
 1 

Szám: 29/2006. 
 

JEGYZ�KÖNYV 
 

Készült Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
 2006. október 10-én (kedden) 18.00 órai kezdettel tartott alakuló ülésér�l 

 
 

Jelen lév� képvisel�k:  dr. Dragon Pál  korelnök,  dr. Dietz Ferenc polgármester,  Benkovits 
György, Dics� Zoltán, Fülöp Zsolt, Gulyás József,  Hajdu Gábor, 
Hidegkuti Gergely, Horváth Gy�z�, Kiss Károly, Kun Csaba, 
Magyar Judit, dr. Pázmány Annamária, Radványi G.  Levente, 
Simonyi György, Tolonics Gyula,  Trenka István és  Zakar Ágnes 
képvisel�k 

 
  
Hivatalból jelen 
van az ülésen:  dr. Molnár Ildikó jegyz�, Szabó Géza aljegyz�, dr. Gilly Sarolta  

HVB elnöke 
  
Tanácskozási joggal 
jelen van az ülésen:   Alföldiné Petényi Zsuzsanna f�építész, Bíró Nóra személyügyi 

referens, dr. Dóka Zsolt jogtanácsos,  dr. Gerendás Gábor 
irodavezet�, Gy�riné Franyó Éva bels� ellen�rzési vezet�,  Fekete 
János irodavezet�,  dr. Kirchhof Attila jogi, egészségügyi és 
min�ségügyi referens,  dr. L�rincz Andrea irodavezet�, Marosi 
Imréné,  dr. Pozsonyi  Szilvia jegyz�i referens, Puhl Márta 
irodavezet�, Sz�cs Imréné irodavezet�, Wetzlné dr. László Márta, a  
gyámhivatal vezet�je  

 
 
Az alakuló ülésen jelen vannak továbbá a város politikai, társadalmi, gazdasági  és civil 
szervezeteinek képvisel�i, valamint a lakosság részér�l mintegy  50 f�. 
A Képvisel�- testület alakuló ülését  dr. Dragon Pál  megválasztott képvisel�,  korelnök 
vezeti. 
 
dr. Dragon Pál képvisel�, korelnök: Szentendre város 2006. október 1-jén megválasztott 
Képvisel�-testületének alakuló ülését megnyitja. Megállapítja, hogy a  Polgármester és a 
Képvisel�-testület  valamennyi tagja jelen van, az ülés 18 f�vel határozatképes. 
A Himnusz elhangzása után üdvözli dr. Gilly Saroltát, a Helyi Választási Bizottság elnökét, 
az országgy�lés jelenlév� képvisel�it,  dr. Dietz Ferenc polgármester urat, a megválasztott 
önkormányzati képvisel�ket, a  Hivatal  munkatársait,   valamint az alakuló ülést jelenlétével 
megtisztel� valamennyi vendéget. 
Ismerteti a meghívóban szerepl� napirendi pontokat, melyet a képvisel�k kézhez kaptak. A  
napirendi pontokkal   kapcsolatban kérdés,  észrevétel nem  érkezik, így  szavazásra bocsátja a 
napirendet. 
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Szavazás eredménye 
 

#: 1669   Száma: 2006.10.10/0/0/ 
Ideje: 2006.okt..10 18:13 
Típusa: Nyílt 
Rendelet; Elfogadva 
Min�sített szavazás 
 
Tárgya:  
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
Benkovits György Igen - 
Dics� Zoltán Igen - 
dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 
dr. Dragon Pál Igen - 
Fülöp Zsolt Igen - 
Gulyás József Igen - 
Hajdu Gábor Igen - 
Hidegkuti Gergely Igen - 
Horváth Gy�z� Igen - 
Kiss Károly Igen - 
Kun Csaba Igen - 
Magyar Judit Igen - 
dr. Pázmány Annamária Igen - 
Radványi G. Levente  Igen - 
Simonyi György Igen - 
Tolonics Gyula Igen - 
Trenka István Igen - 
Zakar Ágnes Igen - 
 
     
dr. Dragon Pál  képvisel�, korelnök: megállapítja, hogy a Képvisel�-testület 18 igen  
szavazattal a napirendet  egyhangúlag  elfogadta.  
 
 

N A P I R E N D :  
 
 

 T á r g y :  E l � a d ó :  
   
1. Szóbeli tájékoztató a 2006. október 1-jei 

önkormányzati választások eredményér�l 
 

dr. Gilly Sarolta  
HVB elnök 
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2. A megválasztott képvisel�k eskütétele, a 
megbízólevelek átadása 
 

dr. Gilly Sarolta  
HVB elnök 

3. Polgármester eskütétele, megbízólevelének 
átadása 
 

dr. Gilly Sarolta  
HVB elnök 

4. El�terjesztés a polgármester illetményének 
megállapítására 
 

dr. Dragon Pál 
korelnök 

5. El�terjesztés az alpolgármester 
megválasztása, illetményének megállapítása 
tárgyában  
TITKOS SZAVAZÁS (Ötv. 34. § (1) 
bek.) 
 

dr. Dietz Ferenc 
polgármester 

 
 
 
 
dr. Dragon Pál képvisel�, korelnök:  felkéri  dr. Gilly Saroltát,   a Helyi Választási 
Bizottság elnökét, hogy az els� napirendi pont keretében ismertesse a  2006. október 1-jén  
megtartott helyi és kisebbségi önkormányzati képvisel�k és polgármesterek választásról 
készült jelentést. 
 
