulásával változtathatja meg. 

(3) A használati cél megváltoztatására irányuló kérelmet írásban kell előterjeszteni. 

(4) Amennyiben bérbeadó a kérelem beérkezésétől számított 60 napon belül a használat 

céljának megváltoztatásához írásban nem járul hozzá, úgy kell tekinteni, hogy a használat 

megváltoztatásához nem járult hozzá. 
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(5) A helyiség rendeltetésével ellentétes használathoz hozzájárulni nem lehet. 

(6) A helyiség rendeltetésével ellentétes használatnak minősül különösen: 

a) a helyiségnek nem a bérleti szerződésben meghatározott célra történő felhasználása; 

b) az önkormányzat beleegyezése nélkül történt, a helyiséget érintő minden olyan 

átalakítás, ami meghaladja a szokásos karbantartás és a bérleti szerződésben a bérlő 

által vállalt állagmegóvás kereteit; 

c) minden olyan, a helyiséggel kapcsolatos átalakítás és beruházás, amelyhez a bérlő 

jogszabályi kötelezettség ellenére nem kérte meg a szükséges hatósági engedélyeket; 

d) a helyiség egészének vagy egy részének más részére történő ideiglenes jelleggel 

történő átengedése; 

e) a helyiség egészének vagy egy részének más részére végleges jelleggel történő 

átengedése, ha ahhoz az önkormányzat nem járult hozzá. 

 

34. § 

 

(1) A bérbeadó és a bérlő írásban megállapodhat, hogy 

a) a helyiséget a bérlő teszi rendeltetésszerű használatra alkalmassá; 

b) az épülettel kapcsolatos, az Ltv. szerint bérbeadót terhelő költségeket a bérlő vállalja át; 

c) a bérlő a helyiséget átalakítja, korszerűsíti (továbbiakban együtt: beruházás). 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetekben a bérlő – a bérbeadó által igazolt – 

beruházás költségeit bérbeszámítás útján érvényesítheti. Bérbeszámítás a bérlő által a 

bérleti szerződés alapján fizetendő bérleti díj mértékéig tudható be, a bekerülési összeg 

lejártáig. 

(3) A beruházás tartalmának, bekerülési értékének, valamint a beszámítás időtartamának 

megállapítására a felek megállapodása az irányadó. Amennyiben a bérlő olyan felújítást 

vagy korszerűsítést eszközöl a helyiségben, amelynek mértéke azt indokolttá teszi, a 

határozott időre kötött bérleti szerződés időtartama legfeljebb 5 évvel meghosszabbítható. 

(4) Ezen § vonatkozásában a bérbeadói jogokat a Polgármester gyakorolja 

 

35. § 

 

Építési vagy szolgáltatási koncesszió megvalósításáról a Képviselő-testület dönt. Az ilyen 

szerződés megkötésére a közbeszerzési törvény rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. 

Hasznosítási szerződés 

36. § 

 

(1) Helyiségre vagy helyiségcsoportra hasznosítási szerződést köthető az önkormányzat 

vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló külön rendeletben 

meghatározott pályáztatási eljárás nyertesével (a továbbiakban: hasznosító). 

(2) A hasznosítási szerződés alapján a hasznosító jogosult az önkormányzati helyiségre vagy 

helyiségcsoportokra bérbeadóként bérleti szerződést kötni, és azért bérleti díjat szedni. A 

bérleti szerződések megkötésekor a hasznosító köteles a jogszabályok és jelen rendelet 

rendelkezései szerint eljárni. 

(3) A hasznosítási szerződés csak meghatározott, maximálisan 49 éves időtartamra köthető 

meg. A szerződésnek tartalmaznia kell az alábbi kikötéseket: 

a) a hasznosító legfeljebb a hasznosítási szerződés lejártának időpontjáig terjedő 

időtartamra köthet bérleti szerződéseket; 

b) a helyiséget vagy helyiségcsoportot nem adhatja át más részére hasznosításra; 
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c) a hasznosító kötelezettsége a helyiség vagy helyiségcsoportok karbantartása és 

állagmegóvása, ezt a kötelezettségét a jogszabályok és jelen rendelet keretei között 

szerződés alapján a bérlőre átháríthatja; 

d) a hasznosító köteles a hasznosítási szerződésben meghatározott haszonbért megfizetni; 

e) a hasznosítási szerződésre egyebekben a Polgári Törvénykönyvnek a szabályai az 

irányadóak. 

(4) A hasznosítási szerződés megkötéséről a az önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti 

tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló külön rendelet szerint hatáskörrel rendelkező szerv 

jogosult dönteni. 

 

MÁSODIK RÉSZ 

A LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK ELIDEGENÍTÉSE 

 

VIII. fejezet 

Általános rendelkezések 

37. § 

 

(1) Ezen rész hatálya az 1. §-ban meghatározottaktól eltérően az önkormányzat 

törzsvagyonába tartozó lakásokra és helyiségekre nem terjed ki. 

(2) Az állam tulajdonából az önkormányzat tulajdonába került önkormányzati lakásra, 

más személyt megelőző elővásárlási jog illeti meg 

a. a bérlőt; 

b. a bérlőtársakat egyenlő arányban; 

c. a társbérlőt az általa kizárólagosan használt lakóterület arányában; 

d. az a)-c) pontban felsoroltak hozzájárulásával, azok egyenes ági rokonát 

valamint örökbe fogadott gyermekét. (továbbiakban: elővásárlási jogosult) 

(3) Az önkormányzat tulajdonában álló bérlakások közül a Kálvária úton található 

8634/65 hrsz-ú 36 lakásos bérházzal kapcsolatban a (2) bekezdésben felsoroltakat 

nem illeti meg elővásárlási jog. 

 

IX. fejezet 

Az elővásárlási joggal érintett lakások elidegenítése 

38. § 

 

(1) Ha a Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló lakás értékesítését 

határozatában elrendeli, úgy a döntés meghozatalától számított 30 napon belül az 

elővásárlási joggal érintett lakást az 37. § (2) bekezdésben meghatározott 

elővásárlási jogosultaknak fel kell ajánlani megvételre. 

(2) Az elővásárlási joggal érintett lakás vételára a helyben szokásos forgalmi érték, 

mely a Ltv. 52. § (1) bekezdésében foglaltak alapján kerül megállapításra. 

 

39. § 

 

(1) Ha az elővásárlási jogosult az ajánlatot annak kézhezvételétől számított 30 napon 

belül írásban elfogadja, az adásvételi szerződést az ajánlat kézhezvételétől számított 

legfeljebb 60 napon belül meg kell kötni. 

(2) Elővásárlási jogosult az ajánlatot elfogadó nyilatkozatával egyidejűleg írásban 

részletfizetést kérhet. 

(3) Ha az elővásárlási jogosult a vételárat az adásvételi szerződés megkötésétől 

számított 30 napon belül egy összegben megfizeti, 10% vételárkedvezményt kap. 
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40. § 
 

(1) Ha az elővásárlási jogosult az ajánlat kézhezvételétől számított 30 napon belül 

írásban nem fogadja el az ajánlatot, a lakást lakottan, pályázat útján kell 

értékesíteni 

(2) A pályázati eljárásra az önkormányzat vagyonáról és az önkormányzati vagyon 

feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló külön helyi rendeletben foglalt 

szabályokat az e fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni,  

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben a pályázati eljárás lefolytatásától nem 

lehet eltekinteni sem méltányolható közérdekből, sem akkor, ha a hosszadalmas 

pályázati eljárás lefolytatása az önkormányzatnak bizonyíthatóan anyagi hátrányt, 

vagy jelentős értékveszteséget okozna. 

(4) A pályázati kiírásba bele kell foglalni, hogy az értékesítésre kijelölt lakás lakottan 

kerül elidegenítésre, melynek vonatkozásában az elővásárlási jogosult a pályázat 

során kialakult vételáron elővásárlási jogával élhet. 

(5) A 38. § (2) bekezdésben foglaltak alapján meghatározott helyben szokásos forgalmi 

érték a pályázati kiírás induló ára. 

(6) Ha a pályázatra egy vagy több ajánlattevő nyújt be ajánlatot, akkor ajánlattevő, 

illetve a legmagasabb ajánlatot tevő ajánlattevő által megajánlott vételárat a 

Polgármester írásban közli az elővásárlási jogosulttal, és felkéri, nyilatkozzon, hogy 

kíván-e élni az elővásárlási jogával. 

(7) Ha az elővásárlási jogosult élni kíván az elővásárlási jogával, az adásvételi 

szerződést az (6) bekezdésben meghatározott módon kialakult vételáron elővásárlási 

jogosulttal meg kell kötni. Elővásárlási jogosultat ebben az esetben is megilletik a 

43. § szerinti részletfizetési kedvezmények, amennyiben azt írásban kéri. 

(8) Ha elővásárlási jogosult az elővásárlási jogával nem él, úgy az adásvételi szerződést 

a nyertes pályázóval kell megkötni. A nyertes pályázó az adásvételi szerződés 

megkötését követő 30 napon belül köteles a vételárat egy összegben megfizetni, 

részletfizetési kedvezményt nem kaphat. 

(9) Amennyiben a pályázati eljárás eredménytelenül zárul, az elővásárlási jogosultnak 

nem lehet ismételten felajánlani a lakást a 38. § (2) bekezdésben meghatározott 

vételáron megvételre. 

(10) Amennyiben a pályázatra senki nem jelentkezik, akkor a pályázat ismételten 

kiírásra kerül mindaddig, amíg arra valaki ajánlatot nem tesz, vagy ameddig a 

Képviselő-testület a lakás értékesítésére irányuló határozatát hatályon kívül nem 

helyezi. 

(11) Annak a bérlőnek a lakását, aki nyugdíjas vagy a külön jogszabályokban 

meghatározott nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátásban részesül, és az 

elővásárlási jogával nem él, a szerződésének fennállásáig harmadik személy részére 

csak a bérlő írásbeli hozzájárulásával lehet elidegeníteni. 

 

Eljárási szabályok 

41. § 

 

(1) Ha a Képviselő-testület a bérlakást elidegenítésre kijelöli, a Polgármester az 

elővásárlási jogosultat értesíti a lakás megvásárlásának lehetőségéről. Az értesítés 

tartalmazza: 

a. a Képviselő-testület határozatát, melyben a lakást értékesítésre kijelölte; 

b. a lakóépület (lakás) ingatlan-nyilvántartási adatait; 
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c. a lakás 38. § (2) bekezdésben meghatározott módon megállapított forgalmi 

értékét; 

d. tájékoztatást a jelen rendelet 43. §-a alapján igénybe vehető kedvezmények 

mértékéről és módjáról, 

e. tájékoztatást arról, hogy ha az elővásárlási jogosult az ajánlat kézhezvételétől 

számított 30 napon belül a vételárat írásban nem fogadja el, akkor a lakás 

lakottan pályázat útján kerül értékesítésre, és ha az elővásárlási jogosult a 

pályázati eljárás folyamán él elővásárlási jogával, úgy a pályázati eljárás 

folyamán kialakult, magasabb vételáron vásárolhatja meg a lakást. 

(2) Ha az elővásárlási jogosult élni kíván az elővásárlási jogával, az ajánlatot elfogadó 

írásos nyilatkozatának az ajánlat kézhezvételétől számított 30 napon belül kell az 

Önkormányzathoz megérkeznie. A határidő jogvesztő. 

(3) Az adásvételi szerződésbe bele kell foglalni, hogy vevő vállalja, hogy a lakásfunkciót 

legalább részben fenntartja. 

(4) Az adásvételi szerződésbe bele kell foglalni, hogy a vételár teljes kiegyenlítését 

követő 5 éves időtartamra Szentendre Város Önkormányzata elidegenítési tilalmat 

jegyeztet be a lakás vonatkozásában az ingatlan-nyilvántartásba. 

(5) Lakás eladására kizárólag akkor köthető adásvételi szerződés, ha a szerződés 

megkötésekor a lakással kapcsolatosan a vevőnek lakbér, közüzemi díj, helyi adó, 

adó, illetve adók módjára behajtandó egyéb köztartozása nincs, és eleget tesz e 

rendeletben rögzített feltételeknek. 

(6) Az adásvételi szerződés megkötésével egy időben az elővásárlási jogával élő, és a 43. 

§ szerinti részletfizetési kedvezményben részesülő jogosult közjegyző előtt tett, 

végrehajtható okiratba foglalt egyoldalú nyilatkozatot tesz, melyben elismeri, hogy, 

ha háromhavi vételár részlet összeget elérő hátraléka keletkezik, a még fennálló 

vételárhátralékot az eladó jogosult egyoldalú írásbeli nyilatkozatával lejárttá tenni, 

és a vételár hátralékot a nyilatkozat kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles 

egy összegben megfizetni. 

A közjegyzői okiratot a szerződéskötéskor be kell mutatni. A közjegyzői eljárás 

költségei a vevőt terhelik. 

(7) A vevő(k) köteles(ek) a lakásra a vételár hátralék fennállásáig lakásbiztosítást kötni 

és a biztosítás kedvezményezettjeként a mindenkori fennálló vételár hátralék és 

járulékai erejéig az eladót megnevezni. A biztosítási szerződést a szerződéskötéskor 

be kell mutatni. 

(8) A törlesztő részletek a tárgyhó utolsó napján válnak esedékessé. A határidőre be 

nem fizetett törlesztő részletek után a mindenkori Ptk. szerinti törvényes késedelmi 

kamat jár. 

(9) Részletfizetés engedélyezése esetén a lakás kizárólag tulajdonjog fenntartással 

adható el. 

(10) A szerződés megkötésével és a tulajdonváltozás ingatlan-nyilvántartási 

bejelentésével kapcsolatos költségek a vevőt terhelik. 

(11) A vételár teljes kiegyenlítését követően az ingatlant a vevő tulajdonába kell adni, 

egyidejűleg gondoskodni kell arról, hogy a (4) bekezdés szerinti elidegenítési 

tilalmat az Önkormányzat javára az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezzék. 

 

42. § 

 

(1) Ha az elővásárlási jogosult az ajánlat kézhezvételétől számított 30 napon belül írásos 

válaszában nem fogadja el az ajánlatot, a Polgármester az elővásárlási jogosultat 
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értesíti, hogy a lakás lakottan történő értékesítése céljából pályázatot ír ki. Az 

értesítés tartalmazza: 

a) a Képviselő-testület határozatát, melyben a lakást értékesítésre kijelölte; 

b) a lakóépület (lakás) ingatlan-nyilvántartási adatait; 

c) a lakás 38. § (2) bekezdésben meghatározott módon megállapított forgalmi 

értékét; 

d) a pályázat kiírásának tényét, és az eredményhirdetés várható idejét; 

e) tájékoztatást arról, hogy a kialakult vételárról az elővásárlási jogosult a 

pályázat eredményhirdetését követően kap értesítést. 

(2) A pályázati eljárás eredményhirdetését követően a Polgármester haladéktalanul 

ajánlatot tesz elővásárlási jogosultnak a kialakult vételáron, és tájékoztatást ad a 

rendelet 43. § alapján igénybe vehető kedvezmények mértékéről és módjáról. 

(3) Ha az elővásárlási jogosult élni kíván az elővásárlási jogával, az ajánlatot elfogadó 

írásos nyilatkozatának az ajánlat kézhezvételétől számított 30 napon belül kell az 

Önkormányzathoz megérkeznie. A határidő jogvesztő. 

(4) Továbbiakban az 41. § (3)-(11) bekezdéseiben foglaltakat kell alkalmazni. 

(5) Ha az elővásárlási jogosult nem él elővásárlási jogával, akkor a 40. § (8) 

bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni. 

 

Részletfizetés 

43. §  

 

(1) Az elővásárlási jogosult a 38. § (2) bekezdés szerinti vételár vonatkozásában írásban 

részletfizetést kérhet. 

(2) Részletfizetési kérelem esetén az önkormányzat 15 évi részletfizetést biztosít a 

futamidő tartamára a Ptk. 232. § (2) bekezdésében meghatározott ügyleti kamat 

kikötésével 

(3) A fizetendő vételárrészletek havi egyenlő összegben kerülnek megállapításra. 

(4) A szerződés megkötésekor a vételár 20%-át meg kell fizetni. 

(5) Ha az elővásárlási jogosult a vételár 20%-át meghaladó kézpénzfizetést teljesít, a 

fennmaradó többletteljesítés után az alábbi vételárkedvezmény illeti meg az 

alábbiak szerint: 

a) a vételár 20%-át meghaladó, de 30%-át el nem érő egyösszegű befizetés 

vonatkozásában a vételárhátralék 2%-a, 

b) a vételár 30%-át kitevő vagy azt meghaladó, de 50%-át el nem érő egyösszegű 

befizetés vonatkozásában a vételárhátralék 4%-a, 

c) a vételár 50%-át kitevő vagy azt meghaladó, de 90%-át el nem érő egyösszegű 

befizetés vonatkozásában a vételárhátralék 8%-a. 

(6) A vételár hátralékának a szerződésben vállalt határidő előtt történő kiegyenlítése 

esetén a vevőnek, a részére fennálló tartozásból 10% engedményt kell adni. 

 

X. fejezet 

Elővásárlási joggal nem érintett lakások elidegenítése 

44. § 

 

(1) Bérlő által nem lakott bérlakás elidegenítése pályáztatás útján történik. A pályázati 

eljárásra az önkormányzat vagyonáról és az önkormányzati vagyon feletti 

tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló külön helyi rendeletben foglalt szabályokat az 

e fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. 
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(2) A pályázati eljárás lefolytatásától nem lehet eltekinteni sem méltányolható 

közérdekből, sem akkor, ha a hosszadalmas pályázati eljárás lefolytatása az 

önkormányzatnak bizonyíthatóan anyagi hátrányt, vagy jelentős értékveszteséget 

okozna. 
 

XI. fejezet 

Elővásárlási joggal érintett helyiségek értékesítése 

45. § 

 

Állam tulajdonából az önkormányzat tulajdonába került helyiségre a bérlőt 

(bérlőtársat) elővásárlási jog illeti meg. 

 

46. § 

 

(1) A elővásárlási joggal érintett helyiségek elidegenítése pályáztatás útján történik. A 

pályázati eljárásra az önkormányzat vagyonáról és az önkormányzati vagyon feletti 

tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló külön helyi rendeletben foglalt szabályokat az 

e fejezetben és a 42. §-ban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni azzal, hogy 

részletfizetést az Önkormányzat nem köteles biztosítani, és az esetleges részletfizetés 

feltételeiről a 43. §-ban foglaltaktól eltérően a felek szabadon állapodnak meg.  

(2) Az elővásárlási joggal érintett helyiségek elidegenítésénél a pályázati eljárás 

lefolytatásától nem lehet eltekinteni sem méltányolható közérdekből, sem akkor, ha 

a hosszadalmas pályázati eljárás lefolytatása az önkormányzatnak bizonyíthatóan 

anyagi hátrányt, vagy jelentős értékveszteséget okozna. 

(3) Az elővásárlási joggal érintett helyiség ára a helyben szokásos forgalmi érték, melyet 

ingatlanforgalmi értékbecslő állapít meg. 

(4) A (3) bekezdésben foglaltak alapján meghatározott helyben szokásos forgalmi érték 

a pályázati kiírás induló ára. 

(5) Ha a pályázatra egy vagy több ajánlattevő nyújt be ajánlatot, akkor ajánlattevő, 

illetve a legmagasabb ajánlatot tevő ajánlattevő által megajánlott vételárat a 

Polgármester írásban közli az elővásárlási jogosulttal, és felkéri, nyilatkozzon, hogy 

kíván-e élni az elővásárlási jogával. 

(6) Amennyiben az elővásárlási jogosult élni kíván az elővásárlási jogával, az adásvételi 

szerződést az (5) bekezdésben meghatározott módon kialakult vételáron bérlővel 

kell megkötni. 

(7) Amennyiben a pályázatra senki nem jelentkezik, akkor bérlő jogosult nyilatkozni, 

hogy a (3) bekezdésben foglalt vételáron élni kíván-e elővásárlási jogával. 

 

47.§ 

 

Az olyan garázs, illetve pince értékesítése esetén, amelynek bérlője olyan személy, aki 

önkormányzati tulajdonban álló lakást is bérel, az általa bérelt garázs, illetve pince 

elidegenítése vonatkozásában a IX. fejezetben foglaltakat kell megfelelően alkalmazni 

azzal az eltéréssel, hogy a vételár vonatkozásában a 46. § (3) bekezdés szerinti vételár az 

irányadó, részletfizetést pedig az Önkormányzat nem köteles biztosítani, és az esetleges 

részletfizetés feltételeiről a 43. §-ban foglaltaktól eltérően a felek szabadon állapodnak 

meg. 
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XII. fejezet 

Elővásárlási joggal nem érintett helyiségek értékesítése 

48. § 

 

(1) Az elővásárlási joggal nem érintett helyiségek értékesítésére az önkormányzat 

vagyonáról és az önkormányzati vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló külön 

helyi rendeletben foglaltakat kell alkalmazni. 

(2) A pályázati eljárás lefolytatásától nem lehet eltekinteni sem méltányolható 

közérdekből, sem akkor, ha a hosszadalmas pályázati eljárás lefolytatása az 

önkormányzatnak bizonyíthatóan anyagi hátrányt, vagy jelentős értékveszteséget 

okozna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

HARMADIK RÉSZ 

ADATVÉDELEM 

49. § 

 

(1) A bérbeadó – az Ltv. és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, többször 

módosított 1993. évi III. tv. keretei között – jogosult nyilvántartani és kezelni mindazokat 

a személyes adatokat, amelyek e rendelet alapján a bérbeadás feltételeinek 

megállapítására, megtagadásra, a bérbeadói hozzájárulás megadásához szükséges döntés 

érdekében a tudomására jutottak. 

(2) A Polgármester utasításban rendelkezik arról, hogy az önkormányzati lakás- és 

helyiséggazdálkodással kapcsolatosan milyen nyilvántartásokat köteles a Polgármesteri 

Hivatal vezetni. 

(3)  Személyi adatok kizárólag a jogosult által megadott célra használhatóak fel. 

 

 

NEGYEDIK RÉSZ 

 

ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK 

50. § 
 

E rendelet alkalmazásában 

 

(1) Beruházás: 

a) a lakás műszaki megosztása, alapterületének és a lakószobák számának 

megváltoztatása, a lakás alaprajzi beosztásának, helyiségei számának, illetőleg 

rendeltetésének megváltoztatása (átalakítás); 

b) egyedi gáz- vagy elektromos fűtő-, illetőleg melegvíz szolgáltató berendezés 

felszerelése (korszerűsítés). 
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(2) Jövedelem: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 

törvény 4. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti jövedelem. 

(3) Vagyon: ingatlan, ingó dolog, továbbá vagyoni értékű jog. 

(4) Üres a helyiség, ha az nem tárgya érvényes és hatályos bérleti szerződésnek, és nem áll 

senkinek birtokában. 

(5) Lakbértámogatás szempontjából elismert lakásnagyság: egy személyig egy lakószoba, két 

– három személyig két lakószoba, négy személyig három lakószoba, minden további 

személy esetén a szobaszám további fél lakószobával, mozgáskorlátozott esetén további 

fél lakószobával nő. 

(6) Gyermek: a vér szerinti, az örökbefogadott, a mostoha- és nevelt gyermek. 

(7) Szülő: a vér szerinti, az örökbefogadó, a mostoha- és nevelőszülő. 

 

ÖTÖDIK RÉSZ 

 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

Vegyes rendelkezések 

51. § 

 

Jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos, az 

önkormányzat vagyonáról és az önkormányzati vagyon feletti tulajdonosi jogok 

gyakorlásáról szóló rendeletben foglaltak megfelelően alkalmazandók. 

 

Hatálybalépés 

52. § 

 

(1) Ez a rendelet 2006. július 1. napján lép hatályba.  

(2) Jelen rendelet 4. § (3)–(6) bekezdéseit, 5. §–át, 7. § (3) bekezdését, 10–11. §–ait, 12. § 

(2) bekezdését, 26. § (6)–(7) bekezdéseit csak a hatályba lépést követő új lakásbérleti 

szerződések, 31. § (4) és (8) bekezdését csak a hatályba lépést követő új helyiségbérleti 

szerződések, II. részét csak a hatályba lépést követő új adásvételi szerződések esetében kell 

alkalmazni. 

(3) A jelen rendelet hatályba lépésekor fennálló határozatlan idejű lakásbérleti 

szerződések esetében a szociális helyzet alapján történő bérbeadás esetén alkalmazandó 

lakbérmértékeket kell alkalmazni. 

(4) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 

(5) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az önkormányzat tulajdonában 

álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről szóló 20/2003. (V.15.) 

Önk. sz. rendelet, az azt módosító 50/2003. (IX.11.) Önk. sz. rendelet, 40/2004. (X.15.) 

Önk. sz. rendelet, és 9/2005. (III.11.) Önk. sz. rendelet, valamint az önkormányzat 

tulajdonában álló bérlakások elidegenítésének feltételeiről szóló 56/2001. (XII. 22.) Önk. 

sz. rendelet. 

 

 

 

Szentendre, 2006. június 13. 

 

dr. Dietz Ferenc  dr. Molnár Ildikó 

polgármester  jegyző 
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Záradék: A rendelet 2006. június 15-én kihirdetésre került. 

 



1.számú melléklet 

 

"A" övezeti besorolású lakások 

 

 

1. Ábrányi E. u. 5.   1 lakás 

2. Alkotmány u. 1.   3 lakás 

3. Alkotmány u. 6.   5 lakás 

4. Batthyány u. 3.   3 lakás 

5. Batthyány u. 4.   4 lakás 

6. Bercsényi u. 4.   5 lakás 

7. Bogdányi u. 7.   1 lakás 

8. Bogdányi u. 11.   3 lakás 

9. Bogdányi u. 15.   4 lakás 

10.Bogdányi u. 17.   4 lakás 

11.Bogdányi u. 26.   2 lakás 

12.Bogdányi u. 34.   5 lakás 

13.Bogdányi u. 41.   4 lakás 

14.Bogdányi u. 32.   1 lakás 

15.Céh u. 12.    4 lakás 

16.Céh u. 1.    4 lakás 

17.Dumtsa J. u. 1.   1 lakás 

18.Dumtsa J. u. 3.   5 lakás 

19.Dumtsa J. u. 9.    2 lakás 

20.Dumtsa J. u. 12.   11 lakás 

21.Dumtsa J. u. 20.   6 lakás 

22.Dumtsa J. u. 22.   4 lakás 

23.Dunakorzó 3.   5 lakás 

24.Bogdányi u. 9.   2 lakás 

25.Dunakorzó 6.   2 lakás 

26.Dunakorzó 8.   3 lakás 

27.Futó u. 2.    3 lakás 

28.Fő tér 9/b.    1 lakás 

29.Fő tér 11.    4 lakás 

30.Fő tér 12.    6 lakás 

31.Fő tér 14.    2 lakás 

32.Fő tér 15-16.   3 lakás 

33.Fulco deák u. 12.   1 lakás 

34.Görög u. 1.    6 lakás 

35.Görög u. 6.    1 lakás 

36.Kossuth L. u. 4.   7 lakás 

37.Kossuth L. u. 5.   1 lakás 

38.Kossuth L. u. 15.   3 lakás 

39.Kossuth L. u. 18.   2 lakás 

40.Kossuth L. u. 30.   10 lakás 

41.Kör u. 7.    1 lakás 

42.Kertész u. 10.   1 lakás  

43. Kanonok u. 2.   4 lakás 

44. Kucsera F. u. 5.   6 lakás 

45. Mandula u. 7.   1 lakás 
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46. Paprikabíró u. 1.   2 lakás 

47. Paprikabíró u. 18.   3 lakás 

48. Petőfi S. u. 2.   8 lakás 

49. Péter P. u. 2.   1 lakás 

50. Péter P. u. 5/b.   2 lakás 

51. Péter P. u. 6/a-b.   5 lakás 

52. Rákóczi F. u. 23.   2 lakás 

53. Rákóczi F. u. 30.   4 lakás 

54. Rákóczi F. u. 5.   4 lakás 

55. Rákóczi F. u. 10.   4 lakás 

56. Rákóczi F. u. 17.   4 lakás 

57. Rákóczi F. u. 7.   9 lakás 

58. Rákóczi F. u. 8.   1 lakás 

59. Szent I. u. 2.   2 lakás 

60. Tiszteletes u. 4.   5 lakás 

61. Városház tér 1.   1 lakás 

 

 

 

"B" övezeti besorolású lakás: minden önkormányzati lakás, melyet az "A" övezeti 

besorolás nem tartalmaz.  
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2. számú melléklet 

 

Szentendre Város Önkormányzat tulajdonában álló lakás szociális helyzet alapján történő 

bérbeadására vonatkozó kérelem 

 

Szentendre Város Önkormányzat 

Polgármesteri Hivatal      

 

Nyilvántartási szám: …………….. 

 

Lakásigény – bejelentés 

 

Mióta van lakásigénylésük: ………….. év   iktatószám: ……………….. 

 

 

Személyi, vagyoni, jövedelmi adatok 

 

 

 Az igénylő adatai:    A házastárs (élettárs) adatai: 

 

Neve: ……………………………..   ……………………………………. 

(Asszonyoknál leánykori név is) (Asszonyoknál leánykori név is) 

 

       ……………………………………. 

Állampolgárság: …………………   ……………………………………. 

 

Lakóhelye: 

……………………………………   ……………………………………. 

Tartózkodási helye: 

……………………………………   ……………………………………. 

 

Vagyoni körülmények: az igénylő, házastárs (élettárs) és a velük együtt költöző családtagok 

tulajdonában álló ingatlan(ok) (lakás, üdülő, lakótelek, üdülőtelek, mezőgazdasági ingatlan) 

és a jelentősebb értékű ingó vagyon (személygépkocsi) és ezek forgalmi értéke 

 

Vagyon megnevezése     Forgalmi érték Ft 

……………………………………   ……………………………………. 

……………………………………   ……………………………………. 

……………………………………   …………………………………….. 
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Az igénylővel és házastársával (élettársával) költöző családtagok adatai 

 

Sorszám Név  Családikapcsolat az igénylővel  Szül. év  

Mióta lakik az igénylővel együtt  

 

Átlagos havi jövedelem (Ft) 

        

                

 

Igénylő:   ………………………………………….. 

 

Házastársa (élettársa) …………………………………………… 

 

Az igénylő és házastársa kiskorú, valamint 25 év alatti, de nappali tagozaton továbbtanuló 

gyermekei: 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

Az igénylővel költöző egyéb személyek: 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

Az igénylő családi állapota: nem házas (özvegy), házas, élettárssal él 

 

Az igénylő gyermekét egyedül neveli: igen     nem,    Mióta neveli egyedül: ……….. év 

 

Az igénylővel és házastársával (élettársával) egy lakásban lakó, tartósan beteg (TBC, asztma, 

tartósan mozgásképtelen, rokkant, világtalan, cselekvőképtelen, elmebeteg, stb.) személyek 

száma: …………. fő 

 

Az igénylő élő testvéreinek száma: ………… fő 

 

Az igénylő házastársa élő testvéreinek száma: ………… fő 

 

Az igénylő házastársa által ténylegesen lakott lakás adatai 

 

Rendelkeznek önálló lakással, amelyben: 

főbérlőként, házastársak bérlőtársakként, tulajdonosként, haszonélvezőként laknak. 
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Nem rendelkeznek önálló lakással, mert bérlőtársakként, de nem a házastárssal társbérlőként, 

családtagként, albérlőként, ágybérlőként, jóhiszemű jogcímnélküli lakáshasználóként, 

eltartóként, munkásszálláson, nővérszálláson, szolgálati férőhelyen, 

egyéb: ………………………………… minőségben laknak. 

