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Szám: 19/2006. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült  Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2006. május 23-én (kedden) 9.15  órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről 

 

 

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

Dragon Pál, Eszes Sándor, Fülöp Zsolt, Hankó László, Horváth Győző, 

dr. Kiss László, Lakatos Pálné, Magyar Judit, dr. Pázmány Annamária, 

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

Éva képviselők. 

 

Távol vannak: Benkovits György, dr. Bindorffer Györgyi képviselők. 

 

Hivatalból jelen van 

az ülésen: dr. Molnár Ildikó jegyző  

 

Tanácskozási joggal 

jelen van az ülésen: Alföldiné Petényi Zsuzsanna főépítész, dr. Dóka Zsolt jogtanácsos, 

Győriné Franyó Éva belső ellenőr, dr. Lőrincz Andrea, Marosi Imréné, 

Puhl Márta irodavezetők és Koncz Tímea irodavezető h.   

 

Meghívottak:   
 

 

1., 2/b, 2/c napirendi pontokhoz:  

 

Horváth Gusztáv VSz. Zrt. cégvezetője 

 

1. napirendi ponthoz:  

 

Kun Csaba Igazgatóság elnöke 

Kanev László Felügyelő Bizottság elnöke 

Bor Zoltán könyvvizsgáló 

 

2/b-2/c napirendi ponthoz:  

 

Simon Péter Quali Team Consult Kft részéről 

 

5. napirendi ponthoz:  
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Perjéssy Barnabás a SZMMI igazgatója 

 

6. napirendi ponthoz: 

 

Pirk Ambrus  

dr. Hamar Pálné 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: az ülést 9.15 órakor megnyitja, megállapítja, hogy a Képviselő-

testület határozatképes, a jelenlévő képviselők száma 16 fő.  

Próbaszavazásra kéri a Képviselő-testület tagjait.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1346   Száma: 2006.05.23/0/0/ 

Ideje: 2006.máj..23 09:17 

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: 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál Igen - 

Eszes Sándor Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hankó László Igen - 

dr. Kiss László Igen - 

Lakatos Pálné Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 

Simonyi György Igen - 

Szegő Eta Igen - 

Wachsler Tamás Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Zsigmondi Éva Igen - 
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Horváth Győző Nem - 

Magyar Judit Tart. - 

Benkovits György Távol - 

dr. Bindorffer Györgyi Távol - 

 

     

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: jelzi, hogy a Városfejlesztési Kht. 2005. évi 

mérlegbeszámolójának elfogadásáról c. előterjesztés nem készült el, ezért azt javasolja levenni a 

napirendről. Az előterjesztés helyett egy tájékoztató került kiosztásra.  

Javasolja a meghívó szerinti 5. napirendi pontot – Előterjesztés elvi döntés meghozataláról a 

SZEMMI további működésének formájáról – 1. napirendi pontként tárgyalni.  

 

Zakar Ágnes képviselő: javasolja a meghívó szerinti 6. napirendi pontot – Előterjesztés a Czóbel 

sétányon lévő csónakház használati szerződésének meghosszabbításáról – a megjelent 

vendégekre tekintettel szintén előbb tárgyalni, a VSz. Zrt. ügyek megtárgyalása után.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a napirend egészét a módosításokkal szavazásra bocsátja.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1347   Száma: 2006.05.23/0/0/ 

Ideje: 2006.máj..23 09:20 

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. 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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Lakatos Pálné Igen - 

Magyar Judit Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 

Simonyi György Igen - 

Szegő Eta Igen - 

Wachsler Tamás Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Zsigmondi Éva Igen - 

Benkovits György Távol - 

dr. Bindorffer Györgyi Távol - 

 

 

     

N A P I R E N D :  

 

 

 

1. Előterjesztés elvi döntés meghozataláról a SZEMMI további 

működésének formájáról 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

 

2. Előterjesztés a Városi Szolgáltató Zrt. 2005. évi 

mérlegbeszámolójának és a 2006. évi üzleti tervének 

elfogadásáról 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

 

3.a) 

 

 

3.b) 

 

 

 

 

3.c) 

Előterjesztés a Városi Szolgáltató Zrt. Alapító Okiratának 

módosításáról 

 

Előterjesztés a Képviselő-testület által 119/2006.(V.16.) Kt. 

sz. határozattal elfogadott a Püspökmajor lakótelep Fehérvíz 

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

határolt terület településrendezési terveinek módosításáról 

 

Előterjesztés az AQUAPALACE Társasági szerződésének 

jóváhagyásáról 

 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

 

4. Előterjesztés a Czóbel sétányon lévő csónakház használati 

szerződésének meghosszabbításáról 

 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

 

5. Előterjesztés a Városfejlesztési Kht. 2006. június havi 

működéséről 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

 

5. Előterjesztés elvi döntés meghozataláról a SZEMMI további 

működésének formájáról 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 
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6. Előterjesztés elvi döntés az Önkormányzat tulajdonában 

lévő, Szentendre Tűzoltóságának területén 

katasztrófavédelmi, árvíz- és polgári védelmi eszközök 

tárolásához szükséges raktár kialakításáról 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

 

7. Előterjesztés a 2006-2007. tanévben indítandó első 

osztályok számáról 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

 

8.  Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzata 2005. évi 

közbeszerzéseiről szóló éves statisztikai összegzés 

elfogadásáról 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

 

9. Előterjesztés a Püspökmajori bölcsőde beruházás 

kivitelezőjének kiválasztását célzó közbeszerzési eljárás 

megindításáról 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

 

10. Előterjesztés Szentendre Város Díszpolgára Cím és PRO 

URBE Emlékérem adományozásának elbírálásához 

előkészítő munkacsoport létrehozásáról 

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

 

 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

 

11. Egyebek  

 

 

 

1. Előterjesztés elvi döntés meghozataláról a SZEMMI további működésének formájáról 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: tájékoztat a határozati javaslat lényegéről. A SZEMMI vezetője 

és különféle művészeti csoportok is egyetértettek abban, hogy a SZEMMI jelenlegi 

struktúrájában nehezen működtethető tovább, tekintettel arra, hogy változik a finanszírozási 

rendszer, a költségvetési intézmények sokszor sokkal nehezebben jutnak forrásokhoz. A korábbi 

támogatások, amelyeket eddig a Megyétől kaptak szűkülnek. Az előterjesztésben foglaltakkal 

kapcsolatban rendszeresen felvetődött, hogy miért nem előzte meg egy szélesebb körű egyeztetés. 

Ennek az az indoka, hogy úgy érezte, kell egy vitaindító anyag. Véleménye szerint ez a struktúra 

meg tudja mutatni azt az irányt, amerre el kellene indulni a SZEMMI ügyében. Konkrétan 

felállna egy olyan új struktúra, amelyben az eddig kötelezett funkció mellett megjelenik a 

városmarketing és a városi kommunikáció. Fontos, hogy Szentendrének egy egységes arculata 

legyen, amely mindenki számára elfogadható. Az előterjesztés tekintetében egyeztetett egy 

csoporttal, amely közművelődési és költségvetési szakemberekből állt, és az volt a véleményük, 

hogy ahhoz, hogy az intézmény tovább tudjon működni, ezen lépések megtétele szükséges. 

Többször elmondta és hangoztatta, hogy a SZEMMI dolgozóinak a munkáját csak dicséret illeti. 

Perjéssy Barnabás vezetésével sorozatosan nagy munkát mutatnak fel, évek óta színvonalas 

rendezvények kerülnek megrendezésre, amelyek már nemcsak országos hírűek. A rendszer 
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működtetése viszont sajnálatos módon nagyon nehézkes. Az elmúlt hetekben több céggel 

folytatott tárgyalásokat, amely a város népszerűsítése érdekében történt.  

A határozati javaslatot a következő módosítással javasolja elfogadásra:  

1. pont: „… költségvetési szervét megszünteti vagy átalakítja és ezzel párhuzamosan…”  

2. pont: „… SZEMMI megszüntetésével vagy átalakításával az új forma kialakításával ….” 

 

Hankó László képviselő: ügyrendi javaslatában a szavazás előtt rövid szünetet kér. 

