
 1 

Szám: 26/2006. 
 

JEGYZ�KÖNYV 
 

Készült  Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
2006. szeptember 12-én (kedden)  09.10 órai kezdettel tartott  ülésér�l 

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

dr. Dragon Pál,  Eszes Sándor, Hankó László,  Horváth Gy�z�, dr. 
Kiss László, Lakatos Pálné,  Magyar Judit, Simonyi György, Szeg� 
Eta, Zakar Ágnes és   Zsigmondi Éva   képvisel�k  

 
 
Távol vannak: Benkovits György, dr. Bindorffer Györgyi, Fülöp Zsolt, dr. Pázmány 

Annamária és Wachsler Tamás  képvisel�k   

Hivatalból jelen van 
az ülésen: dr. Molnár Ildikó jegyz�  és Szabó Géza aljegyz� 
 

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

referens, Fekete  János irodavezet�, Gy�riné Franyó Éva bels� ellen�r, 
dr. L�rincz Andrea,  Marosi Imréné, Puhl Márta és  Sz�cs Imréné 
irodavezet�k   

 
Tanácskozási joggal meghívottak:  
 
4.  sürg�sségi indítványhoz:      Perjéssy Barnabás SZEMMI   
 
8. napirendi ponthoz:  Takács Gábor  "AGY kuratóriumi elnök és  Vajda János, a   
Miniszterelnöki Hivatal Kistérségi megbízottja 
 
9. napirendi ponthoz:       Tóth János  VOLÁNBUSZ Rt. térségi menedzsere 
 
10. napirendi ponthoz:     Radányi Lászlóné, Radányi Magdolna, és Lazri Noureddine  
 
13. napirendi ponthoz:     Gulyás József  Pest Megyei Közgy�lés  alelnöke  és dr. Szép Tibor 
f�jegyz� 
 
14. napirendi ponthoz:     Szebeni Lajos Püspökmajor Lakótelep Baráti Kör szakért�je  
 
16. napirendi ponthoz:     Horváth Gusztáv a VSz. Rt. cégvezet�je  
 
37. napirendi ponthoz:     Takácsné Sz�k Mária   
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dr. Dietz Ferenc polgármester:  köszönti a megjelenteket, megnyitja a Képvisel�-testület 
ülését. Egyúttal kéri a képvisel�ket, hogy kapcsolják be a szavazógépüket. Próbaszavazást kér 
a jelenlét   ellen�rzéséhez.    
  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1564   Száma: 2006.09.12/0/0/ 
Ideje: 2006.szept..12 09:29 
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszer� szavazás 
Tárgya:  
 
 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 11 84,62 61,11 
 
Nem 2 15,38 11,11 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 13 100.00 72,22 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 5   27,78 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 
dr. Dragon Pál Igen - 
Eszes Sándor Igen - 
Hankó László Igen - 
dr. Kiss László Igen - 
Lakatos Pálné Igen - 
Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 
Simonyi György Igen - 
Szeg� Eta Igen - 
Zakar Ágnes Igen - 
Zsigmondi Éva Igen - 
Horváth Gy�z� Nem - 
Magyar Judit Nem - 
Benkovits György Távol - 
dr. Bindorffer Györgyi Távol - 
Fülöp Zsolt Távol - 
dr. Pázmány Annamária Távol - 
Wachsler Tamás Távol - 
 
dr. Dietz Ferenc polgármester:  a próbaszavazás után megállapítja, hogy a testület   13 f�vel 
határozatképes.    
 
Lakatos Pálné képvisel�:  a napirendi pontok sorrendjére vonatkozóan  javasolja:  
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 a  VSz Zrt  cégvezet�jének  elfoglaltsága miatt az  5. El�terjesztés a  távh�szolgáltatás 
legmagasabb hatósági díjairól szóló, többször módosított 36/2003. (VI.18.) Önk. sz. 
rendelet módosításáról; 
6.  El�terjesztés a Városi Szolgáltató Zrt. célvizsgálatáról szóló vizsgálati jelentésr�l; 
7. El�terjesztés közterület min�sítés� ingatlanokat érint� telekalakítás jóváhagyásáról -
Uszoda  cím�  napirendi pontokat az ebédszünet után  tárgyalja a testület.   
        
Magyar Judit képvisel�:  javasolja, hogy a  8. számú  "El�terjesztés a Közm�vel�dési, 
Kulturális és Városmarketing Kht. alapításának elveir�l, a Kht. ügyvezet�i igazgatói 
pályázatának kiírásáról, valamint Szentendre M�vel�dési és M�vészeti Intézményei 
költségvetési szerv megszüntetésének menetrendjének elfogadásáról"  szóló napirendi 
pontot vegyék le az ülés napirendjér�l,  mivel  a Költségvetési,  Pénzügyi és 
Vagyongazdálkodási Bizottság   nem   tárgyalt az  ügyben, és a téma  fontosságára való 
tekintettel  azt mindenképp szükségesnek tartja.  
 
dr. Kiss László képvisel�:   napirendek közötti sorrendcserét javasol a következ� szerint: 
 a  37. napirendi pontot,  az "El�terjesztés az Óbuda Tsz-szel kötend� megállapodásról"  
címmel,  javasolja  4.-ként tárgyalni. 
 