Jelenlegi lakásukat átmeneti elhelyezésként használják: Igen       Nem 

Az egész lakás alapterülete: …………… m2. 

Az egész lakás szobáinak száma: ……… db A szobák alapterülete összesen: …………m2. 

Az egész lakásban lévő egyéb helyiségek: konyha, kamra, fürdőszoba, WC, vagy más, 

előzőekben fel nem sorolt, mégpedig: ……………………………………………………….. 

Az egész lakásban élő személyek száma: ………… fő. 

Az egész lakásban élő családok száma:   …………  

Az igénylő kizárólagos használatában lévő szobák, egyéb helyiségek: ……..db………m2. 

Egyéb helyiségek megnevezése: …………………………………………………………….. 

A lakás komfortfokozata: összkomfortos, komfortos, félkomfortos, komfort nélküli, 

szükséglakás 

A lakás állandó tartózkodásra nem alkalmas, mert: 

- állagának romlása miatt a műszaki hatóság bontandó épületnek minősítette 

- egészségtelen (az egészségügyi hatóság annak nyilvánította) 

 

Az igénylőnek és házastársának volt-e már önálló lakása? Igen     Nem.   Ha igen, annak 

megszűnésének jogcíme: ……………………………….. 

Adatok az igénylőnek és házastársának korábbi lakóhelyéről, az igénylés benyújtását 

megelőzően: 

  Az igénylő    Házastársa (élettársa) 

Előző lakóhelyének címe: ……………….  ………………………………………… 

…………………………………………….  ………………………………………… 

 

szobaszáma: ……..     komfortfokozata: ……. szobaszáma: …  komfortfokozata: ….. 

 

Az igényelt lakásra vonatkozó adatok 

 

Vállalja-e saját költségén a lakás: helyreállítását, komfortosítását 

Hány szobás lakást igényel: egyszobást, egy-és félszobást, kétszobást, két és félszobást, 

háromszobást, három szobásnál nagyobbat. 

Milyen komfortfokozatú lakást igényel? összkomfortosat, komfortosat, félkomfortosat, 

komfort nélkülit. 

 

Az igénylőnek és házastársának munkaviszonyával kapcsolatos kérdések 

 

  Igénylő     Házastársa 

Foglalkozása: ………………………….   …………………………………. 

 

Munkaviszonyának 

kezdete: ………………………………..   …………………………………. 

Jelenlegi munkahelyének megnevezése 

és címe: …………………………………   …………………………………. 

…………………………………………..   …………………………………. 
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Nyilatkozat 
 

Tudomásul vesszük, hogy a lakáshelyzetünkben, családi körülményeinkben, vagyoni és 

jövedelmi viszonyainkban bekövetkezett lényeges változásokat (amelyek a telekigény 

bejelentésben csillaggal jelzett kérdésekként szerepelnek) 30 napon belül az erre 

rendszeresített nyomtatványon a Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Irodáján 

kötelesek vagyunk bejelenteni. 

Kijelentjük, hogy a város területén köztartozásunk nem áll fenn. 

 

……………………… 200….év …………………….. hó …….. nap 

   

  …………………………   ……………………………… 

 

  igénylő    házastársa 

Igénylést átvettem: 

 

Szentendre, 200….év………………..hó…… nap 

 

        …………………………… 

               lakásügyi előadó 
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3. sz. melléklet 

 

A rendelet 13. §–ában hivatkozott lakások listája 

 

 Lakás címe Komfortfokozat Alapterület Bérlőkijelölő 

1. Kálvária u. 5. összkomfortos 80 Magyar Alkotóművészeti 

Közalapítvány 

2. Kálvária u. 5. összkomfortos 97 Magyar Alkotóművészeti 

Közalapítvány 

3. Kálvária u. 5. összkomfortos 80 Magyar Alkotóművészeti 

Közalapítvány 

4. Kálvária u. 5. összkomfortos 97 Magyar Alkotóművészeti 

Közalapítvány 

5. Kálvária u. 5. összkomfortos 97 Magyar Alkotóművészeti 

Közalapítvány 

6. Kálvária u. 5. összkomfortos 97 Magyar Alkotóművészeti 

Közalapítvány 

7. Kálvária u. 5. összkomfortos 97 Magyar Alkotóművészeti 

Közalapítvány 

8. Kálvária u. 5. összkomfortos 97 Magyar Alkotóművészeti 

Közalapítvány 

9. Kálvária u. 5. összkomfortos 97 Magyar Alkotóművészeti 

Közalapítvány 

10. Kálvária u. 5. összkomfortos 97 Magyar Alkotóművészeti 

Közalapítvány 

11. Kálvária u. 5. összkomfortos 97 Magyar Alkotóművészeti 

Közalapítvány 

12. Kálvária u. 5. összkomfortos 97 Magyar Alkotóművészeti 

Közalapítvány 

13. Széchenyi tér 8. 

I/4. 

összkomfortos 50 Magyar Honvédség 

14. Széchenyi tér 8. 

II/8. 

összkomfortos 56 Magyar Honvédség 

15. Széchenyi tér 8. 

III/9. 

összkomfortos 56 Magyar Honvédség 

16. Széchenyi tér 9. 

I/4. 

összkomfortos 50 Magyar Honvédség 

17. Széchenyi tér 9. 

III/11. 

összkomfortos 56 Magyar Honvédség 
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4. számú melléklet 

Kérelem 

Lakbértámogatás folyósításához 

 

Kérelmező neve: ……………………………………………………………………………….. 

Leánykori név: …………………………………………………………………………………. 

Anyja neve: …………………………………………………………………………………….. 

Születési hely, idő: ……………………………...……………………………………………… 

Családi állapota: hajadon, nőtlen, férjezett, nős, elvált, özvegy, különélő 

Állandó lakcíme: ……………………………………………………………………………….. 

Tartózkodási hely: ……………………………………………...………………………………. 

Foglalkozása, munkahelye: ……...…………………………………...………………………… 

Jogosultja-e tartási, életjáradék, öröklési szerződésnek?          igen – nem 

 

A kérelmezővel közös háztartásban élők adatai: 

 

Név: Szül.hely,idő: Anyja 

neve: 
Oktatási intézmény/Munkahely 

 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

A KÉRELEM INDOKÁUL SZOLGÁLÓ TÉNY, KÖRÜLMÉNY: 

………………………………………………………….……………………………………….. 

………………………………………………………………….……………………………….. 

………………………………………………………………………….……………………….. 

………………………………………………………………………………….……………….. 

Figyelem! A kérelemhez csatolni kell a közös háztartásban élő hozzátartozók jövedelem- 

igazolását. 

………………………………. 

                kérelmező aláírása 

 

 

Szentendre, 200.. …………………………… 
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BEVÉTELEK (A) 

            Ft 
1.  Munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból 

származó jövedelem: 

 

2.  Társas jövedelem:  

3.  Ingatlan, ingó vagyontárgyak értékesítéséből vagyoni értékű jog 

átruházásából származó jövedelem: 

 

4.  Nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb nyugdíjszerű ellátások:  

5.  A gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatások 

(GYED, GYES, gyermeknevelési támogatás): 

 

6.  Családi pótlék:  

7.  Gyermektartásdíj:  

8.  Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított rendszeres 

szociális és nevelési segély, jövedelempótló támogatások stb.: 

 

9.  Föld bérbeadásából származó jövedelem:  

10.  Egyéb (pl. ösztöndíj, értékpapírból, ingatlan bérbeadásából származó) 

jövedelem, kis összegű kifizetések: 

 

 Összesen (A):  

 

KIADÁSOK (B) 

 
Lakásfenntartási kiadások 

            Ft 

lakásbér vagy albérleti díj  

fűtési díj  

Csatornahasználati díj  

víz költség  

szennyvíz-szippantási költség  

villanyáram költség  

gáz költség  

közműbeszerelésre illetve közműfejlesztésre felvett kölcsön 

törlesztőrészlete 

 

rendszeresen jelentkező gyógyszerköltség (orvosi igazolás alapján)  

általános költségként leírható összeg 3000,- 

Összesen.  

Különbözet (A-B)  

 

 

Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a nyilatkozatban közölt adatok a 

valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy a nyilatkozatban közölt adatok valódiságát a 

szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (2) bekezdése 

alapján az önkormányzat a fővárosi és megyei APEH útján ellenőrizheti. 

A költségeket számlával kell igazolni. 
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Továbbá kijelentem, hogy saját, illetve velem életvitelszerűen együttlakó hozzátartozóim 

tulajdonában nincs 1 M feletti értékű ingó, illetve ingatlan vagyontárgy. 

 

 

Szentendre, 200…………………………………………… 

      

   ……………………………………  

aláírás 

 

13.      Előterjesztés a Lakók és Lakásbérlők Egyesületének beadványáról 

Előadó:  dr. Dietz Ferenc polgármester  

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:  az előzmények  röviden összefoglalva:   az 1990-es évek 

közepén az önkormányzati ingatlanok értékesítését megbízási szerződés alapján a Duna Holding 

City Menedzsment Kft. bonyolította. A cég 1995. novemberében mintegy  25-30 db,  Dózsa 

György úton, illetve Stromfeld utcában lévő, Önkormányzat által bérbe adott lakás esetében 

küldött a lakóknak vételi ajánlatot. A vételár az ingatlan lakott forgalmi értékének 40%-ában 

került meghatározásra. Utólag kiderült azonban, hogy a lakások bejegyzett tulajdonosa  a Magyar 

Állam volt. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 

rendelkezései szerint a településen állami tulajdonban álló lakások az Ötv. hatályba lépésekor a 

helyi önkormányzat tulajdonába kerültek, a törvény alapján tehát egyértelmű volt, hogy 

Szentendre Város Önkormányzata az említett ingatlanoknak ingatlan-nyilvántartáson kívüli 

tulajdonosa. A tulajdoni helyzet rendezése iránt peres eljárások indultak, emiatt az adásvételi 

szerződések megkötésére nem került sor. A Lakók és Lakásbérlők Egyesülete (továbbiakban: 

LABE) a lakók képviseletében már ekkor több alkalommal tiltakozott, és kérte az adásvételi 

szerződések létrehozását.  Időközben az infláció és egyéb törvények hatására jelentős 

értékváltozás történt.  Jelen beadvány arról szól, hogy azt az értékváltozást  követni  kellene az 

Önkormányzat döntésének is. A lakók eléfogadták a döntést, a LABE viszont perre vitte. A peres 

eljárás során a Szentendrei Városi Bíróság első fokon, majd a Pest Megyei Bíróság másodfokon 

elutasította a felperesek keresetét. Az indokolást leegyszerűsítve azért nem állt meg a felperesek 

keresete, mert az ingatlan tulajdonjogának megszerzéséhez a magyar jog szerint nem elegendő a 

jogcím (az adásvételi szerződés), hanem szükség van egy szerzésmódra is – ez az ingatlan 

tulajdonjogának ingatlan-nyilvántartáson történő átvezetése. Mivel ez nem történt meg, és mivel 

az adásvételi szerződés aláírására a 2002-es áron 2002-ben sor került, és ez alapján az ingatlan-

nyilvántartásba történő bejegyzésre is sor került, a bíróságok a keresetet jogerősen elutasították. 

A LABE 2006. májusában érkezett levelében azt kéri a Képviselő-testülettől, hogy gyakoroljon 

méltányosságot, és kössön egyezséget a lakókkal. Ellenkező esetre újabb pereket, illetve média 

nyilvánosságot ígér. 

 

Simonyi György képviselő  visszatér az ülésterembe, a jelenlévő képviselők száma:  16 fő.  

 

Battha Pál a LABE országos elnöke:   korrekt felvezetést hallhatott az imént.  A mintegy 15 

éve húzódó  ügyben  szükséges dönteni. A káruk ezidő alatt folyamatosan nőtt, így a jelenlegi 

becsült  követelésük  60-80 M Ft. Egyezséget ajánlottak az Önkormányzatnak, ami a b) 

változatban szerepel.  Nincs megjelölve az a személy, aki a mulasztást elkövette,  amiből ez a 

helyzet kialakult.    De a perek évekig el fognak tartani és véleménye szerint  a költségek az 
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Önkormányzatot fogják terhelni. A kockázat-mérlegelés szempontjából   javasolja figyelembe 

venni, hogy a város mulasztott! Minden ebből fakadó  következményt  számba véve kéri a 

döntést meghozni.    

 

dr. Bindorffer Györgyi képviselő: kérdezi, hogy előírja-e valamilyen törvény  az Önkormányzat 

számára a  tulajdonjog érvényesítését?  Ugyanakkor olyan lakásokat tudtak megvásárolni a lakók  

3.5 M Ft-ért, amire máshol nincs példa.      

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: sajnos a 90-es években több ingatlan esetében is előfordult, 

hogy   nem érvényesítették a jogaikat aminek következtében több ingatlant is elveszett a város.  

Ezen a felismerésen már túl vannak,  de jelen pillanatban már nem tudnak tenni ellene.  

 

dr. Gerendás Gábor jogász, iroda vezető: ilyen törvényi kötelezettség nincsen, ésszerűség  

nyilván célszerű lett volna.   

 

Battha Pál a LABE országos elnöke:  a hasonlót  a hasonlóhoz kell viszonyítani. Szentendrén 

az azonos időben  megkötött adás-vételi szerződésekhez kell viszonyítani a vételárat.  Ehelyett 2-

3-szoros árat állapítottak meg. 

   

Benkovits György  és Radványi G. Levente  alpolgármester távozik az ülésteremből, a 

jelenlévő  képviselők száma: 14 fő.   

 

Zsigmondi Éva képviselő:   nem ért egyet a hozzászólással.  

 

Simonyi György képviselő:   ügyrendi javaslata szerint zárják le a vitát. 

 

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

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1413   Száma: 2006.06.13/14/0/ 

Ideje: 2006.jún..13 13:59 

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 100.00 77.78 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 14 100.00 77.78 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 4   22.22 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 
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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 - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Simonyi György Igen - 

Szegő Eta Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Zsigmondi Éva Igen - 

Benkovits György Távol - 

Lakatos Pálné Távol - 

Radványi G. Levente alpolgármester Távol - 

Wachsler Tamás Távol - 

 

   

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

Szavazásra bocsátja  a határozati javaslat a)   változatát.  jelzi, hogy tartózkodik a szavazástól.   

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1414   Száma: 2006.06.13/14/0/ 

Ideje: 2006.jún..13 14:00 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 11 78.57 61.11 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 3 21.43 16.67 

Szavazott 14 100.00 77.78 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 4   22.22 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

dr. Bindorffer Györgyi Igen - 

dr. Dragon Pál Igen - 

Eszes Sándor Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Horváth Győző Igen - 
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dr. Kiss László Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Simonyi György Igen - 

Szegő Eta Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Zsigmondi Éva Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Tart. - 

Hankó László Tart. - 

dr. Pázmány Annamária Tart. - 

Benkovits György Távol - 

Lakatos Pálné Távol - 

Radványi G. Levente alpolgármester Távol - 

Wachsler Tamás Távol - 

 

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

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

155/2006. (VI.13.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem kíván egyezséget kötni a Lakók 

és Lakásbérlők Egyesületével a Szentendre, Dózsa György úti és Szentendre, Stromfeld 

utcai lakások eladásával kapcsolatosan. 

 

Felelős:  Polgármester  

Határidő: azonnal 

 

 

14. Előterjesztés  Szentendre és Szigetmonostor között tervezendő híd létesítésének 

tanulmányáról  

  Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester  
 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a határozati javaslat 1. pontjához tesz  pontosítást, miszerint  a 

Postás strand környékén csak a Strand utcától délre 300 m–re kezdődő hídhelyszínek a város 

számára elfogadhatók, s kizárólag abban az esetben ha a forgalom levezetése déli irányba történő 

elhúzással valósul meg. 

 

dr. Kiss László képviselő:  amennyiben a Határcsárdánál tanulmány készül arról, hogy az  

elkerülő úttal hogyan lehetne megoldani az átkelés problémáját, javasolja feltételként megjelölni 

a határozatban,  hogy forgalomnövelő létesítmény nem jöhet  létre a Határcsárdánál.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:  a szakvélemény tartalmas, de a végső következtetés nem 

egyértelmű.  Nehéz a feleknek közös álláspontot elfogadni.  Szilágyi Lajos Polgármester a   

sikeres tárgyalás reményében  van jelen az ülésen.   Szigetmonostor  Önkormányzata pert indított 

kiderítve azt, hogy megkezdődhettek-e a munkálatok.  A  következő tárgyalásra  hamarosan   sor 
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kerül.  

Szentendrét érintő témában a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium államtitkár-helyettesével 

folytatott tárgyalásokra került sor, melyen többek közt  szó esett  egy - a  két települést összekötő 

-  úgynevezett gyalogoshídról. Az eredetileg tervezett   híd  költsége 20 milliárd Ft-ra tehető, míg 

a gyalogoshíd   5 milliárd Ft-os költséget jelentene. Többek között felmerült egy, a jelenleginél  

korszerűbb kompjárat lehetősége is, radarral felszerelve,  de ezzel kapcsolatban jelezte  az 

Államtitkár-helyettes Úr felé, hogy ez a megoldás  ugyanúgy terhelné Szentendre úthálózatát, 

mintha híd épül. 

Szentendrének nem a hídelemmel van gondja, hanem  az idevezetett forgalommal. Elkerülő út 

létrehozása is csak részlegesen oldaná meg a problémát, mivel az elképzelés szerint a Dobogókői 

útnál kezdődne és a Skanzennél  csatlakozna vissza, tehát nem váltaná ki a forgalmat.  Új 

állásfoglalásra van szükség,  ami  a közeljövőben megtartásra kerülő   Kistérségi Társulási ülésen  

az  egyeztetések  alapjául szolgálna. A  Fővárosi Vízművek nem támogatja azt a megoldást, hogy 

a Dera patak  vonalában történjen meg a híd kiépítése, hiszen olyan  nagy távolságot  ölel át a 

sziget vízgyűjtő területe, mint maga a Duna szélessége. A költségek megnövekedését jelentené  

egy ehhez igazodó változtatás. Az 1. pontban szereplő  jelenlegi megoldási javaslat  is nehéz  

helyzetet teremt, mivel   nagyon magasan  ívelne át a híd és  a szintkülönbség  a  hídról való 

lejövetelnél problémát jelentene. Tovább tetézi a nehézséget, hogy ott készül a védőgát is,  

valamint figyelembe véve Szigetmonostor igényét is a megkülönböztetett jelzést használó 

gépjárművek áthaladását illetően, ez még tovább bonyolítja a helyzet megoldását.  

  

dr. Bindorffer Györgyi  képviselő: kérdezi, hogy a  jelzett hely a Dera patak melletti részt 

jelenti-e?  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:  igen, a pontosítás azt jelenti.  

 

dr. Bindorffer Györgyi  képviselő:  a 2. ponthoz tartozó módosító indítványa, hogy akkor 

támogatja a javaslatot, amennyiben megépül az elkerülő út a Határcsárdai komp átkelőig,  

ellenkező esetben nem.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: felhívja a figyelmet arra a tényre, amit már korábban is megállapítottak, 

hogy a  híd megépülése után lakosságszám növekedésre lehet számítani. A sziget lélekszáma 

várhatóan a duplájára nő majd.   Tovább gondolkodva  a  gépkocsiforgalomban  ez 

hozzávetőlegesen mintegy  plusz 700 gépkocsit jelent.  Érdemes elgondolkodni a kedvezményes 

komp működtetésén, ezáltal a sziget ökológiai védelme is megoldódna.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:  kiegészítésként jelzi,  azt a lehetőséget is figyelembe kell venni, 

hogy a híd megépülte után a Budapestről érkező gépkocsik nem feltétlen kívánnak a szentendrei 

tömegforgalomban részt venni, hanem végighaladva a szigeten  esetlegesen Tahinál térnének 

vissza a 11-es főútra.  Mérlegelni szükséges ezt a tényt is.  

 

Benkovits György  képviselő:  az elmúlt időszakban  híd ügyben volt alkalma meghallgatni az 

összes érintett szervezetet,  minek utána számára az tűnik ki,  hogy  az 1,8 km-es  "nagy" híd   

túlhaladja az eddigi költségvetést. Jelenleg valahol 72 milliárd Ft fölöttire tehető az összeg.   

Óriási közlekedési változásokat okoz ezen az oldalon. A határcsárdai megoldásról  úgy véli, hogy  

elkerülő útként  a Sztaravodai útra való forgalomterelés  nem  volna helyes döntés. A Skanzen 

jelenleg negyed üzemmel működik, a mintegy 250 ezer látogatóval számolva az  útszakasz 
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jelenleg sem győzi az odatartó autósforgalmat. A  szezonban megnövekedett  forgalommal csak 

rosszabb lesz a helyzet, ha erre tervezik ráengedni az említett elkerülő út forgalmát,  az csak 

rontana  a helyzeten. Nem tartja jó megoldásnak.   

 

Simonyi György képviselő: véleménye szerint a komp is megnövelné  a forgalmat.  

 

dr. Bindorffer Györgyi  képviselő: a Polgármester Úr által említett lehetőséget, miszerint az 

autók  végighaladva a szigeten  esetlegesen Tahinál térnének vissza a 11-es főútra, nem tartja 

elképzelhetőnek a szigeten átvezető út minősége miatt. A hídépítés   útépítést is vonz maga után.  

   

Szilágyi Lajos Szigetmonostor polgármestere: el kívánja mondani, hogy  2006. június 27-én 

lesz a soron következő tárgyalás. Jelenleg már csak Szigetmonostor  van perben, mert Budakalász 

is megegyezett az elkerülő út tekintetében. A problémát az okozza, hogy nincs érvényes építési 

engedély   az M0  építésre. Szigetmonostor addig  nem adja  hozzájárulását, ameddig nem 

születik megnyugtató  döntés. Valamilyen megegyezés mindenképp fog születni Szigetmonostor 

és a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium között.   

2004. júniusában az általa írt levélben kérte a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumtól, hogy 

addig, ameddig a  kishíd nem épül meg, addig ingyenesen közlekedő kompjáratot kér a szigetre.  

Jelen pillanatban úgy tűnik, hogy  ez megvalósul. A Polgármester által a  híd helyére most tett 

javaslat, megegyezik az általa még 1994-ben tett javaslattal.  Mégpedig hogy a híd a Casinó  

környékén épüljön meg és a kivezetés a volt orosz laktanya mellett  legyen.   

Kéri a Képviselő-testületet, hogy döntsenek az ügyben.   

 

Fülöp Zsolt képviselő: az ingatlan tulajdonosoknak nem mindegy, hogy a közlekedés kompon 

vagy hídon történik, és a  sziget lakosságszámának növekedését is befolyásolja. Ha tisztában 

vannak az ingatlanfejlesztés metodikájával, akkor ezt  figyelembe kell venni.  

 

dr. Dragon Pál képviselő: a hatástanulmány  alapján a Dera patak  melletti terület a 

legmegfelelőbb, ezt támogatja.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:  a módosító indítványokról történő szavazások következnek.    

Szavazásra bocsátja  Fülöp Zsolt képviselő által tett módosító indítványt, mely a kedvezményes 

komp működtetésre vonatkozott.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1415   Száma: 2006.06.13/15/0/ 

Ideje: 2006.jún..13 14:24 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elutasítva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 9 60.00 50.00 

Nem 4 26.67 22.22 

Tartózkodik 2 13.33 11.11 
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Szavazott 15 100.00 83.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   16.67 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

Benkovits György Igen - 

dr. Dragon Pál Igen - 

Eszes Sándor Igen - 

Hankó László Igen - 

dr. Kiss László Igen - 

Magyar Judit Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Zsigmondi Éva Igen - 

dr. Bindorffer Györgyi Nem - 

Fülöp Zsolt Nem - 

Simonyi György Nem - 

Szegő Eta Nem - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Tart. - 

Radványi G. Levente alpolgármester Tart. - 

Horváth Győző Távol - 

Lakatos Pálné Távol - 

Wachsler Tamás Távol - 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képviselő-testület nem fogadta el a javaslatot.      

Szavazásra bocsátja  dr. Kiss László képviselő módosító  javaslatát, mely a 2. pont törlését 

tartalmazza, valamint helyette  bekerül a következő szöveg: Határcsárda mellett nem lehet 

forgalomnövelő létesítmény.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1416   Száma: 2006.06.13/15/0/ 

Ideje: 2006.jún..13 14:27 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elutasítva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 9 60.00 49.99 

Nem 1 6.67 5.56 

Tartózkodik 5 33.33 27.78 

Szavazott 15 100.00 83.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   16.67 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 
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dr. Bindorffer Györgyi Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

dr. Kiss László Igen - 

Simonyi György Igen - 

Szegő Eta Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Zsigmondi Éva Igen - 

Radványi G. Levente alpolgármester Nem - 

Benkovits György Tart. - 

Eszes Sándor Tart. - 

Hankó László Tart. - 

Magyar Judit Tart. - 

dr. Pázmány Annamária Tart. - 

Horváth Győző Távol - 

Lakatos Pálné Távol - 

Wachsler Tamás Távol - 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:  a Képviselő-testület nem támogatta a módosító indítványt.        

Szavazásra bocsátja  a határozati javaslatban eredetileg  szereplő   2. pontot.  

" …nem zárkózik el a D (Határcsárda) helyszín környékének további, részletes vizsgálatától, 

amennyiben a híd e helyen történő megépítésével egyidejűleg Szentendre nyugati tehermentesítő 

útja is kiépítésre kerül." 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1417   Száma: 2006.06.13/15/0/ 

Ideje: 2006.jún..13 14:30 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elutasítva 

Minősített szavazás 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 3 25.00 16.67 

Nem 5 41.67 27.78 

Tartózkodik 4 33.33 22.22 

Szavazott 12 100.00 66.67 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 6   33.33 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Nem - 
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Fülöp Zsolt Nem - 

Simonyi György Nem - 

Szegő Eta Nem - 

Zsigmondi Éva Nem - 

Benkovits György Tart. - 

Eszes Sándor Tart. - 

Hankó László Tart. - 

Magyar Judit Tart. - 

dr. Bindorffer Györgyi Távol - 

dr. Dragon Pál Távol - 

Horváth Győző Távol - 

dr. Kiss László Távol - 

Lakatos Pálné Távol - 

Wachsler Tamás Távol - 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képviselő-testület  nem fogadta el a határozati javaslatban 

szereplő eredeti  2. pontot.   

Megállapítja, hogy dr. Bindorffer Györgyi  és Simonyi György képviselők visszavonták a 

határozati javaslathoz tett  módosító indítványukat. 

A Szentendre és Szigetmonostor között tervezendő híd létesítésének tanulmányáról szóló 

előterjesztéssel   kapcsolatban nincs új álláspontja a testületnek.  

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

156/2006. (VI.13.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

 

1.  megtárgyalta a Szentendre és Szigetmonostor között tervezendő híd létesítésének 

tanulmányáról szóló előterjesztést és az abban szereplő határozati javaslatot nem fogadta el, 

az előterjesztés kapcsolatban nincs új álláspontja.     

 

2. felkéri a polgármestert az érintettek értesítésére  

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  azonnal 
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A Képviselő-testület 14.32 órától 16.05 óráig szünetet tart.  
 

 

15. Előterjesztés a Városi Szolgáltató Zrt. részére adott megbízásról szelektív 

hulladékgyűjtő autó közbeszerzési eljárásának lebonyolításáról 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: az ülést 16.05 órakor megnyitja, megállapítja, hogy a Képviselő-

testület határozatképes, a jelenlévő képviselők száma 11 fő.  

 

Lakatos Pálné képviselő: kéri a szót megadni Horváth Gusztáv cégvezető úrnak.  

 

Horváth Gusztáv VSz. Zrt. cégvezetője: javaslata úgy szólt, hogy a VSz. Rt. aktuális kérdéseiről 

tárgyaljon a testület, amelynek egyik része volt a szelektív hulladékgyűjtő autó beszerezése, a 

másik pedig a vezető tisztségviselők jutalmazása. Premizálásról nem lehet szó, mivel sem a 

tavalyi, sem az idei évben nem tűzött ki prémiumot a testület az Igazgatóságnak. A korábbi 

években 8 havi tiszteletdíjat kaptak a vezető tisztségviselők. Javasolja a testületnek, hogy 

szavazzon meg 4 havi tiszteletdíjat a vezető tisztségviselőknek. Polgármester Úr ezt a javaslatot 

az Önkormányzat nehéz anyagi helyzetét tekintve nem terjesztette elő. 

 

Lakatos Pálné képviselő: Horváth Gusztáv cégvezető által elmondottakat módosító 

indítványként terjeszti elő.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kiegészítésként elmondja, a VSz. Zrt. cégvezetője valóban egy 

általános előterjesztést tervezetet nyújtott be számára. A megfogalmazása túl általános volt. 

Ennek keretében szerepelt a jutalom kérdése is. Úgy gondolta, hogy a jutalom kérdésében az 

előterjesztést nem kívánja saját nevében előterjeszteni, mert korábban éppen a Cégvezető Úr volt 

az, aki különböző médiafórumokon támadta a testületet, amiért megszavazta a hivatalnak és a 

képviselőknek a különböző köztisztviselői, közalkalmazotti béremeléseket. Mindezek 

ismeretében úgy látta, hogy érdekesnek tetszenék, ha éppen saját maga terjesztene elő bármiféle 

jutalmazásról szóló anyagot. Indítványozta, hogy Cégvezető Úr bármely képviselőt felkérhet egy 

módosító indítvány megtételére. Ismerve az Igazgatóság tevékenységét, nagyon alapos munkát 

végeznek a VSz. Zrt.-nél, így az indítvány támogatható.  

 

Simonyi György képviselő: kérdést tesz fel az előterjesztett határozati javaslatra vonatkozóan, 

melyre Horváth Gusztáv cégvezető válaszol.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: további észrevétel nem lévén Lakatos Pálné képviselő módosító 

indítványát szavazásra bocsátja.  
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Szavazás eredménye 

 

#: 1418   Száma: 2006.06.13/15/0/ 

Ideje: 2006.jún..13 16:11 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elutasítva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 9 81.82 50.00 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 2 18.18 11.11 

Szavazott 11 100.00 61.11 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 7   38.89 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Benkovits György Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Eszes Sándor Igen - 

Hankó László Igen - 

Horváth Győző Igen - 

dr. Kiss László Igen - 

Lakatos Pálné Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Simonyi György Tart. - 

Szegő Eta Tart. - 

dr. Bindorffer Györgyi Távol - 

dr. Dragon Pál Távol - 

Fülöp Zsolt Távol - 

Magyar Judit Távol - 

Radványi G. Levente alpolgármester Távol - 

Wachsler Tamás Távol - 

Zsigmondi Éva Távol - 

 

     



 

 117 

dr. Dietz Ferenc polgármester: az eredeti határozati javaslatot szavazásra bocsátja.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1419   Száma: 2006.06.13/16/0/ 

Ideje: 2006.jún..13 16:13 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 11 100.00 61.11 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 11 100.00 61.11 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 7   38.89 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Benkovits György Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Eszes Sándor Igen - 

Hankó László Igen - 

Horváth Győző Igen - 

dr. Kiss László Igen - 

Lakatos Pálné Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Simonyi György Igen - 

Szegő Eta Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

dr. Bindorffer Györgyi Távol - 

dr. Dragon Pál Távol - 

Fülöp Zsolt Távol - 

Magyar Judit Távol - 

Radványi G. Levente alpolgármester Távol - 

Wachsler Tamás Távol - 

Zsigmondi Éva Távol - 
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Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

157/2006. (VI.13.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő–testülete megbízza a Városi Szolgáltató Zrt.-t a 

Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács és a Belügyminisztérium által kiírt közös 

pályázaton elnyert támogatásból és 9 millió forint önkormányzati önrészből finanszírozandó 

szelektív hulladékgyűjtő autó vásárlásának közbeszerzési eljárása lebonyolításával. 