 

Horváth Győző képviselő: a Kulturális, Oktatási, Kisebbségi és Sport Bizottság megtárgyalta az 

előterjesztést, a határozati javaslatot a testületnek elfogadásra javasolja. A bizottsági ülésen részt 

vett szakemberek véleményét a későbbiekben javasolja figyelembe venni a testületnek.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: az előterjesztés illeszkedik ahhoz a koncepcióhoz, amelyet még 1,5-2 

évvel ezelőtt szeretett volna elindítani. A város turisztikai és idegenforgalmi kínálatát valamilyen 

módon a programok szervezésével együtt próbálják meg kissé piaci alapokra is helyezni. Ha a 

testület most elvi döntéssel elfogadja a határozati javaslatot, akkor egy bizonytalan, de lehetséges 

fejlődés elé néz a szervezeti egység. Véleménye szerint ebben részt venni sokkal izgalmasabb, 

mint a tétlenkedés. Kéri a képviselőket, fontolják meg a kérdést, és ne rövid távú választási, 

politikai vagy emberi kapcsolatok döntsenek a szavazásnál, hanem próbáljanak meg kissé 

távlatosabban gondolkodni. Felelős gondolkodást kér a képviselőktől, hiszen a város 

költségvetése is rákényszeríti a testületet erre a döntésre.  

 

Benkovits György képviselő: egyetért Fülöp Zsolt képviselő azon kijelentésével, hogy a 

kérdésben felelősen kell gondolkodni és dönteni. A kulturális intézményrendszer átalakítása egy 

nagyon fontos kérdés, gyakorlatilag 12 éve húzódó ügy.  

A  KOKSB ülésen való vitában és hozzászólásokban világosan kiderült, dr. Cseri Miklós és a 

múzeum igazgatóhelyettese is elmondta, hogy Szentendre város kulturális intézményeinek úgy 

kell kialakítani a szerkezetét, meghatározni a feladatait, hogy figyelembe vegye a városnak azt a 

fajta sajátosságát, hogy megyei és országos intézmény is van benne. Ebből adódóan 

megkerülhetetlen, megspórolhatatlan, hogy leírják, készüljön egy koncepció arra, hogy a testület 

véleménye szerint hogyan működhetne optimálisan egy ilyen intézményrendszer. A Polgármester 

Úr által a határozati javaslat 2. pontjában elmondott módosítással egyetért. Úgy gondolja, 

kimondani azt, hogy megszüntetik az intézményt korai lenne. Nem tudják, hogy milyen 

intézményre lesz szükség és milyen forma lesz a legoptimálisabb. Úgy gondolja, azt ne spórolják 

meg, hogy leteszik az asztalra azt az anyagot, amely tartalmazza, hogy milyen legyen a 

következő időszakban ez a városi kulturális intézményrendszer, amely számol az 

idegenforgalommal, figyelembe veszi a két nagy intézményhálózat érdekeit, és utána lehet egy 

szervezeti javaslatot letenni, amely megoldást jelent. Azt követően ki lehet mondani, hogy 

megszüntetik vagy megtartják a jelenlegi intézményt.  

 

Szegő Eta képviselő: az intézmény megszüntetéssel ilyen formában nem ért egyet. Mindaddig, 

amíg nem tudják azt, hogy mit szeretnének az intézményekből, milyen módon alakítják át, addig 

a megszüntetéséről szó sem lehet.  

A Polgármester Úrnak és a szakértőknek az lenne a feladata, hogy olyan koncepciót tegyenek a 

testület elé, amely a gazdasági tervet, valamint a Minisztérium véleményét is tartalmazza. A 

kezében tartja a közművelődési feladatokról szóló törvényt, amelynek a 81. §-a a következőt 

mondja ki: „Az önkormányzati rendelet hatálya alá tartozó közművelődési intézmény létesítése, 
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átszervezése vagy megszüntetése, illetőleg tevékenységének 60 napon túli szüneteltetése esetén a 

testületi döntés meghozatala előtt 30 nappal a minisztérium véleményét be kell szerezni, és annak 

tartalmát a testülettel ismertetni kell.” Ez azt jelenti, hogy az ügyben még igen sok feladata van a 

testületnek.  

A Kht.-k létrejöttét semmiféleképpen nem tudja támogatni, hiszen a Parlament tavaly 

decemberben fogadta el a gazdasági társaságokról szóló törvényt, mely szerint Kht.-t csak jövő 

nyárig lehet alapítani. 2009. júniusára pedig az összes az ebben a formában működő egységet 

non-profit gazdasági társasággá, pl. Kft.-vé kell átalakítani. Nem érdemes egy olyan gazdasági 

formával foglalkozni, ami már jelen pillanatban sem a jövő felé mutat.  

 

Simonyi György képviselő: nem érti, hogy a határozati javaslat elfogadásához miért egyszerű 

többség szükséges. A költségvetés szempontjából ismét rossz sorrendben dönt a testület, mert 

elsőként döntést hoz, majd azt követően rendel a döntéséhez pénzt. Szeretné látni, hogy a 

döntésnek nagyjából milyen költségvetési vonzata van. Amennyire látható, ezek mind negatív 

szaldós kérdések, tehát pénzt visznek. Abban is meg kellene állapodni, hogy mennyi pénzt 

tudnak erre szánni. Az előterjesztés 7. pontjában szerepel, hogy „… a kultúra előállítása a város 

számára kevesebbe kerülhet.” Nem tudja, hogy ezt mire alapozza az előterjesztő. Nem hiszi, hogy 

ezen nyerni lehetne. Viszont ha nem nyernek rajta, akkor a költségvetési kereteket mindenképpen 

meg kellene állapítani, mielőtt bármiben határoznak, esetleg pályázatot írnak ki. Egy ún. 

csúcsvezetőben gondolkodik az előterjesztő, és legalább öt részvezetőben. Ennek a 

költségkihatása sokkal több, mint hogy azt írják le, hogy kevesebbe kerül a város számára. Úgy 

gondolja, hogy jobban elő kellene készíteni az előterjesztést.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: felhívja a figyelmet, hogy a döntés és elvi döntés között nagy 

különbségek vannak. Az elvi döntés arról szól, hogy elindul a város egy irányba, és valóban nincs 

kidolgozva minden kérdés, még nem feleltek meg minden kritériumnak, de egy irányba mennek, 

és elkészülnek azok az előterjesztések, amelyekkel a kérdéseket tisztázni lehet. Jelenleg az a 

kérdés, hogy induljanak-e vagy sem. Ha elindulnak, akkor valóban eljönnek azok a döntések, 

amikor ki kell kérni a Minisztérium véleményét, gazdasági számításra lesz szükség, de majd 

később.  

 

Benkovits György képviselő: a KOKSB ülésén a múzeum igazgatóhelyettese elmondta, és 

egyetért vele, hogy rendelkezik a város annyi tapasztalattal, ismerettel e tekintetben, tehát van 

ennek múltja, anyaga, hogy a koncepció elkészítéséhez nem szükséges külső szakértő bevonása. 

A testületnek el kell mondania, hogy mi az elképzelése és azokat fel kell vállalnia.  

Az intézmény megszüntetését azért nem szabad kimondani, mert az a véleménye, hogy annak egy 

több fejezetből álló koncepciónak kell lennie a költségvetési rész kidolgozásával együtt, amely 

több helyi rendelet módosítását is maga után vonja. 

 

Szegő Eta képviselő: elvi döntésként sem tudja elfogadni, hogy valamit megszüntetnek, és majd 

történik valami.  

Hosszú folyamatnak néznek elébe, és ezért gondoskodni kell arról, hogy a jelenlegi vezető 

megbízása miként folytatódjon. Az SZMSZ 21. § (3) bekezdés 7. pontjában az áll, hogy 

minősített többség szükséges az önkormányzat szervezetének kialakítása, működésének 

meghatározásához.  

 

Zsigmondi Éva képviselő: kéri odafigyelni, hogy hasonló eset ne forduljon elő, mint amikor a 
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Skanzennel a forrást nagymértékben elhatárolták a szentendreiektől. Egy kissé a 

lokálpatriotizmusra kér odafigyelést. Kérjék ki a szentendreiek véleményét is, ne csak a 

szakemberekét.  