Simonyi György képvisel�:  a 10-es számú  "El�terjesztés az Európai Gazdasági Térség 
(EGT) és a Norvég Alap által kiírt pályázat 2000 Szentendre, Régi Egészségház Bükkös-
part 36-38. szám alatti m�emlék épületének felújítására" cím�    el�terjesztést javasolja   
levenni   az ülés  napirendjér�l, mivel el�készítetlennek tartja.  
Továbbá kéri, hogy   a  " Pest Megyei Önkormányzattal, a "Castrum  projekttel" 
kapcsolatban kötend� együttm�ködési megállapodásról" címmel bekerült sürg�sségi 
indítvány tárgyalása   hozzávet�legesen délután 13 óra körül  kerüljön megtárgyalásra, mert a 
napirendi ponthoz  akkor érkezik   Gulyás József  országgy�lési képvisel�, a Pest Megyei  
Közgy�lés alelnöke.   
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: jelzi, hogy a napirendi pont tárgyalása 13-14 óra közt 
esedékes,   az ebédszünett�l is függ az  id�pont  pontos   meghatározása. 
 
Zakar Ágnes képvisel�: a meghívóban 11-ként szerepel az  "El�terjesztés Szentendre 
Város Önkormányzat Képvisel�-testületének Szentendre város közigazgatási határán 
belüli helyi autóbusz közlekedés legmagasabb díjtételeinek megállapításáról szóló 
23/2003. (V. 19.) Önk. sz. rendelet módosításáról".   A meghívott vendégre való tekintettel 
javasolja   vegyék el�re a napirendi pont tárgyalását.  
Véleménye szerint a  meghívó szerinti 10-es napirendi pont levétele  nem célszer�.  
 
Horváth Gy�z� képvisel�:   az  "El�terjesztés a  távh�szolgáltatás legmagasabb hatósági 
díjairól szóló, többször módosított 36/2003. (VI.18.) Önk. sz. rendelet módosításáról" 
cím�  5-össel sorszámozott   napirendi ponthoz meghívta Szebeni Lajos  szakért� urat,  aki 
jelen is van a teremben,  valamint Horváth Gusztáv a VSz. Rt. cégvezet�je is  itt tartózkodik, 
ezért szeretné, ha annak tárgyalását el�re venné a Képvisel�-testület.    
 
 
dr. Dietz Ferenc polgármester:  Lakatos Pálné képvisel� javaslata  szerint  a rendelet-
módosítás megtárgyalására délután kerüljön sorra, Képvisel� Úr pedig el�re venné. El kell 
dönteni melyik legyen.   
Kérdezi a VSz. Rt. cégvezet�jét és a Szakért� Urat, hogy  a  délutáni id�pontra  vissza 
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tudnak-e  jönni az ülésre?  
A választ megkapva jelzi, hogy a  délutáni id�pont megfelel mindkett�jüknek.  
 
Magyar Judit képvisel�:   kérése, hogy a napirend elfogadását követ�en  tartsanak  olvasási   
szünetet.   
 
dr. Dietz Ferenc polgármester:  támogatja az ügyrendi javaslatot. Elmondja, hogy  Máhr 
Attila  az Aranysárkány vendégl�   üzletvezet�je   kéri, hogy a szünet el�tt  néhány gondolatot 
megoszthasson a képvisel�kkel.    
A napirendek sorrendjére vonatkozó javaslatok közül az   5., 6. és a 7 napirendre érkezett 
javaslatot befogadja, miszerint  azt a blokkot  ebédszünet után  tárgyalja a testület.    
A 8-as napirendi  pont  levételével nem ért egyet, a Költségvetési,  Pénzügyi és 
Vagyongazdálkodási Bizottságnak  lett volna alkalma arra, hogy az ügyben  tárgyaljon.    
A 37-es számú  el�terjesztés  el�revételével egyetért, ez hozzávet�legesen dél körüli 
id�pontot jelent.    
A 10-es  napirendi pont levételét  szintén nem  támogatja, mert a  város mostani anyagi 
helyzetét tekintve  a pályázattal nyerhet� összeg segítene a  megoldásban.    
Befogadja a Castrum ügyével foglalkozó  sürg�sségi indítvány    délután  történ� 
megtárgyalását,   
és a 11.  napirendi pont  4-nek való el�revételét is.  
A  8. napirendi pont   levételére  vonatkozó javaslatot szavazásra bocsátja.    Az 
egyértelm�ség kedvéért jelzi, hogy aki igennel szavaz, azt támogatja, hogy ne vegyék fel a 
napirendek közé.  
 

 Szavazás eredménye 
 

#: 1565   Száma: 2006.09.12/0/0/ 
Ideje: 2006.szept..12 09:40 
Típusa: Nyílt 
Rendelet; Elutasítva 
Min�sített szavazás 
 
Tárgya:  
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 7 53,85 38,89 
Nem 6 46,15 33,33 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 13 100.00 72,22 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 5   27,78 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
Eszes Sándor Igen - 
Hankó László Igen - 
Magyar Judit Igen - 
Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 
Simonyi György Igen - 
Szeg� Eta Igen - 
Zsigmondi Éva Igen - 
dr. Dietz Ferenc polgármester Nem - 
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dr. Dragon Pál Nem - 
Horváth Gy�z� Nem - 
dr. Kiss László Nem - 
Lakatos Pálné Nem - 
Zakar Ágnes Nem - 
Benkovits György Távol - 
dr. Bindorffer Györgyi Távol - 
Fülöp Zsolt Távol - 
dr. Pázmány Annamária Távol - 
Wachsler Tamás Távol - 
 
dr. Dietz Ferenc polgármester:  mivel  min�sített többség szükséges annak  elfogadáshoz,  
hogy  valamely  el�terjesztést ne vegyék fel a napirendre, így  a  meghívóban szerepl� 8. 
számú napirendi pont marad a mai napirend  része.  Kéri Szabó Géza aljegyz�t, hogy  olvassa  
be az  SZMSZ ide vonatkozó részét a kételyek eloszlatása végett.   
 
dr. Dietz Ferenc polgármester:  következik a  10-es  napirendi  pont  levételére  vonatkozó  
javaslat, melyet nem támogat. Szavazásra bocsátja  a napirendr�l való levételét.  
 