 

Felelős:  Cégvezető 

Határidő:  2006. augusztus 31. 

 

     

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ügyrendi javaslata, hogy a következő pontként a 21. napirendi 

pontot – a Belváros parkolási rendjéről és a parkolási díjakról, valamint a védett övezetekbe 

történő behajtás rendjéről szóló 15/2006. (IV.28.) Önk. sz. rendelet módosításáról  szóló 

előterjesztést – tárgyalja a testület.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1420   Száma: 2006.06.13/16/0/ 

Ideje: 2006.jún..13 16:14 

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 11 100.00 61.11 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 11 100.00 61.11 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 7   38.89 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Benkovits György Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Eszes Sándor Igen - 

Hankó László Igen - 

Horváth Győző Igen - 

dr. Kiss László Igen - 

Lakatos Pálné Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 
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Simonyi György Igen - 

Szegő Eta Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

dr. Bindorffer Györgyi Távol - 

dr. Dragon Pál Távol - 

Fülöp Zsolt Távol - 

Magyar Judit Távol - 

Radványi G. Levente alpolgármester Távol - 

Wachsler Tamás Távol - 

Zsigmondi Éva Távol - 

 

     

 

 

16.  Előterjesztés a Belváros parkolási rendjéről és a parkolási díjakról, valamint a védett 

övezetekbe történő behajtás rendjéről szóló 15/2006. (IV.28.) Önk. sz. rendelet 

módosításáról 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: jelzi, hogy a módosítások javasolt szövege dőlt és vastagon 

szedett vagy kétszer áthúzott betűtípussal jelent meg.  

 

Simonyi György képviselő: korábban arról esett szó, hogy a VSz. Zrt. tájékoztatást ad a 

testületnek a parkolásból befolyó összegekről  havi bontását. Kérdése, hogy azt a képviselők 

mikor kaphatják meg?  

 

Horváth Gusztáv VSz. Zrt. cégvezetője: korábban leadott egy anyagot a képviselők részére, ha 

szükséges, azt részletezi havi bontásban is.  

Ismerteti, hogy jelenleg naponta 10 órán keresztül működnek a fizető parkolók. A Munka 

Törvénykönyve nem teszi lehetővé, hogy ennyi túlórát elrendeljen.  

Véleménye szerint két módosításra lenne szükség a rendeletben, amelyet megfontolásra javasol:  

Gyakorlatban a Kossuth Lajos utca Posta előtti szakaszában a rövid parkolási zóna nem működik 

a jegyes rendszerrel. Mindenki kihelyezi az autóra az óráját, és azt mondja, hogy nem fizet. A 

rendelet szerint ezen a szakaszon az 1 órás parkolást megengedő órák nem érvényesek. Amíg 

nincs automata órás rendszer, és amíg működik az Adó Csoport által kiadott óra, addig a jelenleg 

elképzelt rendszer nem fog rendesen működni. Kéri, hogy a Kossuth Lajos utcát emeljék be az 

általános zónába addig, amíg nincs megoldva a kérdés.  

A 6. § (8) bekezdéséből a „(telephellyel)” szót javasolja törölni, mert a telephellyel rendelkező 

tulajdonosok nem szentendrei polgárok, adójuk nagy részét nem helyben fizetik, így nem 

indokolt a kedvezmény.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: pontos paragrafus megjelölést kér.  
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Horváth Gusztáv VSz. Zrt. cégvezetője: az első módosító javaslata szerint a 4. § (1) bekezdés 5. 

pont rövid idejű parkolási zóna megszűnne, és a 6. pont általános zónába belekerülne a Kossuth 

Lajos utca teljes hosszal.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: javasolja a 6. § (5) bekezdésbe megfogalmazni az ügyészség 

dolgozóit is.  

 

Benkovits György képviselő: kérdése, hogy az Önkormányzat hány darab parkolójegyet adott ki 

ingyen, ill. alacsony, kedvezményes térítéssel?  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: polgármesterként egy ingyenes parkolójegyet sem adhat ki, nem 

is írt alá, ez a VSz. Zrt. cégvezetőjének a jogosultsága. Ő maga a Cégvezető Úrtól igényelt 10 

darabot, mivel az Ügyészségtől többen kérték. A korábban számára beérkezett kérelmeket is 

továbbküldte a VSz. Zrt. felé. Ezek a kistérségi  polgármesterektől,  a rendőrségtől, a Petzelt 

József Szakképző Középiskolától és az Ügyészségtől érkeztek.  

 

Horváth Gusztáv VSz. Zrt. cégvezetője: saját maga egyet sem adott ki senkinek, és tudomása 

szerint az alvállalkozó sem. A képviselők közül azok kaptak, akik vezetnek, ill. akiknek a  nevére 

van íratva az autó. A Polgármester Úrnak valóban ígért 10 bérletet.  

Elképzelésük szerint a kistérségi  ülések idejére a polgármestereknek  napijegyet adnak ki, a 

Polgármester Úr aláírásával. A  napijegyre  ráírják  a  gépkocsi rendszámát, és azt elfogadja a 

parkolóőr.  

 

Simonyi György képviselő: 2006. június 31-ig szeretné megkapni a bevétel-kiadás részletezést a 

parkolásról. 

Szeretné, ha a  mozgássérültekre odafigyelnének, pl. a Posta előtti helyen kéri legalább egy ilyen 

parkolóhelyet  alakítsanak ki, és  a hosszabb utcák elején úgyszintén. Hozzá is érkezett  már erre 

vonatkozó panasz.  

Jelzi, hogy a motorkerékpár szélvédőjére nem lehet felrakni parkolójegyet, a világon sehol sem 

alkalmazzák.  Az erre vonatkozó rendelkezést törlésre javasolja a tervezetből.  

A belvárosban sokan fizettek megváltást a parkolóhelyért. Kérdése, hogy ez miként működik?  

 

Marosi Imréné irodavezető: az építéshatósági eljárásban az OTÉK előírja, hogy milyen 

létesítményhez hány darab parkolóhelyet kell létesíteni. Amennyiben saját ingatlanon belül nem 

tudja megoldani az érintett ügyfél, akkor jön létre a megváltás, ami a belvárosban 500.000 Ft 

járművenként. Ez viszont nem azt jelenti, hogy számára parkolóhelyet biztosít az Önkormányzat, 

hanem egy építési jogot kap a lehetőséggel a létesítményre, de nem a parkolóhelyre.  

 

Lakatos Pálné képviselő: a 6. § (7) bekezdése mozgássérülteket említ. Kérdése, hogy azok is 

beletartoznak ebbe a körbe akiknek más fogyatékosságuk van?  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kérdése Lakatos Pálné képviselőhöz, hogy azon módosító 

indítványokat, amelyeket Cégvezető Úr javasolt, tekintheti-e Képviselő Asszony indítványának?  

 

Lakatos Pálné képviselő: válasza Polgármester Úr kérdésére, hogy igen.  

 

Benkovits György képviselő: válaszol az ingyenes parkolás ügyében felmerült kérdésre.  
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dr. Kiss László képviselő: válaszol Lakatos Pálné képviselő kérdésére.  

Javasolja a VSz. Zrt.-vel a szerződést ne rövid időre kössék meg, hanem akár 3 vagy 4 évre, 

valamint kötelezni kellene a céget arra, hogy folytassa le a közbeszerzési eljárást, és a korszerű 

parkolást valósítsa meg. Amíg ezt a feltételt nem biztosítják, nincs erkölcsi alapja az 

Önkormányzatnak arra, hogy követelményt állítson a szolgáltatóval szemben.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: az indítvánnyal kapcsolatban igény esetén születhet előterjesztés, 

jelenleg most a kérdés nincs napirenden.  

Javasolja, hogy a képviselők az esetleges módosító indítványaikat a mai napon tegyék meg. Nem 

tartja szerencsésnek, ha egy  rendeletet, amely hosszú távra  szabályoz egy adott jogviszonyt, 

akár ülésről-ülésre  változtassanak, mivel  ez a jogbiztonságot  gyengíti. 

 

Lakatos Pálné képviselő: elfogadja dr. Kiss László képviselő által elmondottakat, de aggasztja 

azon hátrányos helyzetű emberek sorsa, akik szintén rokkantak, és anyagi helyzetük alapján is 

megérdemelnék a kedvezményes parkolást.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Képviselő Asszony szociális alapon gondolja a kedvezményt 

megadni? Szociálisan olyan mértékben rászorult, hogy bár van gépjárműve, szükséges a 

támogatás?  

 

Lakatos Pálné képviselő: Polgármester Úr által elmondottakkal egyetért.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: véleménye szerint ezek a dolgok automatikusan szoktak történni. 

Ha valaki tanúsítja, hogy a családjában egy személyt rendszeresen szállít, akkor ugyanúgy 

megkapja a kedvezményt.  

 

Simonyi György képviselő: a 6. § (6) bekezdését javasolja törölni.  

 

Hankó László képviselő: az ingyenes és kedvezményes kártyákat valóban egy idő után felül kell 

vizsgálni, hiszen a VSz. Zrt.-nek bevétel kiesést okoz. Véleménye szerint olyan nagy mértékű 

kedvezményt ad az Önkormányzat, hogy végül lehetséges, hogy a parkolási díjak megemelésére 

lesz szükség.  

 

Horváth Gusztáv VSz. Zrt. cégvezetője: válaszol a felmerült kérdésekre.  

 

Zakar Ágnes képviselő: kérdést tesz fel a VSz. Zrt. által alvállalkozó alkalmazására 

vonatkozóan, melyre dr. Dietz Ferenc polgármester válaszol.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: elsőként szavazásra bocsátja Lakatos Pálné képviselő módosító 

indítványát, amely a 4. § (1) bekezdésére vonatkozott, mely szerint az 5. pont kerüljön törlésre, 

amely a rövid idejű parkolási zónát tartalmazza. Helyette a Kossuth Lajos utca teljes hosszal 

szerepeljen a 6. pontban, amely az általános zónát jelenti.  
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Szavazás eredménye 

 

#: 1421   Száma: 2006.06.13/16/0/ 

Ideje: 2006.jún..13 16:44 

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: 

 

Benkovits György Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Eszes Sándor Igen - 

Hankó László Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Lakatos Pálné Igen - 

Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 

Simonyi György Igen - 

Szegő Eta Igen - 

Zakar Ágnes Nem - 

dr. Kiss László Tart. - 

dr. Pázmány Annamária Tart. - 

dr. Bindorffer Györgyi Távol - 

dr. Dragon Pál Távol - 

Fülöp Zsolt Távol - 

Magyar Judit Távol - 

Wachsler Tamás Távol - 

Zsigmondi Éva Távol - 
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dr. Dietz Ferenc polgármester: a 6. § (5) bekezdésre vonatkozó javaslatot, mely szerint kerüljön 

beépítésre a mondatban az „Ügyészség dolgozói”, szavazásra bocsátja.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1422   Száma: 2006.06.13/16/0/ 

Ideje: 2006.jún..13 16:45 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elfogadva 

Minősített 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: 

 

Benkovits György Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Eszes Sándor Igen - 

Hankó László Igen - 

Horváth Győző Igen - 

dr. Kiss László Igen - 

Lakatos Pálné Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 

Simonyi György Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Szegő Eta Nem - 

dr. Bindorffer Györgyi Távol - 

dr. Dragon Pál Távol - 

Fülöp Zsolt Távol - 

Magyar Judit Távol - 

Wachsler Tamás Távol - 

Zsigmondi Éva Távol - 
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dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátja Simonyi Györgyi képviselő módosító 

javaslatát, mely szerint a 6. § (6) bekezdését törölni javasolja.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1423   Száma: 2006.06.13/16/0/ 

Ideje: 2006.jún..13 16:46 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elutasítva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 4 33.33 22.22 

Nem 3 25.00 16.67 

Tartózkodik 5 41.67 27.78 

Szavazott 12 100.00 66.67 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 6   33.33 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Horváth Győző Igen - 

dr. Kiss László Igen - 

Simonyi György Igen - 

Szegő Eta Igen - 

Eszes Sándor Nem - 

Lakatos Pálné Nem - 

Radványi G. Levente alpolgármester Nem - 

Benkovits György Tart. - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Tart. - 

Hankó László Tart. - 

dr. Pázmány Annamária Tart. - 

Zakar Ágnes Tart. - 

dr. Bindorffer Györgyi Távol - 

dr. Dragon Pál Távol - 

Fülöp Zsolt Távol - 

Magyar Judit Távol - 

Wachsler Tamás Távol - 

Zsigmondi Éva Távol - 
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dr. Dietz Ferenc polgármester: Lakatos Pálné képviselő módosító indítványát, mely szerint a 6. 

§ (8) bekezdésében a „(telephellyel)” szót töröljék, szavazásra bocsátja.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1424   Száma: 2006.06.13/16/0/ 

Ideje: 2006.jún..13 16:46 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elfogadva 

Minősített 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: 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Eszes Sándor Igen - 

Hankó László Igen - 

Horváth Győző Igen - 

dr. Kiss László Igen - 

Lakatos Pálné Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 

Simonyi György Igen - 

Szegő Eta Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Benkovits György Nem - 

dr. Bindorffer Györgyi Távol - 

dr. Dragon Pál Távol - 

Fülöp Zsolt Távol - 

Magyar Judit Távol - 

Wachsler Tamás Távol - 

Zsigmondi Éva Távol - 
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dr. Dietz Ferenc polgármester: a módosításokkal a rendelet-tervezetet szavazásra bocsátja.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1425   Száma: 2006.06.13/16/0/ 

Ideje: 2006.jún..13 16:47 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 11 84.62 61.10 

Nem 1 7.69 5.56 

Tartózkodik 1 7.69 5.56 

Szavazott 13 100.00 72.22 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 5   27.78 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Benkovits György Igen - 

dr. Bindorffer Györgyi Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Eszes Sándor Igen - 

Hankó László Igen - 

Horváth Győző Igen - 

dr. Kiss László Igen - 

Lakatos Pálné Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Simonyi György Nem - 

Szegő Eta Tart. - 

dr. Dragon Pál Távol - 

Fülöp Zsolt Távol - 

Magyar Judit Távol - 

Wachsler Tamás Távol - 

Zsigmondi Éva Távol - 
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Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

24/2006. (VI.15.) Önk. sz. rendelete 

 

a belváros parkolási rendjéről és a parkolási díjakról, valamint a védett övezetekbe történő 

behajtás rendjéről szóló 15/2006. (IV.28.) Önk. sz. rendelet módosításáról 

 
 

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

módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 

valamint a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény valamint a végrehajtásáról szóló 

30/1988. (IV. 21.) MT rendelet alapján, figyelembe véve Szentendre Város történelmi 

hagyományait, földrajzi adottságait, építészeti jellegzetességeit, a belváros parkolási rendjéről és 

a parkolási díjakról, valamint a védett övezetekbe történő behajtás rendjéről szóló 15/2006. 

(IV.28.) Önk. sz. rendeletet (a továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja: 

 

 

1. § 

 

A Rendelet 3.§ (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 

(2) A parkolókat az Önkormányzat tulajdonában lévő Városi Szolgáltató Rt. (továbbiakban: a 

VSZ Rt.) 

a) parkolási jegyet adó, érmével működő, akkumulátoros, távfelügyeleti rendszerbe 

bekapcsolt jegykiadó automatákkal, vagy  

b) előre váltható parkoló szelvénnyel,  

c) kézi díjbeszedésű parkolójeggyel üzemelteti,  

 

2. § 

 

A Rendelet 4.§ (1) 2. pontja az alábbira módosul: 

 

2.   kiemelt zóna: 

- a Duna korzó a Fürdő utca és a Görög utca között 

- Duna korzó páratlan oldala a Görög utca és a Lázár cár tér között november 1. és 

március 15. között 

- Duna korzó páros, a töltés melletti oldala a Görög utca és a Lázár cár tér között. 

- Duna korzó a Lázár cár tér és a Dunaár utca között. 

- a Jókai utca páros oldala 

- Kert utca 

- Marx Tér 

- a Péter Pál utca páros oldala a Duna korzótól a Dumtsa Jenő utcáig 

- a Lázár cár tér november 16. és március 31. között  
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3. § 

 
 

A Rendelet 6. § (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 

(5) Azok a közalkalmazottak, köztisztviselők, ügyészség dolgozói és szentendrei székhelyen 

működő iskolák, óvodák dolgozói, akiknek állandó munkahelye a 2. § (1) bekezdésében 

meghatározott városrészben található, a munkáltató által kiállított igazolás ellenében 1 

személygépkocsira kedvezményes éves bérlet vásárlására jogosultak, (2. sz. melléklet). A 

kedvezményes bérlet munkanapokon az alábbi parkolókban érvényes: 

- Dobozi utcai parkoló; 

- Martinovics utca temető felőli oldala; 

- Paprikabíró utcai nagy parkoló; 

- Marx tér, Jókai utca. 

 

4. § 

 

A Rendelet 6. § (8) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 

(8) A parkolási övezeten belül fizető, vagy védett I. zónában lakóhellyel, vagy székhellyel 

rendelkező gépjármű tulajdonos, vagy üzemeltető, amennyiben nincs lehetősége az ingatlan 

területén a gépjármű tárolására – lakóingatlana, vagy székhelye közvetlen közelében kialakított 

parkoló-területen, a tulajdonában, vagy üzemeltetésében lévő egy darab személygépkocsi 

tekintetében díjmentességet élvez, amennyiben a (9) bekezdésben foglalt feltételeknek megfelel. 

 

 

5. § 

 

A Rendelet 2. sz. melléklete az alábbira módosul:  

1. A város közparkolóiban alkalmazható bérletek díjai kizárólag személygépkocsik és 

motorkerékpárok részére: 

 

 Parkolóhely 
Díj 

 

Fizető parkolás 

időtartama (óra) 

 SZEMÉLYGÉPKOCSIK   

I.  NAPIJEGY   

1. Kiemelt zóna 2000 Ft/nap   9-20 (minden nap) 

2. Általános parkolási zóna 1500 Ft/nap    9-20 (minden nap) 

II.  BÉRLET    

 minden zóna 5.000 Ft/hó  

 minden zóna 
20.000 Ft/fél 

év 
 

 minden zóna 35.000 Ft/év 
tárgyév január 1-től azt 

követő év január 5-ig 
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 Ideiglenes tarifa minden zóna 25.000 Ft 
2006. június 15-től 2007. 

január 31-ig 

 
KÖZALKALMAZOTTAK 

KEDVEZMÉNYES BÉRLETE 
  

 

Dobozi utcai parkoló 

Martinovics utca temető felőli 

oldala 

Dunakanyar krt. - Paprikabíró u. 

Jókai utca, Marx tér 

10.000 Ft/ év 

egyösszegben  

vagy 1.000 

Ft/hó 

 

 Ideiglenes tarifa  6.000 Ft 
2006. június 15-től 2007. 

január 31-ig 

 

A fenti táblázatban szereplő díjak az ÁFÁ-t tartalmazzák. 

 

 

6. § 

 

A Rendelet 3. sz. mellékletének I. övezete az alábbiak szerint módosul: 

 

 

I. -     Fő tér, Görög u., Futó u., Dumtsa J. utca 

      Bercsényi u., Bogdányi u.( Lázár cár tértől – Fő térig),  

- Bogdányi u. Lázár cár tértől Rév utcáig, valamint a 

Bogdányi u. ezen szakaszára csatlakozó mellékutcák 

március 15-től október 31-ig terjedő időszakban, 

 

behajtási engedéllyel, 

közterületen várakozni 

nem lehet 

 

 

 

 

7. § 

 

 

A Rendelet 4. sz. mellékletének I. övezete az alábbiak szerint módosul: 

 

4. sz. melléklet 

A behajtási engedélyek kiadásának térítési díjai 

 

A behajtás jogcíme Behajtási idő korlátozása Térítési díjak 

Lakossági behajtási engedély  

(második autótól) 
 

6.840,-Ft/6 hó 

12.960,-Ft/év 

Ideiglenes 2006. június 15.-2007. 

január 31. között 
 9.000.-Ft 
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Intézményi behajtási engedély  

 
 

18.000,-Ft/év  

10.000,-Ft/6 hó 

2.000,-Ft/nap 

Ideiglenes 2006. június 15.-2007. 

január 31. között 
 11.000.-Ft 

Áruszállítási-szolgáltatási 

behajtási engedély  

Taxi, javító- szerelő vállalkozó  

(kivéve lakossági tüzelőanyag 

szállítás) 

20.30 – 9.30 

57.000,-Ft/6 hó 

108.000,-Ft/év 

5.000,-Ft/nap 

 

Ideiglenes 2006. június 15.-2007. 

január 31. között 
 65.000.-Ft 

 9.30  – 20.30 
142.500,-Ft/6 hó 

270.000,-Ft/év 

Ideiglenes 2006. június 15.-2007. 

január 31. között 
 155.000.-Ft 

   

Ideiglenes behajtási engedély  

3,5 – 9 tonna össztömegű járművek   

behajtása építőanyag ki- és 

beszállítására, munkagépek ki- és 

behajtása 

 20.000,-Ft/nap 

Ideiglenes behajtási engedély  

3,5 – 9 tonna össztömegű föld- és 

törmelék elszállítás 

  6.000,-Ft/nap 

* A fenti díjak az ÁFÁ-t tartalmazzák 

 

8. § 

 

(1) A rendelet 2006. június 15-én lép hatályba. 

(2) A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik. 
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17. Előterjesztés a Controll Rt.-vel kötött szerződésről 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a zárt ülésre vonatkozó ügyrendi javaslatát szavazásra bocsátja.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1426   Száma: 2006.06.13/17/0/ 

Ideje: 2006.jún..13 16:48 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 11 84.62 61.10 

Nem 1 7.69 5.56 

Tartózkodik 1 7.69 5.56 

Szavazott 13 100.00 72.22 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 5   27.78 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Benkovits György Igen - 

dr. Bindorffer Györgyi Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Eszes Sándor Igen - 

Hankó László Igen - 

Horváth Győző Igen - 

dr. Kiss László Igen - 

Lakatos Pálné Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Simonyi György Nem - 

Szegő Eta Tart. - 

dr. Dragon Pál Távol - 

Fülöp Zsolt Távol - 

Magyar Judit Távol - 

Wachsler Tamás Távol - 

Zsigmondi Éva Távol - 
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A Képviselő-testület a 17. napirendi pontot ZÁRT ülésen tárgyalja, melyről 

külön jegyzőkönyv készül.  
 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a nyílt ülést 16.53 órakor megnyitja, megállapítja, hogy a 

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

Ügyrendi javaslatában következő napirendi pontként a 31. pontot – Előterjesztés Szentendre 

Város Önkormányzata és a  SZEBETON Rt. között kötendő szerződésről az árvízvédelmi töltés és 

kerékpárút megépíthetősége érdekében – javasolja tárgyalni.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1428   Száma: 2006.06.13/17/0/ 

Ideje: 2006.jún..13 16:54 

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 15 100.00 83.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 15 100.00 83.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   16.67 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Benkovits György Igen - 

dr. Bindorffer Györgyi Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál Igen - 

Eszes Sándor Igen - 

Hankó László Igen - 

Horváth Győző Igen - 

dr. Kiss László Igen - 

Lakatos Pálné Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 

Simonyi György Igen - 

Szegő Eta Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Zsigmondi Éva Igen - 
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Fülöp Zsolt Távol - 

Magyar Judit Távol - 

Wachsler Tamás Távol - 

 

     

18. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzata és a SZEBETON Rt. között kötendő 

szerződésről az árvízvédelmi töltés és kerékpárút megépíthetősége érdekében 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: röviden ismerteti az előterjesztést.  

 

Benkovits György képviselő: szomorúan konstatálta a történteket. Emlékeztet arra, amikor az 

Önkormányzat még kisrészvényes, tulajdonostárs volt a Szentendrei Beton- és Vasbetonipari 

Művekben. Azon részvénycsomag, amelyet annak idején nem kívánt értékesíteni a város, de 

végül is felvásárlásra került, igencsak csökkentett áron. Ha valaki áttekinti ezen vásárlásokat – 

három alkalommal történt – a város a foglalkoztatási meggondolásból, vagy mert iparűzési adót 

fizet a cég, vagy a sajátjának érezte, úgy gondolta, hogy nem kíván ezen nyerészkedni, és mindig 

alacsony áron adta el a részvényeket. Szomorúan tapasztalja, hogy a tulajdonos most 

határozottabban érvényesíti érdekeit, mint ahogy a közérdek ezt megkívánja. Ez viszont egy 

erkölcsi része a kérdésnek. A tartalmához nem kíván hozzászólni, mert az egy megszületett alku, 

és változtatni azon nem érdemes, mert akkor az ügy a végtelenségig elhúzódna, és az 

Önkormányzat számára elementáris érdek, hogy minél előbb megépüljön a gát, és mindenki 

hasznára működjön.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: az elhangzottakhoz hozzáfűzi, hogy a város számára valóban 

elemi érdek, hogy folytatódjon a gátépítés. A ROP-tól jelzés érkezett, ha nem folytatódik időben 

a gátépítés, akkor a támogatás teljes összegét megvonják a várostól. A folyósítás feltétele az volt, 

hogy mind a SZEBETON-nal, mind a HM-mel meg kell egyezni. Hozzáteszi, hogy az Igazgató 

Úr abban szerencsétlen helyzetben van, hogy neki kell képviselnie a céget, de a személyes 

tárgyalások során az Önkormányzat mellé állt  álláspontjának  alátámasztásában. Előzetesen úgy 

egyeztettek, hogy ténylegesen a kavicsdepó használatával szemben lesz az elszámolás. A  másik 

oldalról, az osztrák tulajdonosok  ragaszkodnak ahhoz,  hogy csak úgy tudják leírni a támogatást, 

ha ezzel szemben egy ingatlant állítanak. Mivel Szentendre ebből a szempontból is  sarokba van 

szorítva, kénytelenek elfogadni azt a megállapodást, amit az Igazgató Úron keresztül az osztrák 

tulajdonosok egy közel két hónapos kemény tárgyalás eredményeként letettek az asztalra. A 

személyes megbeszélés során elmondta az osztrák tulajdonosoknak, hogy a beruházás 

megvalósulása erkölcsi szempontból nagyon fontos.  Régóta nagyon jó a kapcsolat, de  

kénytelenek lesznek esetleg a média eszközeihez nyúlni. Azt a választ kapta a tulajdonosoktól, 

hogy Szentendrén az a  szokás, hogy erkölcsi nyomást gyakorolnak a másik félre és  vérig 

sértődtek, amikor utalt arra, hogy a közös cél érdekében  - a város és a SZEBETON területének 

védelme- legyen rugalmasabb az álláspontjuk.  

 

Zakar Ágnes képviselő: úgy érzi, mindenkinek elemi érdeke, hogy  a gát mielőbb megépüljön. 

Annak pláne,  aki  a Duna-parton területtel bír, így a SZEBETON-nak is. Természetesen meg kell 

kötni az egyezséget, és a gátnak el kell készülnie, de 25.000 Ft/m² áron megvenni egy járdát, azt 

erős túlzásnak tartja. Ennyi m² áron lehet megvenni Pismányban egy közművesített telket. Az 

érdek az, hogy megegyezzenek, de a jelenlegi hozzáállást nem tartja megfelelőnek, mivel egy 
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olyan beruházásra készülnek, amely az egész város érdeke. Mindenesetre bíztató, hogy a 

megállapodásig eljutott a város, és talán szeptemberig megépül a gát, ami a határidőt jelenti.  

 

dr. Bindorffer Györgyi képviselő: egyetért Zakar Ágnes képviselő által elmondottakkal. 

Javasolja  esetlegesen egy bírósági értékbecslő felkérését, azért, hogy megállapítsa,  mennyit ér a 

város azon területén egy m². A SZEBETON-t ugyanúgy fogja védeni a gát.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ahol ma a  Lidl van, az is a  SZEBETON területe volt és ők abból 

az árból indultak ki. Több, mint két hónapja kemény tárgyalásokat folytatnak az ügyben s 

jelenleg eddig tudtak eljutni. Amennyiben a testület úgy dönt, megbízhatnak egy ad-hoc 

bizottságot  a további tárgyalások lefolytatására, de ennek az a hátránya, hogy több hónapra 

leállhat a beruházás. Ha nem tudják jelezni a ROP felé, hogy megállapodást kötöttek, és 

folytatják az építkezést, nem utalják át a pénzt, késedelembe esnek, és a kötbértől kezdve mindent 

az Önkormányzat fizet és a támogatástól is eleshetnek.  Tehát ennek nagyon súlyosak a 

következményei, és az a baj, hogy ezt mindenki tudja.  

 

Simonyi György képviselő: egyetért Polgármester Úr által elmondottakkal. Kérdése, hogy a 

SZEBETON-t  nem védi a gát egyáltalán, tehát neki nem  érdeke a beruházás?  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: válasza, hogy a SZEBETON-t is védené a gát. 

 

Simonyi György képviselő: akkor még súlyosabbnak tartja a helyzetet. Viszont ha a jövőben a 

SZEBETON kerül ilyen helyzetbe, az Önkormányzattól ne várjon jóindulatot. Ilyen jellegű adás-

vétel és csere esetén valamiféle kölcsönösséget kellene, illene az osztrák tulajdonosok részéről is 

tudomásul venni.  

 

dr. Dragon Pál képviselő: a Polgármester Úr és Alpolgármester Úr igyekeztek az adott 

helyzetből a legjobbat kihozni. Megköszöni a munkájukat. A pályázatot és a gátépítést valóban 

nem szabad veszélyeztetni, ezért kéri a képviselőket, hogy szavazzanak és fogadják el az 

előterjesztett határozati javaslatot.  

 

Radványi G. Levente alpolgármester: megjegyzi, hogy Horváth Úr egy cég, a tulajdonosok 

képviseletében van jelen, mint alkalmazott. A gátépítés kezdetén voltak előre nem látható 

problémák. Ez volt egyszer a gát nyomvonalának a kérdése, majd közben derült ki a járda 

kérdése is. Átgondolva a helyzetet, adott esetben az Önkormányzat is élni szokott a helyzetével. 

Adott egy kényszerhelyzet: a gát befejezése. Javasolja, oldják meg a kérdést a mai ülésen, mert 

különben veszélyeztetik a beruházást.  