 
1.  Tájékoztató a  2006. október 1-jei helyi önkormányzati képvisel�, polgármester, 

kisebbségi önkormányzati képvisel� választás eredményér�l 
 El�adó:  dr. Gilly Sarolta, a Helyi Választási Bizottság elnöke  
 
 
dr. Gilly Sarolta, a Helyi Választási Bizottság elnöke:  köszönti a megjelenteket,  ismerteti 
a választás eredményét.  
A Magyar Köztársaság Elnöke 2006. október 1-jére t�zte ki a önkormányzati képvisel�k és 
polgármesterek választását, továbbá a Helyi Választási Bizottság a jogszabályok 
rendelkezései szerint a helyi kisebbségi önkormányzati képvisel�k választását ugyanerre a 
napra t�zte ki.  
Az önkormányzati képvisel�k és polgármesterek választása a helyi közélet egyik legfontosabb 
eseménye, amely 4 évre meghatározza a település életét. Szentendre Város 
Önkormányzatának Képvisel�-testületének létszáma 18 f�, ebb�l 10 képvisel� egyéni 
választókerületb�l, 7 képvisel� kompenzációs listáról került megválasztásra, a testület tagja a 
polgármester is.  
A választások lebonyolításában különböz� választási szervek m�ködtek közre, a Helyi 
Választási Bizottság és a Szavazatszámláló Bizottságok.  
 
A választások el�készítését, szervezését és informatikai feladatait a jegyz� vezetésével 
m�köd� Helyi Választási Iroda látta el. A Szentendre Helyi Választási Iroda (továbbiakban: 
HVI) egyes feladatait a választás szempontjából  hozzá tartozó 12 község tekintetében is 
ellátta. A HVI segítette a Helyi Választási Bizottság munkáját és készítette el� üléseit. 
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A Helyi Választási Bizottság (továbbiakban: HVB) a képvisel�-testület által választott 3 
rendes, valamint 2 póttagból, valamint a jelöl� szervezetek által delegált tagokból állt. 
Kezdetben a 3 állandó tag látta el a bizottságra jogszabály által rá rótt feladatokat, azonban 
tagjai folyamatosan gyarapodtak, a nyilvántartásba vett jelöl� szervezetek számának 
növekedésével. A választás napján már teljes létszámban (8 f�) végezte munkáját. A HVB 
nem csupán a helyi képvisel�k és polgármesterek választásával, hanem az általa kit�zött 
települési kisebbségi önkormányzati  választásokkal  kapcsolatos feladatokat is ellátta.  
 
A HVB döntött a polgármester-, az egyéni választókerületi jelöltek, kompenzációs listák, 
valamint a csak Szentendrén jelöltet állítani kívánó jelöl� szervezetek  nyilvántartásba 
vételér�l. Eljárása során 3 képvisel�-jelöltet nem vett nyilvántartásba, tekintettel arra, hogy 
ezen jelöltek nem feleltek meg a jogszabályban el�írt feltételeknek, valamint 1 
nyilvántartásba vett képvisel�-jelölt lemondott jelöltségér�l. 
 
A bizottság feladatai közé tartozott a szavazólapok adattartamának jóváhagyása, valamint a 
benyújtott kifogások elbírálása is. A választás során a HVB összesen 160 határozatot hozott. 
Az országgy�lési választásokhoz képest a szavazás napján kevesebb kifogás, bejelentés 
érkezett, ezért a szavazás napján csupán 6 esetben kellett a bizottságnak döntést hoznia. A 
bejelentések els�sorban a választási plakátok elhelyezésére, valamint választási plakátok 
megrongálására, választási szórólapok terjesztésére vonatkoztak, illetve a  mozgóurnás 
szavazás bizonyos esetekben történ� elmaradásával voltak kapcsolatosak. 
 
A HVB határozatai ellen 3 esetben érkezett fellebbezés, melyb�l az egyik esetben a Területi 
Választási Bizottság helyt adott a fellebbezést benyújtójának, a másik 2 esetben a fellebbezést 
bizonyítékok hiányában elutasította. 
 
Összefoglalóan elmondható, hogy választással kapcsolatos feladatokat a HVB megfelel�en le 
tudta bonyolítani, a HVB tagok hatékonyan, és jól együttm�ködtek egymással, illetve a HVI 
tagjaival egyaránt. A választási kampány csendben, és békésen zajlott a városban. 
 
Az önkormányzati képvisel�k és a polgármester megválasztása 21 szavazókörben történt, míg 
a kisebbségi önkormányzati képvisel�k választására önálló szavazókört jelölt ki a HVI 
vezet�je, mely a város egészére kiterjed�en látta el faladatát.  
 
Szentendrén a választások el�készítése és végrehajtása a törvényi el�írásoknak megfelel�en 
történt. A választások során 2 polgármesterjelölt, 58 egyéni választókerületi képvisel�jelölt és 
34 kisebbségi önkormányzati képvisel�jelölt került nyilvántartásba-vételre. 
 
Kompenzációs listát állított az Együtt Szentendréért Egyesület; a JOBBIK Magyarországért 
Mozgalom - Párt– Nemzeti-Konzervatív Kör; az MSZP; a Polgári Koalíció (FIDESZ- Magyar 
Polgári Szövetség, Magyar Demokrata Fórum, Kisgazda Polgári Egyesület, 
Kereszténydemokrata Néppárt, Magyar Kereszténydemokrata Szövetség, FIDELITAS, 
Szentendrei Pet�fi Kulturális és Hagyomány�rz� Egyesület), a Szentendre-Dunakanyar 
Kisgazda Polgári Egyesület, az SZDSZ a Magyar Liberális Párt- Szentendre Közéleti 
Kulturális Egyesület.  
 