 

  Szavazás eredménye 
 

#: 1566   Száma: 2006.09.12/0/0/ 
Ideje: 2006.szept..12 09:42 
Típusa: Nyílt 
Rendelet; Elutasítva 
Min�sített szavazás 
 
Tárgya:  
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 3 23,08 16,67 
Nem 10 76,92 55,55 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 13 100.00 72,22 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 5   27,78 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
Simonyi György Igen - 
Szeg� Eta Igen - 
Zsigmondi Éva Igen - 
dr. Dietz Ferenc polgármester Nem - 
dr. Dragon Pál Nem - 
Eszes Sándor Nem - 
Hankó László Nem - 
Horváth Gy�z� Nem - 
dr. Kiss László Nem - 
Lakatos Pálné Nem - 
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Magyar Judit Nem - 
Radványi G. Levente alpolgármester Nem - 
Zakar Ágnes Nem - 
Benkovits György Távol - 
dr. Bindorffer Györgyi Távol - 
Fülöp Zsolt Távol - 
dr. Pázmány Annamária Távol - 
Wachsler Tamás Távol - 
 
dr. Dietz Ferenc polgármester:  a Képvisel�-testület  nem támogatta az el�terjesztés 
napirendr�l való levételét.   
 
Szabó Géza aljegyz�: az  érvényben lev� SZMSZ 18. § (15) bekezdése szerint:   
"bármelyik képvisel�, illetve a napirendi pont el�adója a szavazás megkezdéséig javasolhatja 
a téma napirendr�l történ� levételét. A javaslatról a képvisel�-testület vita nélkül, min�sített 
többséggel határoz." Ezt a kitételt a  2006. áprilisi ülésen módosította a testület.  
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: a meghívóban szerepl� napirendek megtárgyalásán 
túlmen�en hét  további el�terjesztés megvitatását kéri. A sürg�sségi indítványok a 
következ�k: 
Sorban az els� "az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos 
korszer�sítése, felújítása és a laképületek környezete felújításának támogatásáról"  szóló 
sürg�sségi indítvány.   Szavazásra bocsátja  a napirendre vételét.  
   
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1567   Száma: 2006.09.12/0/0/ 
Ideje: 2006.szept..12 09:44 
Típusa: Nyílt 
Rendelet; Elfogadva 
Min�sített szavazás 
 
Tárgya:  
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 11 91,67 61,10 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 1 8,33 5,56 
Szavazott 12 100.00 66,66 
Nem szavazott 1   5,56 
Távol 5   27,78 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
Szeg� Eta Nem sz. - 
dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 
dr. Dragon Pál Igen - 
Eszes Sándor Igen - 
Hankó László Igen - 
Horváth Gy�z� Igen - 
dr. Kiss László Igen - 
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Lakatos Pálné Igen - 
Magyar Judit Igen - 
Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 
Zakar Ágnes Igen - 
Zsigmondi Éva Igen - 
Simonyi György Tart. - 
Benkovits György Távol - 
dr. Bindorffer Györgyi Távol - 
Fülöp Zsolt Távol - 
dr. Pázmány Annamária Távol - 
Wachsler Tamás Távol - 
 
dr. Dietz Ferenc polgármester:    az 1. számú sürg�sségi indítványt napirendre  vette a 
testület.  
Szavazásra bocsátja  a 2. sürg�sségi indítványt a  "városfejlesztési akcióterv elkészítésére, 
valamint Innovációs és Formatervezési Központ felállítására vonatkozó elvi döntés 
meghozataláról"  szólót.  
  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1568   Száma: 2006.09.12/0/0/ 
Ideje: 2006.szept..12 09:44 
Típusa: Nyílt 
Rendelet; Elfogadva 
Min�sített szavazás 
 
Tárgya:  
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 11 84,62 61,11 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 2 15,38 11,11 
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 - 
Eszes Sándor Igen - 
Hankó László Igen - 
Horváth Gy�z� Igen - 
dr. Kiss László Igen - 
Lakatos Pálné Igen - 
Magyar Judit Igen - 
Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 
Zakar Ágnes Igen - 
Zsigmondi Éva Igen - 
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Simonyi György Tart. - 
Szeg� Eta Tart. - 
Benkovits György Távol - 
dr. Bindorffer Györgyi Távol - 
Fülöp Zsolt Távol - 
dr. Pázmány Annamária Távol - 
Wachsler Tamás Távol - 
 
dr. Dietz Ferenc polgármester:    a  Képvisel�-testület napirendre  vette a  2. számú 
sürg�sségi indítványt.  
Szavazásra bocsátja  a 3.  számú  sürg�sségi indítványt, mely   a "Tájékoztató az el�zetes 
összefoglaló jelentés Szentendre Város Önkormányzati feladat ellátási döntési 
rendszerének felülvizsgálatáról és racionalizálási célú gazdasági stratégiájáról" címet 
viseli.  
  
