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Szám: 13/2006. 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült  Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

2006. március 23-án (csütörtökön) 16.04 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről 

 

 

 

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

Benkovits György, dr. Bindorffer Györgyi, Eszes Sándor, Fülöp Zsolt, 

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

Judit, dr. Pázmány Annamária, Szegő Eta, Zakar Ágnes és Zsigmondi 

Éva képviselők.  

 

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

 

Hivatalból jelen van 

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

 

Tanácskozási joggal 

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

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

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

irodavezetők.  

 

 

 

 

 

 

Radványi G. Levente alpolgármester: az ülést 16.04 órakor megnyitja, megállapítja, hogy a 

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

Megállapítja, hogy észrevétel a napirenddel kapcsolatban nem hangzik el, így a napirend 

egészét szavazásra bocsátja.  
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Szavazás eredménye 

 

#: 1215   Száma: 2006.03.23/0/0/ 

Ideje: 2006.márc..23 16:06 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 15 100.00 83.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 15 100.00 83.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   16.67 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Benkovits György Igen - 

dr. Bindorffer Györgyi Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester 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 - 

dr. Dragon Pál Távol - 

Simonyi György Távol - 

Wachsler Tamás Távol - 
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N A P I R E N D :  
 

 T á r g y :  E l ő a d ó :  

   

1. Szóbeli tájékoztató a 2006. március 19-i 

időközi polgármester választás 

eredményéről 

 

Gilányi Andrásné dr. Buzás Judit 

HVB elnök 

 

2. Polgármester eskütétele, megbízólevelének 

átadása 

Gilányi Andrásné dr. Buzás Judit 

HVB elnök 

 

3. Előterjesztés a Polgármester illetményének 

megállapítására 

 

Radványi G. Levente 

alpolgármester 

4. Egyebek 

 

 

 

 

 

 

Simonyi György képviselő megérkezik az ülésterembe, a jelenlévő képviselők száma 16 fő. 

 

Radványi G. Levente alpolgármester: felkéri Gilányi Andrásné dr. Buzás Juditot, mint a 

Helyi Választási Bizottság elnökét, hogy tartsa meg beszámolóját a 2006. március 19-ei 

időközi polgármester választásról.  

 

 

 

1.  Szóbeli tájékoztató a 2006. március 19-i időközi polgármester választás 

eredményéről 

Előadó: Gilányi Andrásné dr. Buzás Judit HVB elnök 

 

 

Gilányi Andrásné dr. Buzás Judit HVB elnök: ismerteti a Helyi Választási Bizottság 

beszámolóját:  

 

„Az időközi választás kitűzésére a Helyi Választási Bizottság 2006. január 6-ai ülésén került 

sor, indoka, hogy 2005. december 31-i hatállyal Miakich Gábor polgármesteri tisztségéről 

lemondott. Ennek megfelelően a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 

(továbbiakban: Ve.) 115. § (1) bekezdése alapján az  időközi választást az ok felmerülésétől 

számított 30 napon belül kell kiírni. A HVB a törvényi határidőn belül összeült az időközi 

polgármester választás kitűzése érdekében.  

 

A Helyi Választási Bizottság tagjai sorában személyi változás történt dr. Vági Julianna 

elköltözött a választókerületből, így törvényi akadálya merült fel annak, hogy a bizottság 

munkájában részt vegyen. Helyette a póttagok közül Pethő Zsoltné Németh Erika került a 

bizottságba. Az elnökhelyettesi feladatokat Nizák Imre úr látta el. Fentieken túl kiegészült a 

bizottság a jelöltek által delegált tagokkal. 
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Viktor Iljinich, valamint Török Mónika 2006. január 06-án, 9 óra 31 perckor e-mailben 

petíciót juttatott el a HVI vezetője részére. A petíció eljuttatóinak, azaz a Szentendre.net 

csapatnak kérése, hogy a HVB az időközi polgármester választást ne tűzze ki. 