Polgármester megválasztása: 
A városban a választás napján a névjegyzékbe 19.399 f� szerepelt, szavazóként 10.396 
választópolgár jelent meg, ez a választópolgárok 54 %-a.  
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A leadott érvényes szavazatok száma 10.168 db. A választópolgárok 6880 érvényes 
szavazattal dr. Dietz Ferencet a Polgári Koalíció jelöltjét választották meg a város 
polgármesterének. 
A polgármester jelöltekre leadott szavazatok összesítése a következ�k szerint alakult: 
 
 

 Jelölt neve Jelöl� 
szervezet(ek) 

Kapott 
érvényes 
szavazat 

% 

1. dr. Dietz Ferenc Polgári Koalíció 6880 68 
2. Radványi G. Levente MSZP 3288 32 
 
Az egyéni választókerületben megválasztott képvisel�k: 
 
Az 1. számú választókerületben a Polgári Koalíció jelöltje Tolonics Gyula 693 
a  2. számú választókerületben a Polgári Koalíció jelöltje Kun Csaba 473 
a  3. számú választókerületben a Polgári Koalíció jelöltje Dics� Zoltán 342 
a  4. számú választókerületben a Polgári Koalíció jelöltje Zakar Ágnes 741 
az 5. számú választókerületben a Polgári Koalíció jelöltje Horváth Gy�z� 414 
a  6. számú választókerületben a Polgári Koalíció jelöltje Kiss Károly 394 
a  7. számú választókerületben a Polgári Koalíció jelöltje Fülöp Zsolt 554 
a  8. számú választókerületben a Polgári Koalíció jelöltje dr. Pázmány Annamária 625 
a  9. számú választókerületben a Polgári Koalíció jelöltje Hidegkuti Gergely 699 
a 10. számú választókerületben a Polgári Koalíció jelöltje dr. Dragon Pál 917 érvényes 
szavazattal került megválasztásra. 
 
 
 
Kompenzációs Listáról bejutott képvisel�k: 
 
 Kompenzációs lista neve Töredékszavazatok 

száma 
Megszerzett 
mandátumok 

száma 

Be nem töltött 
mandátumok 

száma 
1. SZDSZ - Közéleti Kulturális 

Egyesület  
929 2 0 

2. MSZP 2259 4 0 
3. JOBBIK – Nemzeti  287 0 0 
4. EGYÜTT SZENTENDRÉÉRT 645 1 0 
5. DUNAKANYAR KPE. 147 0 0 
6. Polgári Koalíció 0 0 0 
 
A kompenzációs listán megválasztott képvisel�k száma: 7 f� 
 
Kompenzációs listán az MSZP 2259 töredékszavazattal 4 mandátumot szerzett, ennek alapján 
Radványi G. Levente, Benkovits György, Magyar Judit, Trenka István lett még a Képvisel�-
testület tagja.  
Az SZDSZ- Közéleti Kulturális Egyesület 929 töredékszavazattal 2 mandátumot szerzett, így 
err�l a listáról Gulyás József, Simonyi György került be a Képvisel�-testületbe.  
Az Együtt Szentendréért Egyesület 645 töredékszavazattal 1 mandátumot szerzett, mellyel 
Hajdu Gábor került megválasztásra.  
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Kisebbségi Önkormányzatok: 
A kisebbségi önkormányzati választások a jogszabályi változások miatt a korábbi évekt�l 
eltér�en kerültek lebonyolításra. A magukat különböz� kisebbséghez tartozónak valló 
polgárok július 15-ig kérhették felvételüket a kisebbségi  választói jegyzékbe. 
A kisebbségi önkormányzati választáson cigánynak 116 választópolgár vallotta magát, 
szavazóként 83 f� jelent meg. Két jelöl� szervezet képviseltette magát, Magyarországi 
Cigányok Demokratikus Szövetsége (MCDSZ) 6 jelölttel és „Lungo Drom” Országos Cigány 
Érdekvédelmi és Polgári Szövetség (Lungo Drom) 7 jelölttel.  
A horvát kisebbségi névjegyzéken 75 választópolgár szerepelt, akik közül 62-en jelentek 
meg a szavazáson. Az 5 horvát kisebbségi jelöltet a Magyarországi Horvátok Szövetsége 
indított a választáson. 
45 választópolgár vallotta magát a német kisebbséghez tartozónak, a választáson 31 f� vett 
részt. A választópolgárok két jelöl� szervezet jelöltjei közül választhattak, az Észak 
Magyarországi Német Önkormányzatok Szövetsége, Egyesület (ÉMNÖSZ) 7 jelöltje és a 
Német Óvoda és Iskola Egyesület 4 jelöltje szerepelt a szavazólapon. A jelöltek közül Kovács 
Lajos (Német Óvoda és Iskola Egyesület) és Jámbor Ferenc (ÉMNÖSZ) 14-14 szavazatot 
kapott közöttük a Helyi Választási Bizottság sorsolással döntötte el a mandátum sorsát. A 
sorsolás eredményeként Jámbor Ferenc lett a Német Kisebbségi Önkormányzat ötödikként 
bejutó képvisel�je.  
Szerbnek 55 állampolgár vallotta magát, szavazóként 36 f� jelent meg. A Szentendrei Szerb 
Klub Kulturális Egyesület 5 jelölttel indult a választáson. 
 