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1569   Száma: 2006.09.12/0/0/ 
Ideje: 2006.szept..12 09:45 
Típusa: Nyílt 
Rendelet; Elfogadva 
Min�sített szavazás 
 
Tárgya:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 10 76,92 55,55 
Nem 0 0,00 0,00 
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 - 
Eszes Sándor Igen - 
Horváth Gy�z� Igen - 
dr. Kiss László Igen - 
Lakatos Pálné Igen - 
Magyar Judit Igen - 
Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 
Zakar Ágnes Igen - 
Zsigmondi Éva Igen - 
Hankó László Tart. - 
Simonyi György Tart. - 
Szeg� Eta Tart. - 
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Benkovits György Távol - 
dr. Bindorffer Györgyi Távol - 
Fülöp Zsolt Távol - 
dr. Pázmány Annamária Távol - 
Wachsler Tamás Távol - 
 
dr. Dietz Ferenc polgármester:    a  Képvisel�-testület napirendre  vette a  3. számú 
sürg�sségi indítványt.  
Szavazásra bocsátja  a " a SZEMMI intézményvezet�i feladatainak átmeneti  ellátásáról"  
szóló  4. számú  sürg�sségi indítványt.    
     
 

 Szavazás eredménye 
 

#: 1570   Száma: 2006.09.12/0/0/ 
Ideje: 2006.szept..12 09:46 
Típusa: Nyílt 
Rendelet; Elfogadva 
Min�sített szavazás 
 
Tárgya:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 13 100,00 72,22 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 13 100.00 72,22 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 5   27,78 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
 
dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 
dr. Dragon Pál Igen - 
Eszes Sándor Igen - 
Hankó László Igen - 
Horváth Gy�z� Igen - 
dr. Kiss László Igen - 
Lakatos Pálné Igen - 
Magyar Judit Igen - 
Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 
Simonyi György Igen - 
Szeg� Eta Igen - 
Zakar Ágnes Igen - 
Zsigmondi Éva Igen - 
Benkovits György Távol - 
dr. Bindorffer Györgyi Távol - 
Fülöp Zsolt Távol - 
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dr. Pázmány Annamária Távol - 
Wachsler Tamás Távol - 
 
dr. Dietz Ferenc polgármester:    a  Képvisel�-testület napirendre  vette a  4. számú 
sürg�sségi indítványt.  
Következik az  5.  sürg�sségi indítvány, mely "a Pest Megyei Önkormányzattal, a 
"Castrum  projekttel" kapcsolatban kötend� együttm�ködési megállapodásról" szól.  
Szavazásra bocsátja  a sürg�sségi indítvány napirendre vételét.  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1571   Száma: 2006.09.12/0/0/ 
Ideje: 2006.szept..12 09:46 
Típusa: Nyílt 
Rendelet; Elfogadva 
Min�sített szavazás 
 
Tárgya:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 13 100,00 72,22 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 13 100.00 72,22 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 5   27,78 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
 
dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 
dr. Dragon Pál Igen - 
Eszes Sándor Igen - 
Hankó László Igen - 
Horváth Gy�z� Igen - 
dr. Kiss László Igen - 
Lakatos Pálné Igen - 
Magyar Judit Igen - 
Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 
Simonyi György Igen - 
Szeg� Eta Igen - 
Zakar Ágnes Igen - 
Zsigmondi Éva Igen - 
Benkovits György Távol - 
dr. Bindorffer Györgyi Távol - 
Fülöp Zsolt Távol - 
dr. Pázmány Annamária Távol - 
Wachsler Tamás Távol - 
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dr. Dietz Ferenc polgármester:    a  Képvisel�-testület napirendre  vette az   5. számú 
sürg�sségi indítványt.  
Szavazásra bocsátja  a "Tájékoztató az árvízi  károk rendezésére befolyt támogatások 
felosztásáról" cím� sürg�sségi indítványt.   
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1572   Száma: 2006.09.12/0/0/ 
Ideje: 2006.szept..12 09:47 
Típusa: Nyílt 
Rendelet; Elfogadva 
Min�sített szavazás 
 
Tárgya:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 13 100,00 72,22 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 13 100.00 72,22 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 5   27,78 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
 
dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 
dr. Dragon Pál Igen - 
Eszes Sándor Igen - 
Hankó László Igen - 
Horváth Gy�z� Igen - 
dr. Kiss László Igen - 
Lakatos Pálné Igen - 
Magyar Judit Igen - 
Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 
Simonyi György Igen - 
Szeg� Eta Igen - 
Zakar Ágnes Igen - 
Zsigmondi Éva Igen - 
Benkovits György Távol - 
dr. Bindorffer Györgyi Távol - 
Fülöp Zsolt Távol - 
dr. Pázmány Annamária Távol - 
Wachsler Tamás Távol - 
 
 
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: a  Képvisel�-testület napirendre  vette a 6. számú sürg�sségi 



 12 

indítványt.  
Végül szavazásra bocsátja   a "Sürg�sségi indítvány a 2006. tavaszán a Dunán levonult 
ávíz következtében károsodott magántulajdonban álló lakóingatlanok helyreállítására 
nyújtott támogatás elosztásának elveir�l"  címet visel� sürg�sségi indítványt.   
 
 

 Szavazás eredménye 
 

#: 1573   Száma: 2006.09.12/0/0/ 
Ideje: 2006.szept..12 09:47 
Típusa: Nyílt 
Rendelet; Elfogadva 
Min�sített szavazás 
 
Tárgya:  
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 14 100,00 77,78 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 14 100.00 77,78 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 4   22,22 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 
dr. Dragon Pál Igen - 
Eszes Sándor Igen - 
Hankó László Igen - 
Horváth Gy�z� Igen - 
dr. Kiss László Igen - 
Lakatos Pálné Igen - 
Magyar Judit Igen - 
dr. Pázmány Annamária Igen - 
Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 
Simonyi György Igen - 
Szeg� Eta Igen - 
Zakar Ágnes Igen - 
Zsigmondi Éva Igen - 
Benkovits György Távol - 
dr. Bindorffer Györgyi Távol - 
Fülöp Zsolt Távol - 
Wachsler Tamás Távol - 
 
     
dr. Dietz Ferenc polgármester:   a Képvisel�-testület  napirendre vette a 7. számú sürg�sségi 
indítványt is.  
Szavazásra bocsátja  a napirend egészét.  
 