 

Horváth Zoltán SZEBETON vezérigazgatója: nagyon sajnálja, hogy kialakult egy SZEBETON-

ellenes hangulat, és az elmúlt időszakban elég sok vád érte. Igyekezett ezt visszautasítani és 

valahogy kezelni. Az ügy 1998-tól datálódik, amelyet sajnos mind a mai napig nem sikerült 

megoldani. Két kérdés fonódott össze: egyrészt van egy telekalakítási probléma, aminek az 

átvezetését az Építéshatósági Iroda által előzetesen meghatározott feltételek szerint 

végrehajtották, ugyanakkor 2005. szeptembere óta nem sikerült záradékoltatni. A záradékolást 

azzal utasította el az Önkormányzat, hogy nincs rendezve annak a bizonyos 511 m²-nek a 

tulajdonjoga.  

Másrészt egy tervezési hiba történt a gát nyomvonala kapcsán, és annak érdekében, hogy ne 
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kelljen nagy költségeket kifizetni az eredeti SZEBETON területén kívül vezetett gátnyomvonal 

megépítése érdekében, abban a pillanatban, ahogy azt Radványi Úr felvetette, elfogadták azt a 

kérést, javaslatot, hogy adják át a területüket gátépítés céljára. Az egyik oldalon van egy kérés, 

amelyet ők rögtön elfogadtak. Azt mondták, ha a kompenzáció megoldható az önkormányzati 

területrészről, akkor cseréljék át. Kissé a nyomvonal vezetésén változtatni kellett, de az 

megoldásra került. Viszont kérték – mivel azon lépés telekalakítással jár, és egy telekről van szó, 

és addig kerítésre építési engedélyért nem tudnak folyamodni, ameddig majd az építési engedély 

kérelemhez nem tudják a telek aktuális térképvázlatát csatolni –, hogy rendezzék az első részt, 

tehát a 11. sz. fkl. út felőli oldalon 1998. óta rendezetlen helyzetet, aminek a telekalakítását az 

Önkormányzat már kétszer utasította el.  

Másrészt, hogy elfogadták azt a telket, mondható, hogy valamilyen okon lehet a tulajdonost 

orientálni. Lehet azt mondani, hogy nagyon drága, vagy túlzás amit kér, de saját maguk próbáltak 

egy középutat találni. Hogy a felkínált terület használatnak mennyi az értéke? Több milliós 

nagyságrendben elfogadják, mondván, hogy így tudják kompenzálni a két értéket együtt. Az az 

érték, amit megadtak, az egy ingatlan-értékbecslő által 2005-ben elkészített értékbecslés alapján 

készült.  

 

Benkovits György képviselő: észrevételezi, hogy Szentendrének van egy betongyára, viszont az 

Önkormányzat műanyag csövekkel végeztet el majd 1 Mrd Ft-os beruházást. Egymás számára 

viszont előnytelen módon cserélnek telket. Az Önkormányzatot akadályozza, hogy a cég nehezen 

járul hozzá a beruházás folytatásához annak érdekében, hogy többek között a céget is megóvják 

az árvíztől. Ez egy lehetetlen helyzet! 

 

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

bocsátja.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1429   Száma: 2006.06.13/18/0/ 

Ideje: 2006.jún..13 17:14 

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: 

 

Benkovits György Igen - 

dr. Bindorffer Györgyi Igen - 

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

Eszes Sándor Igen - 

Hankó László Igen - 

Horváth Győző Igen - 

dr. Kiss László Igen - 

Lakatos Pálné Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 

Simonyi György Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Zsigmondi Éva Igen - 

Szegő Eta Tart. - 

Fülöp Zsolt Távol - 

Magyar Judit Távol - 

Wachsler Tamás Távol - 

     

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

159/2006. (VI.13.) Kt. sz. határozata: 

 

1. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Euro-VELO hálózat fejlesztése – 

Szentendre, Dunaparti panoráma kerékpárút építése elnevezésű projekt SZEBETON Rt. 

mögötti szakaszán előállt probléma megoldása és a projekt sikeres megvalósítása 

érdekében úgy dönt, hogy a SZEBETON Rt-vel az alábbiak szerinti szerződést köti meg:  

a. A SZEBETON Rt. az Önkormányzat részére nettó 12,8 MFt-ért eladja a 3-

473/2005. számú, földhivatal által 2005. szeptember 12-én záradékolt változási 

vázrajz szerinti 512 m2 nagyságú 23/8 hrsz-ú területet, amelyen a 11. számú főút 

melletti járda és kerékpárút húzódik. (Ld.  előterjesztés  4. sz. melléklete, határozat 

1. számú melléklete) 

b. Az Önkormányzat a SZEBETON Rt. részére nettó 7,8 MFt-ért eladja a 7001/8 

hrsz-ú, Ölyv utcában (Pismány városrész) lévő 642 m2 területű üdülőövezeti 

ingatlant. (Ld. előterjesztés 5. sz. melléklete, határozat 1. számú melléklete) 

c. A SZEBETON Rt-nek az Önkormányzat átadja a dunaparti 19 hrsz-ú 

mélyfekvésű, önkormányzati terület (amelyet a SZEBETON Rt. jelenleg 

kavicsdepózásra használ) SZEBETON Rt-vel határos szakaszán, a megépítésre 

kerülő töltés és kerékpárúton túli területrész (kb. 360 m2) használati jogát 3 évre, 

nettó 5,0 MFt-os áron. (Ld. előterjesztés 6. sz. melléklete, határozat 3. számú 

melléklete) 

 

Felelős: Polgármester, Jegyző 

Határidő: azonnal 

 

2. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert és a 

Jegyzőt, hogy – a Jogi, Igazgatási és Ügyrendi Bizottság véleményezése után –  a 

határozat 1. számú pontja szerinti tartalmú szerződést kösse meg a SZEBETON  Rt-vel. 

 

Felelős: Polgármester, Jegyző 

Határidő: 2006. június 30. 
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Zakar Ágnes képviselő: ügyrendi javaslatával a 12. napirendi pontot követően javasolja a 10., 

27. és a 13. napirendi pontokat tárgyalni.  

 

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

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1430   Száma: 2006.06.13/19/0/ 

Ideje: 2006.jún..13 17:16 

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 16 100.00 88.89 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 16 100.00 88.89 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   11.11 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Benkovits György Igen - 

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 - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 

Simonyi György Igen - 

Szegő Eta Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Zsigmondi Éva Igen - 

Magyar Judit Távol - 

Wachsler Tamás Távol - 
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19. Előterjesztés az Art Mozi üzemeltetési szerződéséről 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kötöttek egy szerződést a ZOOM Mozgókép- és Médiaműhely 

Alapítvánnyal a mozi működtetésére, ez egy régóta való együttműködés, ami eddig jól 

funkcionált és működött. Viszont a szűkös költségvetési helyzetre tekintettel csak féléves 

időtartamra tervezték be az alapítványnak a támogatását, ill. szintén féléves időtartamra tervezték 

be azt a havi 130 E Ft költséget, ami az épületben a portaszolgálat működtetésére szolgált. Ezek 

után történt egyeztetés Szondy Andrea alapítványi elnökkel, és tudomása szerint mind a 

jobboldali, mind a baloldali frakció a helyszínen meglátogatta a P’art Mozit, és megtekintette a 

működtetését. Meghallgatta, hogy milyen érvek szólnak a működtetése mellett és ellen, és ez 

ügyben folytak tárgyalások. Kaptak egy külön anyagot a P’art Mozihoz kapcsolódóan, ami a 

P’art Mozi üzemeltetési szerződéséhez címszó alatt szerepel, ami egyrészt leírja, hogy milyen 

kulturális hozama van a P’art Mozinak, mind pedig hogy a rentábilis működtetését milyen 

jövőbeni lépésekkel próbálja megalapozni az alapítvány. A képviselők előtt szereplő határozati 

javaslat azt tartalmazza, hogy az üzemeltetést a továbbiakban, tehát 2010. december 31-ig terjedő 

időtartamra, a mellékelt szerződésben elfogadják. Az üzemeltetési szerződésre vonatkozóan 

kiosztásra került „12 új” címmel egy újabb szerződés tervezet, ahol fekete betűvel vannak jelölve 

azok a további módosítások, amik az alapítvánnyal történő egyeztetés után kerültek javaslatként a 

testület elé. Ismerteti a kiegészítéseket.  

 

Simonyi György képviselő: az üzemeltetési szerződéssel kapcsolatban az a kifogása, hogy ha 

van egy bérlő, akkor az fizesse a fenntartási költségeket. Maga a szerződés véleménye szerint  

nem teljes. A bérlő ingyen kapja a helyiséget, és azon túl a javítási és egyéb költségek is az 

Önkormányzatot terhelik. Nyilván a nagyjavítás nem terhelheti az Önkormányzatot, pl. ha a 

kazán tönkremegy, de ha egy villanykapcsoló, egy lámpa, vagy egy ajtó megsérül, úgy gondolja, 

azt nem a bérbeadónak kellene fizetnie, hiszen a bérlő nem fizet bérleti költséget. Nem tartja 

szerencsés precedensnek, ha ilyen szerződést kötnek. Magát a konstrukciót sem érti, hogy miért a 

városnak kell ezeket a díjakat fizetni. Hogy kedvezményeket adjanak, esetleg a víz, villany, fűtés 

tekintetében, azt fel lehet vállalni, de azt, hogy a mozitechnikai berendezések javítását isa 

megbízó viselje, azt nem.  Van egy bérlő, aki kedvezően megkapja a helyiséget, valahogy 

próbálják rászorítani, hogy vigyázzon rá , felügyelje és tartsa  karban,  stb.  

A 9. pontban „Két hónapot meghaladó fizetési késedelem esetén Üzemeltető a szerződést 

azonnali hatállyal felmondhatja.” – ez egy ügyetlen megfogalmazás.  

 

Zakar Ágnes képviselő: emlékezteti Simonyi György képviselőt az előzményekre, a NKÖM-nak 

egy art mozi létrehozásához az Önkormányzat adott be pályázatot, és ritka az ilyen egyesület, aki 

megalkot egy ilyen pályázatot, amellyel milliókat nyert, és ezzel egy ilyen plusz szolgáltatást 

tudtak Szentendrén megvalósítani. Egy kultúrvárosról van szó,  ahol a legtöbb megkérdezett 

ember egy ilyen színvonalas mozit hiányolt. A mozi az iskolások, az óvodások, a lakosság 

minden korosztályának szolgáltatást nyújt, így ez az, amire a testületnek most büszkének kellene 

lennie.  

A szentendrei művelődési intézményektől soha nem kérnek olyasmit számon, mint amit Simonyi 

György képviselő említett. 70 M Ft-nyi összegekkel támogatják őket mindenféle fontos kulturális 

rendezvény alkalmával, és nem kérik őket számon. Ez a mozi a város kulturális életének a 

színvonalát mindenképpen emeli, kaptak most egy anyagot, hogy milyen lehetőségei vannak 
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tovább a civil egyesületnek, ill. a mozinak, tehát tovább pályázzon. Szűkösek az anyagi keretei a 

városnak, de véleménye szerint nem mindent az üzlet szempontjából kell nézni.  

 

dr. Bindorffer Györgyi képviselő: előre bocsátja, hogy abszolút Art Mozi-párti. Viszont az új 

üzemeltetési szerződés megfogalmazásait tekintve úgy érzi, mintha a város tenne szívességet az 

Art Mozinak.  Többségében fenyegető, számon kérő kritérium lett beépítve a szerződésbe, 

amellyel nem tud maradéktalanul egyetérteni.  Ezek fekete színnel szerepelnek a szerződésben. 

Kérdéseket tesz fel a szerződésre vonatkozóan.  

Elsőként az esetlegesen keletkező  károk rendezésére vonatkozóan van fenntartása. A szerződés 

szerint: "A Megbízó az 1. pontban megnevezett ingatlan részt, határozott idejű üzemeltetésre 

átadja az 1. sz. mellékletben rögzített helyiségekhez tartozó felszerelési és berendezési tárgyakkal 

együtt Üzemeltetőnek 2006. július 01-től 2010. december 31-ig. Üzemeltető tudomásul veszi, 

hogy jelenleg az artmozi ideiglenes használatbavételi engedély alapján üzemel, az ebből adódó 

esetleges pénzügyi károkat a Megbízó köteles az üzemeltetőnek megtéríteni. A mozi és a 

hozzá tartozó büfé és iroda helyiség jogerős használatbavételi engedélyének beszerzése 

Megbízó kötelezettsége. " Milyen pénzügyi károk adódhatnak, és annak  költsége miért a 

Megbízót terheli?  Mindenesetre  a  pénzügyi károkat pontosítani szükséges.  Véleménye szerint  

a probléma megoldását jelentené, ha  megteremtenék  a mozi állandó működésének feltételeit.  

Továbbá: a büfé jogerős használatbavételi engedélyének beszerzése szintén  a Megbízót terheli. 

Miért?    

Azonfelül nem ért egyet a  szerződés következő részével: "Megbízó tudomásul veszi, hogy az 

ingatlan területén Üzemeltető tulajdonában lévő eszközök is találhatók és azok a továbbiakban is 

az Üzemeltető tulajdonában maradnak".  Az alapgondolat rendben van, de hiányolja a felsorolást, 

hogy milyen eszközök vannak az Üzemeltető tulajdonában és mit ad át a Megbízó. 

Elképzelhetőnek tartja, hogy van ilyen lista, de akkor hivatkozni kellene  a korábbiakra.  Mivel 

ezek módosító javaslatként kerültek a testület elé, ezekre választ kér.   

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: az ülést megelőzően egyeztetést tartottak a Vagyongazdálkodási 

Iroda vezetője és  az Alapítvány Elnöke részvételével. Az elhangzottak szerint kerültek be a 

módosítások a Képviselő Asszony előtt levő szerződés-tervezetbe.  

 

dr. Bindorffer Györgyi  képviselő: kérdezi Polgármester Úrtól, hogy hol van a tárgyalásokról a  

leírás?   

   

dr. Dietz Ferenc polgármester: az szolgáltatta az alapot.   Adott volt a korábbi szerződés,  az 

alapján  került kidolgozásra  a módosított szerződés. A módosítások  színessel lettek kiemelve a 

szövegben, míg az eredeti  maradt fekete szöveg.   

 

dr. Bindorffer Györgyi  képviselő:  ismétli, hogy a jelen szerződést, ebben a formában  nem 

tudja  elfogadni. Kifogást emel azon tény ellen, hogy egy ilyen fontos szerződést az ülés kezdetén 

kap kézhez a Képviselő-testület. Nem volt elegendő idő áttanulmányozni a szerződést,  úgy nem 

lehet tárgyalni fontos szerződéseket.   
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dr. Dietz Ferenc polgármester: elismétli a szerződésre vonatkozóan az előbb elmondottakat.  

 

dr. Bindorffer Györgyi képviselő:  az előtte levő szerződésből nem derül ki számára mi is a 

pontos helyzet.   Nyomatékosan  ad hangot nemtetszésének.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:   kéri Képviselő Asszonyt, hogy egyenként sorolja fel a kérdéseit 

és a módosító javaslatait. .  

  

dr. Bindorffer Györgyi képviselő:  elismétli  a pénzügyi károkra vonatkozó  imént  egyszer már 

feltett kérdést.   

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:   rendben lévőnek tartja az első kérdést, kéri a másodikat.  

  
dr. Bindorffer Györgyi képviselő:  felindultan  kéri Polgármester Urat, ne sürgesse őt, mikor 

reggel kapta kézhez az anyagot.   

További kérdései: melyek azok az eszközök, melyek az üzemeltető tulajdonában maradnak?  A 

következő részt  nem érti, kéri valaki értelmezze számára: "Megbízó az átadott berendezések 

használati útmutatójának másolatát (vetítőgépek, hangberendezések, légcserélő berendezés, 

riasztó) köteles átadni. A bizonyíthatóan (törlésre javasolva)…"    

Ezek a módosítások elfogadhatatlanok.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:  jelzi dr. Bindorffer Györgyi  képviselő asszonynak, hogy 8. 

perce tart már a hozzászólása.  

 

dr. Bindorffer Györgyi képviselő:  maga és a bizottsága nevében kikéri magának ezt az eljárást.  

A szerződést  a Kulturális, Oktatási, Kisebbségi és Sport Bizottságnak meg kellett volna 

tárgyalnia, anélkül nem kerülhetne a Képviselő-testület elé.     

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:  ismerteti Képviselő Asszonnyal, hogy a mozi támogatását   

június végéig  határozták meg, amennyiben a határidőt  túllépik,  és nem döntenek az ügyben, a 

mozi finanszírozás nélkül marad.  

 

Hankó László képviselő: ügyrendi felszólalásában kéri Polgármester Urat, hogy tartassa be az 

SZMSZ szabályait, a hozzászólás időkeretét, vagy ha szükséges, rendeljen el szünetet az anyag 

átolvasásának idejére. Elfogadhatatlannak tartja, hogy annak ellenére, hogy többen is 

hozzászólásra jelentkeznek,  Képviselő Asszony mégsem tartja be a rendet.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: felhívja dr. Bindorffer Györgyi képviselő figyelmét az SZMSZ 

24. § (2) és (3) bekezdéseire.  

 

Simonyi György képviselő: egyetért dr. Bindorffer Györgyi képviselő által elmondottakkal, nem 

megfelelő gyakorlat az, hogy az ülés kezdetén kapnak a képviselők nagyon sok előterjesztést, és 

próbáljanak megfontoltan, átgondoltan szavazni róla. Ügyrendi javaslata, hogy az előterjesztést 

vegyék le napirendről! 

 

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

 

#: 1431   Száma: 2006.06.13/19/0/ 

Ideje: 2006.jún..13 17:41 

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 7 46.67 38.89 

Nem 6 40.00 33.33 

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. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál Igen - 

Eszes Sándor Igen - 

Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 

Simonyi György Igen - 

Szegő Eta Igen - 

Zsigmondi Éva Igen - 

Fülöp Zsolt Nem - 

Horváth Győző Nem - 

dr. Kiss László Nem - 

Lakatos Pálné Nem - 

dr. Pázmány Annamária Nem - 

Zakar Ágnes Nem - 

Benkovits György Tart. - 

Hankó László Tart. - 

dr. Bindorffer Györgyi Távol - 

Magyar Judit Távol - 

Wachsler Tamás Távol - 

     

 

Fülöp Zsolt képviselő: Simonyi György képviselő felvetésére reagál. Véleménye szerint a  

szerződés szövegét nem feltétlen és szigorúan üzleti szempontból kell vizsgálni.  Nem szabad 

elfelejteni, hogy a mozi kulturális szolgáltatás, amit pályázati beruházásból valósítottak meg. 

Ebből a pénzből vásárolták a mozi berendezéseit, ami ráadásul az Önkormányzat tulajdona, a 

mozit pedig az alapítvány működteti.  
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Szegő Eta képviselő: az előterjesztés szerint 3,5 évre fogadnák el a szerződést. Javasolja, hogy 

csak 1,5 évre fogadják el azt  is, majd az új testület döntsön az Art Mozi üzemeltetésének a 

további sorsáról.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a javaslat  2007. december 31-ét jelent? 

 

Eszes Sándor képviselő: támogatja az Art Mozi továbbfolytatását, a fejlődését. Véleménye 

szerint 2-3 év múlva nagyon büszkék lehetnek a képviselők a létrehozására. Tárgyaltak 2 nappal 

ezelőtt az üzemeltetőkkel, és a tervek néhány év alatt megvalósíthatónak tűnnek.  

Az üzemeltetési szerződésben szerepelnek olyan megfogalmazások, amelyek nem oda tartoznak. 

Ha két félnek az a szándéka, hogy egymással hosszú távon együttműködik egy nemes cél 

érdekében, akkor  nem kerülhet  a szerződésbe  olyan, mint pl. a 2. pontjában szerplő 

megfogalmazás. Miközben az „esetleges pénzügyi károkat a Megbízó köteles az üzemeltetőnek 

megtéríteni.” Eközben tudják azt, hogy jelen pillanatban károkat okoznak mind a ketten, hiszen 

nincs meg a  használatbavételi szerződés. Ha az Önkormányzat aláírja a szerződést, akkor akár 

azt követő napon benyújthatja az üzemeltető a kárigényét. Nagyon jó és nemes a cél, nem óriási 

összegekről van szó, amelyek jó helyre kerülnek, de ne legyenek az említetthez hasonló kitételek.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megadja a szót dr. Gerendás Gábor irodavezetőnek.  

 

Gerendás Gábor irodavezető: a tegnapi napon a hivatal azért ült le Szondy Andreával 

egyeztetni, hogy a már korábban kiküldött szerződést ismételten áttekintsék, és ha Szondy 

Andreának van módosítási javaslata, akkor azt foglalják össze, írják le, hogy ne a testületi ülésen 

kelljen a normaszövegen gondolkodni. A feketével kiemelt szövegrészeknek a beemelését 

Szondy Andrea kérte. A Képviselő-testület döntése, hogy melyeket fogadja el, hiszen ezek csak 

javaslatok, a ZOOM Alapítvány álláspontját tartalmazzák.  

A 2. ponthoz kapcsolódóan elmondja, hogy jelenleg csak  ideiglenes használatbavételi engedély 

van.  Szondy Andrea félelme az, hogy neki ebből  kára keletkezhet. Szerencsésebb volna, ha ez a 

mondatrész nem szerepelne, az utolsó mondat viszont mindenképpen helytálló. Az 

Önkormányzat kötelezettsége a használatbavételi engedély beszerzése, amely folyamatban van. A 

kérelmet  beadták, Pomáz  város Polgármesteri Hivatala jár el az ügyben a Közigazgatási Hivatal 

kijelölése alapján.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Irodavezető Úr a 2. pont  utolsó előtti mondatát törlését javasolja. 

Kihúzza, és ha bármely képviselő fontosnak tartja, akkor szavaztat a kérdésről.  

 

Gerendás Gábor irodavezető: a 4. pontban az első kiemelt rész azért került beépítésre, mert a kis 

teremben vannak olyan eszközök, amelyek az alapítvány tulajdonába tartoznak. Azok egy külön 

mellékletben felsorolásra kerülhetnek, elfogadásra javasolja a kérést.  

A 4. pont második kiemelt mondatát szintén elfogadásra javasolja.  

A 4. pont harmadik kiemelt része a „bizonyíthatóan” szó, amelyet Szondy Andrea törlésre 

javasolt. Saját maga javasolja a kifejezést megtartani.  

A 6. pontban mindkét kiemelt részt javasolja elfogadásra.  

A 7. pontban kérés volt, hogy a SZEMMI-vel szemben elsőbbséget élvezzen a P’art Mozi. Ez azt 

jelentené, hogy ha van egy filmvetítés, akkor a P’art Moziban történjen meg az adott film 

vetítése. Eldöntendő kérdés, hogy a SZEMMI-t vagy a P’art Mozi működését kívánják támogatni 

a képviselők.  
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dr. Dietz Ferenc polgármester: jelzi, hogy az eredeti javaslat úgy szólt, hogy a P’art Mozi 

köteles figyelembe venni a SZEMMI  műsor struktúráját. A SZEMMI átalakítással kapcsolatban 

is elmondta, hogy egységes arculat jelenne meg, és annak a fő koordinátora SZEMMI lenne. A 

SZEMMI-nek kellene a koncepciót kitalálni, és az alapján kellene a P’art Mozinak is beállni a 

sorba. Ha van arra a SZEMMI-nek lehetősége, hogy beszerezzen különböző filmeket, akkor nem 

kellene kizárni. Az teljesen ésszerű, hogy nem kell egy felesleges konkurenciát létrehozni, és 

nem kell a Művelődési házba folyamatosan olyan filmeket is vetíteni, amelyeket a P’art Mozi is 

vetíthet, de nem hiszi, hogy SZEMMI-nek kellene igazodni a P’art Mozihoz. Az eredeti 

megfogalmazást tartja jobbnak.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: figyelembe kellene venni, hogy az Önkormányzat a pályázat során 

vállalta, hogy a mozit üzemelteti és azokat a filmeket játsza, amelyeket bizonyos listáról válogat. 

Előfordult már a mostani működés során, hogy egyszer egy bizonyos film szerepelt a P’art Mozi 

műsorán, és egy héttel később ugyanez a film szerepelt a SZEMMI műsorán is. Ezeket a 

párhuzamosságokat lenne jó elkerülni, és ebben a kérdésben a P’art Mozinak kellene elsőbbséget 

élveznie, mert az Önkormányzat egy 32 M Ft-os beruházás keretében vállalta, hogy működteti a 

létesítményt. Véleménye szerint el kellene dönteni, hogy SZEMMI eddig folytatott mozi 

tevékenységet ezt a fő profiljába ugyanígy kívánja az Önkormányzat megtartani vagy sem. Úgy 

véli, ennek nincs értelme. Érdemes lenne ebben a kérdésben elsőbbséget adni annak a mozinak, 

amire az Önkormányzat szerződött.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: nem jogi kérdés, úgyhogy nincs értelme tovább fejtegetni, 

szavaztat a felvetésről. Egyetértenek abban, hogy egyeztetni kell mindkét félnek, mert egységes 

arculat kell. Úgy gondolja, hogy a SZEMMI egy nagyobb intézmény, valakinek ki kell alakítani a 

kulturális koncepciót, és ezt a SZEMMI-re kell bízni. Értelemszerűen a SZEMMI nem fogja 

tönkretenni a P’art Mozit, és nem fog arra konkurens módon rávetíteni. Abszurdnak tartja, hogy a 

SZEMMI igazodjon a Mozihoz.  

 

Gerendás Gábor irodavezető: a 9. pontban kiemelt részei mindenképpen támogatandóak, kivéve 

a következőt, mert azt a Ptk. egyébként is rögzíti, így törlésre javasolt: „Amennyiben az átutalás 

késik, a Megbízó késedelmi kamatot köteles fizetni, amelynek mértéke a mindenkori jegybanki 

alapkamat kétszerese.” 
A 10. pont kiemelt részét javasolja elfogadásra.  

A 12. pontban javasolt első kiemelt rész törlése nem javasolt, mert az ott leírt feladatok a bérlő 

kötelezettsége. A pont további részében kiemeltek elfogadásra javasoltak.  

A 13. pontban „A biztosítási önrész a Megbízót terheli.” szövegrész törlésre javasolt, a második 

rész viszont elfogadásra.  

A 23. pontban kiemelt részt elfogadhatónak tartja.  

 

Lakatos Pálné képviselő: szeretné tudni, hogy a többi bérlővel a szerződésben benne van-e a 

portaszolgálat-bérlő kérdése. Nem mindegy, hogy milyen szerződés került megkötésre.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: jelzi, hogy a porta megszüntetésre kerül.  

Kérdése, hogy maradjon vagy törlésre kerüljön a mondat? 

 

Gerendás Gábor irodavezető: nem feltétlenül szükséges ez a mondatrész.  
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dr. Dietz Ferenc polgármester: az elhangzott jogászvéleményeket átvezették, a 7. pontban 

maradt egy kérdés.  

Kérdése, hogy a képviselők változatlanul kívánják fenntartani a hozzászólásukat.  

 

Simonyi György képviselő: történt egy félreértés, nem azt mondta, hogy nem kellene támogatni, 

hanem a támogatást meg kellene vizsgálni. Meddig és milyen mértékben. Ezzel soha nem 

foglalkoznak, csak elkezdenek egy ügyet támogatni.  

Úgy gondolja, hogy akármilyen a bérlő, több felelősséget illene magára vállalnia, és nem minden 

felelősség az Önkormányzaté, mint az üzemben tartás, a javítások, tisztítások, porta, víz, villany. 

Szeretné, ha ezeket a pénzben ki nem mutathatott, vagy a szerződésben pénzben ki nem mutatott 

értékeket valahogy nevesítenék. Úgy tűnik, hogy 180 E Ft-tal akarják támogatni a vállalkozást, 

de lehet, hogy 500 E Ft. Nevesíteni kellene, hogy látható legyen, hogy ezért az Önkormányzat 

mennyit fizet.  

Szeretne látni továbbá egy havi beszámolást. Vagy akár negyedéves beszámolást. Ezért a 

pénzügyi szolgáltatásért mi van a másik oldalon.  

 

Radványi G. Levente alpolgármester: tiszteletreméltó az a produktum, amit a kultúra terén a 

P’art Mozi alkotott eddig. Az Önkormányzat mozija, ezért nem lehet vitatni, hogy ki és hogyan 

működteti.  

A 7. ponttal kapcsolatban: semmiféleképpen nem javasolja a SZEMMI-től való függést egy ilyen 

szerződésben. Ugyanakkor javasolja a szerződés időtartamára vonatkozóan, mivel véleménye 

szerint mindenképpen Szentendre kulturális működését egy jól integrált kulturális és gazdasági 

szervezetbe kellene tömöríteni,   hogy egy évre kössék meg a szerződést. A kialakuló SZEMMI 

szerkezetére, ill. kulturális-gazdasági vezetésére bízzák, hogy ezt az intézményt is működtesse, 

értelemszerűen azon belül a P’art Mozi, mint alapítvány működtethető-e?  

23. pont: kiderül az anyagból, az alapítvány arra apellál, hogy az őrzés-védelem, ill. a portás bérét 

esetlegesen átutalni. Érdeklődött közben, hogy 18.00 óráig tart eredetileg a portaszolgálat. A 23. 

pontban az új megfogalmazást semmiféleképpen nem tartja jónak, viszont elképzelhető, hogy 

amennyiben fenntartják 18.00 óráig a portaszolgálatot, a meglévő bérlőkkel eddig érvényes a 

szerződés, módosítani kellene a többi bérlővel a szerződést, hogy 18.00 óra után köteles zárt 

ajtóval mozogni, és az azt követő időszakban az art mozi köteles átvenni a házat és meggyőződni 

az ajtók zártságáról, és a továbbiakban ő felelős a házért.  

9. pont: ha valóban a portaszolgálat megszűnéséről és annak összegének átvételéről van szó, 

akkor esetleg lehet ez az összeg, de ennél kissé szolidabbat javasol. Az art mozi azért jelentős 

költséget jelent a városnak, és ezt fel kell vállalniuk.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: nem volt konkrét javaslat az összegre vonatkozóan, „kicsit 

kevesebbet”, ez alatt mit ért Alpolgármester Úr?  

 

Radványi G. Levente alpolgármester: pontosít: 130 E Ft-ot.  

 

Zakar Ágnes képviselő: nem támogatja Alpolgármester Úr javaslatát a 2. pontra vonatkozóan. 

Az a minimum, hogy ők üzemeltethetik, mivel az ő pályázatuk, az ő munkájuk, miért kellene a 

SZEMMI alá rendelni? Igenis, az 5 éves szerződést javasolja, a 2. pont így helyes. A támogatási 

összeg minimum 150 E Ft-ig mehetnek le, mert különben nem fogja tudni üzemeltetni.  

Nem állja meg a helyét azon állítás, hogy vegyék le az előterjesztést napirendről, mert az anyag 
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most került a testület elé. A testület elé csak az egyeztetések alapján történt kisebb módosítás 

került a mai napon, a szerződés első változata több napja postázásra került a képviselőknek.  