Cigány Kisebbség 
 
Név Jelöl� szervezet(ek) Kapott érvényes 

szavazat 
% 

Endrei Zoltán MCDSZ 52 14 
Lakatos Kálmán MCDSZ 51 14 
Német András MCDSZ 50 14 
Német Vince MCDSZ 50 14 
Lakatos Gyula MCDSZ 49 13 
 
 
Német Kisebbség 
 
Név Jelöl� szervezet(ek) Kapott érvényes 

szavazat 
% 

Zauer Gábor Német Óvoda és 
Iskola Egyesület 

19 14 

Dr. Bindorffer 
Györgyi 

ÉMNÖSZ 16 12 

Karakas Károly Péter Német Óvoda és 
Iskola Egyesület 

15 11 

Czveiber Ferenc ÉMNÖSZ 15 11 
Jámbor Ferenc ÉMNÖSZ 14 10 
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Horvát Kisebbség 
 
Név Jelöl� szervezet(ek) Kapott érvényes 

szavazat 
% 

Szautner Katalin Magyarországi 
Horvátok Szövetsége 

55 23 

Benkovits György Magyarországi 
Horvátok Szövetsége 

51 21 

Valentin János  Magyarországi 
Horvátok Szövetsége 

48 20 

Burics Veronika Magyarországi 
Horvátok Szövetsége 

44 18 

Weszelits András Magyarországi 
Horvátok Szövetsége 

41 17 

 
 
Szerb Kisebbség 
 
Név Jelöl� szervezet(ek) Kapott érvényes 

szavazat 
% 

Margaritovits 
Milenkó 

Szentendrei Szerb 
Klub Kulturális 
Egyesület 

30 24 

Vukovits Koszta Szentendrei Szerb 
Klub Kulturális 
Egyesület 

26 21 

Vukovits Dusán Szentendrei Szerb 
Klub Kulturális 
Egyesület 

24 19 

Kosznovszki Zorica Szentendrei Szerb 
Klub Kulturális 
Egyesület 

22 18 

Sztankovics Nándor Szentendrei Szerb 
Klub Kulturális 
Egyesület 

22 18 

 
A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény 30/D §. (1) 
bekezdése értelmében „a megválasztott települési kisebbségi önkormányzat testületének 
alakuló ülését a helyi választási bizottság elnöke a választást követ� 15 napon belülre hívja 
össze.” Mely kötelezettségének eleget téve 2006. október 11-re és 12-re (szerdára, 
csütörtökre) hívta össze a kisebbségi önkormányzatok alakuló ülését. 

 
 

dr. Dragon Pál képvisel�, korelnök: megköszöni dr. Gilly Saroltának, a HVB elnökének  
tartalmas  és minden  részletre kiterjed�  tájékoztatóját.   A második napirendi pont keretében 
a megválasztott képvisel�k eskütételére és a megbízólevelek átadására kerül sor.  
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2. A megválasztott képvisel�k eskütétele, a megbízólevelek átadása 
El�adó: dr. Gilly Sarolta   HVB elnök 

 
 
dr. Gilly Sarolta   HVB elnök:  felkéri a Képvisel�testület tagjait az Önkormányzati Törvény 
19. § (1) bekezdésében el�írt eskü letételére.  
 
A Képvisel�testület tagjai az alábbi szöveg� esküt teszik: 
 
 
Az eskü szövege: “Én … esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz, annak 
népéhez h� leszek, az Alkotmányt és az alkotmányos jogszabályokat megtartom, az állami és 
szolgálati titkot meg�rzöm, megbizatásomhoz híven pártatlanul lelkiismeretesen járok el és 
legjobb tudásom szerint minden igyekezetemmel Szentendre javát szolgálom.” 
 
 
dr. Dragon Pál korelnök  felkérésére dr. Gilly Sarolta   a Választási 
Bizottság elnöke  név szerint hívja ki az esküt tett  képvisel�ket, és átadja 
számukra a  megbízólevelet. 
 
 
 
3. Polgármester eskütétele, megbízólevelének átadása 
    El�adó: dr. Gilly Sarolta  HVB elnök 
 
 
dr. Dragon Pál képvisel�, korelnök:  tájékoztatja a Képvisel�-testületet, hogy a helyi 
önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 32. §-a  el�írja, hogy a   
megválasztott Polgármester  a Képvisel�-testület el�tt esküt tegyen. Felkéri  dr. Gilly Saroltát, 
hogy eskesse fel   dr. Dietz Ferenc polgármester  urat.   
 
Az eskü szövege: “Én. … esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz, annak 
népéhez h� leszek, az Alkotmányt, és az alkotmányos jogszabályokat megtartom, az állami és 
szolgálati titkot meg�rzöm, megbizatásomhoz híven pártatlanul, lelkiismeretesen járok el és 
legjobb tudásom szerint minden igyekezetemmel Szentendre javát szolgálom.” 
 
Az eskütétel után dr. Gilly Sarolta,  a Helyi Választási Bizottság elnöke adja át a 
megbízólevelet  dr. Dietz Ferenc polgármester  úr részére. 
 
dr. Dragon Pál képvisel�, korelnök:   az ünnepélyes eskütétel után felkéri a Polgármestert, 
tartsa meg székfoglalóját és mondja el üdvözl� beszédét.   
 