Mivel a választás kitűzésének törvényes akadálya nem volt a Helyi Választási Bizottság az 

időközi polgármester választást 2006. március 19-én (vasárnapra) kitűzte, és megállapította 

annak naptár szerint határidejét és határnapjait.  

 

Az időközi választásra a választópolgárok  a névjegyzékbe vételükről szóló értesítést és az 

ajánlószelvényt   2006. január 20-ig kapták kézhez. A jelölt ajánlásra 2006. február 24-én 

pénteken 16.00 óráig volt lehetőség. 

 

A jelölésre nyitva álló határidőn belül három jelölt kérte nyilvántartásba vételét. Mindhárom 

jelölt a törvényben előírt feltételeknek megfelelt, így a 2006. március 19-i időközi  

polgármester választáson, dr. Dietz Ferenc a  FIDESZ Magyar Polgári Szövetség –Kisgazda 

Polgári Egyesület - Magyar Demokrata Fórum - Magyar Keresztény Demokrata Szövetség, 

Szentendrei Petőfi Kulturális és Hagyományőrző Egyesület és  FIDELITAS jelölő szervezetek 

jelöltje, dr. Drobilisch Erzsébet a  Magyar Szocialista Párt jelöltje, valamint dr.  Filó András 

a  MIÉP- Jobbik a Harmadik Út  jelölő szervezet jelöltje indult a polgármesteri tisztségért. 

 

A választás 21 szavazókörben zajlott le. A szavazatszámláló bizottságokban a Képviselő-

testület által megválasztott bizottsági tagokon túl, mindhárom jelölt delegált tagja is részt vett 

a választásnapi feladatok ellátásában, így valamennyi  szavazatszámláló bizottság 6 taggal 

működött.  

 

A Helyi Választási Bizottság összesen 60 határozatot hozott, ebből 19 esetben bírált el a 

választási eljárásra vonatkozó 1997. évi C törvény megsértése miatt benyújtott kifogást. 

A benyújtott kifogások közül 3 esetben hatáskör hiányát, 2 esetben a választási eljárás 

alapelveinek megsértését állapította meg. Két esetben a kifogásnak részben helyt adott   1 

esetben megállapította, hogy a jogsértést elkövető személyek ismeretlenek. Három esetben a 

kifogást elutasította tekintettel arra, hogy a kifogásban leírt cselekménnyel kapcsolatban nem 

volt megállapítható a jogsértés ténye. Öt esetben a bizottság a kifogásnak helyt adott és a 

jogsértőt eltiltotta a további jogszabálysértéstől. Két esetben a HVB megállapította kampány 

csendsértés tényállását, 2 esetben pedig a hatáskör túllépés tényét.  

 

A 2006. március 19-ei időközi választáson összesen 19380 választópolgár került felvételre a 

választói névjegyzékbe, szavazóként megjelent 9046, ez a választásra jogosultak 46,3 %-a. Az 

érvényes szavazatok száma 8966 db. 

 

Az érvényes szavazatok 57,4 %-át, 5144 szavazatot kapott dr. Dietz Ferenc, 37,4 %-át 3357 

szavazatot dr. Drobilisch Erzsébet és 5,2 %-át  465 szavazatot dr. Filó András.  

 

A szavazás eredményével kapcsolatban kifogás nem érkezett be a Helyi Választási 

Bizottsághoz, így a szavazás végleges eredményeként Szentendre város választópolgárai dr. 

Dietz Ferencet a FIDESZ Magyar Polgári Szövetség –Kisgazda Polgári Egyesület - Magyar 

Demokrata Fórum - Magyar Keresztény Demokrata Szövetség Szentendrei Petőfi Kulturális 

és Hagyományőrző Egyesület és  FIDELITAS jelölő szervezetek jelöltjét választották meg 

Szentendre Város Polgármesterének. 