 

Benkovits György képviselő: a kultúra nemcsak kiadás, hanem hosszú távú befektetés is. Úgy 

gondolja, hogy ez a megközelítés a jó minden ilyen intézmény működtetésénél. Ha 

összehasonlítja a Pap-szigeti strand bérleti szerződését a mai csónaktároló kiadások és a P’art 

mozi szerződést, fura, érdekes önkormányzati magatartás jelenik meg benne. Nem mondható el a 

testületről, hogy nagyon következetesen és érdeket érvényesítően végzik a bérbeadási 

gyakorlatot.  

Két dolgot mindenképpen kivenne, az egyik a SZEMMI-re vonatkozik. Úgy gondolja, hogy a 

kulturális vagy közművelődési politikát az Önkormányzat a saját rendeletében, a saját 

politikájában alakítja a városban. Nem a SZEMMI, és nem a P’art Mozi alakítja. Fel sem merül 

benne, hogy bármilyen önálló intézményt egymás alá vagy fölé rendeljen. A megközelítést is 

rossznak tartja. A város ki fog alakítani egy arculatot, egy kultúrpolitikát, annak része lesz a 

SZEMMI, az iskolák, ebben lesz külső és belső résztvevő, és annak alapján fog mindenki a 

támogatásokhoz hozzájutni.  

Az egész szerződésből a légkondi kérdését kivenné, mert az a beruházással kapcsolatos dolog, az 

Önkormányzatnak kell elintéznie. Ki kell venni, és úgy kell megfogalmazni, hogy a garanciális 

munkák, az átadás-átvétel, a beruházás kapcsán az Önkormányzat eljár, ekkor és ekkor  és így és 

így megoldja.  

Támogatja azt, hogy támogatást adjanak, mert úgy gondolja, a média használat alapvetően 

megváltozott, amióta az art mozit, mint célt vagy feladatot maguk elé tűzték, és közösen 

pályáztak a szervezettel. Ebből adódóan kell bizonyos összeget erre fordítani. Most úgy néz ki, 

hogy 1,5 M Ft-ot egy évben. Ezzel tartósan számolni kell, bárki fogja üzemeltetni.  

Úgy gondolja, hogy a mozi kialakítására büszke lehet a város, az egyik legötletesebb, legjobb 

ilyen fajta teljesítmény a P’art Mozi kialakítása.  

 

Horváth Győző képviselő: egy nép kultúráját a művészetek határozzák meg, és mindenfajta 

színház, zenekar, sport stb. ráfizetéses dolgok, évek múlva térülnek meg. De nem is ez a célja a 

művészeteknek, hanem hogy a gyerekeknek, ill. az embereknek olyan élményt adjon, amely az 

életében többszörösen visszatérül. Csodálkozik, hogy ezt a fajta ráfizetést nem áldozzák be.  

 

Simonyi György képviselő: kérdése, hogy a szerződésben van-e rögzítve, hogy az 

Önkormányzat felmondhat-e, ha történetesen nem felel meg valamiért a bérlő teljesítménye? 

Vagy csak az van, hogy 5 évig a bérlő mondhat fel, ha nem fizet a város? Mikor jár le a 30 

valahány millió forintnak a visszafizetési kötelezettsége? Mikortól?  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: válasza, hogy 2010-ig szól.  

 

Simonyi György képviselő: a szerződés felülvizsgálata az évenként történik. Nem 1,5 M Ft-tal 

támogatják a vállalkozást, de az valahol legyen rögzítve, mert valamilyen pénz értéke van annak 

a támogatásnak, amit természetben adnak.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: összefoglalja, hogy milyen súlyponti kérdéseken van most a vita. 

Egyrészt a szerződés-tervezetben szereplő időponttal szemben szerepel egy 2007. 06. 30. és 

2007. 12. 31. Az összeg vonatkozásában van egy 130 E Ft és egy 150 E Ft-os összeg 

támogatásként. Szavazni kell arról, hogy a SZEMMI-vel szemben elsőbbséget élvez-e a P’art 
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Mozi  műsorstruktúrája, vagy csak egymásra figyelemmel kell lenniük. Szavazni kell arról is, 

hogy az ajtók zárásából eredően terhel-e bárkit bármilyen felelősség. Javaslat hangzott el 

Benkovits Úrtól, hogy a légtechnikával kapcsolatos egész részt vegyék-e ki a szerződésből.  

Mielőtt ezekről szavaztat, megadja a szót Szondy Andreának, hogy az alapítvány képviseletében 

3 percben foglalja össze az elhangzott módosításokkal kapcsolatosan az álláspontját. 

Valamennyiük nevében megköszöni az eddigi működést.  

 

Szondy Andrea alapítványi elnök: valóban nagyon későn kerültek be a kiegészítések, de az 

egyeztetésre is nagyon rövid idő állt rendelkezésükre. Köszöni az Önkormányzat és a Jogász Úr  

együttműködő támogatását. Az alapítvány által beírt kiegészítések arra vonatkoztak, ha csak a 2. 

pontot nézik és dr. Bindorffer Györgyi képviselő részéről is elhangzott kérdésként, hogy a 

pénzügyi károk nem tudja, hogy miből adódhatnak. Felhívja a figyelmüket, hogy január 7-étől 

üzemeltetik a mozit, ugyanakkor a mozinak és  a büfének a mai napig nincs használatbavételi 

engedélye. Ebből adódóan nem tudnak működési engedélyt kérni. A használatbavételi engedélyt 

csak az Önkormányzat tudja elintézni, ebből ugyanakkor tőlük számon kérik, hogy a büfét adják 

ki, vagy legalábbis abból hasznot generáljanak. Gyakorlatilag ez a haszon elmaradt, és a haszon 

hiányában is üzemeltették tovább a mozit. A  gépek, berendezések az Önkormányzat 

tulajdonában vannak, az előző szerződésben is a karbantartást  az alapítvány állja. Többször 

meghibásodtak a gépek, minden alkalommal az alapítvány javíttatta ki, nem nyújtották be a 

számlát, tudván, hogy az Önkormányzat rossz helyzetben van, de most már az alapítvány is 

nagyon rossz helyzetben van. Az átadás-átvétellel kapcsolatban: ha a képviselők ott lettek volna a 

tegnapi és múlt heti tájékoztatón, akkor ismernék, hogy fel lett sorolva tételesen, mely eszközök 

vannak az Önkormányzat tulajdonában. Egyébként az előző szerződésben szerepelt, hogy átadás-

átvételi jegyzőkönyvet kell felvenni. A mai napig nem adta át tulajdonképpen az Önkormányzat a 

területet, nem volt átadás-átvétel, így üzemeltetik a létesítményt. Többször írásban jelezték ezeket 

a hiányosságokat. Az is hiányosság, hogy a mai napig a 6,5 M Ft-os légtechnikai berendezés 

nincs üzembe helyezve. Nem tudnak bevállalni olyan kötelezettséget, amiről nem tudják, hogy  

az üzemeltetése mivel jár.  

A 7. pont a SZEMMI-vel kapcsolatos kérdés:  Alpolgármester Úr kérte, hogy legyen benne a 

szerződésben, hogy a SZEMMI-vel kötelező egyeztetni. Ezt természetesnek tartják, mert az a cél, 

hogy egy közös egymást erősítő kulturális programajánlatot alakítsanak ki, ami mind a SZEMMI-

nek, mind a mozinak jó. Amiért ezt a kis megjegyzést tették: figyelembe kell venni, hogy a 

mozinak ez a profilja, másból nem tudnak fenntartást generálni, mint abból,  hogy vetítenek. Az 

iskolai vetítést tekintve, ha a mozi és a SZEMMI is szervez vetítéseket, az megint az 

Önkormányzatnak is bevétel kiesést jelent, és azt eredményezi, hogy további támogatást kell 

kérni az alapítványnak  a testülettől a következő  évben. Úgy gondolja, hogy az a profil, amit az 

alapítványnak vállalnia kell,  azt minél hasznosabban, minél hatékonyabban szeretnék elérni. 

Ezek nem öncélúan tett megjegyzések. A bejövő haszon mindig a mozi, illetve az alapítvány 

céljaira lett fordítva. megjegyzi, hogy saját maga a mai napig nem kapott fizetést.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kérdése az alapítvány képviselőjéhez, hogy a szavazásra kerülő 

kérdések melyikével tud egyetérteni?  

 

Szondy Andrea alapítványi elnök: az eredeti időpontot tartják elfogadhatónak, 2010. dec. 31. 

Nyitottak arra,  ha az Önkormányzat a SZEMMI-n belül egy olyan strukturális változást alakít ki,  

amely az alapítvány számára is egy kedvező strukturális váltást jelent, tárgyalópartnerek 

legyenek.  
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Összeg: úgy ítéli meg, amennyiben a légtechnika karbantartása nem terheli az alapítványt, akkor 

a 150 E Ft-os összeg elfogadható.  

A SZEMMI-vel szembeni elsőbbséget csak a mozi funkciót tekintve kérik.  

Úgy érzi, hogy a Radványi G. Levente Úr javaslata, mely a bérlők bérleti szerződésének a 

módosítására vonatkozott, megfelelő. A bérlőknek kötelező legyen ez a feladat, és se a testületet 

ne érje kár, ha egy bérlő hanyagul nem védi meg a saját vagyonát, se az alapítványt ne érje kár, 

hogy ők ezzel nem foglalkoznak.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: hozzáteszi, a  bérlőkkel közös megegyezéssel lehet módosítani a 

szerződést. Nem úgy történik, hogy ezt most előírja az Önkormányzat, és ahhoz mindenki 

igazodik.  

Kérdése, hogy a légtechnika kivétele a szerződésből elfogadható?  

 

Szondy Andrea alapítványi elnök: a légtechnika kivételét saját maga is támogatja.  

Az önrész azért kérdéses, mert az alapítványnak kötelező, - tehát nem az Önkormányzat köt -

biztosítási szerződést kötnie, bár az Önkormányzat vagyona. Ez nem kis összeg havonta.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a szerződés időpontjára vonatkozó javaslatot, amely 2007. 

december 31., szavazásra bocsátja.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1432   Száma: 2006.06.13/19/0/ 

Ideje: 2006.jún..13 18:30 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elutasítva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 5 33.33 27.78 

Nem 6 40.00 33.33 

Tartózkodik 4 26.67 22.22 

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 - 

Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 

Simonyi György Igen - 

Szegő Eta Igen - 

Zsigmondi Éva Igen - 

dr. Dragon Pál Nem - 

Fülöp Zsolt Nem - 
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Horváth Győző Nem - 

Lakatos Pálné Nem - 

dr. Pázmány Annamária Nem - 

Zakar Ágnes Nem - 

Benkovits György Tart. - 

Eszes Sándor Tart. - 

Hankó László Tart. - 

dr. Kiss László Tart. - 

dr. Bindorffer Györgyi Távol - 

Magyar Judit Távol - 

Wachsler Tamás Távol - 

 

     

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a szerződés időpontjára vonatkozó javaslatot, amely 2007. június 

30., szavazásra bocsátja. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1433   Száma: 2006.06.13/19/0/ 

Ideje: 2006.jún..13 18:31 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elutasítva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 6 40.00 33.33 

Nem 5 33.33 27.78 

Tartózkodik 4 26.67 22.22 

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. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 

Simonyi György Igen - 

Szegő Eta Igen - 

Zsigmondi Éva Igen - 

dr. Dragon Pál Nem - 

Fülöp Zsolt Nem - 

Horváth Győző Nem - 

Lakatos Pálné Nem - 
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Zakar Ágnes Nem - 

Benkovits György Tart. - 

Eszes Sándor Tart. - 

Hankó László Tart. - 

dr. Kiss László Tart. - 

dr. Bindorffer Györgyi Távol - 

Magyar Judit Távol - 

Wachsler Tamás Távol - 

 

     

dr. Dietz Ferenc polgármester: megjegyzi, hogy maradt az eredeti időpont.  

A következő szavazás a légtechnika kivétele a szerződésből.  

Tájékoztat, hogy a hivatal  jogásza jelezte, hogy a légtechnika kivétele esetén az egész költség  az 

üzemeltetőt terheli.  

 

Benkovits György képviselő: ügyrendi felszólalásában elmondja, azért gondolta, hogy vegyék ki 

a légtechnikát a szerződésből, mert ez egy garanciális munka, jelenleg  nem lehet használni. 

Garanciális átadás-átvétel és a technikai dolgokkal probléma van, ezt a beruházástól külön kell 

kezelni, ne terhelje most a bérlőt. Majd ha megoldásra kerül, akkor kerüljön vissza egy külön 

megállapodás szerint a szerződésbe.  

 

dr. Molnár Ildikó jegyző: ahogy most a szövegben van: a légtechnikai berendezések 

karbantartási és javítási munkái a megbízót terhelik. Ha ezt kiveszik, akkor az átszáll az 

üzemeltetőre.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kérdése, hogy visszavonja-e Benkovits György az indítványát, 

vagy szavaztasson róla.  

 

Benkovits György képviselő: válaszolja, hogy igen, visszavonja indítványát.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a javaslatot, mely szerint a biztosítási önrész az Önkormányzatot 

terheli, szavazásra bocsátja.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1434   Száma: 2006.06.13/19/0/ 

Ideje: 2006.jún..13 18:35 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elutasítva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 4 25.00 22.22 

Nem 4 25.00 22.22 

Tartózkodik 8 50.00 44.45 
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Szavazott 16 100.00 88.89 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   11.11 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

dr. Dragon Pál Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Nem - 

Eszes Sándor Nem - 

Magyar Judit Nem - 

dr. Pázmány Annamária Nem - 

Benkovits György Tart. - 

Hankó László Tart. - 

dr. Kiss László Tart. - 

Lakatos Pálné Tart. - 

Simonyi György Tart. - 

Szegő Eta Tart. - 

Zakar Ágnes Tart. - 

Zsigmondi Éva Tart. - 

dr. Bindorffer Györgyi Távol - 

Wachsler Tamás Távol - 

 

     

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a javaslatot, mely szerint a biztosítási önrész a megbízót terheli, 

szavazásra bocsátja.  

Ugyanarról történt szavazás, Jegyző Asszony kérése, hogy a jegyzőkönyv számára ismételjék 

meg.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1435   Száma: 2006.06.13/19/0/ 

Ideje: 2006.jún..13 18:37 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elutasítva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 8 57.14 44.45 

Nem 4 28.57 22.22 

Tartózkodik 2 14.29 11.11 

Szavazott 14 100.00 77.78 
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Nem szavazott 0   0.00 

Távol 4   22.22 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

dr. Dragon Pál Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Horváth Győző Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 

Simonyi György Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Zsigmondi Éva Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Nem - 

Eszes Sándor Nem - 

Lakatos Pálné Nem - 

Magyar Judit Nem - 

Benkovits György Tart. - 

dr. Kiss László Tart. - 

dr. Bindorffer Györgyi Távol - 

Hankó László Távol - 

Szegő Eta Távol - 

Wachsler Tamás Távol - 

 

     

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megállapítja, hogy a biztosítási önrész az üzemeltetőt terheli.  

Az ajtók zárására vonatkozóan kérdése, hogy mi volt konkrétan az Alpolgármester Úr 

indítványa?  

 

Radványi G. Levente alpolgármester: javasolja, hogy a portaszolgálat 18.00 óráig működik. Ez 

minden bérlővel így van a jelenlegi bérleti szerződésben rögzítve. Ezt követően bérlő a 

helyiségben csak zárt ajtókkal tartózkodhat, tehát köteles az ajtókat zárni. Ugyanakkor a mozi 

üzemeltetője köteles az ajtók zártságáról az üzemkezdetkor meggyőződni.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: felhívja a figyelmet, hogy akkor ezt valamennyi szerződésen 

keresztül kell vezetni.  

 

Simonyi György képviselő: úgy gondolja, hogy mindenkinek a saját felelősségéről van szó. 

Tehát ha lehetősége van valakinek elzárni azt a területet, amelyet teljesen természetesen ők nem 

akarnak felvállalni, akkor zárja el.  

Nem támogatja, hogy az ő nyakába varrjuk a felelősséget, hogy ha valaki annyira felületes, hogy 

a saját területét nem zárja el. Egy dolgot bele lehet venni, hogy ők megnézik, hogy be volt-e 

zárva vagy nem, és ha nem volt bezárva, akkor jelentik, és akkor a felelősség elhárul róluk.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kérdése, hogy ez újabb módosító indítvány?  
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Simonyi György képviselő: akkor újabb, ezt tartja abszolút logikusnak az ő védelmükben. De 

ehhez nyilván kell jelezni, hogy nem volt bezárva, és ettől fogva az ő felelősségük nincs.  

 

Szegő Eta képviselő: véleménye, hogy egy portásnak nem csak az a feladata, hogy ha 

megkérdezik, hogy hol a mozi, akkor valakit eligazítson, hanem az is, hogy ha 18 órakor amikor 

zárnak, és mindenki elmegy a házból, a portás járja végig, és nézze meg az ajtókat.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: elsőként Radványi G. Levente alpolgármester módosító 

indítványáról szavaztat, majd azt követően szövegszerű megfogalmazásokról tud szavaztatni.  

 

Radványi G. Levente alpolgármester: házon belül 18.00 óráig portaszolgálat van. Ezt követően 

egyéb bérlő köteles az ajtókat zárva tartani. Az ajtók zártságáról köteles meggyőződni 18.00 óra 

után.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Radványi G. Levente alpolgármester módosító indítványát 

szavazásra bocsátja.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1436   Száma: 2006.06.13/19/0/ 

Ideje: 2006.jún..13 18:43 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elutasítva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 6 42.86 33.33 

Nem 3 21.43 16.67 

Tartózkodik 5 35.71 27.78 

Szavazott 14 100.00 77.78 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 4   22.22 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

dr. Dragon Pál Igen - 

dr. Kiss László Igen - 

Lakatos Pálné Igen - 

Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 

Simonyi György Igen - 

Zsigmondi Éva Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Nem - 

Fülöp Zsolt Nem - 

Horváth Győző Nem - 

Benkovits György Tart. - 
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Eszes Sándor Tart. - 

Magyar Judit Tart. - 

dr. Pázmány Annamária Tart. - 

Zakar Ágnes Tart. - 

dr. Bindorffer Györgyi Távol - 

Hankó László Távol - 

Szegő Eta Távol - 

Wachsler Tamás Távol - 

 

     

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri, hogy Simonyi György diktálja be szövegszerűen a 

jegyzőkönyv számára módosító indítványát.  

 

Simonyi György képviselő: győződjön meg, hogy be vannak-e zárva azok az ajtók, és ha nincs, 

azt valahol jelentse, és attól fogva nem az övé a felelősség.  

 

Szondy Andrea alapítványi elnök: sajnos a gyakorlatban ez sokkal komplikáltabb és 

bonyolultabb. Azt feltételezzük, hogy a bérlőknek van kulcsuk. Ez most már van. Azt 

feltételezzük, hogy a bérlők, amikor befejezték a munkát, akkor elmennek és bezárják az ajtót. Ez 

eddig nem történ meg, de feltételezhető. Az viszont tény, hogy ezek a bérlők nem egy időben, 

egy bizonyos munkarendben dolgoznak, és vendégeket is fogadnak. Igazából ez okozza az 

egészben a komplikációt.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: 5 perc szünetet rendel el.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1437   Száma: 2006.06.13/19/0/ 

Ideje: 2006.jún..13 18:46 

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 86.67 72.22 

Nem 2 13.33 11.11 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 15 100.00 83.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   16.67 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Benkovits György Igen - 



 

 154 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál Igen - 

Eszes Sándor Igen - 

Hankó László Igen - 

Horváth Győző Igen - 

dr. Kiss László Igen - 

Magyar Judit Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 

Simonyi György Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Zsigmondi Éva Igen - 

Fülöp Zsolt Nem - 

Lakatos Pálné Nem - 

dr. Bindorffer Györgyi Távol - 

Szegő Eta Távol - 

Wachsler Tamás Távol - 

 

     

 

 

 

A Képviselő-testület 18.46 órától 18.57 óráig szünetet tart.  
 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: az ülést 18.57 órakor megnyitja, megállapítja, hogy a Képviselő-

testület határozatképes, a jelenlévő képviselők száma 15 fő.  

Megállapítja, hogy Simonyi György és Szegő Eta képviselő visszavonta javaslatát.  

 

Benkovits György képviselő: módosító javaslata arra vonatkozott, hogy ne így szabályozzák a 

kulturális koordinációt. Ez kerüljön ki a szerződésből, mivel   önkormányzati feladat, aminek az 

ellátását majd odatelepíti az Önkormányzat, ahogy azt a közművelődési vagy kulturális 

irányelveiben, vagy határozatában gondolja.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: jelzi, hogy a jogászok által elmondottakat előterjesztőként 

befogadta.  

 

A 7. pont második mondata jelenleg törlésre került, ez a SZEMMI-nek az elsőbbsége. A P’art 

Mozi elsőbbsége a SZEMMI-vel kapcsolatban, az a kérdés.  

 

dr. Molnár Ildikó jegyző: az előzetes tárgyalásnál azért javasoltak ezt a mondatot kihagyni, mert 

a végrehajthatóság tekintetében nem látják ennek a realitását. Van értelme olyat bevenni egy 

megállapodásba, aminek a lefolytatására nincsen egzakt szabály? Mit ért az alatt akármelyik fél 

is, mert itt van harmadik fél is, hogy elsőbbséget élvez valaki. Ezt nem lehet jogilag értelmezni.  
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Szegő Eta képviselő: ügyrendi javaslatában elmondja, hogy csak annyit jegyezzenek meg, hogy a 

két fél egyeztessen egymással, semmit többet. A többi az legyen az ő feladatuk, hogy mire jutnak 

az egyeztetés során.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a P’art Mozi és a SZEMMI, ill. mindenkori jogutódja köteles a 

vetítési programok kérdésében egyeztetni egymással. Szegő Eta módosító indítványát így 

befogadta!  

Már csak az összeg maradt kérdésként. Az első javaslat a 130 E Ft-ra vonatkozott, amelyet 

szavazásra bocsát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1438   Száma: 2006.06.13/0/0/ 

Ideje: 2006.jún..13 19:05 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elutasítva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 8 57.15 44.44 

Nem 5 35.71 27.78 

Tartózkodik 1 7.14 5.56 

Szavazott 14 100.00 77.78 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 4   22.22 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Benkovits György Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál Igen - 

Hankó László Igen - 

dr. Kiss László Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Simonyi György Igen - 

Szegő Eta Igen - 

Fülöp Zsolt Nem - 

Horváth Győző Nem - 

Lakatos Pálné Nem - 

dr. Pázmány Annamária Nem - 

Zakar Ágnes Nem - 

Eszes Sándor Tart. - 

dr. Bindorffer Györgyi Távol - 

Radványi G. Levente alpolgármester Távol - 

Wachsler Tamás Távol - 

Zsigmondi Éva Távol - 
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dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátja a 150 E Ft-ra vonatkozó javaslatot! 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1439   Száma: 2006.06.13/0/0/ 

Ideje: 2006.jún..13 19:05 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 100.00 77.78 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 14 100.00 77.78 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 4   22.22 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Benkovits György 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 - 

Simonyi György Igen - 

Szegő Eta Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

dr. Bindorffer Györgyi Távol - 

Radványi G. Levente alpolgármester Távol - 

Wachsler Tamás Távol - 

Zsigmondi Éva Távol - 
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dr. Dietz Ferenc polgármester: az 1. pontot a szerződés elfogadása jelentené.  

A határozati javaslat egy 2. ponttal kerülne kiegészítésre, hogy Felkéri a Polgármestert, hogy a 

2006. évi költségvetési rendelet módosítását terjessze a Képviselő-testület elé.  
A határozati javaslatot szavazásra bocsátja. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1440   Száma: 2006.06.13/0/0/ 

Ideje: 2006.jún..13 19:06 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 100.00 77.78 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 14 100.00 77.78 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 4   22.22 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Benkovits György 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 - 

Simonyi György Igen - 

Szegő Eta Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

dr. Bindorffer Györgyi Távol - 

Radványi G. Levente alpolgármester Távol - 

Wachsler Tamás Távol - 

Zsigmondi Éva Távol - 
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Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

160/2006. (VI.13.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő- testülete:  

1. Az előterjesztés mellékletét képező, a Szentendre Dunakorzó 18. szám alatti P´art Filmszínház 

üzemeltetésére (2006. július 1-től 2010. december 31-ig terjedő időtartamra) szóló. 227-

4/2006./VIII. hivatkozási számú szerződést a ZOOM Mozgókép- és Médiaműhely Alapítvánnyal 

( 2000 Szentendre, Alkotmány u. 14.) elfogadja.  

Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására.  

2. Felkéri a Polgármestert, hogy a 2006. évi költségvetési rendelet módosítását terjessze a 

Képviselő-testület elé. 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  1. pont: azonnal 

  2. pont:  

 
 

 

 

dr. Dragon Pál képviselő: javasolja, hogy a 13. sz. napirendi pontot – Előterjesztés a Szentendre, 

Domboldal köz 10. sz. alatti lakos túlépítkezéséről – tárgyalja a következőkben a testület, mert az 

érintett reggel óta vár az ügye megtárgyalására.  

 

Benkovits György képviselő: ügyrendi javaslatában  a Közhasznú Társaság beszámolóját vegyék 

előre a tanácskozás során, tekintettel   a Könyvvizsgáló Úrra.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: dr. Dragon Pál képviselő ügyrendi javaslatát szavazásra bocsátja.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1441   Száma: 2006.06.13/0/0/ 

Ideje: 2006.jún..13 19:07 

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 8 61.54 44.44 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 5 38.46 27.78 

Szavazott 13 100.00 72.22 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 5   27.78 

Összesen 18   100.00 
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Megjegyzés: 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Horváth Győző Igen - 

dr. Kiss László Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Szegő Eta Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Benkovits György Tart. - 

Eszes Sándor Tart. - 

Hankó László Tart. - 

Magyar Judit Tart. - 

Simonyi György Tart. - 

dr. Bindorffer Györgyi Távol - 

Lakatos Pálné Távol - 

Radványi G. Levente alpolgármester Távol - 

Wachsler Tamás Távol - 

Zsigmondi Éva Távol - 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Benkovits György képviselő ügyrendi javaslatát szavazásra 

bocsátja.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1442   Száma: 2006.06.13/0/0/ 

Ideje: 2006.jún..13 19:08 

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 12 92.31 66.66 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 1 7.69 5.56 

Szavazott 13 100.00 72.22 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 5   27.78 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Benkovits György Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 
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Hankó László Igen - 

Horváth Győző Igen - 

dr. Kiss László Igen - 

Magyar Judit Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Simonyi György Igen - 

Szegő Eta Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Eszes Sándor Tart. - 

dr. Bindorffer Györgyi Távol - 

Lakatos Pálné Távol - 

Radványi G. Levente alpolgármester Távol - 

Wachsler Tamás Távol - 

Zsigmondi Éva Távol - 

 

     

A Képviselő-testület a 20. napirendi pontot ZÁRT ülésen tárgyalja, melyről 

külön jegyzőkönyv készül.  

 
21. Előterjesztés a Szentendrei Városfejlesztési Közhasznú társaság (Kht.) 2005. évi 

közhasznúsági jelentésének elfogadásáról 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a nyílt ülést 19.16 órakor megnyitja, megállapítja, hogy a 

Képviselő-testület határozatképes, a jelenlévő képviselők száma 14 fő.  

Kérdés, észrevétel nem lévén a határozati javaslatot szavazásra bocsátja.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1445   Száma: 2006.06.13/21/0/ 

Ideje: 2006.jún..13 19:17 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 100.00 77.78 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 14 100.00 77.78 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 4   22.22 

Összesen 18   100.00 
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Megjegyzés: 

 

Benkovits György 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 - 

Simonyi György Igen - 

Szegő Eta Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

dr. Bindorffer Györgyi Távol - 

Radványi G. Levente alpolgármester Távol - 

Wachsler Tamás Távol - 

Zsigmondi Éva Távol - 

    

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

162/2006. (VI.13.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

1. a Szentendrei Városfejlesztési Kht. 2005. évi közhasznúsági jelentését a határozat 

mellékleteit képező tartalommal elfogadja.  

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

2 felkéri az ügyvezetőt, hogy a közhasznúsági jelentés közzétételéről gondoskodjon. 

 

Felelős:  Ügyvezető 

        Határidő:  2006. 06. 30. 

 

 

 

 

 

22. Előterjesztés Csicserkó Szabályozási Terve – tervezési program elfogadása, 

településrendezési szerződés jóváhagyása 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: elmondja, hogy a bizottságok megtárgyalták a településrendezési 
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szerződést, amelyet követően az módosításra került, és kiosztották a képviselők részére.  

Felkéri dr. Dóka Zsolt jogtanácsost, ismertesse a szerződésben történt módosításokat.  

 

dr. Dóka Zsolt jogtanácsos:  a szerződés készítésének alapját  a belterületbe vonásról szóló 

településrendezés adta. Az  érintett ingatlantulajdonosok  100%-ának  együttműködő támogatása  

szükséges   a  szerződés  létrejöttéhez. A bizottságok a lakosok javaslatára igyekeznek 

kedvezőbbé tenni a feltételeket.  Azok az ingatlantulajdonosok, akik  a szerződést aláírják,  a 

többiek helyett is átvállalják a  belterületbe vonás  során felmerült közművesítés költségének 

finanszírozását.   Ha a  későbbiekben telekcsoport újraosztásra kerül sor, gondot okozhatnak azok 

a "szigetek",  melynek tulajdonosai nem írták alá a szerződést.   

Megítélése szerint súlyponti kérdésként  az alábbiak merültek fel:  

- az Önkormányzat ragaszkodjon-e ahhoz a tényhez, hogy az érintett telektulajdonosok 100%-a  

támogassa a belterületbe vonási szerződést, vagy   megelégszik a 85%-kal?   

- mekkora összegben   legyen  meghatározva a szerződés-tervezet 3/c pontjában szereplő 

négyzetméterenkénti hozzájárulás?  

-  hozzájárul-e ahhoz az Önkormányzat, hogy a telektulajdonosok ne csak készpénzben, hanem 

területben is megválthassák a hozzájárulást?  

-  milyen fizetési határidő adott a telektulajdonosoknak a hozzájárulás költségeinek  rendezésére?  

Ezekben a kérdésekben szükséges álláspontot foglalnia a testületnek.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: lényeges, hogy jogszabályi változás alapján lehetőség van – 

mivel a belterületbe vonás értelemszerűen értéknövelő hatású – településrendezési szerződést 

kötni a belterületbe vonásban érintett ingatlanok tulajdonosaival, és az infrastruktúra kiépítéséből 

eredő bizonyos terhek fejében az Önkormányzat egy ellenértéket igényelhet. A szerződésben 

jelentős változás a 3/c pontban jelzett „…ingatlan szerződés megkötésekori minden 

négyzetméterére 700 Ft hozzájárulás megfizetésére,….” Ha viszont valaki 5 éven belül 

átruházza, akkor további 1300 Ft/m², tehát büntetés szerűen fizet. Lényeges, hogy ne 

nyerészkedési céllal alakuljon ki a belterületbe vonás, hanem mindenki saját maga számára 

hasznosítsa. Pontosításra kerültek a határidők. A 3/c pontban döntenie kell a testületnek a %-os 

megjelölésről. A 7. pont egy lényegi kérdés, ott egy vagylagos feltétel került elfogadásra. 