dr. Dietz Ferenc polgármester:  köszöni a  választópolgároknak az önkormányzati 
választások során tanúsított bizalmát, hangsúlyozva, hogy a megtiszteltetés egyúttal milyen 
felel�sséggel  jár.  Köszöni, hogy oly sok választópolgár tartja  fontosnak Szentendre 
fejl�dését, hisz a lakosság  mintegy 54%-a  jelent meg a választáson.  Köszöni azt is, hogy a 
választási id�szakot megel�z�  "morális szmog"   ellenére  maga a választás példamutató 
módon zajlott le.  Külön köszöni a munkában részt vev�knek a  szakszer� segítségnyújtást.  
Jegyz� Asszonynak,   a Választási Bizottságnak, a  választásban részt vev� valamennyi 
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ülnöknek, kampányf�nökének, kommunikációs tanácsadójának, valamennyi közrem�köd�nek 
mindazt a segítséget, amit  produkáltak.  
Tavasszal az id�szakos  megválasztása után  rendrakást és  fejl�dést ígért a városban.   
Azonnal nekiláttak a feladatoknak: átadásra került a "Barcsay Iskola", felgyorsult a gát- és 
csatorna építés.   Megújították a kommunikációs formát,  azért, hogy a lakosság bizalmát 
élvezhessék.  Ezek közé tartozik a díszterem közepén elhelyezett Városkönyv,  amibe a 
kezdetek óta nagyon sok bejegyzés  és észrevétel került.   Beindult a Zöldszám, a Város 
Honlapja rendszeres frissítés alatt áll,  valamint  beindult a  Városháza  dolgozóival 
együttm�ködésben a "Városháza házhoz  jön"  fórumsorozat is. Az ott elhangzott javaslatokat 
igyekeznek beépíteni a mindennapokba. Emellett nagyon fontos segítséget kaptak a 
városlakóktól,  hiszen az elindított  "Szentendre   Örökbefogadási Program"  keretében  
nagyon sokan csatlakoztak ahhoz a  közös célhoz,  hogy   Szentendre természeti  és kulturális 
kincseib�l minél többet tudjanak   meg�rizni  a jöv� számára.   
Meg kell említeni az  EU  Gazdasági Napok rendezvényt, majd a Városmarketing 
Konferenciát,  ahol  az országos hír� el�adók mellett számos  helyi vállalkozó és civil  
szervezet    m�ködött együtt velük.  
Értéket visel a "Szentendre éjjel-nappal nyitva"  program, mely  a város közös sikereként 
könyvelhet� el.  
Mindezek mellett  az elmúlt id�szak értékelése során külön ki kell emelni az  árvízi védekezés 
során tanúsított h�sies összefogást.  
Úgy véli nem csak az elhangzottakat lehet a szép  eredmények közé sorolni, hanem azt a 
fejl�dést is, ami a  Városházán tapasztalható.  Valamennyien tapasztalták  az épületbe való 
belépéskor, hogy  kissé nehézkes a   közlekedés a folyosókon, mert megkezd�dött a 
Városháza felújítása.   
Úgy gondolja, ha elkezd�dik egy  városteremt� - városfejleszt� munka,  mindezt úgy kell 
véghez vinni,  hogy  közben a  hagyományokra is tekintettel  kell lenni. El�ször a  sz�kebb, 
saját    környezetünkkel, a saját munkahelyünkkel kell kezdeni,  mert ezzel is példát lehet 
mutatni  mások számára. Különösen fontos a felújításnál, hogy itt  is    megvalósult a városi 
összefogás. A  díszterem frissen felcsiszolt és lakkozott  parkettája, a  kifestett falak mind azt 
mutatják, hogy  Szentendre pénzintézetei  közrem�ködésével megvalósulhatók ezek a régóta 
húzódó  feladatok is.  A folyosón lerakott k� és az átalakított mosdó  a helyi vállalkozók 
érdeme is, hisz jelent�s összeggel  egészítették ki a  Városházi pénzt.  Ezúton is köszöni 
minden közrem�köd�nek a segítséget.  
Fontos tény továbbá az, hogy a civil kezdeményezések mellé tudtak állni, hiszen amikor 
beindult  a  "Szentendre éjjel-nappal"  rendezvény, akkor  támogatni tudták.  Szintén  ehhez 
kapcsolódó  eredmény az újonnan megalakított  Mecénás díj, melyet azért hoztak létre, hogy a 
várost segít� magánszemélyeket díjazni tudják, köszönetképpen ki tudják tüntetni az arra 
legérdemesebbeket. A díj els�ként 2007.  januárjában kerül kiosztásra.    
Visszanyúl márciusi beiktató beszédéhez, ahol  az él� klasszikus, Benkovits György  
internetes  honlapjáról  idézett néhány gondolatot. Ismét t�le  származik egy gondolatot, mely 
megragadt benne.  
A város irányítása, olyan, mint  a zenekarban való játszás. Ahol folyamatosan vannak 
feladatok, folyamatosan oda kell figyelni  minden egyes zenészre.  Ha a karmester csak az 
egyik szekcióra figyel,  és hátat fordít az egyharmadának, el�fordulhat,  hogy hangok falsok 
lesznek, és nem lesz olyan tökéletes az egész hangzás.  
Tökéletesen egyetért Benkovits György  képvisel�-társával.  Valóban oda kell figyelni  
minden hangra, pontosabban minden igaz hangra, hogy ténylegesen az igaz hangok szóljanak 
és ne a fals hangok.    
Már említette  a díszterem közepén elhelyezett  Városkönyvet,  mely nem csak azért került 
ide, hogy látható legyen a maga kézzelfogható  valóságában, hanem  azért is, hogy 
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érzékelhet�vé tegye azt a sok  benne lev� javaslatot, észrevételt, s�t  olykor  épít� kritikát is, 