 

Simonyi György képviselő: véleménye szerint az elvi döntés is kötelez. Ha valamilyen irányban 

elmozdul a város, akkor nem biztos, hogy vissza tud lépni. Erre már példa is történt. Ha elvi 

döntésről beszélnek, akkor annak vannak formái, pl. az informális testületi ülések, előzetes 

egyeztetések vagy fórumok, és az még nem kötelezi a testületet. Úgy véli a határozati javaslatról 

most ne döntsenek, de beszéljenek a kérdésről, azonban ne testületi ülésen. Konkrétabb megoldás 

vagy ötlet esetén döntsenek.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: azzal kezdtem, hogy módosítja vagy átalakítja, és kikerült belőle 

a „társasági” szó is. Azt próbáltam hangsúlyozni, hogy a költségvetési szerv végleges 

megszüntetése nem kötelező, nincs ilyen határozat, nincs ilyen testületi döntés. A másik, hogy ez 

elvi döntés, egy iránynak a kijelölése. Az irányt valamilyen formában kell megtenni, nem elég az 

egymás közötti beszélgetés, ötletelés, egyeztetés. Nagyon sok ilyen eset van, ahol döntések nem 

születtek – ezt hosszú ideig lehet húzni. Simonyi úr felvetette, hogy esetleg – ahogy már más 

esetben is - olyan helyzetbe kerülünk, ahonnan nincs visszaút. Ilyen esetben egy másik 

személlyel volt szerződéses kötelezettségünk. Jelen esetben ilyen nincs.  

Most az a fontos, ha egyet értünk azzal, hogy elinduljunk egy irányba, akkor induljunk el. Azok a 

kérdések, amelyek felvetődtek, hogy a gt-nek a szabályai hogyan szólnak – erre szintén utaltam, 

hogy az illetékes minisztérium tájékoztatása szükséges, de ha még elvi döntésünk sincs, addig 

nem tudunk a minisztériumhoz fordulni. Kell egy elvi döntés, ki kell dolgozni a részleteket, 

egyeztetni a törvényi és egyéb szükséges feltételeket és azok után lehet elfogadni a végleges 

alapító okiratot és egyéb olyan szükséges szerződéseket, ami már az új struktúrát megmutatja.  

A lokálpatriotizmussal kapcsolatban nem értem, hogy jön a képbe.  

Ami új dolog a struktúrában az az 5 divízió, ami létrejönne. A közművelődés eddig is volt és 

kötelező ellátnunk, mert kötelező alapfeladat. Az összes többi nem önkormányzati feladat, Ha 

mégis szeretnénk ilyen szinten fenntartani, akkor ehhez mindenképpen szükséges egy szerkezet-

átalakítás. Ide tartoznak a fesztiválok – amelyek már beváltak és nem szabadna megszüntetnünk, 

a Teátrum, a MMalom, az Ister Napok. Ami újként bekerül a képbe az a városmarketing és 

kommunikáció. Mindenképpen szükséges a városnak egy egységes arculat a kialakítása – ebbe be 

kell kapcsolnunk a Skanzent, a Pest Megyei Múzeumokat, a Castrumot és egyéb ilyeneket.  

Ugyanez a kommunikáció. A testület döntött, hogy a SZEVI-it átrakjuk a SZMMI-be. Ez is 

előrevetíti, hogy a kommunikáció egységesen történjen, egységesen jelenjen meg.  

 

Horváth Győző képviselő: már az előző hozzászólásában is említette, hogy azok a helyi 

intézményvezetők, akik érdekeltek ebben az ügyben, és szakembernek számítanak – elmondták a 

véleményüket a bizottsági ülésen. Véleménye szerint, ha az ott elhangzottakat hallották volna,  

akkor más szemszögből látnák a kérdést.. Egyetért a Polgármesterrel, hogy lépjenek az ügyben.  

 

Benkovits György képviselő: ő nem így emlékszik, az ülésre véleménye szerint a jelenlévők 

ezzel ellentétes véleményt fogalmaztak meg. Nem támogatták volna az elképzelést, hanem 

fenntartásaikat fogalmazták meg.  

 

Horváth Győző képviselő: elhangzottak a problémák, de megfogalmazódott az is, hogy együtt 

kell megbeszélni a dolgokat.  
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Zsigmondi Éva képviselő:  javasolta, hogy legközelebb egy rövid tájékoztatást kapjanak, hogy 

ne kerüljenek hasonló helyzetbe – mást mondott a Horváth úr és mást a Benkovits úr.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a jegyzőkönyvet majd el lehet olvasni. Megadja a szót Fülöp 

Zsoltnak.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: Zsigmondi Éva képviselőtől kérdezi, hogy név szerint mondaná meg, 

hogy kiket kérdezzenek meg, mint szentendreieket.  

 

Zsigmondi Éva képviselő:  most nem tud neveket mondani, de legközelebb hoz neveket is. 

Olyan szentendreiekre gondol, akik ezzel szeretnek foglalkozni, hogy jobban belekerüljenek a 

döntési lehetőségekbe.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: 5 perc szünetet javasoltak, erről szavaznak.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1348   Száma: 2006.05.23/1/0/ 

Ideje: 2006.máj..23 09:58 

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. 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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Simonyi György Igen - 

Szegő Eta Igen - 

Wachsler Tamás Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Zsigmondi Éva Igen - 

dr. Bindorffer Györgyi Távol - 

Radványi G. Levente alpolgármester Távol - 

 

Magyar Judit képviselő: csatlakozik Szegő Eta képviselő által az előzőekben feltett kérdéshez, 

hogy ez minősített vagy egyszerű többségi szavazás-e? Véleménye szerint – mivel költségvetést 

érint – minősített, de szeretné a Jegyző Asszony véleményét kérni.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megadja a szót a Jegyző Asszonynak.  

 

dr. Molnár Ildikó jegyző: idézi a határozat szövegét ezzel kapcsolatban. Nem értékelhető olyan 

döntésként, amely a minősített többségre vonatkozó szavazási arányt írja elő. A hivatkozott 7. 

pont – nincs érintettsége még a költségvetésnek.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kérdése dr. Dragon Pál bizottsági elnökhöz – osztja-e 

álláspontját a Jegyző Asszonnyal.  

 

dr. Dragon Pál képviselő: egyetért a Jegyző Asszonnyal.   

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a kiosztott anyaghoz képest a határozati javaslat 1. pontjába 

megszünteti vagy átalakítja, a 2. pontba megszüntetésével vagy átalakításával kerül – az „új 

társasági forma kialakításával” helyett az új forma kialakításával szerepeljen, és 

értelemszerűen az okirattervezetek közül is törlésre kerül, hogy megszüntető okiratok – társasági 

alapító okirat, és a határidő a Képviselő-testület 2006. szeptemberi ülése. Addig lenne idő, hogy 

széleskörű egyeztetést folytassanak. Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.  

 

 

 

 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1349   Száma: 2006.05.23/1/0/ 

Ideje: 2006.máj..23 10:19 

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 9 56.25 50.00 
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Nem 2 12.50 11.11 

Tartózkodik 5 31.25 27.78 

Szavazott 16 100.00 88.89 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   11.11 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Horváth Győző Igen - 

dr. Kiss László Igen - 

Lakatos Pálné Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Wachsler Tamás Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Simonyi György Nem - 

Szegő Eta Nem - 

Benkovits György Tart. - 

Eszes Sándor Tart. - 

Hankó László Tart. - 

Magyar Judit Tart. - 

Zsigmondi Éva Tart. - 

dr. Bindorffer Györgyi Távol - 

Radványi G. Levente alpolgármester Távol - 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

129/2006. (V.23.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 

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

Intézményei (továbbiakban: SZMMI) elnevezésű költségvetési szervét megszünteti vagy átalakítja, és 

ezzel párhuzamosan a SZMMI feladat és hatáskörébe tartozó feladatokat más szervezeti keretek között 

lássa el. 

 

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

SZMMI megszüntetésével vagy átalakításával, az új forma kialakításával kapcsolatos konkrét 

elképzeléseket, szükség esetén okirat tervezeteket terjessze a Képviselő-testület szeptemberi rendes 

ülése elé, valamint tegyen javaslatot és készítsen előterjesztést a szükséges pénzügyi fedezet 

elkülönítéséről. 

 

Felelős: Polgármester     

Határidő: a Képviselő-testület 2006. szeptemberi ülése 
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2. Előterjesztés a Városi Szolgáltató Zrt. 2005. évi mérlegbeszámolójának és a 2006. évi 

üzleti tervének elfogadásáról 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: jelzi, hogy a könyvvizsgálói jelentés kiosztásra került a 

képviselők részére. Könyvvizsgáló Úr jelen van az ülésen, a képviselők feltehetik számára 

kérdéseiket.  

 

Magyar Judit képviselő: a Költségvetési, Vagyongazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 

megtárgyalta - 3 tartózkodás lett az eredmény, mert a 2006-os üzleti tervben nem szerepel az, 

hogy divíziónkénti bontásban láthassák a gazdálkodást, illetve a költségmegoszlást. Szeretnék 

módosítani a határozati javaslatot, hogy ez a júniusi testületi ülésre legyen kidolgozva, és 

kerüljön a testület elé. A könyvvizsgáló úr írta a keretfinanszírozást, ezt szeretnék látni.  