Valamennyi tulajdonosnak, vagy a tulajdonosok 85%-ának kell elfogadnia a szerződést, hogy az 

hatályba lépjen. Ez nagyon fontos kérdés, mert az eddigi gyakorlat  75% volt. Az Irodavezető 

Asszonynak az az álláspontja, hogy a különböző telekmegosztásra és egyéb kérdésekre viszont a 

tulajdonosok 100%-ának jóváhagyása  szükséges.  

Felkéri a jogászokat, adjanak egyértelmű válaszokat több felmerült felvetésre. Az 

Önkormányzatnak átadott terület után kell-e fizetni? A jelenlegi állapot számít, vagy pedig az, 

amikor már átadják út vagy egyéb célra a földet, és a csökkent földterület után kell fizetniük a 

belterületbe vonással érintett tulajdonosoknak? Az Önkormányzatnak is kell-e a terület után 

befizetnie a hozzájárulásba az alapba?  

 

dr. Dóka Zsolt jogtanácsos: eldöntendő kérdésről van szó. A javaslat az, hogy a teljes terület 

után kell fizetni. Egy viszonylag tág, 365 napos időintervallumot javasolt a JIÜB. Másrészt „az 

Önkormányzatnak kell-e  fizetnie  saját magának?”, ez kissé logikátlan számára. Jogi 

szempontból lehetséges, csak nincs értelme.  

Abban az esetben, ha az Önkormányzat hozzájárul ahhoz, hogy ne csak készpénzzel, hanem 

telekrésszel vagy területtel váltsák meg a tulajdonosok ezt a településfejlesztési hozzájárulást,  

felmerül, hogy az Önkormányzat  tulajdonostárssá lesz. Neki a  közművesítésre, útépítésre, stb. 
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közpénzt kell költenie, ez viszont közbeszereztetéssel jár, és ettől sokkal bonyolultabb lesz az 

eljárás, mintha a lakók önmaguktól lakossági összefogással valósítják meg.  

Bizottságoknak voltak olyan javaslatai, amelyeket nem tudott belefogalmazni a szerződésbe. 

Ezek a következők:  

- a KPVB javasolta, hogy „és a szabályozási terv menjen tovább a szakhatóságok felé”, 

- a VKM-EUB megfontolandónak tartja, hogy a földterület, amelyet kap az Önkormányzat, 

vállalkozási terület besorolást kapjon, 
- a VKM-EUB 5 éves elidegenítési tilalmat javasolt a területre, ill. aki 5 éven belül eladja, 

az m²-enként újabb 1300 Ft-ot fizessen a 700 Ft/m²-es hozzájáruláson felül.  

Ez utóbbi esetében az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvénybe az elidegenítési tilalmat nem 

tudta jelölni, mert azt csak tulajdonos változáskor lehet bejegyeztetni. Ez lényegében egy kötelmi 

igény lesz az Önkormányzat részére, de nem lesz az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezve. Nem 

lesz egyszerű nyomon követni, és nem lesz egy olyan biztosíték az Önkormányzat kezében, mint 

pl. egy jelzálog jognál, ahol az ingatlan mozgásnál rögtön vizsgálja a Földhivatal, hogy mit szól 

ehhez a jelzálogjogosult, ami ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jog. Nehézsége lesz a feltétel 

betartatásának, hogy nem kapcsolódik hozzá egy ingatlan-nyilvántartási kontroll.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kérdezi,  kivitelezhető-e a következő megoldás:  ha kiszámolnák 

a terület nagyságára eső  hozzájárulást,   a m²-t az 1300 Ft hozzájárulással  beszoroznák, és 

ráraknának egy jelzálogjogot, amelyet 5 éven belül törölnének, ha nem, akkor pedig 

érvényesítenék? 

 

dr. Dóka Zsolt jogtanácsos: az elővásárlási joggal az a gond, hogy ő felajánlja vételre, és ha nem 

biztos, hogy tud vele élni az Önkormányzat. Arra kétségtelenül jó, hogy tudomást szerezzenek 

róla, viszont ha nem élnek az elővásárlási joggal a jogszabályban meghatározott határidőn belül, 

akkor ez a jog elenyészik az adott adás-vételi mozzanat tekintetében.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: az elővásárlást nem tartja jó ötletnek, míg a jelzálogjog teherként 

van az ingatlanon.  Kéri megfontolni az előzőekben elhangzottakat.  

A szerződés 3/c pontjába javasolja a 8%-ot megjeleníteni, mivel a pénzbeli kifizetés volna 

számukra a kedvezőbb.   

A 7. pontban alternatíva került megjelölésre, amelyről szavaztatni fog.  

 

dr. Dragon Pál képviselő: kérdést tesz fel, melyre dr. Dietz Ferenc polgármester válaszol.  

 

Eszes Sándor képviselő: részletesen indokolja a VKM-EUB határozatát.  

 

Benkovits György képviselő: kérdése, hogy az elővásárlási jog átruházható-e?  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: válaszolja, hogy az elővásárlási jog nem ruházható át.  

 

Magyar Judit képviselő: ügyrendi felszólalásában kéri, hogy a Csicserkó képviselője az 

elhangzottakra reagáljon.  

 

Laczkó Gábor Csicserkó Területfejlesztési Egyesület részéről: a szerződés szövegezése 

számukra elfogadható. A két javaslat, amely az előbbiekben elhangzott – a 8%-ra vonatkozó és a 

teljes területre a 700 Ft településfejlesztési hozzájárulás – túlnyúlik azon a határon, amelyről már 
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3,5 év óta alkudoznak a tulajdonosokkal. Jól tudják, hogy hol vannak azok a határok, ameddig el 

tudnak menni. 3,5 év alatt a 6%-ig jutottak el, és a belterületbe vonás után, a közterületek leadása 

után kialakuló telkekre vetítve m²-enként 700 Ft-ra. Úgy gondolja, az logikus is, hogy a kialakuló 

telkekre fizessék a településfejlesztési hozzájárulást, hiszen a terület után 13,4%-nyi közterület 

alakul ki a feltárás miatt, hogy minden telek megközelíthető legyen. Nem tartja méltányosnak, 

hogy az utak után településfejlesztési hozzájárulást fizessenek a tulajdonosok. A 8%-kal 

kapcsolatban nem alkudozni kíván, ismeri a több mint száz tulajdonos véleményét, akik 

legfeljebb a 6%-ot tudják elfogadni.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: az indok az volt, hogy egyrészt a 700 Ft volt az alsó határ, 

amelyet a tulajdonosok javasoltak, amellyel szemben volt Wachsler Tamás 3000 Ft/m²-es 

számítása. A 8%-ot az indokolja, hogy az Önkormányzatnak elsősorban az a célja, hogy ne földet 

kapjon, hanem pénzbefizetés történjen. Ezért történt az a javaslat, hogy ha 6%-ot felemelik 8%-

ra, akkor elsősorban pénzbefizetések fognak történni, és nem földleadás.  

 

Laczkó Gábor Csicserkó Területfejlesztési Egyesület részéről: a tulajdonosok részéről egyrészt a 

pénzeszközök meglehetősen korlátozott mennyiségben állnak rendelkezésre. Ezért a tulajdonosok 

nem jelentéktelen része lehetőségként nyilvánvalóan a terület leadását fogja választani. Ha a 8% 

marad, akkor azzal arról dönt a testület, hogy jelenleg a 6%-kal kb. 15-20 tulajdonos kerül abba a 

helyzetbe, hogy már a Képviselő-testület által elfogadott 950 m²-es minimális telekméret alá 

kerül, ergo vásárolnia kell. Ha ez 8% lesz – pontos számítást nem végzett – de minimum a 

duplájára növekszik. Elaprózott területekről van szó, 1200-1100 m²-esek. Egyszerűen el lesz 

lehetetlenítve a tulajdonosok nagy része.  

 

Alföldiné Petényi Zsuzsanna főépítész: a hivatal, amikor az előterjesztést, valamint a 

településrendezési szerződést készítette, akkor azt javasolta, hogy pénzben lehessen megváltani a 

területeket, és ne földterületben, mert ezt tartják biztonságosabbnak mind a tulajdonosok, mind a 

későbbi építéshatósági eljárások tekintetében. Ha a Képviselő-testület úgy dönt, hogy méltányolja 

a tulajdonosok kérését, és 8%-ban határozza meg az tulajdonosok 6%-os ajánlatával szemben, 

akkor úgy gondolja, hogy lehetne kompenzálni úgy, hogy a 8%-ot 6%-ban területleadással, a 

maradékot pedig pénzkiváltással. Lehet egy ilyen megváltást is alkalmazni, hogy a telekterületek 

ne csökkenjenek a minimálisan előírt 950 m²-es kiszabályozható telekterülethez képest. Maga az 

összeg, hogy mennyiért lehet megváltani ezt a településfejlesztési hozzájárulást, az csupán egy 

egyezség kérdése. Az előterjesztésben szerepel, hogy amennyiben a kialakítható telkekre vetítik, 

a tulajdonosok durván a 700 Ft/m² árat ajánlották, és a jelenlegi telekméretre vetítve 600 Ft/m² 

lenne. Úgy gondolja, a településrendezési szerződés szövegében logikusabbnak tűnik, hogy ha a 

jelenlegi, a meglévő telkekre vetítik, abban az esetben ha a tulajdonosok összegszerűségét 

akceptálja a testület, akkor inkább azt javasolná alacsonyabbra venni.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a 8%-ra vonatkozó javaslatát visszavonja, a 6%-os javasolja 

elfogadásra.  

 

Eszes Sándor képviselő: kiegészíti a VKM-EUB határozatát, mely szerint a végső kialakítások, a 

leadott földek után fizessék meg a 700 Ft-ot a tulajdonosok.  

 

Zakar Ágnes képviselő: támogatja, hogy a leadott terület után ne kelljen a tulajdonosoknak 

hozzájárulást fizetni.  
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Magyar Judit képviselő: miután a jelenlegi telekhatárokat ismeri az Önkormányzat, a Főépítész 

Asszony is javasolta, hogy akkor számolják a jelenlegi telekhatárokat, de egy olcsóbb árral, 600 

Ft-tal, mert ezt tudják megvalósítani.  

 

dr. Dóka Zsolt jogtanácsos: az elhangzottak alapján a településrendezési szerződés a következők 

szerint módosul: 

A 3/c pontban „… minden négyzetméterére 600 Ft hozzájárulás megfizetésére, vagy az 1. 

pontban meghatározott ingatlan 6%-ának az …” Esetleg az Önkormányzat egy 

rendeletalkotással tud arról tudomást szerezni, ha adásvétel történik. A jelzálogjog nem 

megoldható, mert nincs jogcíme az Önkormányzatnak a jelzálogjog bejegyeztetésére. Viszont ha 

rendelettel az építési törvény alapján elővásárlási jogot állapít meg, akkor legalább tudni fognak 

róla, mert kénytelenek vételre felajánlani az ingatlant.  

A 3/d pontban felmerül kérdésként, hogy a tulajdonosok tudják-e vállalni a teljes 2. pont szerinti 

terület vonatkozásában  történő földvédelmi járulék viselését. Ha a tulajdonosok 85%-a fogja 

aláírni  a szerződést, akkor nincs biztosíték arra, hogy a földvédelmi járulékot megfizetik.  

A 3/d pontot úgy szükséges módosítani, hogy az eredeti szövegezés kiegészül azzal, hogy a teljes 

2. pont szerinti terület vonatkozásában.  

Ha a Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a lakosok meghatározott hányada, pl. 85%-a 

elegendő ahhoz, hogy a szerződés hatályba lépjen, akkor ezt a 4. pontban is kezelni és jelezni 

szükséges.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: előterjesztőként befogadta a jogászok javaslatait.  

A szerződés 7. pontjában szereplő  – 85%-ra vonatkozó – javaslatát szavazásra bocsátja.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1446   Száma: 2006.06.13/22/0/ 

Ideje: 2006.jún..13 19:50 

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: 

 

Benkovits György Igen - 

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

Eszes Sándor Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hankó László Igen - 

Horváth Győző Igen - 

dr. Kiss László Igen - 

Magyar Judit Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Simonyi György Igen - 

Szegő Eta Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Radványi G. Levente alpolgármester Nem - 

dr. Bindorffer Györgyi Távol - 

Lakatos Pálné Távol - 

Wachsler Tamás Távol - 

Zsigmondi Éva Távol - 
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dr. Dietz Ferenc polgármester: a határozati javaslat kiegészül két ponttal: 

4. A Szabályozási Terv elfogadásának feltétele egy telekalakítási vázrajz minden tulajdonos 

által történő aláírással, és kötelezettségvállalással, és fellebbezési jogával nem él.  

5. pontot Jegyző Asszony ismerteti.  

 

 

dr. Molnár Ildikó jegyző: 5. Felkéri a Polgármestert, hogy a településrendezési 

szerződésben rögzített terület tekintetében a többször módosított 10/1999. (III.19.) Önk. sz. 

rendeletet a városrendezési feladatok megvalósítását biztosító elővásárlási jogának 

megállapításáról terjessze a Képviselő-testület elé.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a kiegészített határozati javaslatot szavazásra bocsátja.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1447   Száma: 2006.06.13/22/0/ 

Ideje: 2006.jún..13 19:51 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 100.00 77.78 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 14 100.00 77.78 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 4   22.22 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Benkovits György 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 - 

Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 

Simonyi György Igen - 

Szegő Eta Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 
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dr. Bindorffer Györgyi Távol - 

Lakatos Pálné Távol - 

Wachsler Tamás Távol - 

Zsigmondi Éva Távol - 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

163/2006. (VI.13.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

9. elfogadja a Településrendezési Szerződés típusszövegét 

10. felhatalmazza a Polgármestert a Csicserkó Területfejlesztési Egyesülettel történő 

tárgyalásra tekintettel az elfogadott  Településrendezési Szerződés típusszövegére 

11. elfogadja Csicserkó Szabályozási Tervének Tervezési Programját „az épített környezet 

alakításáról és védelméről” szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben (Étv) rögzített eljárás 

lefolytatása érdekében 

12. A Csicserkó lakóterületi Szabályozási Terv elfogadásának feltétele, hogy a területre 

vonatkozó telekalakítási vázrajzot a területhez tartozó valamennyi ingatlan tulajdonosa 

írja alá, és vállaljon arra kötelezettséget, hogy amennyiben a vázrajzot a hatóság 

jóváhagyja, úgy fellebbezési jogával nem él a határozattal kapcsolatban.  

13. Felkéri a Polgármestert, hogy a településrendezési szerződésben rögzített terület 

tekintetében a többször módosított 10/1999. (III.19.) Önk. sz. rendeletet a városrendezési 

feladatok megvalósítását biztosító elővásárlási jogának megállapításáról terjessze a 

Képviselő-testület elé.  

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  1. azonnal 

 2. pont folyamatos, beszámolásra 2006. szeptemberi testületi ülés 
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163/2006. (VI.13.) Kt. sz. határozat melléklete 

 

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZERZŐDÉS 

 

amely létrejött 

 

egyrészről:  

név: Szentendre Város Önkormányzata  

székhely: 2000 Szentendre, Városház tér 1-3. 

PIR törzsszám: 395368 

KSH azonosító: 1315440 

adószám: 15395364-2-13 

bank: Raiffeisen Bank Zrt. 

számlaszám: 12001008-00122568-00100003 

képviseli: dr.Dietz Ferenc polgármester 

– továbbiakban: Önkormányzat  

 

másrészről:  

 

név: 

születési hely: 

születés ideje: 

anyja neve: 

lakcím: 

mint a településrendezési cél megvalósításában közreműködő ingatlan tulajdonos – továbbiakban: 

Tulajdonos  

 

között az alulírott napon és helyen a következő feltételekkel: 

 

20. Tulajdonos … arányú tulajdonát képezi a szentendrei … hrsz-ú ingatlan, amely a … 

napján kelt, a Szentendrei Körzeti Földhivatal által kiadott tulajdoni lap - szemle másolat 

tanúsága szerint … ingatlan-nyilvántartási besorolású, … m2 területű, természetben 

Szentendrén a … fekszik. Az ingatlan … jogokkal, … tényekkel terhelt. 

 

21. Jelen szerződés célja, hogy Szentendrén az izbégi térségben a 0282/1 helyrajzi számú út, 

Fürj utca, Vasvári Pál utca, Kisforrás utca, 0281/55 helyrajzi számú út által határolt 

területre (a továbbiakban: Csicserkó) az Önkormányzat lakóterületi szabályozási tervet 

fogadjon el, tekintettel az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 

LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 30/A. §-ra is. A jelen szerződés alapja az 

Önkormányzat által megrendelt, Tulajdonos által finanszírozandó tanulmányterv. Az 

Önkormányzat jelen szerződés alapján arra vállal kötelezettséget, hogy a Tulajdonos 

kezdeményezésére a tanulmányterv alapján, annak Önkormányzat részére történő 

rendelkezésre bocsátásától számított 60 napon belül a lakóterületi szabályozási terv 

elfogadásához szükséges településrendezési eljárást megindítja. 

 

22. Tulajdonos tagja/nem tagja a Csicserkó belterületbe vonását céljaként megjelölő … 

Egyesületnek (azonosító). A (tagságból eredő jogai és kötelezettségei szem előtt 
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tartásával) Csicserkó többi, jelen szerződéssel egyező kötelezettségvállalást tartalmazó 

szerződést aláíró ingatlan tulajdonosával egyetemleges, feltétlen és visszavonhatatlan 

kötelezettséget vállal: 

 

a. a Csicserkó lakóterület szabályozási tervének finanszírozására, melyet a Portaterv 

Kft. készít 

b. saját költségen a lakóterület kialakításához szükséges és megvalósítása után az 

Önkormányzat tulajdonába kerülő  

 közműhálózat (víz, gáz, csatorna, elektromos vezeték) 

 közvilágítás,  

 felszíni vízelvezetés és  

 közúthálózat  

kiépítésére, és a meglévő hálózatok szükséges fejlesztésének megvalósítására 

c. a lakóterületi fejlesztésből eredő önkormányzati többletfeladatok 

finanszírozásában történő közreműködésre az 1. pontban meghatározott ingatlan 

szerződés megkötésekori minden négyzetméterére 600 Ft. hozzájárulás 

megfizetésére, vagy az 1. pontban meghatározott ingatlan 6%-ának az 

Önkormányzat tulajdonába adására térítésmentesen; amennyiben az 1. pontban 

meghatározott ingatlan, vagy a telekalakítás során helyébe lépő ingatlan 

tulajdonjogát a Tulajdonos 5 éven belül átruházza, úgy az 1. pontban 

meghatározott ingatlanterületet figyelembe véve további 1300 Ft/m2 hozzájárulás 

megfizetésére köteles        

d. a belterületbe vonás miatt - a Termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény 52-54. §-

ban, valamint a törvény 1. mellékletében meghatározottak alapján - fizetendő 

földvédelmi járulék viselésére a 2. pont szerinti teljes terület vonatkozásában.  

 

23. A 3. c) pontban rögzített fizetési kötelezettség előre esedékes, melyet a Tulajdonos az 

Önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára köteles megfizetni a jelen szerződés 

hatálybalépését követően legkésőbb 365 napon belül. Amennyiben a jelen szerződés 

hatálybalépését követő legkésőbb 365 napon belül nem fizeti be, vagy nem nyújtja 

valamennyi, a 2. pontban megjelölt területhez tartozó ingatlanok tulajdonosainak 85 %-a a 

3. c) pontban meghatározott hozzájárulást, úgy a jelen szerződés megszűnik és nem áll be 

az Önkormányzat jelen szerződésben vállalt kötelezettsége. Erről az Önkormányzat 

Tulajdonost írásban értesíti a 3. pontban megjelölt Egyesület útján.    

 

24. A Tulajdonos tudomásul veszi, hogy a megvalósult közműveket, utakat térítésmentesen 

átadja az önkormányzat tulajdonába. Az Önkormányzat vállalja, a létrehozott, vagy 

bővített közmű létesítményeket, utakat, a használatbavételi engedélyek jogerőre 

emelkedését követően átveszi és üzemelteti.   

 

25. Önkormányzat vállalja, hogy az Étv. 30/A. §-ra tekintettel a településrendezési eszközök 

véleményezési eljárása során a véleményezők részéről felmerülő, jogszabály által 

alátámasztott észrevétel kapcsán a szükséges intézkedéseket megteszi, a 

településrendezési eszközökön végrehajtandó változtatásokat kezdeményezi, a változtatás 

miatti ismételt véleményeztetés során eljár.    
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26. A jelen szerződés akkor lép hatályba, ha a 2. pontban meghatározott területen található 

ingatlanok tulajdonosainak 85%-a a jelen szerződéssel megegyező tartalmú 

kötelezettségvállalást tartalmazó szerződést az Önkormányzattal joghatályosan megköti. 

Erről az Önkormányzat Tulajdonost írásban értesíti a 3. pontban megjelölt Egyesület 

útján.    

 

27. Jelen szerződés csak írásban módosítható, vagy szűntethető meg. 

 

28. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályok, 

különösen az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. 

törvény, valamint a Szentendre Város Önkormányzatának Szentendre Város 

Településszerkezeti tervéről szóló többször módosított 143/2002 (VIII. 07) Kt. sz. 

határozatának  rendelkezései az irányadóak.  

 

29. Felek esetleges jogvitájuk elbírálására – hatáskörtől függően – a Szentendrei Városi 

Bíróság és a Pest Megyei Bíróság illetékességét kötik ki. 

 

30. Szentendre Város Önkormányzatának polgármestere Szentendre Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 163/2006. (VI.13.) Kt. számú határozata alapján jogosult a jelen 

településrendezési szerződés aláírására.  

 

31. A Tulajdonos   

A. nagykorú, cselekvőképes magyar állampolgár, szerződéskötési készségét és 

képességét semmi nem akadályozza. 

B. kiskorú, cselekvőképtelen, vagy korlátozottan cselekvőképes magyar állampolgár, 

jognyilatkozatához törvényes képviselő(i) hozzájárul(nak), cselekvőképtelenség 

esetén a jognyilatkozatot helyette megteszi(k), a jognyilatkozat érvényességéhez 

szükséges engedélyeket beszerzi(k). 

 

Felek a jelen szerződést, mint ügyleti akaratukat minden tekintetben megfelelően rögzítő 

dokumentumot - képviselet esetén a képviseletre vonatkozó szabályok figyelembe vételével - 

jóváhagyólag írják alá. 

 

Szentendre, 2006 

 

dr. Dietz Ferenc dr. Molnár  Ildikó   

polgármester jegyző   

Szentendre Város Önkormányzata  Tulajdonos 

 

Tanúk (név, aláírás, lakcím) igazoljuk, hogy … Tulajdonosként a jelen okiratot előttünk 

sajátkezűleg aláírta/aláírását előttünk sajátjaként ismerte el: 

 
 Név: Aláírás: Lakcím: 

Tanú 1.    

Tanú 2. 
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NYILATKOZAT 
 

Alulírott (születési hely, idő, anyja neve, lakcím) nyilatkozom, hogy Szentendre Város 

Önkormányzatával Szentendrén … napján kötött településrendezési szerződés érvénytelenség 

miatti megtámadásának jogáról feltétlenül és visszavonhatatlanul lemondok. 

 

Szentendre, 2006   

 

 

        Aláírás 

 

Tanúk (név, aláírás, lakcím) igazoljuk, hogy … a jelen okiratot előttünk sajátkezűleg 

aláírta/aláírását előttünk sajátjaként ismerte el: 

 

 Név: Aláírás: Lakcím: 

Tanú 1. 

 

   

Tanú 2. 

 

   

 

 

 

 

23. Előterjesztés az Egres út alatti 2. számú fejlesztési terület Szabályozási Terve – 

tervezési program elfogadásáról, településrendezési szerződés jóváhagyásáról 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: jelzi, hogy ugyanazokkal a módosításokkal, feltételekkel fogadja 

el a szerződést, valamint a határozati javaslatot szavazásra bocsátani, mint a Csicserkó esetében.  

 

Alföldiné Petényi Zsuzsanna főépítész: kiegészítést tesz a határozati javaslat 3. pontjához: „… 

A közlekedési kapcsolatok kialakítása érdekében a 3. sz. melléklet szerinti tervezési terület 

lehatárolással kiegészítve elfogadja …”  
 

dr. Dietz Ferenc polgármester: észrevétel nem lévén a határozati javaslatot szavazásra bocsátja.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1448   Száma: 2006.06.13/23/0/ 

Ideje: 2006.jún..13 19:54 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  
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Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 100.00 77.78 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 14 100.00 77.78 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 4   22.22 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Benkovits György Igen - 

dr. Dietz Ferenc 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 - 

Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 

Simonyi György Igen - 

Szegő Eta Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

dr. Bindorffer Györgyi Távol - 

Lakatos Pálné Távol - 

Wachsler Tamás Távol - 

Zsigmondi Éva Távol - 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

164/2006. (VI.13.) Kt. sz. határozata: 
 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1. elfogadja a Településrendezési Szerződés mintaszövegét 

2. felhatalmazza a polgármestert a Pismány Mezőőrtorony Területfejlesztő és 

Környezetvédő Egyesülettel történő tárgyalásra tekintettel az elfogadott  

Településrendezési Szerződés mintaszövegére 

3. a közlekedési kapcsolatok kialakítása érdekében a 3. sz. melléklet szerinti tervezési 

terület lehatárolással kiegészítve elfogadja az Egres út alatti 2. számú fejlesztési 

terület Szabályozási Tervének Tervezési Programját „az épített környezet alakításáról 

és védelméről” szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben (Étv) rögzített eljárás 

lefolytatása érdekében 

4. Az Egres út alatti 2. számú fejlesztési terület Szabályozási Terv elfogadásának 

feltétele, hogy a területre vonatkozó telekalakítási vázrajzot a területhez tartozó 

valamennyi ingatlan tulajdonosa írja alá, és vállaljon arra kötelezettséget, hogy 
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amennyiben a vázrajzot a hatóság jóváhagyja, úgy fellebbezési jogával nem él a 

határozattal kapcsolatban.  

5. Felkéri a Polgármestert, hogy a településrendezési szerződésben rögzített terület 

tekintetében a többször módosított 10/1999. (III.19.) Önk. sz. rendeletet a 

városrendezési feladatok megvalósítását biztosító elővásárlási jogának 

megállapításáról terjessze a Képviselő-testület elé.  
 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  1. azonnal 

  2. pont folyamatos, beszámolásra 2006. szeptemberi testületi ülés 

  3. pont azonnal 
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164/2006. (VI.13.) Kt. sz. határozat melléklete 

 

 

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZERZŐDÉS 

 

 

amely létrejött 

 

egyrészről:  

név: Szentendre Város Önkormányzata  

székhely: 2000 Szentendre, Városház tér 1-3. 

PIR törzsszám: 395368 

KSH azonosító: 1315440 

adószám: 15395364-2-13 

bank: Raiffeisen Bank Zrt. 

számlaszám: 12001008-00122568-00100003 

képviseli: dr.Dietz Ferenc polgármester 

– továbbiakban: Önkormányzat  

 

másrészről:  

 

név: 

születési hely: 

születés ideje: 

anyja neve: 

lakcím: 

mint a településrendezési cél megvalósításában közreműködő ingatlan tulajdonos – továbbiakban: 

Tulajdonos  

 

között az alulírott napon és helyen a következő feltételekkel: 

 

1. Tulajdonos … arányú tulajdonát képezi a szentendrei … hrsz-ú ingatlan, amely a … 

napján kelt, a Szentendrei Körzeti Földhivatal által kiadott tulajdoni lap - szemle 

másolat tanúsága szerint … ingatlan-nyilvántartási besorolású, … m2 területű, 

természetben Szentendrén a … fekszik. Az ingatlan … jogokkal, … tényekkel terhelt. 

 

2. Jelen szerződés célja, hogy Szentendrén a pismányi térségben az Egres út – 0363/89 

hrsz-ú út – 0323 hrsz-ú vízmosás – 6622 hrsz-ú vízmosás – 0368/8 hrsz-ú út – 0366 

hrsz.ú út – 0364 hrsz-ú út – 0363/116 helyrajzi számú út által határolt területre (a 

továbbiakban: Egres út alatti 2. sz. fejlesztési terület) az Önkormányzat lakóterületi 

szabályozási tervet fogadjon el, tekintettel az épített környezet alakításáról és 

védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 30/A. §-ra is. A 

jelen szerződés alapja az Önkormányzat által megrendelt, Tulajdonos által 

finanszírozandó tanulmányterv. Az Önkormányzat jelen szerződés alapján arra vállal 

kötelezettséget, hogy a Tulajdonos kezdeményezésére a tanulmányterv alapján, annak 

Önkormányzat részére történő rendelkezésre bocsátásától számított 60 napon belül a 

lakóterületi szabályozási terv elfogadásához szükséges településrendezési eljárást 
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megindítja. 

 

3. Tulajdonos tagja/nem tagja az Egres út alatti 2. sz. fejlesztési terület belterületbe 

vonását céljaként megjelölő Pismány Mezőőrtorony Területfejlesztő és 

Környezetvédő Egyesületnek (azonosító, ha van). (A tagságból eredő jogai és 

kötelezettségei szem előtt tartásával) az Egres út alatti 2. sz. fejlesztési terület többi 

ingatlantulajdonosával egyetemleges, feltétlen és visszavonhatatlan kötelezettséget 

vállal: 

e. az Egres út alatti 2. sz. fejlesztési terület lakóterület szabályozási tervének 

finanszírozására, melyet az ECO ’96 Kft. készít; 

f. saját költségen a lakóterület kialakításához szükséges és megvalósítása után az 

Önkormányzat tulajdonába kerülő  

 közműhálózat (víz, gáz, csatorna, elektromos vezeték) 

 közvilágítás,  

 felszíni vízelvezetés és  

 közúthálózat  

kiépítésére, és a meglévő hálózatok szükséges fejlesztésének megvalósítására; 

g. a lakóterületi fejlesztésből eredő önkormányzati többletfeladatok 

finanszírozásában történő közreműködésre az 1. pontban meghatározott ingatlan 

minden négyzetméterére …. Ft. hozzájárulás megfizetésére; 

h. a belterületbe vonás miatt - a Termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény 52-54. §-

ban, valamint a törvény 1. mellékletében meghatározottak alapján - fizetendő 

földvédelmi járulék viselésére.  

 

4. A 3. c) pontban rögzített fizetési kötelezettség előre esedékes, melyet a Tulajdonos az 

Önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára köteles megfizetni a jelen 

szerződés hatálybalépését követő 30 napon belül. Amennyiben a jelen szerződés 

hatálybalépését követő … napon belül nem fizeti be valamennyi, a 2 pontban 

megjelölt területhez tartozó ingatlan tulajdonosa a 3. c) pontban meghatározott 

hozzájárulást, úgy a jelen szerződés megszűnik és nem áll be az Önkormányzat jelen 

szerződésben vállalt kötelezettsége. Erről az Önkormányzat Tulajdonost írásban 

értesíti, amennyiben tagja a 3. pontban megjelölt Egyesületnek, úgy az Egyesület 

útján, amennyiben nem, úgy közvetlenül.    