 

A Helyi Választási Bizottság nevében megállapítom, hogy a 2006. március 19. napjára 

kitűzött időközi polgármester választás törvényes rendben és eredményesen zajlott le 
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Szentendre városában. A Bizottság nevében köszönetet mondok mindazoknak a szerveknek és 

szervezeteknek, akik e jelentőségteljes feladatban részt vettek és munkájukkal hozzájárultak az 

időközi választás sikeres lebonyolításához. Külön köszönöm a Helyi Választási Iroda 

Vezetőjének és munkatársainak segítségét akik fáradságot nem ismerve biztosították a 

technikai feltételeket, párhuzamosan az egyéb napi és rendkívüli feladatokkal.” 

 

 

 

Radványi G. Levente alpolgármester: felkéri Gilányi Andrásné dr. Buzás Judit HVB elnökét, 

hogy vegye a Polgármester Úr esküjét, valamint azt követően adja át számára a 

megbízólevelet. Kéri a jelenlévőket, hogy az eskütételhez szíveskedjenek felállni.    

 

 

 

2.  Polgármester eskütétele, megbízólevelének átadása 

Előadó: Gilányi Andrásné dr. Buzás Judit HVB elnök 

 

 

Gilányi Andrásné dr. Buzás Judit HVB elnöke:  

Felkéri dr. Dietz Ferenc polgármester urat az eskü letételéhez. 

Kéri dr. Dietz Ferenc urat mondja utána az alábbi szövegű esküt: 

 

„Én…………..esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz, annak népéhez hű 

leszek, az Alkotmányt és az alkotmányos jogszabályokat megtartom, az állami és szolgálati 

titkot megőrzöm, megbízatásomhoz híven pártatlanul lelkiismeretesen járok el és legjobb 

tudásom szerint minden igyekezetemmel Szentendre javát szolgálom. Isten engem úgy 

segéljen.” 

 

Az eskü letétele után dr. Dietz Ferenc polgármesternek átadja a megbízólevelet. Gratulál, sok 

szerencsét és sok segítőt kíván azon lendületes munkához, amit a programjában ígért.  

  

Ezt követően elhangzik a HIMNUSZ!  

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: virágcsokor átadása mellett megköszöni a Helyi Választási 

Bizottságnak az időközi polgármester választás során kifejtett munkáját.  

 

Radványi G. Levente alpolgármester: az átmeneti időszakban a polgármesteri feladatokat 

ellátó és jogkört gyakorló alpolgármesterként gratulál Polgármester Úrnak. Gratulál a nemes 

küzdelemben elnyert eredményhez. Kívánja, hogy sikeres munkát tudjon végezni, minél 

többet tudjon megvalósítani programjából, elérve a kitűzött céljait, hogy megfelelő 

kompromisszumokra tudjon jutni a testületen belül a képviselőkkel, illetve azokkal a 

problémákkal, amelyek időközben felmerülnek. A munkájához sok kitartást és türelmet kíván.  
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3.  Előterjesztés a Polgármester illetményének megállapítására 

Előadó: Radványi G. Levente alpolgármester 

 

 

Radványi G. Levente alpolgármester: megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás az 

előterjesztéssel kapcsolatosan nem hangzik el, így a határozati javaslatot szavazásra bocsátja.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1216   Száma: 2006.03.23/1/0/ 

Ideje: 2006.márc..23 16:18 

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 - 

Eszes Sándor Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hankó László Igen - 

Horváth Győző Igen - 

dr. Kiss László Igen - 

Lakatos Pálné Igen - 

Magyar Judit Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 

Simonyi György Igen - 

Szegő Eta Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Zsigmondi Éva Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Tart. - 

dr. Dragon Pál Távol - 

Wachsler Tamás Távol - 
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Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

81/2006. (III.23.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

 

a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők 

tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 3. § (2) bekezdésben foglaltak alapján  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester illetményét 

2006. március 19. napjától 472.500 Ft összegben állapítja meg. 

 

 

Felkéri a Jegyzőt, hogy gondoskodjon a szükséges intézkedésekről. 

 

Felelős: Jegyző 

Határidő: azonnal  

 

 

 

Radványi G. Levente alpolgármester: átadja a szót dr. Dietz Ferenc polgármesternek.  