melyek az utóbbi id�ben érkeztek. A kézzelfoghatóságot hangsúlyozza, szemben a beindított 
"Zöld számmal" melynél magnóra  jelentkeznek be a hívók.  A Városkönyv, ez az  
ötlethalmaz  a Várost is jelképezi, ezért is helyezték el  középen.  Mindenkihez   egyforma 
közel, jelezve ezzel azt is, hogy a  felel�sség is egyforma, akár a Városkönyvhöz való 
közelség.  Valamennyi képvisel�nek,  akik a testületben m�ködnek, azért,  hogy  munkájuk 
legjavát   adják az elkövetkezend� id�ben.  Úgy véli, ebben mindenki partner lesz. Nem az a 
dönt�, hogy  bizottsági, vagy elnöki helyek  hogyan  jutnak  kiosztásra, hanem az, hogy 
párthovatartozásra való  tekintet nélkül együttm�ködik minden jó szándékú képvisel�, és az,  
hogy  milyen koncepciókat, hasznos javaslatokat tud letenni az asztalra.  Valamint az számít 
még, hogy azokat hogyan tudják együttesen feldolgozni és elfogadni.  Minden javaslatra 
nyitottak lesznek, bárkit�l érkezik is. Továbbra is  figyelembe véve és felhasználva  a 
lakosságtól érkezett  javaslatokat is. Nem lesznek  viszont partnerek a folyamatos 
nemlegességre, tartózkodásra, és kritizálásra, a saját koncepció nélküli  ötletek hiányára. 
Szükség van az alappillért jelent�  tényez�k esetében az összefogásra. Ilyenek  a költségvetés, 
a  különböz� környezetvédelmi-, sport-, turisztikai  és egyéb koncepció,   mely lényeges és 
fontos a Város számára.  
Kérdés,  hogy végül mi kerüljön a Városkönyvbe,  hogyan nézzen ki 2010-ben a Város?  Mi 
lenne az, amit meg szeretnének  valósítani?  
Többször hivatkoztak a "Dumtsa Jen� Stratégiában" az egyik legfontosabb  elvre,  
amilyennek sokan szeretnék látni a várost.    A cél, hogy 2010-ben egy igazi, kreatív fejl�d� 
kisváros legyen Szentendre,   melyet méltán nevezhetnek a kistérség f�városának.  Amelyben 
megtalálható a zöld, a fiatal, az okos és a kulturált városnak a legfontosabb jellemz�i. Mi 
értend�  ezalatt?   
Zöld  város  - minél jobban ki kellene használni a Duna és a Pilis-hegység adta lehet�ségeket,  
folytatni kellene  a csatornázást,  el kéne fogadni és végigvinni egy környezetvédelmi 
programot.  
Fiatal  város - jelenti egyben  azt is a kifejezés, hogy meg kell reformálni a Város 
költségvetését,  egy olyan városi költségvetést,  ami hosszú évekre  biztosítja a  stabilitást, 
amire lehet alapozni a továbbiakban. 
Okos város - jelenti részben egy  fejlett intézményrendszer kialakítását,  valamint azt, hogy 
pártharcoktól  mentesen tudjanak a városért dolgozni, alkotó módon gondolkozni.  Az oktatási 
és a  szociális  rendszert a Kistérséggel összefüggésben kell végig gondolni.  
Kulturált város -  mindazt jelenti, amit az értékes  természeti,  jelent�s m�vészeti kincsek 
adnak.  Mindazt mutassák meg az idelátogatóknak,  különféle rendezvények keretében,   hisz 
méltán híres a Szentendrei Nyár,   és cél, hogy  ugyanilyen híres legyen a Szentendre éjjel-
nappal rendezvény is. Említhetné egyéb hagyományteremt� rendezvényeket.  
Mondhatná azt, hogy komoly ábrándkép ma még.  Ahhoz, hogy ezek az ábrándok ténylegesen  
megvalósuljanak, kevés a Hivatal és a néhány lelkes  rajongó. De az említett mondat nem t�le 
származik. 1957-ben  a Pest Megyei Hírlap Szentendre mellékletében jelent meg, és arra 
utaltak, bármilyen jó tervek születhetnek, ha nem állnak mögé,  akkor nem valósulhat meg.  
Úgy  érzi,  eddig nagy mértékben  kapott segítséget,   amiért köszönet jár minden 
városlakónak. Nagy lehet�ség el�tt áll a város,  de adott is  a  sok-sok  feladat, kiemelve  az 
Uniós lehet�ségeket, amiket a lehet� legjobban kell kihasználni.  
Ugyanilyen  nagy feladatok el�tt állt Dumtsa   Jen� és csapata, amikor arról döntöttek, hogy a 
város környékén lecsapolják a mocsarakat,   rendbe tegyék  város  pénzügyeit,  javítsák a 
tömegközlekedést a HÉV megindításával. Nekik sikerült!  Ha méltók kívánnak  lenni az 
el�dökhöz, össze kell fogni.  Javasolja: változtassuk meg együtt Szentendrét!  Ez volt a cél 
eddig is és ez lesz a továbbiakban is..  
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Ehhez kíván valamennyi képvisel�-társának  er�t, hitet, megértést,  összefogást,   a 
városlakóknak  nyugodalmas és dolgos hétköznapokat.  Kéri a támogató figyelmet,  kérve azt, 
hogy ugyanakkor  jelezzék a kritikát is, ha úgy vélik, hogy változtatásra váró feladat akadt,  a  
javaslatokat,  hogy azokat be lehessen építeni az elképzelésekbe.  
Mindazoknak pedig, akik nélkül ez nem valósulhatott volna meg,  úgy véli köszönettel 
tartoznak valamennyien,  a  biztos családi háttérért.  A gondolatsorban  saját családját emeli 
ki,   feleségét: Csillát, gyermekeit:  Dominicát és Kornélt,  és a szüleit. Az utolsó szó, a 
köszönet �ket illeti meg.  A beszéd végeztével virágcsokor átadása mellett a helyükön 
köszönti �ket. 
 