 

5. A Tulajdonos tudomásul veszi, hogy a megvalósult közműveket, utakat 

térítésmentesen átadja az önkormányzat tulajdonába. Az Önkormányzat vállalja, a 

létrehozott, vagy bővített közmű létesítményeket, utakat, a használatbavételi 

engedélyek jogerőre emelkedését követően átveszi és üzemelteti.   

 

6. Önkormányzat vállalja, hogy az Étv. 30/A. §-ra tekintettel a településrendezési 

eszközök véleményezési eljárása során a véleményezők részéről felmerülő, 

jogszabály által alátámasztott észrevétel kapcsán a szükséges intézkedéseket 

megteszi, a településrendezési eszközökön végrehajtandó változtatásokat 

kezdeményezi, a változtatás miatti ismételt véleményeztetés során eljár.    

 

7. A jelen szerződés akkor lép hatályba, ha az 2. pontban meghatározott területen 
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található ingatlanok valamennyi tulajdonosa a jelen szerződéssel megegyező tartalmú 

szerződést az Önkormányzattal joghatályosan megköti. Erről az Önkormányzat 

Tulajdonost írásban értesíti, amennyiben tagja a 3. pontban megjelölt Egyesületnek, 

úgy az Egyesület útján, amennyiben nem, úgy közvetlenül.   

 

8.  Jelen szerződés csak írásban módosítható, vagy szűntethető meg. 

 

9. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályok, 

különösen az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. 

törvény, valamint a Szentendre Város Önkormányzatának Szentendre Város 

Településszerkezeti tervéről szóló többször módosított 143/2002 (VIII. 07) Kt. sz. 

határozatának  rendelkezései az irányadóak.  

 

10. Felek esetleges jogvitájuk elbírálására – hatáskörtől függően – a Szentendrei Városi 

Bíróság és a Pest Megyei Bíróság illetékességét kötik ki. 

 

11. Szentendre Város Önkormányzatának polgármestere Szentendre Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének …/2006. () Kt. számú határozata alapján jogosult a jelen 

településrendezési szerződés aláírására.  

 

12. A Tulajdonos:   

 

A) nagykorú, cselekvőképes magyar állampolgár, szerződéskötési készségét és 

képességét semmi nem akadályozza. 

B) kiskorú, cselekvőképtelen, vagy korlátozottan cselekvőképes magyar 

állampolgár, jognyilatkozatához törvényes képviselő(i) hozzájárul(nak), 

cselekvőképtelenség esetén a jognyilatkozatot helyette megteszi(k), a jognyilatkozat 

érvényességéhez szükséges engedélyeket beszerzi(k). 

 

Felek a jelen szerződést, mint ügyleti akaratukat minden tekintetben megfelelően rögzítő 

dokumentumot - képviselet esetén a képviseletre vonatkozó szabályok figyelembe vételével - 

jóváhagyólag írják alá. 

 

Szentendre, 2006 

 

 

dr.Dietz Ferenc dr.Molnár  Ildikó   

polgármester jegyző   

Szentendre Város Önkormányzata  Tulajdonos 

 

Tanúk (név, aláírás, lakcím) igazoljuk, hogy … Tulajdonosként a jelen okiratot előttünk 

sajátkezűleg aláírta/aláírását előttünk sajátjaként ismerte el: 

 

 Név: Aláírás: Lakcím: 

Tanú 1.    

Tanú 2.    
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NYILATKOZAT 

 
Alulírott (születési hely, idő, anyja neve, lakcím) nyilatkozom, hogy Szentendre Város 

Önkormányzatával Szentendrén … napján kötött településrendezési szerződés érvénytelenség 

miatti megtámadásának jogáról feltétlenül és visszavonhatatlanul lemondok. 

 

Szentendre, 2006   

 

 

        Aláírás 

 

Tanúk (név, aláírás, lakcím) igazoljuk, hogy … a jelen okiratot előttünk sajátkezűleg 

aláírta/aláírását előttünk sajátjaként ismerte el: 

 

 Név: Aláírás: Lakcím: 

Tanú 1. 

 

   

Tanú 2. 
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24. Előterjesztés Juhász Tibor volt dömörkapui lakásbérlő beruházásainak megtérítéséről 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Pázmány Annamária képviselő: a Szociális és Egészségügyi Bizottság határozatában nem 

értett egyet azzal, „hogy az Önkormányzat méltányosságból fizessen 1 millió Ft-ot Juhász 

Tibornak, javasolja a Képviselő-testületnek annak a lehetőségének a megvizsgálását, hogy 

Juhász Tibor hogyan tudná megvásárolni a Károly u. 2. III/10. sz. alatti ingatlant.”  
Saját maga beszélt Juhász Tiborral, aki azt mondta, hogy erre a lehetőségre nem tart igényt, 

hanem pert indít az Önkormányzat ellen költségeinek megtérítésére.  

 

Hankó László képviselő: ügyrendi javaslatában ZÁRT ülés elrendelését kéri. 

 

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

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1449   Száma: 2006.06.13/24/0/ 

Ideje: 2006.jún..13 19:58 

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 12 85.71 66.67 

Nem 2 14.29 11.11 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 14 100.00 77.78 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 4   22.22 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Benkovits György Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál Igen - 

Eszes Sándor Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hankó László Igen - 

Horváth Győző Igen - 

dr. Kiss László Igen - 
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Magyar Judit Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Simonyi György Nem - 

Szegő Eta Nem - 

dr. Bindorffer Györgyi Távol - 

Lakatos Pálné Távol - 

Wachsler Tamás Távol - 

Zsigmondi Éva Távol - 

 

     

 

A Képviselő-testület 19.58 órától a 24., 25., 26. és 27. napirendi pontok 

tekintetében ZÁRT ülést tart, melyről külön jegyzőkönyv készül.  
 

 

 

 

Zakar Ágnes képviselő: ügyrendi javaslata, hogy a zárt ülésen tárgyalandó napirendi pontokat 

egymást követően tárgyalják, amelyek a meghívó szerint a következők: 15., 16., 33. és 34. 

 

 

 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Zakar Ágnes képviselő ügyrendi javaslatát szavazásra bocsátja. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1453   Száma: 2006.06.13/25/0/ 

Ideje: 2006.jún..13 20:08 

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 100.00 77.78 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 14 100.00 77.78 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 4   22.22 
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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 - 

Magyar Judit Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 

Simonyi György Igen - 

Szegő Eta Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Benkovits György Távol - 

dr. Bindorffer Györgyi Távol - 

Wachsler Tamás Távol - 

Zsigmondi Éva Távol - 

     

 

 

 

28.  Előterjesztés az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 10/2006. (II.24.) Önk. 

sz. rendelet módosításáról 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a nyílt ülést 20.21 órakor megnyitja, megállapítja, hogy a 

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

Kérdés, hozzászólás nem lévén a rendelet-tervezetet szavazásra bocsátja.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1471   Száma: 2006.06.13/28/0/ 

Ideje: 2006.jún..13 20:23 

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 
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Szavazott 15 100.00 83.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   16.67 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Benkovits György Igen - 

dr. Dietz Ferenc 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 - 

Simonyi György Tart. - 

dr. Bindorffer Györgyi Távol - 

Wachsler Tamás Távol - 

Zsigmondi Éva Távol - 

     

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

25/2006. (VI.15.) Önk. sz. rendelete 

 

az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 10/2006. (II.24.) Önk. sz. rendelet 

módosításáról 

 

 

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

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

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

költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvényben meghatározottaknak megfelelően Szentendre 

Város Önkormányzata 2006. évi költségvetéséről szóló 10/2006. (II.24.) Önk. sz. rendeletének 

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

 

1. § 
 

(1) Szentendre város 2006. évi költségvetésének 

 

bevételi főösszege 6 763 677 E Ft-ról 6 972 767 EFt főösszegre  

kiadási főösszege    6 763 677 E Ft-ról 6 972 767 EFt főösszegre változik 

 

(2) A R.1. számú melléklet – A működési és felhalmozási célú bevételi  és   kiadási 
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előirányzatok bemutatása mérlegszerűen – helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép. 

 

2. § 

 

 (1) A R. 2. számú melléklet – Költségvetési előirányzatok önállóan és részben önállóan 

gazdálkodó költségvetési szervenként, kiemelt előirányzatonként, létszámkeret –  helyébe 

jelen rendelet  2. számú melléklete lép. 

 

(2) A R. 3. számú melléklet – Felújítások – helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete lép. 

 

(3) A R. 4. számú melléklet – Beruházások – helyébe jelen rendelet 4. számú melléklete lép. 

 

(4) A R. 5. számú melléklet – A Polgármesteri Hivatal költségvetése feladatonként – helyébe 

jelen rendelet 5.  számú melléklete lép. 
 

(5) A R. 5/A  számú  melléklet – Ellátottak pénzbeli juttatása – helyébe jelen  rendelet    5/A 

számú melléklete lép. 

 

(6) A R. 5/B.  számú  melléklet – Támogatás,  pénzeszköz  átadás – helyébe jelen  rendelet    

5/B.  számú melléklete lép. 

 

(7) A R. 5/C.  számú  melléklet – Kisebbségek 2006. évi költségvetése – helyébe jelen  

rendelet    5C.  számú melléklete lép. 

 

 

3.§ 

 

(2) E rendelet a kihirdetés napjával lép hatályba 

(3) A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik. 

 

 

 

 

 

29.  Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatának a helyi adókról és az adózás 

rendjéről szóló 64/2003. (XII.18.) Önk. sz. rendelet módosításáról 

Előadó: dr. Dragon Pál JIÜB elnöke 

 

 

dr. Dragon Pál képviselő: kéri a Képviselő-testületet, hogy támogassa az előterjesztett 

módosítást. Röviden ismerteti az előterjesztést.  

 

Puhl Márta irodavezető: az esetleges döntéssel számolni kell azzal, hogy további bevétel kiesést 

jelent az Önkormányzatnak. Sokkal nagyobb gondot okoz, hogy 2007. évtől bevezetésre kerül az 

építményadó. Nem valószínű, hogy ugyanezek a kedvezmények bevezethetők lehetnek. 

Előfordulhat, hogy dönt a testület egy olyan kedvezményről, amely az építményadók 

bevezetésével megszűnik, ill. nem élvezhetik a lakók.  
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Magyar Judit képviselő: a Költségvetési, Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság „jelenleg 

nem támogatja a rendelet-módosítást, javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 2006. november 

30-ig térjen vissza az adórendelet módosítására.” 
 

dr. Dragon Pál képviselő: az indoklásokkal nem ért egyet, mert a kedvezmény jelenleg is 

működik a helyi rendelet szerint. Ha a Parlament által hozott törvény módosít, és annak keretein 

belül módosítani kell a helyi rendeletet, akkor azt egységesen a többi hatályban lévő rendelettel 

megtehetik.  

 

Simonyi György képviselő: egyetért Magyar Judit képviselővel és Irodavezető Asszony által 

elmondottakkal. Az sem elvetendő szempont, hogy nagyon rossz anyagi helyzetben van az 

Önkormányzat. Mindenképpen várjanak a döntéssel novemberig, vegyék le napirendről az 

előterjesztést.  
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dr. Dietz Ferenc polgármester: az előterjesztés napirendről való levételét szavazásra bocsátja.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1472   Száma: 2006.06.13/29/0/ 

Ideje: 2006.jún..13 20:29 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 8 53.33 44.44 

Nem 4 26.67 22.22 

Tartózkodik 3 20.00 16.67 

Szavazott 15 100.00 83.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   16.67 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Benkovits György Igen - 

Eszes Sándor Igen - 

Hankó László Igen - 

Lakatos Pálné Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 

Simonyi György Igen - 

Szegő Eta Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Nem - 

dr. Dragon Pál Nem - 

Fülöp Zsolt Nem - 

dr. Kiss László Nem - 

Horváth Győző Tart. - 

dr. Pázmány Annamária Tart. - 

Zakar Ágnes Tart. - 

dr. Bindorffer Györgyi Távol - 

Wachsler Tamás Távol - 

Zsigmondi Éva Távol - 
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dr. Dietz Ferenc polgármester: az előterjesztés napirendről való levételéhez a képviselők  

minősített többségű egyetértése szükséges,  a 8 igen szavazat nem volt elegendő. 

A rendelet-tervezetet szavazásra bocsátja.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1473   Száma: 2006.06.13/29/0/ 

Ideje: 2006.jún..13 20:29 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elutasítva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 7 46.66 38.89 

Nem 4 26.67 22.22 

Tartózkodik 4 26.67 22.22 

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 - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Horváth Győző Igen - 

dr. Kiss László Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Magyar Judit Nem - 

Radványi G. Levente alpolgármester Nem - 

Simonyi György Nem - 

Szegő Eta Nem - 

Benkovits György Tart. - 

Eszes Sándor Tart. - 

Hankó László Tart. - 

Lakatos Pálné Tart. - 

dr. Bindorffer Györgyi Távol - 

Wachsler Tamás Távol - 

Zsigmondi Éva Távol - 
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30. Előterjesztés az építészeti értékek helyi védelméről szóló többször módosított 47/2000. 

(IX.15.) Önk. sz. rendelet módosításáról 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

Szegő Eta képviselő: kérdése, hogy amennyiben az építkezés nem a tervek szerint valósul meg, 

mi történik?  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: válaszolja, hogy abban az esetben az új tulajdonos  nem kap 

használatbavételi engedélyt. 

 

Marosi Imréné irodavezető: kiegészítésként elmondja, hogy jelenleg  vázlattervről van szó, az 

építési engedélyt még a kérelmező nem nyújtotta be. Az építési engedélyt a Tervtanács bírálja el.  

 

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

bocsátja.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1474   Száma: 2006.06.13/30/0/ 

Ideje: 2006.jún..13 20:31 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 93.33 77.77 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 1 6.67 5.56 

Szavazott 15 100.00 83.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   16.67 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

dr. Dietz Ferenc 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 - 
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Simonyi György Igen - 

Szegő Eta Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Benkovits György Tart. - 

dr. Bindorffer Györgyi Távol - 

Wachsler Tamás Távol - 

Zsigmondi Éva Távol - 

     

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

169/2006. (VI.13.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

 

Az építészeti és természeti értékek helyi védelméről szóló többször módosított 47/2000. 

(IX. 15) Önk. sz. rendelet A. mellékletét képező építészeti értékek listájáról a Szentendre,  

Kovács László u. 37. (hrsz 2624/1) ingatlant törli. 

 

Felelős:     Polgármester 

Határidő: azonnal 
 

 

 

31. Előterjesztés a 357/2004. (XI.09.) Kt. sz. számú határozattal elfogadott Szentendre 

Város Közbeszerzési Szabályzat módosításáról 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kérdés, hozzászólás nem lévén a határozati javaslatot szavazásra 

bocsátja.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1475   Száma: 2006.06.13/31/0/ 

Ideje: 2006.jún..13 20:32 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 15 100.00 83.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 15 100.00 83.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   16.67 
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Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Benkovits György 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 - 

Simonyi György Igen - 

Szegő Eta Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

dr. Bindorffer Györgyi Távol - 

Wachsler Tamás Távol - 

Zsigmondi Éva Távol - 

 

     

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

170/2006. (VI.13.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

  

1. Hankó László képviselőt a Közbeszerzési Munkacsoport állandó tagjává választja; 

2. elfogadja Szentendre Város Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának módosításokkal 

egységes szerkezetbe foglalt szövegét a határozat melléklete szerinti tartalommal. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 
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SZENTENDRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 

 

 

A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt.) 6.§ (1) bekezdésében 

foglaltak figyelembevételével, a Kbt. gyakorlati alkalmazása, a közbeszerzési eljárás törvénynek 

megfelelő módon történő lebonyolítása érdekében Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-

testülete a következő szabályzatot alkotja. 

 

 

I. fejezet 

Általános rendelkezések 

 

1. A jelen szabályzat célja Szentendre Város Önkormányzata (továbbiakban: ajánlatkérő) által 

indított, a Kbt. hatálya alá eső beszerzések átláthatóságának, nyilvánosságának, 

ellenőrizhetőségének megteremtése, az eljárás rendjének, az eljárás során hozott döntésekért 

felelős személyek, testületek, valamint az eljárásban résztvevők felelősségének 

meghatározása. 

 

2. A szabályzat hatálya Szentendre Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő által visszterhes 

szerződés megkötése céljából lefolytatott törvényben meghatározott tárgyú, és értékű 

beszerzési eljárásokra (a továbbiakban: közbeszerzés) terjed ki. 

  

3. A közbeszerzési eljárást a Kbt., a közbeszerzéssel kapcsolatos egyéb jogszabályok és 

szabályok (Közbeszerzések Tanácsa elnökének tájékoztatói, Közbeszerzések Tanácsa 

ajánlásai) rendelkezéseinek betartásával kell előkészíteni és lefolytatni, biztosítva a verseny 

tisztaságát, a nyilvánosságot és az esélyegyenlőséget. 

 

4. A mindenkori hatályos értékhatárokat a Kbt. illetve az éves költségvetési törvény állapítja 

meg. 

 

5. A közbeszerzési eljárás törvényben meghatározott szabályaitól csak annyiban lehet eltérni, 

amennyiben azt a Kbt. kifejezetten megengedi. 

 

6. Nem vehet részt az eljárás lefolytatásában és az eljárás során a döntéshozatalban olyan 

személy, aki a Kbt. 10. § alapján összeférhetetlen. Az összeférhetetlenségből adódó kárt az 

érintett személy köteles megtéríteni. 

 

7. Az eljárásban résztvevő személyek a közbeszerzés során tudomásukra jutott információkkal 

az ajánlattevőket jogtalanul nem segíthetik, és azokat az eljárás alatt és azt követően 

jogosulatlan személy tudomására nem hozhatják. Az eljárásban résztvevő személyek – 

képviselő, állandó bizottság tagja és a polgármesteri hivatal köztisztviselői kivételével - 

titoktartási nyilatkozatot kötelesek tenni. A titoktartási kötelezettségét megszegő személy 

felel az ebből adódó kárért. 
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8. Az ajánlati, ajánlattételi felhívásban elő kell írni, hogy a győztes ajánlattevő visszalépése 

esetén ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlattevővel köti meg a szerződést. 

 

9. Csak sürgős esetben zárható ki a hiánypótlás lehetősége. 

 

10. A Közbeszerzési Munkacsoport (a továbbiakban: KM) eseti tagjának megbízására vonatkozó 

iratmintát, valamint az összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozat iratmintáját jelen 

közbeszerzési szabályzat 1., és 2. számú melléklete tartalmazza. 

 

11. A közbeszerzés során eljárást lezáró döntés: 

-  az érvényesnek nyilvánított ajánlatok közül a nyertes, valamint a második legkedvezőbb 

ajánlat kiválasztása, 

-  a Kbt. 92. §-ában meghatározott döntések. 

 

 

II. Fejezet 

A közbeszerzési eljárással kapcsolatos feladatok, felelősségi rend 

 

1.  A jegyző feladatai:  

 

- felel az eljárás adminisztrációjáért,  

- felel a döntést hozó testületek pontos, gyors tájékoztatásáért, 

- felel az eljárás törvényességéért, kivéve, ha a törvénytelenség oka a   KM, vagy a 

Képviselő-testület, illetve a  Költségvetési és Vagyon- valamint a Pénzügyi és Ellenőrző 

Bizottságok tájékoztatást, javaslatot figyelmen kívül hagyó döntése,  

- gondoskodik az ajánlatok felbontásáról,  

- közreműködik az ajánlatok, részvételi jelentkezések elbírálásában, 

- közreműködik a tárgyalások lefolytatásában,  

- gondoskodik az eljárás eredményének kihirdetésének adminisztrációs teendőiről, 

- törvényben meghatározott esetben gondoskodik a részvételi, ajánlati, ajánlattételi 

felhívásoknak, azok esetleges módosításának, visszavonásának, az eljárás eredményének, 

a szerződés módosításának és egyéb hirdetmények közzétételéről, 

- törvényben meghatározott esetben gondoskodik a részvételi, ajánlati, ajánlattételi 

felhívások, azok esetleges módosításának, visszavonásának, a kiegészítő tájékoztatás, az 

eljárás eredményének és egyéb tájékoztatások ajánlattevők számára történő 

megküldéséről.  

Fenti kötelezettségek a jegyzőt nem terhelik, ha az eljárásba közbeszerzési szakértő, vagy 

hivatalos közbeszerzési tanácsadó kerül bevonásra. 

- Jelzi a közbeszerzési eljárás lefolytatásának szükségességét a beszerzésről döntést 

követően a beszerzés tárgya figyelembe vételével és a becsült érték meghatározásával, 

- gondoskodik az eljárás lefolytatásához szükséges adatok, dokumentumok beszerzéséről,  

- átveszi és a bontásig megőrzi a részvételi jelentkezéseket és az ajánlatokat,  

- gondoskodik a közbeszerzés iratanyagának megőrzéséről,  

- gondoskodik a Kbt. 5. §-ban meghatározott közbeszerzési terv, a Kbt 16. §-ban 

meghatározott éves statisztikai összegzés, a Kbt. 18. §-ban meghatározott bejelentés, a 

Kbt. 42. §-ban meghatározott előzetes összesített tájékoztató és egyéb, jogszabályban 

előírt beszámoló törvényben meghatározottak szerinti benyújtásáról, 



 

 192 

- az eljárást lezáró döntést követően megkötött szerződés teljesítését figyelemmel kíséri, 

- gondoskodik arról, hogy az eljárásba bevont - nem képviselő, vagy állandó bizottság 

tagja, és nem a polgármesteri hivatal köztisztviselői állományába tartozó – személyek 

összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozatot tegyenek. 

   

 

 

2.  A Polgármester feladatai:  

 

- kezdeményezi a közbeszerzési eljárás megindításáról szóló döntés meghozatalát a 

Képviselő-testületnél, 

- gondoskodik az eljárás eredményének kihirdetéséről,  

- megköti az eljárás győztesével, annak visszalépése esetén a második helyezettel a 

szerződést,  

- gondoskodik a Kbt. 5. §-ban meghatározott közbeszerzési terv, a Kbt 16. §-ban 

meghatározott éves statisztikai összegzés, a Kbt. 18. §-ban meghatározott bejelentés, a 

Kbt. 42. §-ban meghatározott előzetes összesített tájékoztató és egyéb, jogszabályban 

előírt beszámoló Képviselő-testület elé terjesztéséről, 

- ellátja az eljárás belső ellenőrzését. 

 

3.  A Képviselő-testület feladatai:  

 

- dönt a közbeszerzési eljárás megindításáról, 

- dönt az eljárás győztesével, visszalépése esetén második helyezettjével megkötendő 

szerződés szövegéről, 

- a KM javaslata alapján dönt az ajánlatok érvénytelenségéről, valamint az ajánlattevők 

kizárásáról, 

- a KM javaslata alapján meghozza a részvételi szakaszt és az eljárást lezáró döntést, 

- dönt közbeszerzési szakértő bevonásáról,  

- közösségi értékhatárt elérő közbeszerzés esetén hivatalos közbeszerzési tanácsadót von be 

az eljárásba 

- indokolt esetben a részvételi szakaszt, vagy az eljárást lezáró döntést a Költségvetési és 

Vagyon- valamint a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottságokra ruházza át, 

- dönt a Kbt. 5. §-ban meghatározott közbeszerzési terv, a Kbt. 16. §-ban meghatározott 

éves statisztikai összegzés, a Kbt. 18. §-ban meghatározott bejelentés, a Kbt. 42. §-ban 

meghatározott előzetes összesített tájékoztató, valamint egyéb, jogszabályban előírt 

beszámoló tartalmáról.   

 

4.  A Közbeszerzési Munkacsoport (KM) feladatai és a rá vonatkozó egyéb rendelkezések:  

 

- a közbeszerzési eljárás előkészítése és lebonyolítása során a döntések meghozatala az az 

ajánlat érvénytelenségét megállapító, az ajánlattevő eljárásból kizárásáról szóló, a 

részvételi szakaszt lezáró, valamint az eljárást lezáró döntés kivételével,  

- az eljárás fajtájának megállapítása, 

- az ajánlati, ajánlattételi felhívás, a dokumentáció, valamint a két szakaszból álló eljárás 

lefolytatása esetén a részvételi felhívás tartalmának jóváhagyása, 

- az ajánlatok, részvételi jelentkezések elbírálása, 
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- hiánypótlásra felszólítás, 

- a tárgyalások lefolytatása, 

- az ajánlat érvénytelenségét megállapító, az ajánlattevő eljárásból kizárásáról szóló, a 

részvételi szakaszt lezáró, valamint az eljárást lezáró döntésre vonatkozó javaslat 

elkészítése, 

- az ajánlati, ajánlattételi, részvételi felhívás megküldéséig, illetve közzétételéig a 

szükséges mértékben a nyertes ajánlattevővel kötendő szerződés feltételein jogosult 

változtatni, ha az a szerződés érvénytelenségének kiküszöbölése, vagy az eljárás 

eredményessége, érvényessége érdekében szükséges.  

 

4.1. A KM állandó tagjai: Hankó László1, dr. Dragon Pál, Magyar Judit képviselők.  

 

4.2. A KM elnöke a Polgármester – akadályoztatása esetén az Alpolgármester. 

 

4.3. A KM eseti tagjai: 

- a közbeszerzés tárgya szerinti, 

- pénzügyi, 

- közbeszerzési 

szakértelemmel rendelkező, Polgármester által jelölt, a KM tagjai által elfogadott személyek.      

 

4.4. A KM elnökének feladatai: 

- a KM eseti tagjainak megbízása 

- a KM munkájának szervezése és irányítása, 

- a KM személyes és írásbeli képviselete, 

- a KM tagjainak összeférhetetlenségi vizsgálata, összeférhetetlenség esetén új tag 

megbízásának kezdeményezése. 

 

5.  Közbeszerzési szakértő, hivatalos közbeszerzési tanácsadó feladatai: 

 

- szakértőként közreműködik a közbeszerzési eljárás lefolytatásában,  

- közreműködik a becsült érték meghatározásában,  

- javaslatot tesz az eljárás fajtájának kiválasztására, 

- a részvételi, ajánlati, ajánlattételi felhívást elkészíti egyezteti a KM-al, 

- közzététeszi az ajánlati, ajánlattételi, részvételi felhívásokat,  

- a részvételi dokumentáció, a közbeszerzési műszaki leírás kidolgozásában, egyeztetésében 

közreműködik, 

- a részvételi, közbeszerzési dokumentációt sokszorosítja, és értékesíti, 

- vezeti a részvételi jelentkezések és az ajánlatok bontását, arról jegyzőkönyvet készít 

- a részvételi jelentkezéseket és az ajánlatokat értékeli, azokat a polgármesteri hivatal 

épületéből csak átvételi elismervény és az elvesztésből, késedelmes visszaszolgáltatásból 

adódó kárért való felelősséget átvállaló nyilatkozat ellenében viheti ki,  

- javaslatot tesz az eljárásból történő kizárásra, az ajánlat érvénytelenné nyilvánítására, 

valamint az érvényes ajánlatok közül a nyertes és a második legkedvezőbb ajánlatra, 

- elkészíti az indokolással ellátott bírálati lapok tervezeteit, 

                                                 
1 Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete 170/2006. (VI.13.) Kt. sz. határozatával Hankó Lászlót 

választotta a Közbeszerzési Munkacsoport új állandó tagjává.  
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- koordinálja a bírálati munkát, a közbeszerzési jogszabályok és egyéb alkalmazandó 

szabályok tartalmáról szükség szerint felvilágosítást ad, 

- a bírálat befejezésekor jogszabályban meghatározott minta szerinti összegzést készít, 

gondoskodik annak ajánlattevők számára történő megküldéséről, jogszabályban 

meghatározott esetben közzétételéről, 

- a részvételi szakasz és az eljárás eredményét kihirdeti, 

- megadja a Kbt. 97. §-ában meghatározott tájékoztatást, 

- gondoskodik az eljárás eredményének közzétételéről, 

- elkészíti az eljáráshoz szükséges valamennyi írásos anyagot, szükség szerint gondoskodik 

annak megküldéséről és közzétételéről, 

- felügyeli az eljárás jogszerűségét minden, az adott közbeszerzéssel kapcsolatos eljárási 

cselekményt illetően. Az észlelt jogsértést szóban, annak figyelmen kívül hagyása esetén 

írásban haladéktalanul jelzi, 

- ellátja azokat a feladatokat, amelyeket a közbeszerzési szakértő, hivatalos közbeszerzési 

tanácsadó eljárásba történő bevonása esetén a jegyzőnek nem kell ellátnia.  

 

 

III. fejezet 

A részvételi jelentkezések és ajánlatok elbírálása 

 

1.  Az elbírálás két lépésben, először a formai majd a tartalmi értékeléssel történik.  

 

2.  A formai értékelés során a KM azt vizsgálja, hogy a benyújtott részvételi jelentkezés, vagy 

ajánlat megfelel-e a felhívás illetve a dokumentáció formai követelményeinek.  

 

3.  A formai értékelés során alkalmasnak minősülő részvételi jelentkezést, ajánlatot a tartalmi 

értékelés szempontjai szerint kell tovább vizsgálni.  

 

4.  A tartalmi vizsgálat a felhívásban meghatározottak szerint történik.  

 

Jelen közbeszerzési szabályzatot Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete 170/2006. 

(VI.13.) Kt. sz. határozatával módosított 357/2004 (XI.09.) Kt. sz. határozatával jóváhagyta. 

 

Szentendre, 2006. június 13. 

 

 

 

      

 dr. Dietz Ferenc 

 polgármester 
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1. számú melléklet 

 

Megbízás 

 

 

 

A mai naptól megbízom Önt a „……………………………………………………………….” 

tárgyú közbeszerzési eljárás Közbeszerzési Munkacsoportjának munkájában való részvételre.  

A megbízás az eljárás lezárulásáig, illetve visszavonásig érvényes. 

Munkáját a Kbt., illetve Szentendre Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatában leírtak 

alapján kell végeznie.  

Munkája során köteles betartani a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 

összeférhetetlenségi, valamint titoktartási szabályait. 

Munkájához sok sikert kívánok! 

 

Szentendre, ……………………….. 
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2. számú melléklet 

 

 

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI ÉS TITOKTARTÁSI 

NYILATKOZAT 

 

 

Alulírott, mint a Szentendre Város Önkormányzata által indított 

„……………………………………………………….” tárgyú közbeszerzés lebonyolítására - a 

közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 8. § (3) bekezdése alapján - létrehozott 

Közbeszerzési Munkacsoport tagja ezúton úgy nyilatkozom, hogy a Kbt. 10 §-ban foglaltakat 

ismerem és ennek alapján kijelentem, hogy összeférhetetlenség velem szemben nem áll fenn. 

Kijelentem továbbá, hogy a közbeszerzési eljárás során tudomásomra jutott minden olyan üzleti 

titkot, közbeszerzési eljárás során tett ajánlattal összefüggő gazdasági tevékenységhez 

kapcsolódó minden olyan tényt, megoldást, vagy adatot, amelynek titokban maradásához akár az 

ajánlatkérő, akár valamely ajánlattevőnek méltányolható érdeke fűződik, megőrizni tartozom. 