Parkoló bevételéről havi bontásos kimutatást kérnek - az elszámolás rendjéről, a nyilvántartásról, 

az hogy kerül a költségvetésbe.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a mérleg elfogadásáról azért dönthet a testület? A júniusi testületi 

ülésre azt nem tudják átvinni, mert május 31-ig abban döntés kell szülessen. Képviselő Asszony 

csak az üzleti tervet javasolja részletesen kidolgozni? 

 

Magyar Judit képviselő: az előbbiekben a tartózkodás indokát mondta el.  

 

Wachsler Tamás képviselő: pontosításként elmondja, hogy nem egyszerű táblázatot kérnek, 

hanem egy részletes jelentést, amely a rendszer működését taglalja (a parkolójegy elkészítésétől a 

könyvelésig). 

 

dr. Dragon Pál képviselő: a Jogi-, Igazgatási és Ügyrendi Bizottság határozatképtelenség miatt 

nem tudta megtárgyalni a napirendi pontot. Saját maga megtárgyalásra és elfogadásra javasolja.  

 

Kun Csaba Igazgatóság elnöke: elmondja, hogy az Üzleti Terv 13. sz. mellékletében van 2006. 

évi eredményességi terv tevékenységi körönként című táblázat – ebbe azért nem kerültek 

bevételek, mert elkészítésekor még ezek nem kerültek meghatározásra. Előzetes számítások 

vannak, melyek később beépítésre kerülnek – egy üzleti terv módosítást kell majd végrehajtani. 

Elmondja még, hogy a kért részletes anyagot Horváth Gusztáv cégvezető fogja elkészíteni.  

 

Magyar Judit képviselő: a könyvvizsgálói jelentés utolsó két bekezdésére hívja fel a figyelmet: 

„a keretfinanszírozás üzemgazdaságilag hosszú távon súlyos problémákhoz vezethet”, a másik, 

hogy „a fűtésdíjak behajtása és az önkormányzattal való együttműködés a vevőkövetelésekben 

bizonytalanságot hordoz”. Választ kér, hogy ezeket  hogy próbálják megoldani.  

 

Horváth Gusztáv VSZ. Zrt. cégvezetője: a parkolással kapcsolatban elmondja, hogy a korábban 

beadott anyagokban szerepelnek bevételi adatok. 1 hónapos próbaidőt kért, hogy az alapján 

készíthessék el a kért anyagot.  

Keretfinanszírozással kapcsolatban elmondta, hogy ez mindaddig működni fog amíg a környező 
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településekhez képest Szentendrén alacsonyabb lesz a fűtés- és a szemétdíj.  

 

Simonyi György képviselő: pontosítja, hogy amit Magyar Judit képviselő asszony kért, az 2005-

re vonatkozik. A 13. pontban szereplő adat az a 2006. évi eredményességi terv.  

 

Kun Csaba Igazgatóság elnöke: az üzleti jelentés 7-8. melléklete tartalmazza a kért adatot. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kérdezi, hogy elfogadják-e a választ.  

 

Magyar Judit képviselő: változatlanul kérik a parkolásról az adatokat.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: módosító szöveg: „felkéri az Igazgatóság elnökét, hogy a 2006. 

évi üzleti tervet dolgozza át a parkoló vonatkozásában”.  

 

Magyar Judit képviselő: nem módosítani akarja, nem kell hogy az üzleti tervhez kapcsolódjon, 

de szeretnének egy ilyen kimutatást.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri szövegszerűen megfogalmazni a határozati javaslatba. 

 

Magyar Judit képviselő: nem kéri a határozati javaslatba belevenni. 

 

 

Wachsler Tamás képviselő: a kérés szövegszerűen megfogalmazva: a Képviselő-testület felkéri 

az Igazgatóság elnökét, hogy június 30-i határidővel a parkolási rendszer működéséről szóló 

részletes szöveges beszámolót készítse el, és terjessze a testület elé.  

 

Horváth Gusztáv VSZ. Zrt. cégvezetője: kéri, hogy legyen 1 hónapos próbaidő, a határidő 

legyen július 15. Számszerűen nem tudja korábban megoldani a feladatot.  

Elmondja, hogy a VSZ Zrt pályázaton nyert egy szelektív hulladékgyűjtő autót, melynek önrészét 

– 9 M forintot a VSZ Zrt fizeti. Kérdése, hogy ennek közbeszerzését ki intézi. Véleménye szerint 

most kellene erről dönteni.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ebbe a napirendbe nem tudja belevenni, csak a júniusi testületi 

ülésre lehet bevinni.  

A határozati javaslat kiegészítése: „Felkéri az Igazgatóság elnökét, hogy a parkolási rendszerről 

részletes beszámolót terjesszen elő. Felelős: Igazgatóság elnöke, határidő: 2006. július 15.”  

 

Benkovits György képviselő: ehhez módosító javaslata, hogy a beszámolót ne a Képviselő-

testület, hanem a Költségvetési, Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság elé terjesszék. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ezekkel a módosításokkal szavazásra bocsátotta a határozati 

javaslatot. 

 

 

 

Szavazás eredménye 
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#: 1350   Száma: 2006.05.23/2/0/ 

Ideje: 2006.máj..23 10:33 

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: 

 

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 - 

Wachsler Tamás Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Zsigmondi Éva Igen - 

dr. Bindorffer Györgyi Távol - 

Radványi G. Levente alpolgármester Távol - 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

130/2006. (V.23.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete: 
 

1. a. határozat mellékletét képező Városi Szolgáltató Zrt 2005. évi mérlegbeszámolóját 

elfogadja. 
 

Felelős: Igazgatóság elnöke 

Határidő: azonnal 
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2. a Felügyelő Bizottság 2005. évi tevékenységéről szóló beszámolót a határozat melléklete 

szerinti tartalommal elfogadja 
 

Felelős: Igazgatóság elnöke 

Határidő: azonnal  
 

3. felkéri az Igazgatóság elnökét, hogy a beszámoló közzétételéről gondoskodjon. 
 

Felelős: Igazgatóság elnöke 

Határidő: azonnal  
 

4. felkéri az Igazgatóság elnökét, hogy a parkolási rendszer működéséről szóló részletes 

szöveges beszámolót készítse el, és azt terjessze a Költségvetési- Pénzügyi és 

Vagyongazdálkodási Bizottság elé.  
 

Felelős: Igazgatóság elnöke 

Határidő: 2006. július 15.  

 

     

 

3/a Előterjesztés a Városi Szolgáltató Zrt. Alapító okiratának módosításáról 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

Zakar Ágnes képviselő: kérdést tesz fel, melyre dr. Dietz Ferenc polgármester válaszol.  

 

 

Magyar Judit képviselő távozik az ülésteremből, a jelenlévő képviselők száma 15.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: az előterjesztés tárgyában zárt ülést indítványoz. A javaslatot 

szavazásra bocsátja. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1351   Száma: 2006.05.23/3/0/ 

Ideje: 2006.máj..23 10:36 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 93.33 77.77 

Nem 1 6.67 5.56 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 15 100.00 83.33 
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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 - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Simonyi György Igen - 

Szegő Eta Igen - 

Wachsler Tamás Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Zsigmondi Éva Igen - 

Benkovits György Nem - 

dr. Bindorffer Györgyi Távol - 

Magyar Judit Távol - 

Radványi G. Levente alpolgármester Távol - 

 

     

 

 

A Képviselő-testület 10.36 órától 11.10 óráig ZÁRT ülést tart, melyről külön 

jegyzőkönyv készül.  

 
 

 

 

3/b Előterjesztés a Képviselő-testület által 119/2006. (V.16.) Kt. sz. határozatával 

elfogadott a Püspökmajor lakótelep Fehérvíz utca – Kálvária út – Hamvas Béla u. – 

1245/41 hrsz-ú út által határolt terület településrendezési terveinek módosításáról 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a nyílt ülést 11.10 órakor megnyitja, megállapítja, hogy a 

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

Röviden ismerteti az előterjesztést. Kérdés, észrevétel nem lévén a határozati javaslatot 

szavazásra bocsátja.  