 

 

 

 

4.  Egyebek 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:  

„Tisztelt Alpolgármester Úr! Tisztelt Képviselők! Kedves Szentendrei Várostársaim! Egy 

polgármestert többnyire nem szoktak irigyelni. Benkovits György képviselő társamnak a 

honlapján ma a szokásos soros elmélkedésében több indokot is említett ezzel kapcsolatban, 

hogy mi az, amiért nem irigylésre méltó egy polgármesternek a helyzete. A városi konzultáció 

során is többen mondták nekem viccelődve, hogy a kampány az egy kemény, embert próbáló 

feladat, de utána jön aztán az igazi feketeleves. Ma egy polgármester kollegát azért mégis 

irigylek: London első emberét, David Bruhert. Ugyan a szeretemszentendret.hu honlapom 

első oldalára készített rajzfilmben azt állítottam és azt mondtam, hogy Sydny, Pisa, Budapest, 

London helyett én inkább Szentendrét választom. Most egy dologban mégis cserélnék viszont 

ezzel a brit kollegával, ugyanis nekik van egy akkora sportcsarnokuk, amelybe elférne 

valamennyi szentendrei polgár. Ez jó lenne, mert akkor valamennyi szentendrei 

polgártársamnak most elmondhatnám egyszerre, hogy én a mai naptól az esküm letétele után 

törvényesen is 25000 szentendrei polgárnak a polgármestere vagyok. A feladat valóban nagy, 

de úgy érzem, hogyha egymás kezét jelképesen megszorítva elhatározzuk, hogy Szentendrét 

közös akarattal és szellemi energiákkal olyanná változtatjuk, amely nekünk, itt lakóknak 

nyugodt, biztonságos és szép otthont, az idelátogatóknak pedig színes és izgalmas időtöltést 

jelent, akkor a terveink valóra válhatnak. Köszönöm Szentendrének, hogy a városunk 

fejlődése mellett döntött, és ezt a leadott szavazataival hivatalossá is tette. Köszönöm 

mindenkinek, aki a hivatalból a választási eljárás megszervezésében, lebonyolításában 

kiválóan részt vett, valamint mindazoknak is, akik a kampány során a kampányfőnöki 

teendőktől kezdve egészen a plakátok és meghívók elkészítéséig bármilyen segítséget 
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nyújtottak  is azért, hogy a múlt vasárnapot a lokálpatriotizmus ünnepeként is meg tudjuk 

ülni. Köszönöm a másik két polgármester jelöltnek, hogy partnereim voltak abban, hogy 

Szentendre az időközi választáson is nyugodt otthonunk legyen, és a megismert programjuk 

arra inspirált engem, hogy annak legjobb elemeit – természetesen az engedélyükkel – 

beépítésem a városfejlesztési stratégiámba. Köszönöm Miakich Gábornak, hogy a korábbi hét 

évben Szentendréért dolgozott. Köszönöm az Alpolgármester Úrnak, hogy az elmúlt három 

hónapban vezette a várost, és a munkájára támaszkodni kívánok a következő fél évben is. 

Ismerem a testületben dolgozó Képviselő Társaimat, tudom, hogy évek óta azért küzdenek, 

azért dolgoznak, hogy Szentendrén rendet tegyünk, és olyan pozitív változásokat érhessünk el 

közösen, amely minden itt lakó és ide látogató számára jobb hétköznapokat és több 

ünnepnapot is teremt. Engedjék meg, hogy pár mondat erejéig még visszatérjek a mögöttünk 

hagyott két hónapra. Köszönöm, hogy a január közepén meghirdetett városi konzultáció 

találkozóin olyan nagy számban megjelentek, olyan sokan érdeklődtek, annyi javaslatot, 

elképzelést, ötletet elmondtak mind szóban, mind írásban, mind akár a szeretemszentendrét.hu 

honlapon keresztül. Külön öröm számomra, hogy március 14-én sor került a Szentendrei 