Szavazás eredménye 
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#: 1574   Száma: 2006.09.12/0/0/ 
Ideje: 2006.szept..12 09:48 
Típusa: Nyílt 
Rendelet; Elfogadva 
Min�sített szavazás 
 
Tárgya:  
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 12 85,71 66,67 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 2 14,29 11,11 
Szavazott 14 100.00 77,78 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 4   22,22 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 
dr. Dragon Pál Igen - 
Eszes Sándor Igen - 
Hankó László Igen - 
Horváth Gy�z� Igen - 
dr. Kiss László Igen - 
Lakatos Pálné Igen - 
Magyar Judit Igen - 
dr. Pázmány Annamária Igen - 
Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 
Zakar Ágnes Igen - 
Zsigmondi Éva Igen - 
Simonyi György Tart. - 
Szeg� Eta Tart. - 
Benkovits György Távol - 
dr. Bindorffer Györgyi Távol - 
Fülöp Zsolt Távol - 
Wachsler Tamás Távol - 
 
 
dr. Dietz Ferenc polgármester:  a Képvisel�-testület  a következ� napirendet fogadta el.       
 
 
 

N A P I R E N D :  
 
 

 Tájékoztató a két ülés közötti eseményekr�l dr. Dietz Ferenc 
polgármester 

 
 Jelentés a lejárt határidej� önkormányzati határozatok 

végrehajtásáról 
 

dr. Dietz Ferenc 
polgármester 
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 Beszámoló átruházott hatáskörben tett intézkedésekr�l 
 

dr. Dietz Ferenc 
polgármester 

 
 
 

1.  Sürg�sségi indítvány az iparosított technológiával épült 
lakóépületek energiatakarékos korszer�sítése, felújítása 
és a lakóépületek környezete felújításának 
támogatásáról  

 
 

dr. Dietz Ferenc 
polgármester  

 
 
 

2. Sürg�sségi indítvány városfejlesztési akcióterv 
elkészítésére, valamint Innovációs és Formatervezési 
Központ felállítására vonatkozó elvi döntés 
meghozataláról 
 
 

dr. Dietz Ferenc 
polgármester 

  

3. Tájékoztató az el�zetes összefoglaló jelentés Szentendre 
Város Önkormányzati feladat ellátási döntési 
rendszerének felülvizsgálatáról és racionalizálási célú 
gazdasági stratégiájáról" 
 
 
 

dr. Dietz Ferenc 
polgármester 

4. Sürg�sségi indítvány a SZEMMI intézményvezet�i 
feladatainak átmeneti  ellátásáról   
 
 

dr. Dietz Ferenc 
polgármester 

5. Tájékoztató az árvízi  károk rendezésére befolyt 
támogatások felosztásáról 
 
 
 

dr. Dietz Ferenc 
polgármester 

6. Sürg�sségi indítvány a 2006. tavaszán a Dunán levonult 
árvíz következtében károsodott magántulajdonban álló 
lakóingatlanok helyreállítására nyújtott támogatás 
elosztásának elveir�l 
 
 

dr. Dietz Ferenc 
polgármester 

7. Tájékoztató a városi térfigyel�-rendszer kialakításáról, és a 
11-es út baleseti gócpontjairól 
 
 
 
 

Börcsök László 
rend�rségi f�tanácsos 

kapitányságvezet� 
 

8. El�terjesztés a 1052 hrsz-ú természetben Kossuth Lajos u. 
5. sz. alatt található ingatlan további sorsáról 
 
 
 

dr. Dietz Ferenc 
polgármester 
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9. El�terjesztés Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-
testületének Szentendre város közigazgatási határán belüli 
helyi autóbusz közlekedés legmagasabb díjtételeinek 
megállapításáról szóló 23/2003. (V. 19.) Önk. sz. rendelet 
módosításáról 
 
 

dr. Dietz Ferenc 
polgármester 

10. El�terjesztés az ÓBUDA Tsz-szel kötend� megállapodásról 
Az Ötv. 12. § (4) bekezdés a) pontja alapján zárt ülés 
 
 
 

dr. Dietz Ferenc 
polgármester 

11. El�terjesztés az Európai Gazdasági Térség (EGT) és a 
Norvég Alap által kiírt pályázat 2000 Szentendre, Kossuth 
L. u. 5 szám alatti m�emlék épületének (volt Földhivatal, 
most M�vészeti Iskola) felújítására  
 
 

dr. Dietz Ferenc 
polgármester 

12. El�terjesztés a 1806 hrsz-ú közterület egy része köré 
történ� kerítés építésér�l 
 
 

 

dr. Dietz Ferenc 
polgármester 

13.  Sürg�sségi indítvány a Pest Megyei Önkormányzattal, a 
"Castrum  projekttel" kapcsolatban kötend� 
együttm�ködési megállapodásról 
 
 

dr. Dietz Ferenc 
polgármester 

14. El�terjesztés a távh�szolgáltatás legmagasabb hatósági 
díjairól szóló, többször módosított 36/2003. (VI. 18.) Önk. 
sz. rendelet módosításáról 
 

dr. Dietz Ferenc 
polgármester 

   
15. El�terjesztés a VSz. Zrt. célvizsgálatáról 

 
 

dr. Dietz Ferenc 
polgármester 

16. El�terjesztés közterület min�sítés� ingatlanokat érint� 
telekalakítás jóváhagyásáról (Uszoda) 
Az Ötv. 12. § (4) bekezdés b) pontja alapján zárt ülés 
rendelhet� el! 
 