 

Magyar Judit képviselő visszatér az ülésterembe, Zsigmondi Éva képviselő távozik, a képviselők 

száma 15 fő.  
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Szavazás eredménye 

 

 

#: 1357   Száma: 2006.05.23/4/0/ 

Ideje: 2006.máj..23 11:11 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 12 80.00 66.66 

Nem 2 13.33 11.11 

Tartózkodik 1 6.67 5.56 

Szavazott 15 100.00 83.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   16.67 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Benkovits György Igen - 

dr. 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 - 

Zakar Ágnes Igen - 

Simonyi György Nem - 

Szegő Eta Nem - 

Wachsler Tamás Tart. - 

dr. Bindorffer Györgyi Távol - 

Radványi G. Levente alpolgármester Távol - 

Zsigmondi Éva Távol - 
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Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

132/2006. (V.23.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

hozzájárulását adja ahhoz, hogy az 1245/20 hrsz-ú telek (fűtőmű területe) szabályozási tervben 

jelölt részét, cca. 3864 m²-t (pontos telekméret a telekalakítási terv elfogadását követően a 

geodéziai felmérés után) a telekalakítási határozat jogerőre emelkedése után a Városi Szolgáltató 

Rt. nettó 50.000.000.- forintért értékesíthesse. 

 Felhatalmazza a cégvezetőt az adásvételi szerződés aláírására. 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  2006. július 1. 

 

 

 

3/c Előterjesztés az AQUAPALACE Társasági szerződésének jóváhagyásáról 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dóka Zsolt jogtanácsos: a Képviselő-testület az előző ülésén már döntött, hogy az uszoda-

beruházás finanszírozásának feltételrendszerét elfogadja. Az egyeztetések miatt kimaradt az 

üzemeltető cég társasági szerződése, melyet a mostani ülésre behoztak, valamint a QualiTeam 

Consult Kft-nek a kötelezettségvállalási szerződését. Ennek 2. mellékletének 5-6-7. pontjaira 

hívta fel a figyelmet, melyből a likviditás szempontjából a 6-7. pont a lényeges.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: elmondja, hogy az 5-6. pontot már az elmúlt ülésen megvitatták, 

újként a 7. pont került be, plusz garanciaként.  

 

Simonyi György képviselő: ügyrendi javaslatában zárt ülés elrendelését kéri.  
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dr. Dietz Ferenc polgármester: az ügyrendi javaslatot szavazásra bocsátja.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1358   Száma: 2006.05.23/5/0/ 

Ideje: 2006.máj..23 11:16 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elutasítva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 8 53.33 44.44 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 7 46.67 38.89 

Szavazott 15 100.00 83.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   16.67 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

dr. Dragon Pál Igen - 

Eszes Sándor Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

dr. Kiss László Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Simonyi György Igen - 

Szegő Eta Igen - 

Wachsler Tamás Igen - 

Benkovits György Tart. - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Tart. - 

Hankó László Tart. - 

Horváth Győző Tart. - 

Lakatos Pálné Tart. - 

dr. Pázmány Annamária Tart. - 

Zakar Ágnes Tart. - 

dr. Bindorffer Györgyi Távol - 

Radványi G. Levente alpolgármester Távol - 

Zsigmondi Éva Távol - 

 

     

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: az ügyrendi javaslatot nem fogadta el a testület. 
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Szegő Eta képviselő: kérdése, hogy ha az uszoda üzemeltetésére létrehozott projekt cég az adott 

feladatra jön létre, akkor miért szerepel a tevékenységi körében – pl. lábbeli-kereskedelem, 

közétkeztetés. 

Választ kér arra, hogy miért van az, hogy a törzsbetét a QualiTeamnél 70 % a VSz Zrt-nél 30 %, 

a szavazati jog mértéke viszont 60 – 40 %.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: válaszol a feltett kérdésre.  

 

Wachsler Tamás képviselő: módosítani kívánja, hogy a kötelezettségvállalási szerződés 2. 

pontjának végén „az Önkormányzat „részére” helyett a „helyett” szerepeljen, valamint a 4. 

pontban garantálják a szerződésben, hogy ez az egyetlen bankszámlájuk! 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: véleménye szerint ez elég erőteljes bekorlátozás. 

 

dr. Dóka Zsolt jogtanácsos: válaszol az észrevételekre.  

A bankszámlák korlátozását nem javasolja, hanem nyilatkoztatni kell a céget, hogy valamennyi 

számláját vezető hitelintézetet valamennyi számlája tekintetében bízza meg arra, hogy engedjen 

inkasszálást a javukra.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: egyetért a javaslattal, kéri pontosan megfogalmazni és beépíteni 

az anyagba.  

 

Simonyi György képviselő: változatlanul nem ért egyet a projekt megvalósításával. Kérdése, 

hogy felmérték-e, hogy a 2,5 milliárdért mit kap a város? Egyetért Szegő Eta képviselő 

asszonnyal, hogy a cég tevékenységi köre túlzottan szerteágazó.  

Kérdése, hogy ha az 5. pontban megfogalmazott dolog bekövetkezik – nevezetesen, hogy 1 

forintért átveszi az Önkormányzat – akkor mi fog történni? Ha ennyire bíznak a cégben, akkor 

miért nem 50-50 %-os az Önkormányzat részaránya, illetve miért nem az Önkormányzat csinál 

céget?  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: válaszol a feltett kérdésekre.  

 

Wachsler Tamás képviselő: az előzőekben felmerült inkasszálással kapcsolatos véleményét 

mondja el.  

 

dr. Dóka Zsolt jogtanácsos: elfogadja a „helyett” kifejezést. A szerződés 4. pontjába lehet 

beleírni a "valamennyi számláját" kifejezést. Felolvassa a módosított szöveget.   

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri, hogy Simon Péter urat hívják a terembe. Felkéri dr. Dóka 

Zsolt jogászt, ismertesse a módosításokat.  

 

dr. Dóka Zsolt jogász: felolvassa a szerződés módosításait.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Simon Péternek tette fel a kérdést a tevékenységi körökkel 

kapcsolatban.  

 

Simon Péter: válaszol a kérdésre. A módosításokat elfogadja.  
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dr. Dietz Ferenc polgármester: felkéri a testület tagjait, hogy a határozati javaslat módosításairól 

egyben szavazzanak. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1359   Száma: 2006.05.23/5/0/ 

Ideje: 2006.máj..23 11:35 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 12 80.00 66.66 

Nem 2 13.33 11.11 

Tartózkodik 1 6.67 5.56 

Szavazott 15 100.00 83.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   16.67 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Benkovits György Igen - 

dr. 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 - 

Zakar Ágnes Igen - 

Simonyi György Nem - 

Szegő Eta Nem - 

Wachsler Tamás Tart. - 

dr. Bindorffer Györgyi Távol - 

Radványi G. Levente alpolgármester Távol - 

Zsigmondi Éva Távol - 
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Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

133/2006. (V.23.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

1. egyetért a szentendrei 1245/20 hrsz-ú ingatlanon felépítendő uszoda üzemeltetésére a 

Városi Szolgáltató Zrt. és a QualiTeam-Consult Kft. által létrehozandó projektcég, az 

Aquapalace Kft. társasági szerződésével a határozat melléklete szerinti tartalommal, 

egyúttal egyetért a társasági szerződésnek a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi 

IV. törvény szerinti átdolgozásával, a Városi Szolgáltató Zrt-nek a társasági 

szerződésben rögzített jogai azonban az átdolgozással nem csorbulhatnak. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: VSZ Zrt. Cégvezetője 

 

2. jóváhagyja a QualiTeam Consult Kft. és Szentendre Város Önkormányzata között 

kötendő kötelezettségvállalási szerződést a határozat melléklete szerinti tartalommal. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 
 

3. felkéri a Polgármestert a szerződés aláírására. 

 

Határidő: 2006. május 31. 

Felelős: Polgármester 

 

 

 

 

4. Előterjesztés a Czóbel sétányon lévő csónakház használati szerződésének 

meghosszabbításáról 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri a bizottsági elnököket, ismertessék a bizottságok döntéseit.  

 

Magyar Judit bizottsági elnök: a Költségvetési, Pénzügyi és Vagyongazdálkodási bizottság 

megtárgyalta az előterjesztést és a pályáztatásra vonatkozó pontot támogatja.  

 

Horváth Győző bizottság nevében: a Kulturális, Oktatási, Kisebbségi és Sport Bizottság 

megtárgyalta az előterjesztést és a határozati javaslat B) változatát támogatja.  
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Zakar Ágnes képviselő: a B) változatot támogatja, tehát hogy a Presto Sport és Szabadidő 

Egyesület bérelje tovább – pályáztatás nélkül – a területet. Elmondja, azzal támogatnák az 

egyesületet, hogy három évig nem kellene fizetni a bérleti díjat – ennek fejében Pirk Ambrus 

különböző munkák elvégzésére írásban tett felajánlást a városnak.  