Városfejlesztő Egyesületnek az újraalapítására, amelybe olyan városért tenni akaró neves 

értelmiségieket és tevékeny civileket sikerült bevonnunk, illetve tervezünk a továbbiakban is 

meghívni, akikkel a jövőben rendszeresen meg tudjuk vitatni a városunk előtt álló igen nagy, 

és sokszor nagyon nehéz feladatokat. Elsőként el kívánjuk készíteni majd Szentendre 

humánkataszterét, amiben számba vesszük az épített, a művészeti, a környezeti, a természeti 

értékeket, a kulturális és közművelődési hagyományokat, a szellemi tőkéket, hogy később a 

város fejlesztésében minél dinamikusabban fel tudjuk ezeket használni. Én úgy érzem, hogy ez 

az egyesület lehet az oly sokak által hiányolt egyetértés és együttműködésnek egy új fóruma 

Szentendrén. Köszönöm az alapítóknak a példamutatását, hogy a kezdeményezés mellé 

odaálltak, és segítettek ebben. A munkatársaimmal elkészítjük hamarosan, s az egyesület 

jóváhagyásával április végén az idei első városi közmeghallgatáson az Önök elé fogom tárni 

a Dumtsa Jenő Városfejlesztő Stratégiát, amelynek az alapja az a 48 pont lesz, ami korábban 

már megjelent a helyi újságokban egy garancialevél formájában, és amely program 

meggyőződésem szerint Szentendre sokadik és újabb virágzását fogja elhozni. Kérem, 

kövessék a munkámat, kérjék számon az ígéreteimet, legyenek velem együtt szigorúak és 

következetesek mindazokkal szembe, akik a Városházán dolgoznak, akik a közös 

adóforintjainkból fenntartott intézményeinkben és a választott testületeinkben, hogy a 

feladatukat szakszerűen, segítőkészen, becsületesen és ráadásul mosolyogva, az ügyfelekkel 

kedvesen  végezzék. Legyen a városban minél több IGEN, és minél kevesebb NEM! Szeretném 

ebben a szellemben megmutatni Önöknek az első vállalásomat, ez a nagykönyv itt a 

Szentendre Város Könyve, amelyet Vince László PRO URBE-díjas papírmerítő mester 

készített el, ami az egyik első vállalások között volt. Az egésznek az ötletadója Sárika volt, a 

Dumtsa Jenő utcai papír-írószer bolt vezetője, aki az egyik fórumunkon elmondta, hogy 

kellene egy olyan könyv a városban, ahol a Polgármesteri Hivatallal kapcsolatos 

problémákat, észrevételeket és javaslatokat be lehetne jegyezni. Ezt a könyvet, ami most 

elkészült, a Városháza bejáratánál szeretném elhelyezni annak érdekében, hogy bármely 

szentendrei várostársunk beírhassa ebbe a véleményét, az ötleteit, a javaslatait, napról napra 

a Városháza működésével kapcsolatban, az Önkormányzat működésével, illetve a 

Polgármesteri Hivatal működésével kapcsolatban. Én garanciát vállalok arra, hogy minden 

beírt mondatnak utána fogunk nézni. Én remélem, hogy nem csak kritikák lesznek ebben a 

könyvben, hanem hasznos észrevételek és javaslatok is, remélem, hogy azzal fog hamarabb 

megtelni, és nem mindenféle negatív dologgal. Ehhez kapcsolódóan hamarosan munkába áll 

a Városgazda Szolgálat is, és a Városházi Zöld Szám is, amely a továbbiakban is segíti majd 

a kapcsolatot a hivatal és a város lakói között. Azt mondják sokan ilyenkor – az ember 

visszahallja –, hogy az új seprő jól seper, majd meglátjuk mi lesz itt. Ha már így van, akkor 
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viszont szeretném bejelenteni, hogy április 1-jére, azaz a jövő szombatra szeretnék 

megvalósítani egy Tiszta, jó város programot, aminek a részeként egy tavaszi nagytakarítást 