 

dr. Dietz Ferenc 
polgármester 

18. El�terjesztés a Közm�vel�dési, Kulturális és 
Városmarketing Kht. alapításának elveir�l, a Kht. 
ügyvezet�i igazgatói pályázatának kiírásáról, valamint 
Szentendre M�vel�dési és M�vészeti Intézményei 
költségvetési szerv megszüntetésének menetrendjének 
elfogadásáról 
 

dr. Dietz Ferenc 
polgármester 
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17. El�terjesztés-módosítás a végelszámolás alatt álló 
Szentendre Városfejlesztési Közhasznú társaság 2006. évi 
tevékenységét lezáró Közhasznú jelentésr�l 
 
 

dr. Dietz Ferenc 
polgármester 

 
18. 

 
El�terjesztés az Európai Gazdasági Térség (EGT) és a 
Norvég Alap által kiírt pályázat 2000 Szentendre, Régi 
Egészségház Bükkös-part 36-38. szám alatti m�emlék 
épületének felújítására  
 
 
 

 
dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

19. El�terjesztés  az Önkormányzat 2006. évi  költségvetésér�l  
szóló 10/2006. (II.24.) Önk. sz.  rendelet módosításáról 
 

dr. Dietz Ferenc 
polgármester 

20. El�terjesztés Szentendre Város Önkormányzat 2006. évi 
költségvetésének I. félévi teljesítésér�l 
 
 

dr. Dietz Ferenc 
polgármester 

21/a. El�terjesztés Szentendre Város Önkormányzatának 
Szervezeti M�ködési Szabályzatáról szóló, többször  
módosított 6/2003. (II.24.) Önk. sz. rendelet módosításáról  
 
 

dr. Dietz Ferenc 
polgármester 

21/b. El�terjesztés Szentendre Város Önkormányzatának 
Szervezeti M�ködési Szabályzatáról szóló, többször  
módosított 6/2003. (II.24.) Önk. sz. rendelet módosításának 
kezdeményezése  
 
 

dr. Dietz Ferenc 
polgármester 

22. El�terjesztés a Zaj elleni védelem helyi szabályozásáról 
szóló, 18/2001. (V.18.)  Önk. sz. rendelet módosításáról   
 

dr. Dietz Ferenc 
polgármester 

23. Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
az építészeti és természeti értékek helyi védelmér�l szóló, 
többször módosított 47/2000. (IX.15.) Önk. sz. rendelet 
módosításáról 
 

dr. Dietz Ferenc 
polgármester 

24. El�terjesztés Duna Menti kistérségi kerékpárút hálózat 
tervezésének finanszírozásáról 

 

dr. Dietz Ferenc 
polgármester 

 

25. El�terjesztés a  szentendrei 1704 hrsz-ú Frangepán utca egy 
részének kisajátításáról 
 
 

dr. Dietz Ferenc 
polgármester 

25. El�terjesztés „Talentum” Szentendre Jöv�jéért Ösztöndíj 
létrehozásáról 
 

dr. Dietz Ferenc 
polgármester 



 17 

 
26. El�terjesztés Szentendre Város Óvodai Intézménye alapító 

okiratának módosításáról   
 

dr. Dietz Ferenc 
polgármester 

 
 

27.  El�terjesztés a Pilis Rádió tartozásának rendezésér�l  dr. Dietz Ferenc 
polgármester 

 
 
28. 

 
El�terjesztés az Oktán Kft. egyezségkötési javaslatáról 
Az Ötv. 12. § (4) bekezdés b) pontja alapján zárt ülés 
rendelhet� el! 
 

 
dr. Dietz Ferenc 

polgármester 
 

29. El�terjesztés a 10201 hrsz-ú természetben Szentendre, 
Szarvashegy 15. szám alatt található ingatlan értékesítésér�l 
 

dr. Dietz Ferenc 
polgármester 

 
30. El�terjesztés a Szentendre, Vasúti villasor 062/30 helyrajzi 

szám alatti ingatlan megvételre történ� felajánlásáról 
 

 
dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

31. El�terjesztés a Szentendre, Római sánc köz 3. szám alatti  
1061 hrsz-ú ingatlan  el�vásárlási jogának lemondásáról 
 

dr. Dietz Ferenc 
polgármester 

32. El�terjesztés a Szentendre, 4441 hrsz-ú közterületen 
termálkút létesítésére irányuló együttm�ködési 
megállapodásról 
 

dr. Dietz Ferenc 
polgármester 

33. El�terjesztés az Egészséges Városért Közalapítvány 
Alapító Okiratának módosításáról 
 

dr. Dietz Ferenc 
polgármester 

34. El�terjesztés a „Szentendre Templomdombi támfal 
leomlása” címmel beadandó vis maior pályázathoz 

dr. Dietz Ferenc 
polgármester 

 
35. El�terjesztés a Bercsényi úti WC pályázatról  

 
dr. Dietz Ferenc 

polgármester 
 

36. El�terjesztés tartozás részletekben történ� megfizetésének 
engedélyezésér�l 
 

dr. Dietz Ferenc 
polgármester 

37. El�terjesztés a Szentendre 023/68 hrsz-ú ingatlan 
kisajátításának megindításáról 
Az Ötv. 12.§ (4) bek. b) pontja alapján zárt ülés 
rendlehet� el! 