 
Miel�tt tovább folytatódik az ülés,  dr. Dietz Ferenc polgármester  a Helyi   Választási 
Bizottság   elnökét, dr. Gilly Saroltát is   virágcsokorral köszönti  
 
 
4.  El�terjesztés a polgármester illetményének megállapítására 
 El�adó: dr. Dragon Pál képvisel�, korelnök 
 
 
 
dr. Dragon Pál képvisel�, korelnök: felhívja képvisel� társai figyelmét arra, hogy a 
napirendi pont írásos anyagát az ülést megel�z�en kézhez kapták. Kiegészítésként utal a helyi 
önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990.évi LXV. törvény 33. §-ában foglaltakra, 
miszerint “a polgármester tekintetében a Képvisel�-testület gyakorolja a munkáltatói jogokat, 
munkabérét a jogszabály keretei között határozza meg. A polgármester az államigazgatási 
tevékenységéért a közszolgálati szabályok szerint felel�s.” 
Tájékoztatja a testületet, hogy az Ötv. 14. § (2) bekezdése értelmében a Képvisel�-testület 
döntéshozatalából kizárható az, akit az ügy személyesen érint. A kizárásról a Képvisel�-
testület min�sített többséggel dönt.  
Szavazásra bocsátja a polgármester szavazásból való kizárását az illetményének 
megállapításakor. 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1670   Száma: 2006.10.10/4/0/ 
Ideje: 2006.okt..10 18:56 
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elutasítva 
Egyszer� szavazás 
 
Tárgya:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 0 0.00 0.00 
Nem 15 83.33 83.33 
Tartózkodik 3 16.67 16.67 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
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Megjegyzés: 
Benkovits György Nem - 
Dics� Zoltán Nem - 
dr. Dragon Pál Nem - 
Fülöp Zsolt Nem - 
Gulyás József Nem - 
Hajdu Gábor Nem - 
Horváth Gy�z� Nem - 
Kiss Károly Nem - 
Kun Csaba Nem - 
Magyar Judit Nem - 
Radványi G. Levente Nem - 
Simonyi György Nem - 
Tolonics Gyula Nem - 
Trenka István Nem - 
Zakar Ágnes Nem - 
dr. Dietz Ferenc polgármester Tart. - 
Hidegkuti Gergely Tart. - 
dr. Pázmány Annamária Tart. - 
 
     
dr. Dragon Pál képvisel�, korelnök: megállapítja, hogy a testület nem zárta ki a 
Polgármestert a szavazás menetéb�l.  
Szavazásra bocsátja  a Polgármester illetményének megállapításáról szóló határozati 
javaslatot. 
  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1671   Száma: 2006.10.10/4/0/ 
Ideje: 2006.okt..10 18:56 
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszer� szavazás 
 
Tárgya:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 94.44 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 1 5.56 5.56 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Benkovits György Igen - 
Dics� Zoltán Igen - 
dr. Dragon Pál Igen - 
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Fülöp Zsolt Igen - 
Gulyás József Igen - 
Hajdu Gábor Igen - 
Hidegkuti Gergely Igen - 
Horváth Gy�z� Igen - 
Kiss Károly Igen - 
Kun Csaba Igen - 
Magyar Judit Igen - 
dr. Pázmány Annamária Igen - 
Radványi G. Levente Igen - 
Simonyi György Igen - 
Tolonics Gyula Igen - 
Trenka István Igen - 
Zakar Ágnes Igen - 
dr. Dietz Ferenc polgármester Tart. - 
 
     
dr. Dragon Pál képvisel�, korelnök:  megállapítja, hogy a testület támogatja a javaslatot és a   
következ� határozatot hozza:   
 

Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
248/2006. (X.10.) Kt. sz. határozata: 

 
 
Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testülete a polgármester illetményét a 
polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseir�l és az önkormányzati képvisel�k 
tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 3. § (2) bekezdésben foglaltak alapján  
 

dr. Dietz Ferenc polgármester illetményét 
2006. október 1. napjától 496.800 Ft összegben állapítja meg. 

 
Felkéri a Jegyz�t, hogy gondoskodjon a szükséges intézkedésekr�l. 
 
 
Felel�s: Jegyz� 
Határid�: azonnal  
 
 
dr. Dragon Pál képvisel�, korelnök:  a  továbbiakban átadja az ülés vezetését  dr. Dietz 
Ferenc polgármesternek.  
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5. El�terjesztés az alpolgármester megválasztása,  illetményének megállapítása 
tárgyában 
El�adó: dr. Dietz Ferenc polgármester  

 
 
dr. Dietz Ferenc polgármester:   az el�terjesztés valamennyi képvisel�-társának  kiküldésre 
került,  aminek  megfelel�en  lefolytatták az el�zetes egyeztetéseket.   A  határozati javaslat  
1. része tartalmazza  a  jelölést, mely szerint  Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-
testülete   Kun Csaba képvisel�t javasolja az  alpolgármesteri tisztségre,    a 2. rész  pedig 
ehhez kapcsolódóan az alpolgármesteri  illetmény megállapításról szól, mely az eddigi 
gyakorlat szerint  került megállapításra.  Az összeg  a   polgármesteri illetmény 90%-ában 
került meghatározva.    
Kérdezi Képvisel�-társait, hogy van-e az elhangzott  határozati javaslattal kapcsolatban 
észrevétel?    
Felhívja mind  Képvisel�-társai,  mind a Hivatal dolgozói  figyelmét arra,  hogy  a   
határozatról szóló döntés maghozatala   során titkos szavazást szükséges alkalmazni.   
Kérdés, hozzászólás nem lévén a határozati javaslatot az elhangzottak szerint szavazásra 
bocsátja. 
 

 
Szavazás eredménye 

 
#: 1672   Száma: 2006.10.10/5/0/ 
Ideje: 2006. okt. 10. 18:59 
Típusa: Titkos 
Határozat; Elfogadva 
Tárgya:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 83.33 83.33 
Nem 2 11.11 11.11 
Tartózkodik 1 5.56 5.56 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: titkos szavazás 
 
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: megállapítja, hogy a Képvisel�-testület a határozati 
javaslatokat elfogadta.   
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Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
249/2006. (X.10.) Kt. sz. határozata: 

 
Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
többször módosított 1990. évi XLV. törvény 34. (1) bekezdése alapján 2006. október 10. 
napjától  
 

 KUN  CSABA  
 

képvisel�t megválasztja alpolgármesternek a Képvisel�-testület megbízatásának id�tartamára.   
 