 

Lakatos Pálné képviselő: egyetért az előzőekben elhangzottakkal. Támogatni kell, hogy a 

szentendrei gyerekeknek legyen lehetőségük a vízi-sportolni, ezért a B) változatot javasolja 

elfogadni.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: felhívja a figyelmet, hogy a területen a mostani tragikus 

állapotot meg kell szüntetni, ezért ki kell alakítani a mosdókat és a zuhanyozót. 

 

dr. Dragon Pál képviselő: javasolja, hogy a szerződést hosszabbítsák meg és a befogadást 

engedélyezzék, így a b. változatot javasolja elfogadni.  

 

Simonyi György képviselő: a pályáztatás nem jelenti a vizisport kizárását, hanem azt, hogy a 

pályázat nyertese esetleg vállalja, hogy jobb körülményeket teremt.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megadja a szót Pirk Ambrusnak. Kéri, hogy a hozzászólások 

rövidek, tömörek legyenek.  

 

Pirk Ambrus: néhány mondatban beszélt a Dunához fűződő kapcsolatáról és arról, hogy a 

csónakházat az egyesületük tartja karban hosszú évek óta. Felajánlja, hogy szívesen tervez a 

városnak a kieső bevétel fejében. Kéri, hogy a döntéskor vegyék figyelembe a gyerekek érdekeit.  

 

Hamar Pálné: ismerteti egyesületük megalakulását, programjukat, tevékenységüket.  

 

Zakar Ágnes képviselő: elmondja, hogy bérleti díjat csak a Presto Sport és Szabadidő Egyesület 

nem fizetne, ennek fejében ajánlotta fel Pirk Ambrus a tervezési munkáját.  

 

Magyar Judit képviselő: kérdezi Pirk úrtól, hogy bővíthető-e ez a szolgáltatás. Nem érti, hogy 

WC nélkül eddig hogy működhettek.  

 

Pirk Ambrus: válaszol a kérdésre, van WC és zuhanyozó, de csak egy. Vállalják ennek 

kialakítását. Bővítésre valamennyi lehetőség van.  

 

Benkovits György képviselő: kérdezi, hogy a szerződés jogilag rendben van-e.   

 

 

Simonyi György képviselő távozik a teremből, a jelenlévő képviselők száma 14 fő.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: válaszol a kérdésre.  

Ügyrendi szavazást kér. Felkéri a testületet, hogy először a határozati javaslat B) variációjáról 

szavazzanak.  
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Szavazás eredménye 

 

#: 1360   Száma: 2006.05.23/6/0/ 

Ideje: 2006.máj..23 11:57 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elutasítva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 9 64.28 50.00 

Nem 2 14.29 11.11 

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. 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 - 

Benkovits György Nem - 

Magyar Judit Nem - 

Eszes Sándor Tart. - 

Hankó László Tart. - 

Szegő Eta Tart. - 

dr. Bindorffer Györgyi Távol - 

Radványi G. Levente alpolgármester Távol - 

Simonyi György Távol - 

Zsigmondi Éva Távol - 
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dr. Dietz Ferenc polgármester: felkéri a testületet, hogy szavazzanak a határozati javaslat A) 

változatáról.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1361   Száma: 2006.05.23/6/0/ 

Ideje: 2006.máj..23 11:57 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elutasítva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 5 35.71 27.78 

Nem 2 14.29 11.11 

Tartózkodik 7 50.00 38.89 

Szavazott 14 100.00 77.78 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 4   22.22 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Benkovits György Igen - 

Eszes Sándor Igen - 

Hankó László Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Szegő Eta Igen - 

dr. Kiss László Nem - 

Lakatos Pálné Nem - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Tart. - 

dr. Dragon Pál Tart. - 

Fülöp Zsolt Tart. - 

Horváth Győző Tart. - 

dr. Pázmány Annamária Tart. - 

Wachsler Tamás Tart. - 

Zakar Ágnes Tart. - 

dr. Bindorffer Györgyi Távol - 

Radványi G. Levente alpolgármester Távol - 

Simonyi György Távol - 

Zsigmondi Éva Távol - 

 

     

Benkovits György képviselő távozik a teremből, a jelenlévő  képviselők száma 13 fő.  
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dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátja a határozati javaslat B) pontját.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1362   Száma: 2006.05.23/6/0/ 

Ideje: 2006.máj..23 11:58 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elutasítva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 9 69.23 49.99 

Nem 1 7.69 5.56 

Tartózkodik 3 23.08 16.67 

Szavazott 13 100.00 72.22 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 5   27.78 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

dr. 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 - 

Magyar Judit Nem - 

Eszes Sándor Tart. - 

Hankó László Tart. - 

Szegő Eta Tart. - 

Benkovits György Távol - 

dr. Bindorffer Györgyi Távol - 

Radványi G. Levente alpolgármester Távol - 

Simonyi György Távol - 

Zsigmondi Éva Távol - 
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Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

134/2006. (V.23.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés tárgyában előterjesztett 

határozati javaslatot nem fogadja el. 

 

 

 

5. Előterjesztés a Városfejlesztési Kht. működésével kapcsolatos feladatokról 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri a bizottsági elnököket, ismertessék a bizottságok döntéseit.  

 

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

fogadta el a határozati javaslatot. Kérdése, hogy mi indokolja az 1 MFt-os támogatást. 

 

Puhl Márta irodavezető: elmondja, hogy az 1 millió forintos támogatást az indokolja, hogy a lap 

egy havi kiadása 1,6 M Ft, melynek finanszírozását nem várhatják el a SZEMMI-től.  

 

Simonyi György, Zsigmondi Éva, Benkovits György képviselők visszatérnek az ülésterembe, a 

képviselők létszáma 16 fő.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ezek a lépések a Kht megszüntetésével kapcsolatosak, illetve 

működéséhez szükségesek.  

 

Wachsler Tamás képviselő: módosító javaslata, hogy kapjon pénzt a lap kiadására a SZEMMI, 

de ennek az legyen a feltétele, hogy a következő 3 hónapot arra fordítsa a kiadó, hogy a két 

elmaradt közbeszerzést – nyomda, reklám – futtassák végig, kérjenek be ajánlatokat.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kérdezi, hogy a határozati javaslatba szerepeljen egy 6. pont, 

melyben felszólítják a SZEMMI vezetőjét, hogy a nyomda kiválasztásához a tárgyalást folytassa 

le?  

 

Simonyi György képviselő: kérdezi, hogy az 1 M miből teremtődne ki?  

 

Puhl Márta irodavezető: válaszol a kérdésre.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: felolvassa a 6. pont szövegét: felkéri a SZEMMI vezetőjét, hogy 

2006. aug. 31-ig folytassa le a Szentendre és Vidéke c. lap kiadásához szükséges nyomdai 

tevékenységre, illetve  hirdetésszervezésre a piaci versenyeztetést.  

 

Magyar Judit képviselő: szerinte meg kellene várni, hogy a SZEMMI-vel hogy alakulnak a 

dolgok.  
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Wachsler Tamás képviselő: emlékeztet, hogy volt egy határozata a testületnek, hogy a Kht 

közbeszerzésben válassza ki a hirdetésszervezést és a nyomdát, melyet nem hajtott végre a Kht. 

Ha az Önkormányzat pénzt költ, ott nyilvános szabályok szerint dőljön el, hogy kire költi el. 

 

Benkovits György képviselő: elmondja, hogy szerinte nincs semmilyen céggel hirdetésszervezői 

szerződése a lapnak, maguk szerzik a hirdetéseket. Nyomdai szerződése viszont van, mely 

közbeszerzési eljárás szerint lefolytatott, többkínálatos, mely fél éves.   

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a hivatal jogászától kérdezi, hogy milyen szerződés van a 

nyomdával? 

Ügyrendi szavazást kér, hogy függesszék fel a napirend tárgyalását, amíg megérkezik Szirtes 

András úr.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1363   Száma: 2006.05.23/7/0/ 

Ideje: 2006.máj..23 12:08 

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. 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 - 

Wachsler Tamás Igen - 
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Zakar Ágnes Igen - 

Zsigmondi Éva Igen - 

dr. Bindorffer Györgyi Távol - 

Radványi G. Levente alpolgármester Távol - 

 

     

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: bejelenti, hogy mégis maradnak a napirendnél, mert dr. Lőrincz 

Andrea utánanézett a szerződésnek, melyet 2002-ben kötöttek határozatlan időre, fél éves 

felmondási idővel.  