 

dr. Dietz Ferenc 
polgármester 

38. El�terjesztés a Szentendre, Hamvas Béla u. 14/III/9. szám 
alatti bérlakás elidegenítésre történ� kijelölésér�l 
Az Ötv. 12. § (4) bekezdés b) pontja alapján zárt ülés 
rendelhet� el! 
 
 

dr. Dietz Ferenc 
polgármester 
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39. El�terjesztés Szentendre Város Önkormányzata és 
SZEBETON Rt. között kötend� szerz�désr�l és 
árvízvédelmi töltés és kerékpárút megépíthet�sége 
érdekében 

 

dr. Dietz Ferenc 
polgármester 

40. El�terjesztés a volt TÜZÉP telep, valamint a HÉV állomás 
és környéke szabályozási tervének módosítására irányuló 
kérelem elfogadásáról 
 

dr. Dietz Ferenc 
polgármester 

41. El�terjesztés városi kitüntet� díjak adományozásáról  
Az Ötv. 12.§ (4) bekezdés a) pontja alapján zárt ülés! 

 

dr. Dietz Ferenc 
polgármester 

42. El�terjesztés az önkormányzati bérlakás-igényl�k 2006. évi 
sorrendet megállapító várakozó listájára tett észrevételekr�l 
Az Ötv. 12. § (4) bekezdés a) pontja alapján zárt ülés! 
 

dr. Kiss László 
SZEB elnöke 

43. El�terjesztés az ÓBUDA Tsz-szel kötend� megállapodásról 
Az Ötv. 12. § (4) bekezdés a) pontja alapján zárt ülés! 

dr. Dietz Ferenc 
polgármester 

 
44. El�terjesztés Kovács Miklósné közgyógyellátás tárgyában 

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

 

dr. Dietz Ferenc 
polgármester 

45. Tájékoztató az önkormányzati intézmények által nevelt-
oktatott nem helyi lakosok számáról 

 

dr. Dietz Ferenc 
polgármester 

46. Tájékoztató a „vöröskereszt” embléma használatáról 
 
 

dr. Dietz Ferenc 
polgármester 

47. Tájékoztató a Postás strand melletti nyilvános WC-épület 
felújításának költségér�l 
 

dr. Dietz Ferenc 
polgármester 

48. Tájékoztató Nosztalgia posta létrehozásáról 
 

dr. Dietz Ferenc 
polgármester 

 
49. Tájékoztató szociális segélyek osztásáról 

 
dr. Dietz Ferenc 

polgármester 
 

50. Interpellációk 
 

 

51. Egyebek  
 
 
 
dr. Dietz Ferenc polgármester:  mint már jelezte, Máhr Attila  vállalkozó  szeretne  szót 
kapni az ülésen  a közelmúltban lezajlott "Szentendre éjjel-nappal nyitva"   rendezvény 
kapcsán. Szavazásra bocsátja  a javaslatot, hogy  még a szünet el�tt szót kaphasson.   
 

Szavazás eredménye 



 19 

 
#: 1575   Száma: 2006.09.12/0/0/ 
Ideje: 2006.szept..12 09:49 
Típusa: Nyílt 
Rendelet; Elfogadva 
Min�sített szavazás 
 
Tárgya:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 12 85,72 66,66 
Nem 1 7,14 5,56 
Tartózkodik 1 7,14 5,56 
Szavazott 14 100.00 77,78 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 4   22,22 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 
dr. Dragon Pál Igen - 
Eszes Sándor Igen - 
Hankó László Igen - 
Horváth Gy�z� Igen - 
dr. Kiss László Igen - 
Lakatos Pálné Igen - 
Magyar Judit Igen - 
dr. Pázmány Annamária Igen - 
Szeg� Eta Igen - 
Zakar Ágnes Igen - 
Zsigmondi Éva Igen - 
Radványi G. Levente alpolgármester Nem - 
Simonyi György Tart. - 
Benkovits György Távol - 
dr. Bindorffer Györgyi Távol - 
Fülöp Zsolt Távol - 
Wachsler Tamás Távol - 
 
dr. Dietz Ferenc polgármester:   a Képvisel�-testület   elfogadta a javaslatot. Miel�tt  
megadja a szót a vendégnek,  aki „ A Szentendre  éjjel-nappal nyitva”  rendezvénnyel  
kapcsolatban kíván szólni, szavazásra bocsátja  a szünetre vonatkozó ügyrendi javaslatot.   
 

 Szavazás eredménye 
 

#: 1576   Száma: 2006.09.12/0/0/ 
Ideje: 2006.szept..12 09:49 
Típusa: Nyílt 
Rendelet; Elfogadva 
Min�sített szavazás 
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Tárgya:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 13 92,86 72,22 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 1 7,14 5,56 
Szavazott 14 100.00 77,78 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 4   22,22 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 
dr. Dragon Pál Igen - 
Eszes Sándor Igen - 
Hankó László Igen - 
Horváth Gy�z� Igen - 
dr. Kiss László Igen - 
Lakatos Pálné Igen - 
Magyar Judit Igen - 
dr. Pázmány Annamária Igen - 
Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 
Szeg� Eta Igen - 
Zakar Ágnes Igen - 
Zsigmondi Éva Igen - 
Simonyi György Tart. - 
Benkovits György Távol - 
dr. Bindorffer Györgyi Távol - 
Fülöp Zsolt Távol - 
Wachsler Tamás Távol - 
 
dr. Dietz Ferenc polgármester:  a Képvisel�-testület a szünetre  vonatkozó ügyrendi 
javaslatot elfogadta.   
Megadja a szót Máhr Attila vendégl� tulajdonosnak.        
 