 
Felel�s: Jegyz� 
Határid�: azonnal  
 
 

Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
250/2006. (X.10.) Kt. sz. határozata: 

 
 
Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testülete  Kun  Csaba  alpolgármester 
illetményét a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseir�l és az önkormányzati 
képvisel�k tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 3. § (2) bekezdésben foglaltak 
alapján  
 

2006. október 10. napjától 447.100 Ft összegben állapítja meg. 
 
 
Felkéri a Jegyz�t, hogy gondoskodjon a szükséges intézkedésekr�l. 
 
 
Felel�s: Jegyz� 
Határid�: azonnal  
 
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: kérdezi  képvisel�-társait kívánnak-e hozzászólni az 
Egyebek napirendi pontban?     
 

Benkovits György  képvisel�:  a mellette ül�k nevében   gratulál  az  eredményekhez..   Idézi 
Polgármester Úr szavait az összefogásról,  amiben  egyforma  felel�sséget  említ.  Egyetért � 
maga is, Szentendrén érdemes összefogni a fejl�désért.  Azért, hogy  ne csak a felel�sség 
legyen egyforma,  de a   lehet�ségek is közelítsenek egymáshoz,  élve a testületi ülés  
ünnepélyes hangvételével, bejelenti a Szentendréért Frakció megalakulását. Folytatják annak 
hagyományát,   a  csoport  saját értékei mellett,  a szolidaritás,  igazságosság és az egyenl�ség 
értékei mellett a lokálpatriotizmust is a zászlajára t�zi.    A  frakció nyitott, bárki csatlakozhat 
hozzájuk. Vallják, hogy a  városért  való cselekvés, a  lokálpatriotizmus a legfontosabb dolog.   
Feladatuknak tekintik  a szentendreiek érdekei alapján a lakossággal való együttm�ködésen 
alapuló önkormányzati politizálást. Értékválasztásuk szerint baloldaliak, ezért vállalják a 
szabadság, egyenl�ség, igazságosság és a szolidaritás értékei alapján a kisemberek érdekeinek 
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képviseletét. Azokét is, akiknek nincsenek ügyvédeik, érdekeik érvényesítésére. Számukra a 
régi és új szentendreiek egyaránt fontosak, nem akarnak senkit, az alapján el�bbre vagy 
hátrébb sorolni, hogy mióta lakik Szentendrén, de fontos értéknek tartják a város sokszín� 
közösségének hagyományait. Eltökélten hiszik, hogy csak összefogással lehet és kell 
Szentendréért tenni. Ezért összefogást, munkát ajánlanak és vállalnak együtt és külön-külön is 
a közösség, Szentendre városa érdekében. 

Köszöni hogy meghallgatták, a további munkához jó egészséget és  sok sikert  kívánva 
mégegyszer gratulál mindannyiuknak.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:  a  Szentendréért Frakció megalakulásához els�ként gratulál. 
Értelmezése szerint a frakció vezetését Benkovits György  vállalta magára.  

Gulyás József  képvisel�: ügyrendi hozzászólást  kíván tenni az Alpolgármester 
megválasztása kapcsán, mert véleménye szerint   elmaradt egy fontos döntés. Titkos szavazás 
keretében  megválasztották az Alpolgármestert  egy határozattal, de   nem  döntöttek külön 
határozattal az illetményér�l.  Jegyz� Asszony véleményét kéri  kifejteni az ügyben. 

dr. Molnár Ildikó jegyz�:  tekintettel arra, hogy Polgármester Úr részletesen  ismertette  
mind az 1. mind pedig a 2. határozati javaslatot, azt  követ�en  megkérdezte a Képvisel�-
testület  tagjait, hogy van-e   észrevétele, módosító javaslata   bármely képvisel�nek.  Javaslat, 
észrevétel a határozat egyik részéhez sem érkezett, és a Polgármester  Úr által ismertetett  
határozati javaslatoknak megfelel�en  a két határozati javaslatról  egy  szavazással döntött a 
Képvisel�-testület.  

Zakar Ágnes képvisel�: gratulál Polgármester Úrnak és Alpolgármester Úrnak 
megválasztásuk  alkalmából.  A Polgári Koalíció nevében  a  szentendrei választóknak  
köszöni meg a bizalmat,   szeretetet,  a sok segítséget.  Érzik a feladat súlyát, igyekeznek 
esküjükhöz méltóan Szentendre érdekeit szolgálni.   Benkovits Györggyel egyetértve  
összefoglalja a közös testületi munka lényegét. Balogh László fest�m�vészt�l származó 
megállapítás: egy politika van: Szentendre.    Ehhez méltóan  szükséges képviselni a Várost 
mindannyiuknak.  A  Polgári Koalíció  és reményei szerint az egész testület.    

        
Kun Csaba alpolgármester: megköszöni a megtisztel� bizalmat,   és az elkövetkezend� 4 
évben igyekszik megszolgálni azt. Gratulál minden megválasztott képvisel�-társának és   dr. 
Dietz Ferenc polgármester  úrnak a  megválasztásához.  
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: további kérdés, hozzászólás nem lévén  az ülés ünnepélyes  
bezárásaként következzen a  Szózat. Köszöni a megjelenést. 
 
(A Szózat  elhangzását  követ�en  a Képvisel�-testület tagjait és  a megjelent vendégeket az 
el�térben egy pohár pezsg�vel történ� koccintásra invitálja.)  
 
 

K. m. f. 

dr. Dietz Ferenc         dr. Molnár Ildikó  
      polgármester         jegyz� 