 

 

 

Név:      Aláírás: 

 

 

…………………………………… …………………………………… 

 

…………………………………… …………………………………… 

 

…………………………………… …………………………………… 

 

…………………………………… …………………………………… 

 

…………………………………… …………………………………… 

 

…………………………………… …………………………………… 

 

 

 

 

Szentendre, ………………………. 
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32. Előterjesztés közbeszerzési eljárás megindításáról, és közbeszerzési döntések 

átruházásáról 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: jelzi, hogy előterjesztés kiegészítés került kiosztásra.  

 

Szegő Eta képviselő: ajánlja, hogy a Duna korzó 18. sz. alatti ingatlant adják el. Kéri a 

Polgármester Urat, hogy az éves bevételét és kiadását ismertessék a testülettel. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: felkéri Jegyző Asszonyt, hogy a tájékoztatót az augusztus 1-jei 

testületi ülésre terjessze elő.  

 

Radványi G. Levente alpolgármester: múlt évről maradt a képviselői karbantartási keretéből 

áthozott pénze, amelyet járdaépítésre kér fordítani, és kéri azt felvenni a határozati javaslatba, 

mint közbeszerzés tárgyát.  

 

dr. Dragon Pál képviselő: csatlakozik Radványi G. Levente alpolgármester javaslatához, a 

tavalyról áthúzódó 1 M Ft-ot, ami a Barackvirág útra volt szánva, azt útjavítás-felújítás céljára 

szeretné fordítani.  

  

Fülöp Zsolt képviselő: tiszteletdíjáról lemondott (1,5 M Ft), szeretné ha a Közbeszerzési 

Bizottság döntene, hogy a HÉV aluljáró felújítására fordíthassák.  

 

dr. Dóka Zsolt jogtanácsos: egy újabb pontként javasolja rögzíteni:  

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy közbeszerzési eljárást 

indít járda és útfelújítás, valamint HÉV aluljáró felújítására a költségvetésben 

rendelkezésre álló pénzügyi forrás felhasználásával. Felkéri a Közbeszerzési 

Munkacsoportot, hogy az eljárás lefolytatásáról gondoskodjon. Határidő: 2006. augusztus 

30.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a módosított határozati javaslatot szavazásra bocsátja.  
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Szavazás eredménye 

 

#: 1476   Száma: 2006.06.13/32/0/ 

Ideje: 2006.jún..13 20:41 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 100.00 77.78 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 14 100.00 77.78 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 4   22.22 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Benkovits György 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 - 

dr. Bindorffer Györgyi Távol - 

Simonyi György Távol - 

Wachsler Tamás Távol - 

Zsigmondi Éva Távol - 
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Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

171/2006. (VI.13.) Kt. sz. határozata: 

 

 

1. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy közbeszerzési 

eljárást indít a Szentendre, Dunakorzó 18. sz. alatti irodaépület tetőszerkezetének 

komplett felújítása tárgyában. Felkéri a Közbeszerzési Munkacsoportot, hogy az eljárás 

lefolytatásáról gondoskodjon. 

2. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy közbeszerzési 

eljárást indít Szentendre Város Önkormányzat feladat ellátási és gazdasági stratégiájának 

kialakítására vonatkozó javaslattétel megrendelése tárgyában. Felkéri a Közbeszerzési 

Munkacsoportot, hogy az eljárás lefolytatásáról gondoskodjon. 

3. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy közbeszerzési 

eljárást indít a „II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium tanuszodájának 

felújítása” tárgyában az Önkormányzat 2006. évi költségvetésében erre a célra elkülönített 

17 millió forint felhasználásával. Felkéri a Közbeszerzési Munkacsoportot, hogy az 

eljárás lefolytatásáról gondoskodjon.  

4. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy közbeszerzési 

eljárást indít a „püspökmajori bölcsőde beruházás”, a „II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 

és Gimnázium tanuszodájának feújítása” és a „Szivárvány utcai óvodabővítés” 

beruházások műszaki ellenőrzése tárgyában. Felkéri a Közbeszerzési Munkacsoportot, 

hogy az eljárás lefolytatásáról gondoskodjon.  

5. Szentendre Város Képviselő-testülete a 2006. szeptemberi ülésig meghozandó, 

közbeszerzésekkel kapcsolatos, Képviselő-testület határkörébe tartozó döntéseket a 

Költségvetési-, Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottságra ruházza át.  

6. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy közbeszerzési 

eljárást indít járda és útfelújítás, valamint HÉV aluljáró felújítására a költségvetésben 

rendelkezésre álló pénzügyi forrás felhasználásával. Felkéri a Közbeszerzési 

Munkacsoportot, hogy az eljárás lefolytatásáról gondoskodjon.  

 

Határidő: 1. pont: 2006. szeptember 30. 

  2. pont: 2006. július 15. 

  3. pont: 2006. szeptember 1. 

  4. pont: 2006. július 15. 

5. pont: azonnal 

6. pont: 2006. augusztus 30.  

Felelős: Polgármester  
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33. Előterjesztés a Templomdombi Általános Iskola alapító okiratának módosításáról 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

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

bocsátja.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1477   Száma: 2006.06.13/33/0/ 

Ideje: 2006.jún..13 20:42 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 100.00 72.22 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 13 100.00 72.22 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 5   27.78 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Benkovits György Igen - 

dr. Dietz Ferenc 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 - 

dr. Bindorffer Györgyi Távol - 

Simonyi György Távol - 

Wachsler Tamás Távol - 

Zakar Ágnes Távol - 

Zsigmondi Éva Távol - 
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Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

172/2006. (VI.13.) Kt. sz. határozata: 
 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete fenntartói jogkörében eljárva – a 

Templomdombi Általános Iskola sajátos körülményeit figyelembe véve a 2007/08. tanév végéig - 

módosítja a 125/2005. (IV.12.) Kt. sz. határozat alapján elfogadott intézményi alapító okirat 2. 

pontjában meghatározott intézményi alapfeladatok körét.  

 

1. Az intézmény                           - alaptevékenysége: A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. , 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi  

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján 

alapfokú nevelés, oktatás. Iskolaotthonos képzés az 

1- 4. évfolyamon. Az 58/2002. (XI.29.) 

OM rendelet a Nemzeti, etnikai kisebbség iskolai 

oktatásának irányelve alapján 1-4. évfolyamokon 

nyelvoktató kisebbségi oktatás szerb nemzetiségűek 

részére. 

A pszichés fejlődés zavarai miatt és nagyothalló 

sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai 

integrált nevelése, oktatása. 

 

A fentiek szerint módosított alapító okirat (a módosításokkal egységes szerkezetben) a határozat 

mellékletét képezi. 

 

Felelős:     Polgármester 

Határidő:  azonnal 
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Melléklet 

ALAPÍTÓ  OKIRAT 

(egységes szerkezetben)  

 
 1.  A z   i n t é z m é n y               n e v e, típusa : Templomdombi Általános Iskola    

  székhelye: 2000 Szentendre, Alkotmány u. 1. 

 

                                          évfolyamainak száma:           1-8. évfolyam 

                            tanulóinak maximált létszáma:           245 fő2 

 

      2. A z   i n t é z m é n y tevékenysége: A Képviselő-testület mindenkori hatályos 

                                                                                   határozatával elfogadott pedagógiai program  

                                                                                    és az Önkormányzati Intézkedési Terv, az 

   Önkormányzati Minőségirányítási Program az  

   Intézményi Minőségirányítási Program,  

   valamint az intézményi Szervezeti és Működési 

   Szabályzat3 alapján. 

 

  - alaptevékenysége: A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. , 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi  

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján 

alapfokú nevelés, oktatás. Iskolaotthonos képzés az 

1- 4. évfolyamon. Az 58/2002. (XI.29.) 

OM rendelet a Nemzeti, etnikai kisebbség iskolai 

oktatásának irányelve alapján 1-4.évfolyamokon 

nyelvoktató kisebbségi oktatás szerb nemzetiségűek 

részére. 

A pszichés fejlődés zavarai miatt  és nagyothalló23 

sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai 

integrált nevelése, oktatása.4 

                - oktatást kiegészítő egyéb tevékenysége:      diáksport5  

                                                    TEÁOR száma:   80.10 

                                                      Szakfeladatai:  

              nappali rendszerű általános iskolai oktatás: 80121-4 

                  napköziotthonos és tanulószobai ellátás:  80511-3     

                   sajátos nevelési igényű tanulók nappali  

   rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása:          80122-56 

               iskolai intézményi közétkeztetés: 55232-3 

                             intézményi vagyon működtetése:  75176-8 

                                           munkahelyi vendéglátás:  55241-17 

                                                 
2 Módosította a 125./2005. (IV.12.) Kt. sz. határozat. 
3 Kiegészítette a 125./2005. (IV.12.) Kt. sz. határozat. 
23 Módosította a 172/2006. (IV.13) Kt. sz. határozat 
4 Kiegészítette a 125./2005. (IV.12.) Kt. sz. határozat. 
5 Kiegészítette a 125./2005. (IV.12.) Kt. sz. határozat. 
6 Kiegészítette a 125./2005. (IV.12.) Kt. sz. határozat. 
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                                           diáksport: 92403-68        

 

                                    - kiegészítő tevékenysége:        pedagógus továbbképzés 

                                                         TEÁOR száma:   80.42 

            kézműves felnőttképzés szakfeladat száma:      80591-5                    

                                      - vállalkozási tevékenysége: Vállalkozási tevékenységet nem folytathat, gaz- 

                                                                             dasági társaságban nem vesz részt.  

                                     - egyéb           tevékenysége: Ingatlan bérbeadása    

 

 3.  A z   i n t é z m é n y  jogállása: Önálló jogi személy 

 

                               - gazdálkodása:    Részben önállóan gazdálkodó költségvetési  

szerv. Az éves költségvetését Szentendre Város 

Önkormányzat Képviselő-testülete hagyja jóvá. Az 

előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság 

szempontjából teljes jogkörrel  rendelkezik. Az 

intézmény gazdálkodásának operatív feladatkörét a 

Gazdasági Ellátó Szervezet látja el. 

 4. Az intézmény feladatellátását szolgáló vagyon:       Szentendre, Alkotmány u. 12. 

Az intézmény épülete Szentendre Város 

Önkormányzat tulajdona. Az önkormányzati 

vagyon rendeltetésszerű használatáért, megőrzésé 

ért az intézmény vezetője felelős. A vagyontárgyak 

bérbeadásánál Szentendre Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének az önkormányzat 
vagyonáról és a vagyonnal való rendelkezés 

szabályairól szóló hatályos rendeletében foglaltakat 

kell alkalmazni. 

 

     5.  A z   i n t é z m é n y                         fenntartó  Szentendre Város Önkormányzata 

                                                           szerv: 2000 Szentendre, Városház tér 1-3. 

 

 6.  A z   i n t é z m é n y          felügyeleti szerve: Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-  

                                                                             testülete 

 

 7.  A z   i n t é z m é n y          működési területe:     Szentendre város  

                                                                                                                                                                                           

 8.  A z   i n t é z m é n y vezetőjének kinevezése: Az intézményvezetői állást nyilvános pályázat  

útján kell betölteni. A pályázati eljárás 

előkészítésével és lefolytatásával kapcsolatos 

feladatokat a fenntartó önkormányzat jegyzője 

köteles elvégezni. Az intézményvezető megbízását 

az önkormányzat képviselő-testülete határozott 

időre adja. 

   

      9.  Az intézmény                         megszűntetése:    Az intézményt a jogszabályban nevesített eset- 

   ben az alapító jogosult megszűntetni, erről  

   határozattal dönt. 

                                                                                                                                                              
7 Módosította a 125/2005. (IV.12.) Kt. sz. határozat. 
8 Kiegészítette a 125/2005. (IV.12.) Kt. sz. határozat. 
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      10. A z   i n t é z m é n y                   hosszú- és   Templomdombi Általános Iskola   

                     körbélyegzőjének hivatalos szövege:  2000 Szentendre, Alkotmány u. 12. 

                             Tel.: 300-556 

   

                                                                              Templomdombi Általános Iskola  

         Szentendre, Alkotmány u. 12.           

 

 

A módosítás a 2005. szeptember 1-jén datált alapító okirat és a Képviselő-testület 172/2006. (VI.13.) Kt. 

sz. határozata alapján készült. 

 

 

Szentendre, 2006. június 13. 

 

 

 

 

                                                                                                           Az  alapító képviseletében:  

                      

 

                                                                                                                   dr. Dietz Ferenc 

                          polgármester 
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34. Előterjesztés a 2006/07. nevelési évben indítandó óvodai csoportok számáról 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

Fekete János irodavezető: elmondja, hogy a csoportfejlesztés pénzügyi keretét tulajdonképpen 

már a múlt évben biztosított a Honvédelmi Minisztérium egy megállapodás keretében. Fizettek 

15 M Ft-ot, és a megállapodás szerint addig fogadja a város a tapolcai gyermekeket, amíg a pénz 

azt fedezi. Mindaddig, amíg a csoportszoba építés be nem fejeződik, addig a Barcsay Jenő 

Általános Iskolában tudják indítani a csoportot. Ma reggel történt egy bejárás, az 

iskolaigazgatóval egyeztetve, és van egy olyan helyiség, ahol egy óvodai csoportot átmenetileg 

szeptembertől tudnak indítani.  

 

Zakar Ágnes képviselő: elmondja, ha a csoportszoba a tervek szerint megépül, akkor „csak” 48 

gyermeket kell elutasítani az óvodai felvételről. Jelzi, hogy mindenképpen támogatandó az 

előterjesztés.  

 

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

bocsátja.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1478   Száma: 2006.06.13/34/0/ 

Ideje: 2006.jún..13 20:45 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 15 100.00 83.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 15 100.00 83.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   16.67 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Benkovits György Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál Igen - 

Eszes Sándor Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hankó László Igen - 



 

 206 

Horváth Győző Igen - 

dr. Kiss László Igen - 

Lakatos Pálné Igen - 

Magyar Judit Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 

Simonyi György Igen - 

Szegő Eta Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

dr. Bindorffer Györgyi Távol - 

Wachsler Tamás Távol - 

Zsigmondi Éva Távol - 

 

     

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

173/2006. (VI.13.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1. 

a 2006. szeptember 1-jétől az óvodássá váló gyermekek törvényes, színvonalas nevelése 

érdekében a csoportfejlesztéssel együtt, 34 óvodai csoport indítását engedélyezi Szentendre 

Város Óvodai Intézményében.  

Az új csoport indítását a Barcsay Jenő Általános Iskolában biztosítja addig, míg a Szivárvány 

Tagóvodában elkezdett intézménybővítés be nem fejeződik. 

 

2. 

a csoportbővítéshez elengedhetetlen személyi és tárgyi feltételek megteremtéséhez 3.313.000 

Ft összeget biztosít. Felkéri a Polgármestert, hogy a betervezett beruházási költségek 

függvényében gondoskodjon a 2006. évi költségvetésről szóló 10/2006. (II.24.) Önk. sz. 

rendelet módosításáról. 

 

Felelős:     Polgármester 

Határidő: 2006. szeptember 1. 
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35. Előterjesztés a Pap-szigeti strand üzemeltetésére irányuló pályázati kiírásról 

Előadó: Magyar Judit KPVB elnöke 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: észrevétel nem lévén a határozati javaslatot szavazásra bocsátja.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1479   Száma: 2006.06.13/35/0/ 

Ideje: 2006.jún..13 20:46 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elfogadva 

Minősített 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: 

 

Benkovits György 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 - 

Simonyi György Igen - 

Szegő Eta Tart. - 

Zakar Ágnes Tart. - 

dr. Bindorffer Györgyi Távol - 

Wachsler Tamás Távol - 

Zsigmondi Éva Távol - 

 

     



 

 208 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

174/2006. (VI.13.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 98/2006. (IV.5.) Kt. számú  határozatának 

2. pontját, amely a Szentendre, Pap-szigeti strand 2007. évi szezonra szóló  üzemeltetésére 

irányuló pályázat feltételeinek kidolgozásáról szól, hatályon kívül helyezi. Továbbá úgy dönt, 

hogy 2008-ig az üzemeltetés jelenlegi szinten való fenntartását tartja célszerűnek. 

 

Felelős:  Polgármester  

Határidő: 2006. november 30. 

 

 

 

36. Előterjesztés a HM-mel kötendő megállapodásról, az árvízvédelmi töltés és 

kerékpárút építése érdekében 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

Radványi G. Levente alpolgármester: rövid tájékoztatást ad az előterjesztéshez kapcsolódóan.  

 

Zakar Ágnes képviselő: kérdése, hogy mikorra várható a terület átadása?  

 

Radványi G. Levente alpolgármester: ha a vízjogi engedély megérkezik, amely a hónap végére 

várható.  

 

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

bocsátja.  

Szavazás eredménye 

 

#: 1480   Száma: 2006.06.13/36/0/ 

Ideje: 2006.jún..13 20:54 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 100.00 77.78 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 14 100.00 77.78 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 4   22.22 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 
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Benkovits György 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 - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 

Simonyi György Igen - 

Szegő Eta Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

dr. Bindorffer Györgyi Távol - 

Magyar Judit Távol - 

Wachsler Tamás Távol - 

Zsigmondi Éva Távol - 

 

     

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

175/2006. (VI.13.) Kt. sz. határozata: 

 

1. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Euro-VELO hálózat fejlesztése – 

Szentendre, Dunaparti panoráma kerékpárút építése elnevezésű projekt sikeres 

megvalósítása érdekében úgy dönt, hogy a Honvédelmi Minisztérium Ingatlankezelési 

Hivatalával, mint a terület vagyonkezelőjével az alábbi tartalmú szerződést köti meg:  

 

 

Szentendre Város Önkormányzata az Euro-VELO hálózat fejlesztése – Szentendre, 

Dunaparti panoráma kerékpárút építése elnevezésű beruházása keretén belül saját 

költségén elvégzi az alábbi pótmunkákat, amelyek a HM területén lévő fegyverraktár 

kiváltásával hozhatók szoros összefüggésbe: 

 Baraképület visszabontása 2x3 rész (120 m2), lezáró fal építése; 

 5 db használt konténer (6x2,5 m, 20 lábas) szállítása, telepítése; 

 A raktárhoz tartozó meglévő kerítés áttelepítése; 

 1 db őrtorony áthelyezése; 

 Térvilágítás kiépítése az őrtorony melletti kandeláberen; 

 Földsánc építése (40 m hosszon, 2 m magasságban); 

 2 db villámhárító oszlop áthelyezése; 

 Raktárhelyiségekben robbanásbiztos világítás biztosítása; 

 Raktárhelyiségekben a szükséges helyen riasztórendszer áthelyezése és 6 db új 

behatolásjelző kiépítése. 

 

Felelős: Polgármester, Jegyző 

Határidő: azonnal 
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2. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert és a 

Jegyzőt, hogy – a Jogi, Igazgatási és Ügyrendi Bizottság véleményezése után –  a 

határozat 1. számú pontja szerinti tartalmú szerződést kösse meg a Honvédelmi  

Minisztérium Ingatlankezelési Hivatalával. 

 

Felelős: Polgármester, Jegyző 

Határidő: 2006. június 30. 

 

 

 

37. Tájékoztató az árvíz utáni helyzetről 

Előterjesztés az árvízi vis maior támogatás iránti kérelemhez szükséges nyilatkozatról 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kérdés, hozzászólás nem lévén a határozati javaslatot szavazásra 

bocsátja.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1481   Száma: 2006.06.13/37/0/ 

Ideje: 2006.jún..13 20:56 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 100.00 77.78 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 14 100.00 77.78 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 4   22.22 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Benkovits György Igen - 

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 - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 

Simonyi György Igen - 

Szegő Eta Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

dr. Bindorffer Györgyi Távol - 

Magyar Judit Távol - 

Wachsler Tamás Távol - 

Zsigmondi Éva Távol - 

     

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

176/2006. (VI.13.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2006. áprilisi dunai árhullám miatt az 

önkormányzati vagyonban keletkezett károk támogatása céljából a Pest Megyei Területfejlesztési 

Tanácshoz benyújtandó vis maior pályázathoz csatolás céljából – hivatkozva a decentralizált 

helyi önkormányzati fejlesztési támogatási programok előirányzatai, valamint a vis maior tartalék 

felhasználásának részletes szabályairól szóló 295/2005. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (2) 

bekezdésének b) pontjára – az alábbi nyilatkozatot teszi: 

4. az Önkormányzat a Generali Providencia Rt.-vel kötött biztosítása alapján vagyonára a 

határozat mellékletét képező biztosítási kötvény szerinti biztosítással rendelkezik, 

5. az Önkormányzat a károsodott ingatlanokban ellátott feladatát más – tulajdonában álló – 

ingatlanában nem tudja ellátni; 

6. az Önkormányzat saját erejéből – sem részben, sem egészben – a vis maior helyzetet nem 

tudja megoldani.  

 

Felelős:  Polgármester  

Határidő: azonnal 

 

 

 

38.  Interpellációk, kérdések 

 

 

 

Zakar Ágnes képviselő: kérdése a következő: „A Szentendre Városfejlesztési Kht. megszűnése 

után, de különösen most ebben az átmeneti időszakban, az egyszerűbb javítási, városüzemeltetési 

feladatok ellátását ki koordinálja, és ki végzi? Szeretném Jegyző Asszonyt tájékoztatni arról, hogy 

a Városfejlesztési, Környezet-, Műemlékvédelmi és EU Bizottság határozatait nem hajtja végre a 

Hivatal, annak ellenére, hogy többször kértük, figyelmeztettük a felelős munkatársakat a ki nem 

tett táblák hiányára (pl: Kun utca, György utca, Vasúti villasor eleje, Szatmári utca, Pomázi út 

stb.), és más elmulasztott határozat végrehajtására is (ld. lejárt határidejű határozatok). 

KÉRDÉSEIM: 
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♦  a közlekedési táblák mikor lesznek kihelyezve? Van köztük olyan, melynek a határideje 1-2 

évvel ezelőtt volt. 

♦  a KHT megszűnése után ki fogja ezeket a kisebb javítási munkákat végezni, úgy mint 

buszmegálló javítás, kidöntött táblák, egyéb rongálások kijavítása.” 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: korábban már elhangzott, hogy áttekintik a régebbi döntéseket, 

összegezik, arról jelentést készít a Városüzemeltetési Csoport. Az alapján tájékoztatják írásban a 

Képviselő Asszonyt a táblák kihelyezéséről.  

A kisebb javítási munkákat a VSz. Zrt. fogja végezni, egy fő alkalmazottat átvett a Kht. 

állományából.  

 

dr. Molnár Ildikó jegyző: megvizsgálják, hogy milyen táblát tudnak kitenni a közmunkások, de 

ennek van egy bizonyos technológiája. Ahhoz össze kellene vetni a bizottsági határozatokat, mert 

maradéktalanul az összesent nem lehet végrehajtani, hiszen olyan mennyiségű táblára 

költségvetési fedezet sincs a költségvetésben 2 éve már, mint amiről a bizottság döntést hoz. 

Rangsorolni kell, hogy mi a fontos és mi nem.  

 

Szegő Eta képviselő: kérdése a következő: „T. Jegyző Asszony! Jogszabály írja elő, hogy 

gombászati időszakban az érintett terület önkormányzata gombavizsgálót köteles működtetni. Ez 

így is volt valaha: a szentendrei HÉV-állomáson működött a tavaszi és az őszi szezonban. Mit 

tesz a hivatal ezen kötelezettség teljesítéséért, a gombavizsgáló működtetéséért?” 

 

dr. Molnár Ildikó jegyző: a piac üzemeltetési szerződésének 9. pontja a piac üzemeltetőjének 

teszi kötelezettségévé  szakképzett gombavizsgáló szakemberrel a gombavizsgáló működését. 

Fokozottan ellenőrizni fogják, hogy a szerződésbeli kötelezettségének maradéktalanul eleget 

tesz-e.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megállapítja, hogy Zsigmondi Éva képviselő nem tartózkodik az 

ülésteremben, így a beadványára a válasz a következő testületi ülésen hangzik el.  

 

 

39.  Egyebek 

 

 

Simonyi György képviselő: megjegyzi, hogy a Pismányi csatorna építés – úthelyreállítás 

tragikus. Többször jelezte, hogy az Egresi útról a Törökvölgyi útra való behajtás már nem 

lehetséges, de nincs kitáblázva, kötelező haladási irány nincs jelölve.  

Járt a Barcsay Jenő Általános Iskolában, és a szabad térben a füvesítés nagy teher lesz az 

iskolának, nem tudja elképzelni, hogy fogja azt megoldani. Az iskolához csatolt közterület, 

aszfaltos rész nagyon rossz állapotban van, szemetes, nincs karbantartva. El kell dönteni, hogy a 

terület rendben tartása az iskola vagy az Önkormányzat feladata. Azt nem lehet elvárni az 

Igazgatónőtől, és az egy nagyon komoly, embert igénylő munka az iskola körüli terület rendben 

tartása. Felmerült egy megbeszélésen, hogy közös gondnokot lehetne alkalmazni az iskolák 

körüli terület rendben tartására. Az elektromos és javítási munkákat, a karbantartást végezné. 

Felmerült számára kérdésként, hogy a Barcsay Jenő Általános Iskolában az ablaküvegek tisztítása 

miként fog megvalósulni.  

A parkolóval kapcsolatban kéri, hogy valaki a hivatalból a mozgáskorlátozottak táblájának 
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kihelyezéséről adjon  tájékoztatást.  

A belvárosban a Duna korzót szükséges lenne véglegesen lezárni.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a mozgáskorlátozottak parkolóhelyét folyamatosan figyelik, több 

helyen felfestésre került. A következő testületi ülésre erről egy tájékoztató készül.  

A Duna korzóval kapcsolatban megjegyzi, hogy sajnálatos módon nagyon kevés képviselő vett 

részt a lakossági fórumon. Elhangzott felvetésként, hogy bár a belvárosi koncepcióban az 

szerepel, hogy a Duna korzót Budapest felé egyirányúsítsák, de ez a vállalkozóknak, főleg a 

vendéglősöknek elég nagy ellenszenvét váltotta ki. Született egy olyan javaslat, hogy a Teátrum 

lehajtásánál helyezzenek el egy körforgalmat. Javasolja, hogy a felvetést terjesszék a 

Városfejlesztési, Környezet-, Műemlékvédelmi és EU Bizottság elé.  

Kéri Alpolgármester Urat, hogy a csatornázással kapcsolatosan röviden reagáljon.  

 

Radványi G. Levente alpolgármester: ma délelőtt volt megbeszélés a témában. Bővebb 

tájékoztatást a holnapi napon tudna adni. Miksó Krisztián és a kivitelezők tárgyaltak a kérdésről, 

a Törökvölgyi út táblázása már jelezve lett, a holnapi nap folyamán arra is rákérdez.  

 

Fekete János irodavezető: úgy gondolja, hogy a nehéz anyagi helyzet miatt új gondnokok, 

karbantartók alkalmazása nem megoldható.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kér majd egy tájékoztatást, hogy a kérdést miként oldják meg a 

GESZ-nél, amelyről készülhet egy tájékoztató az augusztusi ülésre.  

 

Benkovits György képviselő: a Nagykovácsi villa feljárójánál van egy forrás, amelyet 

betemettek, de előjött. Végig állt a víz, és azon a területen öt forrás van összesen. Valakinek 

kataszterbe kellene venni, hiszen azok értékek.  

Az Iskola utca Daru piac felőli végén ki kellene helyezni egy táblát, hogy ne menjen a forgalom 

tovább az Ábránszky tér felé, mert ott feleslegesen nagy forgalom zajlik. Kéri ezt a felvetést 

megvizsgálni.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri Képviselő Urat, hogy utóbbi kérését írásban nyújtsa be a 

Városfejlesztési, Környezet-, Műemlékvédelmi és EU Bizottsághoz. 

 

Benkovits György képviselő: elmondja, hogy felajánlás született a Tobakosok keresztjének 

rendbetételére.  

Úgy látja, hogy a város, a múzeum és a Megyei Könyvtár közötti kapcsolatok nem igazán vannak 

rendezve. Megkeresték, hogy segítsen a könyvnapi program megszervezésében. Panaszkodtak a 

Múzeum és a Könyvtár részéről is, hogy több együttműködést várnak. Ha szerveznek valamiféle 

programot, akkor abban a város legyen együttműködő, és ne azokat a közterület-foglalási díjakat, 

eljárásokat használja, amelyeket más vállalkozóval szemben.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a helyi rendelet nem ad tág lehetőséget a hivatal számára. A 

rendelet alapján kiszabott díjat érvényesíthetik, vagy ha kiemelt közérdekről van szó, akkor a 

polgármester eltekinthet a díj megfizetésétől.  

 

Szegő Eta képviselő: a legutóbbi Szociális és Egészségügyi Bizottság ülésén kaptak egy 

tájékoztatót, amely arról szólt, hogy a Szabadkai u. 9. sz. átmeneti lakások lakói milyen lakbér-, 
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illetve közmű tartozással rendelkeznek. Van közöttük, aki 853 E Ft-tal, más 751 E Ft-tal tartozik. 

Javasolja, hogy ezen emberek problémájával és tartozásával foglalkozzon a testület a jövőben.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a tájékoztató a Jogi- Igazgatási és Ügyrendi Bizottság elé is 

beterjesztésre került. Azért nehéz a kérdés, mert az egyben szociális kérdés is. Hozzá kell tenni 

azt is, hogy a Szabadkai úton sokkal magasabbak a közüzemi terhek, mint az összes többi helyen, 

mert ipari áramot kapnak, és ez éppen azt a réteget sújtja, akinek amúgy sincs pénze.  

 

Magyar Judit képviselő: többször felmerült problémaként, és legutóbb saját maga is tapasztalta, 

hogy van Szentendrén olyan vendéglátó hely, ahol kiszolgálnak kiskorúakat is alkohollal. 

Kérdése, hogy milyen intézkedéseket kellene tenni ahhoz, hogy egy bizonyos ellenőrzésen essen 

át az érintett vendéglátó egység?  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megkéri Képviselő Asszonyt, hogy közvetlenül jelölje meg 

Jegyző Asszonynak, hogy hol történt az eset.  

 

Lakatos Pálné képviselő: a Jegyző Asszonyhoz érkezett egy fakivágási kérelem a volt Kocsigyár 

helyén épült lakópark lakóitól, 68 db akácfát szeretnének kivágni. Szeretné, ha az engedélyt nem 

kapnák meg, mert egy partszakaszt tartanak a fák. Amíg nincs patakpart-védelem, addig nem 

lehet fakivágási engedélyt sem adni.  

 

Zakar Ágnes képviselő: elmondja, hogy a Tobakosok keresztje Wachsler Tamás tavalyi 

képviselői keretéből lett volna felújítva. Ugyanígy a Kerényi szoborpark játszótéren két pad. 

Kérdése, hogy mikor születik döntés arról, hogy mely utcákat kátyúzzák? Felhívja a figyelmet, 

hogy a Paprikabíró utca az első helyen szerepel.  

Csatlakozik Magyar Judit képviselő által elmondottakhoz, és kéri, hogy vegyék fel a kapcsolatot 

Börcsök László úrral. Péntekenként az érintett vendéglátó ipari egységeket ellenőrizzék.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: további észrevétel nem lévén az ülést 21.23 órakor bezárja.  

 

 

K. m. f. 

 

 

 

 dr. Dietz Ferenc dr. Molnár Ildikó 

 polgármester jegyző 