 

Magyar Judit képviselő: kéri, hogy külön történjen szavazás a 6. pontról.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kérdést tesz fel Magyar Judit képviselőnek a bizottsági 

szavazásról.  

 

Magyar Judit képviselő: válaszol a kérdésre. Támogatható, oda kell adni az 1 M Ft-ot!  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ügyrendi szavazást kér, hogy folytassák a napirendi pont 

tárgyalását.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1364   Száma: 2006.05.23/7/0/ 

Ideje: 2006.máj..23 12:10 

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. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál Igen - 

Eszes Sándor Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 
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Hankó László Igen - 

Horváth Győző Igen - 

dr. Kiss László Igen - 

Lakatos Pálné Igen - 

Magyar Judit Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Simonyi György Igen - 

Szegő Eta Igen - 

Wachsler Tamás Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Zsigmondi Éva Igen - 

dr. Bindorffer Györgyi Távol - 

Radványi G. Levente alpolgármester Távol - 

 

     

dr. Dietz Ferenc polgármester: folytatják a napirend tárgyalását. 

 

Benkovits György képviselő: bejelentette érintettségét a nyomda ügyében.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazást kér Benkovits György képviselő érintettsége ügyében.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1365   Száma: 2006.05.23/7/0/ 

Ideje: 2006.máj..23 12:12 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elutasítva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 7 43.75 38.89 

Nem 3 18.75 16.67 

Tartózkodik 6 37.50 33.33 

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 - 

Simonyi György Igen - 

Szegő Eta Igen - 

Wachsler Tamás Igen - 



 31 

Zakar Ágnes Igen - 

Eszes Sándor Nem - 

Hankó László Nem - 

Magyar Judit Nem - 

Benkovits György Tart. - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Tart. - 

dr. Kiss László Tart. - 

Lakatos Pálné Tart. - 

dr. Pázmány Annamária Tart. - 

Zsigmondi Éva Tart. - 

dr. Bindorffer Györgyi Távol - 

Radványi G. Levente alpolgármester Távol - 

 

     

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megállapítja, hogy Benkovits György képviselőt nem zárták ki a 

szavazásból.  Kéri szavazzanak a 6. pontról.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1366   Száma: 2006.05.23/7/0/ 

Ideje: 2006.máj..23 12:12 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elutasítva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 5 31.25 27.78 

Nem 9 56.25 50.00 

Tartózkodik 2 12.50 11.11 

Szavazott 16 100.00 88.89 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   11.11 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Benkovits György Igen - 

Eszes Sándor Igen - 

Hankó László Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Zsigmondi Éva Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Nem - 

Fülöp Zsolt Nem - 

dr. Kiss László Nem - 
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Lakatos Pálné Nem - 

dr. Pázmány Annamária Nem - 

Simonyi György Nem - 

Szegő Eta Nem - 

Wachsler Tamás Nem - 

Zakar Ágnes Nem - 

dr. Dragon Pál Tart. - 

Horváth Győző Tart. - 

dr. Bindorffer Györgyi Távol - 

Radványi G. Levente alpolgármester Távol - 

 

     

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a szavazás szerint marad a 6. pont. Kéri, hogy az egészről egyben 

szavazzanak.  

 

Zsigmondi Éva képviselő távozik az ülésteremből, a jelenlévő képviselők száma 15 fő.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1367   Száma: 2006.05.23/7/0/ 

Ideje: 2006.máj..23 12:13 

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 - 
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Lakatos Pálné Igen - 

Magyar Judit Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Wachsler Tamás Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Simonyi György Tart. - 

Szegő Eta Tart. - 

dr. Bindorffer Györgyi Távol - 

Radványi G. Levente alpolgármester Távol - 

Zsigmondi Éva Távol - 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megállapítja, hogy a határozatot a Képviselő-testület elfogadta. 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

135/2006. (V.23.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

1. a Szentendre és Vidéke lap kiadásához a 2006. évi költségvetésben biztosított 350 EFt/hó 

támogatást 50 EFt/hó összeggel kiegészíti, a működési többletbevétel terhére és 2006. 

június 1-től a SZMMI-nek biztosítja a vállalkozási tevékenységhez számla ellenében. A 

lapkiadás finanszírozhatósága érdekében 1000 EFt előfinanszírozást biztosít. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

2. Biztosítja továbbá a végelszámolás idejére az ügyvezető, a könyvelő és a könyvvizsgáló 

megbízási díját és járulékának összegét 325.500 Ft/hó. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

3. felkéri a Polgármestert gondoskodjon a 2006. évi költségvetésről szóló 10/2006.(II.24.) 

Önk.sz. rendelet módosításáról. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 1.pont esetében azonnal 

                  2.pont esetében a végelszámolás befejezését követő testületi ülés 

 

4. úgy dönt, hogy a Városfejlesztési Kht.-t jogutód nélkül megszünteti. A végelszámolás 

kezdő időpontjának 2006. július 1-jét jelöli meg, a Városfejlesztési Kht. 

végelszámolójának pedig Szirtes Andrást a Kht ügyvezetőjét jelöli ki.  

 

Felelős: Kht. ügyvezetője 

Határidő: végelszámolás előkészítése 2006. június 30., végelszámolás megkezdésének 

időpontja 2006. július 1. 
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5. felkéri a végelszámolót, hogy a jelent határozatot 8 napon belül küldje meg a 

cégbírósághoz. 

 

Felelős: Kht. ügyvezetője 

Határidő: 2006. május 31. 

 

6. felkéri a SZEMMI vezetőjét, hogy folytassa le a Szentendre és Vidéke c. lap kiadásához 

szükséges nyomdai tevékenységre, ill. hirdetésszervezésre a piaci versenyeztetést. 

 

Felelős: SZEMMI vezetője 

Határidő: 2006. augusztus 31.  

 

 

 

 

6. Előterjesztés elvi döntés az Önkormányzat tulajdonában lévő, Szentendre 

Tűzoltóságának területén katasztrófavédelmi, árvíz- és polgári védelmi eszközök 

tárolásához szükséges raktár kialakításáról 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

Zsigmondi Éva képviselő visszatér az ülésterembe, a jelenlévő képviselők száma 16 fő.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ügyrendben megadja a szót Zsigmondi Éva képviselőnek. 

 

Zsigmondi Éva képviselő: kéri a Polgármester urat és Waschler Tamás képviselő urat, hogy 

jobban artikuláljanak, mert nem érti mondandójukat.  

 

 

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

bocsátja.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1368   Száma: 2006.05.23/8/0/ 

Ideje: 2006.máj..23 12:15 

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 
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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 - 

Magyar Judit Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Simonyi György Igen - 

Szegő Eta Igen - 

Wachsler Tamás Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Zsigmondi Éva Igen - 

dr. Bindorffer Györgyi Távol - 

Radványi G. Levente alpolgármester Távol - 

 

    

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

136/2006. (V.23.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

1.  elvi hozzájárulását adja ahhoz, hogy Szentendre város Tűzoltóságának területén (Szentendre 

12/6 hrsz-ú, 2000, Szentendre Ipar u. 12.) – mely önkormányzati tulajdonban áll - az árvízi 

védekezést szolgáló, továbbá polgári védelmi és katasztrófavédelmi feladatok ellátásához 

szükséges eszközök, műszaki, technikai anyagok, állandó, illetve veszélyhelyzet idején 

ideiglenes jelleggel történő tárolásra raktár létesüljön. A tervezett raktár Szentendre, és a 

Kistérség igényeit is szolgálná. 

 

2. felkéri a polgármestert, hogy – a katasztrófavédelem illetékes vezetőivel, a kistérségi 

társulással - folytasson további tárgyalásokat a források megszerzése érdekében.                       

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  azonnal 
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7. Előterjesztés a 2006-2007. tanévben indítandó első osztályok számáról 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri a bizottsági elnököket ismertessék a bizottságok döntéseit. 

 

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

határozati javaslatot megtárgyalta és elfogadta. Kérdése, hogy a 3 évvel korábban meghozott, a 

körzethatárok megszüntetéséről szóló határozat következményeit vizsgálták-e?  

 

Fekete János irodavezető: válaszol a kérdésre.  

 

dr. Pázmány Annamária képviselő: kérdése, hogy a környéken lakó, de hosszabb ideje 

Szentendrén dolgozók esetében van-e szabályozás?  