kezdeményezek. A közös városi akcióban azt szeretném, hogyha Szentendrének a 10 

választókörzetében 10 csapat alakulna. Ebbe benne lennének elsősorban az ott, az adott 

körzetben a helyi képviselők, akik maguk mellé választanának - ha abba a körzetbe lakik - egy 

országgyűlési képviselőt, vagy bármely más neves közéleti szentendrei személyiséget, akár egy 

díszpolgárt, akár egy PRO URBE-díjast, vagy más köztiszteletben álló személyt, maguk mellé 

vennének még egy civil egyesületet, és együtt megkezdenénk a város kitakarítását. Ez a 

csapatonként száz, összesen több száz civil ember együttműködése nagyon jelentős lehet, és 

úgy érzem, hogy példamutató lehet a későbbiekre nézve is. A VSz. Rt. majd rendelkezésünkre 

áll hasznos kellékekkel, hogy ezt közösen le tudjuk bonyolítani, az összegyűjtött szemetet a 

nap végén majd elszállítják. Szeretném, hogy ha ez az akció ténylegesen egy hagyománnyá 

válna, s a jövőben minden évben összefognánk, s ez is bizonyítaná azt, hogy Szentendrén 

egység van, és erő van, és a közös, jó célért érdemes megmozdulnia a városnak. Most itt az 

idő tehát, hogy együtt megváltoztassuk Szentendrét. Én, mint 25000 szentendrei városlakónak 

szolgája, polgármestere, a következő hónapban minden tettemben ezt a meggyőződést 

szeretném érvényesíteni. Ha ugyanis sikerül, akkor elmondhatjuk majd, hogy ma jó itt élni, de 

holnap még jobb lesz. Köszönöm a bizalmukat. Végül engedjék meg, hogy egy pár személyes 

mondatot is elmondjak. Remélem megbocsátják nekem, hogy azon kívül, hogy most 

polgármesterré választottak, elsősorban apa, férj, gyermek és unoka vagyok. Köszönöm Dietz 

László nagybátyámnak, hogy a városszépítő munkája a halála után is követendő példát adott 

nekem. Köszönöm a szüleimnek, hogy úgy neveltek, hogy méltó lehessek erre a feladatra. 

Öcsémnek, hogy versenyre kényszerített, amelyben megedződtem. S különösen feleségemnek, 

aki biztos otthont adó kritikus, de megértő támogatást adott. A gyermekeimnek, hogy büszkék 

rám, s hogy az ő jövőjükért is van erőm dolgozni kedvenc városomban, Szentendrén. Kedves 

családom, köszönöm nektek, hogy a következő fél évben nemcsak veletek, hanem 

Szentendréért is dolgozhatok. Köszönöm!” 

 

Hankó László képviselő: a Szentendréért Frakció nevében sok sikert kíván Polgármester Úr 

elkövetkezendő munkájához. Reméli, hogy azokat a terveit, amelyeket felsorolt és amelyeket 

a kampányában megismerhettek, véghez is fogja vinni. A Szentendréért Frakció nevében 

felajánlja, hogy a munkában részt kívánnak venni és a város érdekében megpróbálnak 

együttműködni. Ehhez a munkához egészséget és sok erőt kívánnak.  

 

Zakar Ágnes képviselő: elmondja a maga és a mellette ülők nevében, megköszönve Hankó 

László képviselő támogató szavait, hogy mindenben segítik dr. Dietz Ferenc polgármester 

munkáját, köszönik, hogy a feladatot elvállalta, valamint köszönik Szentendrének, hogy 

bizalmat adott Polgármester Úrnak. Reményei szerint dr. Dietz Ferenc polgármester számíthat 

mind a 18 képviselőre.  

 

dr. Dietz Ferenc képviselő: megköszöni a támogató szavakat. További hozzászólás nem 

lévén az ülést 16.33 órakor bezárja.  

 

 

K. m. f. 

 

 

 

 Radványi G. Levente dr. Molnár Ildikó 

 alpolgármester jegyző 