 

Fekete János irodavezető: válaszában elmondja, hogy az iskolák indokolt esetben fogadják a 

gyerekeket.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri szavazzanak a határozati javaslatról.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1369   Száma: 2006.05.23/9/0/ 

Ideje: 2006.máj..23 12:19 

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: 

 

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 - 

Magyar Judit Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Simonyi György Igen - 

Szegő Eta Igen - 

Wachsler Tamás Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Zsigmondi Éva Igen - 

dr. Bindorffer Györgyi Távol - 

Radványi G. Levente alpolgármester Távol - 

 

 

 

 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

137/2006. (V.23.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2006/07. tanévben tankötelessé váló 

tanulók törvényes, színvonalas nevelése-oktatása érdekében 10 elsős osztály indítását 

engedélyezi az Izbégi Általános Iskolában történő felsős tanulócsoport összevonásával és a 

munkaerő átcsoportosításával, úgy, hogy az iskola továbbra is 18 tanuló csoportot működtethet, 

többlet önkormányzati finanszírozás nélkül. 2006. szeptember elsejétől az elsős évfolyamon   

- a Barcsay Jenő Általános Iskolában 4, 

- az Izbégi Általános Iskolában 3, 

- a Templomdombi Általános Iskolában 1, 

- a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnáziumban 2 elsős osztály indítható. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2006. szeptember 1. 
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8. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzata 2005. évi közbeszerzéseiről szóló éves 

statisztikai összegzés elfogadásáról 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kérdés, észrevétel nem lévén, szavazásra bocsátja a határozati 

javaslatot.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1370   Száma: 2006.05.23/10/0/ 

Ideje: 2006.máj..23 12:20 

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: 

 

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 - 

Wachsler Tamás Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Zsigmondi Éva Igen - 

dr. Bindorffer Györgyi Távol - 

Radványi G. Levente alpolgármester Távol - 
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Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

138/2006. (V.23.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1. elfogadja Szentendre Város Önkormányzatának 2005. évi közbeszerzéseire vonatkozó 

éves statisztikai összegezését a határozat melléklete szerinti tartalommal; 

2. felkéri a Polgármestert, hogy az éves statisztikai összegezés Közbeszerzések Tanácsa 

részére történő megküldéséről gondoskodjon. 

 

Határidő: 2006. május 31. 

Felelős: Polgármester 

 

 

 

9. Előterjesztés a Püspökmajori bölcsőde beruházás kivitelezőjének kiválasztását célzó 

közbeszerzési eljárás megindításáról 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

Simonyi György képviselő: kéri a Közgazdasági Iroda vezetőjét, hogy a jövőben az ilyen jellegű 

előterjesztéseken szerepeljen, hogy milyen keretből kívánják finanszírozni.  

 

Zakar Ágnes képviselő: elmondja, hogy ez Eu-s pályázat, melynek az önrésze be van építve a 

költségvetésbe.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: az előterjesztések csak úgy kerülnek aláírásra, ha előtte a 

Közgazdasági Iroda vezetője szignálta. Több hozzászólás nem lévén a határozati javaslatot 

szavazásra bocsátja.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1371   Száma: 2006.05.23/11/0/ 

Ideje: 2006.máj..23 12:22 

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: 
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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 - 

Magyar Judit Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Simonyi György Igen - 

Szegő Eta Igen - 

Wachsler Tamás Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Zsigmondi Éva Igen - 

dr. Bindorffer Györgyi Távol - 

Radványi G. Levente alpolgármester Távol - 

 

     

 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

139/2006. (V.23.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

1. „A Püspökmajori bölcsőde beruházás kivitelezőjének kiválasztása” tárgyú 

közbeszerzési eljárás lefolytatására kéri fel a Közbeszerzési Munkacsoportot; 

2. a Közbeszerzési Szabályzat alapján az eljárást lezáró, kétfordulós eljárás esetén a 

részvételi szakaszt és az eljárást lezáró döntést a Költségvetési, Pénzügyi és 

Vagyongazdálkodási Bizottságra ruházza át. 

 

Határidő: az eljárás megindítására 2006. június 10. 

Felelős: Polgármester 

 
 

 

 

A Képviselő-testület a 10. napirendi pontot ZÁRT ülésen tárgyalja, melyről 

külön jegyzőkönyv készül.  
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dr. Dietz Ferenc polgármester: a nyílt ülést 12.39 órakor megnyitja, megállapítja, hogy a 

Képviselő-testület határozatképes, a jelenlévő képviselők száma 16 fő. 

 

 

 

11. Egyebek 

 

Magyar Judit képviselő: lakossági levelet juttatott el a Jegyző Asszonyhoz, melyben azért 

kérnek intézkedést, mert az Akácfa utcában a szennyvizet kiengedik a kertbe. 

 

dr. Molnár Ildikó jegyző: intézkedést és tájékoztatást ígér az ügyben.  

 

dr. Dragon Pál képviselő: a pismányi helyzetről egy beadványt fogalmaztak meg a lakók – 70 

aláírással, melyet március 07-én átadott a Hivatalnak. Kérdése, hogy választ kaptak-e az 

érintettek, mert ő nem kapott.  

 

Simonyi György képviselő: megemlíti, hogy még mindig lát plakátokat a választásokról. 

Elmondja még, hogy azt hallotta, hogy a Barcsay Iskolánál egy elég nagy pótmunka szerepel. 

Kérdezi, hogy mi az igaz ebből, valamint mi van a minőségellenőrzéssel. Problémaként szól még 

a kátyúzás hiányosságairól és a pismányi csatornával kapcsolatos problémákról.  

 

Zakar Ágnes képviselő: a plakátokkal kapcsolatban elmondja, hogy társadalmi munkában 

tisztították a várost, de több helyen lát még SZDSZ-es plakátokat is. Ígéretet kaptak a VSZ Zrt-től 

és a Kht-től, hogy befejezik, amit társadalmi munkában elkezdtek. Kéri továbbá, hogy a 

lomtalanítást plakátolják ki az egész városban.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a választási plakátokkal kapcsolatban elmondja, hogy 

folyamatosan történik az eltakarításuk. Barcsay Iskolával kapcsolatban elmondja, hogy a műszaki 

ellenőr folyamatosan végzi a munkát. A lomtalanítási plakátokat a VSZ Zrt fogja kihelyezni.   

 

Radványi G. Levente alpolgármester: beszámol a csatornázással kapcsolatos ütemezésekről, 

problémákról. Ígéretet tett, hogy minderről a pismányi fórumon részletesen beszámol.  

 

Benkovits György képviselő: nehezményezi, hogy a Polgármester úr a Főépítészi Tervtanácsból 

eltávolította B. Szabó Veronikát.  

Meghívja a Képviselő-testület tagjait a június 24-i Ivan Dan ünnepségre.  

Kéri a Polgármester urat, hogy Bindorffer Györgyi képviselő asszonynak – édesanyja halála miatt 

– küldjön részvét táviratot a testület nevében.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: válaszában elmondja, hogy B. Szabó Veronika helyett Vadász 

György Kossuth-díjas építész lett a Tervtanács tagja, Deim Pál nem tagja.  

Az Ivan Dan ünnepségre szóló meghívást köszönettel vette. 

Meghívja a testület tagjait Dumtsa Jenő dombormű avatására.  

 

Zsigmondi Éva képviselő: felhívja a figyelmet a Bogdányi utcában a Mentőállomás előtt 

kialakult kátyúra, mely balesetveszélyes! 

Elmondja, hogy jelezték a lakók, hogy nagyon sok a szúnyog.  
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Sok szentendreit érdekel a kábeltévé, kéri vegyék fel a kapcsolatot velük.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: válaszában elmondja, hogy a Bogdányi utcában a héten fogják 

kezdeni a munkát.  

Szúnyoggyérítés folyamatosan zajlik. 

Kábeltévével folynak az egyeztetések, hogy hogyan tudják tovább építeni. 

 

Radványi G. Levente alpolgármester: bejelenti, hogy nagyon sokan kaptak kitüntetést, dicséretet 

az árvízi védekezési munkák kiváló megoldásáért.  

 

Zakar Ágnes képviselő: gratulál a kitüntetésekhez. 

További kátyúkra hívja fel a figyelmet, például a Tiszteletes utcában.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: elmondja, hogy a következő testületi ülés június 13-án lesz.  

Több kérdés nem lévén az ülést 12.58 órakor bezárja.  

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 dr. Dietz Ferenc dr. Molnár Ildikó 

 polgármester jegyző 