Máhr Attila  vállalkozó, vendégl�  tulajdonos:  ismerteti  a rendezvénnyel kapcsolatos 
tapasztalatait.      
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: megköszöni a vélemény-nyilvánítást. 
  
Kéri képvisel� társait, hogy az ülés elején kiosztott   anyag átolvasására  szánt   id�t mindenki 
tartsa be 
 
 
A Képvisel�-testület  09.50 órától 09. 55 óráig rövid olvasási 
szünetet tart, melynek idejére az ülést felfüggeszti.  
 
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képvisel�-testület a  két ülés közötti eseményekr�l szóló 
tájékoztatóval folytatódik az  ülés.  
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Tájékoztató a két ülés között  történt fontosabb eseményekr�l 
El�adó: dr. Dietz Ferenc polgármester  
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: kérdezi képvisel�-társait, van-e a tájékoztatóval 
kapcsolatban kérdés, hozzászólás?   
 
A  tájékoztatóval  kapcsolatban  kérdést tesz fel: 
Horváth Gy�z�,  a Kistérségi Társulás Ülésére  vonatkozóan;  
Magyar Judit a Banki megbeszélésekkel kapcsolatban (Raiffeisen, CIB, OTP, K&H, MKB, 
HVB, Budapest Bank);  
Szeg� Eta  els�ként a  Belterületbe vonási megbeszéléssel,  majd a Szentendre  Város  
Egészségügyi Intézményei átépítésével, valamint a Filmgyár helyszíni bejárásával;   
Simonyi György  a "Pismányi csatornázás" során elkészült részek átvételével és a Szentendre 
éjjel-nappal rendezvény költségvonzatával kapcsolatban kér általános tájékoztatást.   
     
dr. Dietz Ferenc polgármester:  az elhangzás sorrendjében  válaszol a feltett kérdésekre,  
kiegészítve azzal a véleményével, hogy   a több hónapot felölel� id�szakról roppant nehéz  
beszámolni, ezért a közeljöv�ben  célszer�  volna az SZMSZ ide vonatkozó részét ennek 
megfelel�en módosítani.     
 
A továbbiakban  Zakar Ágnes  teszi fel   kérdéseit:  az épül� gáttal kapcsolatos  
megbeszélésr�l, és a   Pilisi Parkerd� vezérigazgatójával való konzultációról kíván b�vebben 
hallani, majd a továbbiakban  a  Szivárvány óvoda b�vítésér�l,   és az Artéria Galériában 
történt helyszíni bejárásról  kérdezi Polgármester Urat.     
Ezután Magyar Judit   a Szentendre éjjel-nappal rendezvény gazdasági kivitelezésr�l   kér 
pontos kimutatást.  
 
dr. Dietz Ferenc polgármester:  válaszol a  felmerült  kérdésekre.   
 
 
Jelentés a lejárt határidej� önkormányzati határozatok  végrehajtásáról  
El�adó: dr. Dietz Ferenc polgármester 
 

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

 

Szavazás eredménye 
 

#: 1577   Száma: 2006.09.12/0/0/ 
Ideje: 2006.szept..12 10:32 
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszer� szavazás 
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Tárgya:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 1090,91 55,55 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 1 9,09 5,56 
Szavazott 11100.00 61,11 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 7   38,89 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 
dr. Dragon Pál  Igen - 
Eszes Sándor  Igen - 
Hankó László  Igen - 
Horváth Gy�z�  Igen - 
Magyar Judit  Igen - 
dr. Pázmány Annamária  Igen - 
Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 
Zakar Ágnes  Igen - 
Zsigmondi Éva  Igen - 
Simonyi György  Tart. - 
Benkovits György  Távol - 
dr. Bindorffer Györgyi  Távol - 
Fülöp Zsolt  Távol - 
dr. Kiss László  Távol - 
Lakatos Pálné  Távol - 
Szeg� Eta  Távol - 
Wachsler Tamás  Távol - 
dr. Dietz Ferenc polgármester:   a Képvisel�-testület a következ� határozatot hozza:   
     
 

Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
204/2006. (IX.12.) Kt. sz. határozata: 

 
Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testülete megtárgyalta a lejárt határidej� 
önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló jelentést. 

 
1. 413/2005. (XI. 14.) Kt. sz. határozat II. pont 
    21/2006. (I. 24.) Kt. sz. határozat, 
    23/2006. (I. 24.) Kt. sz. határozat 1. pont, II. ütem, 
    70/2006. (III. 14.) Kt. sz. határozat, 
    73/2006. (III. 07.) Kt. sz. határozat 1-2-3.4,5 pontjai 
    96/2006. (IV. 25.) Kt. sz. határozat 2. pont, 
    99/2006. (IV. 25.) Kt. sz. határozat 3. pont, 
    106/2006. (IV. 25.) Kt. sz. határozat, 
    107/2006. (IV. 25.) Kt. sz. határozat, 
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    116/2006. (V. 16.) Kt. sz. határozat 2. pont, 
119/2006. (V. 16.) Kt. sz,, határozat 1-2-3. pontjai, és a 132/2006. (V. 23.) Kt. sz. 

határozat, 
    122/2006. (V. 16.) Kt. sz. határozat 1-2-3-5. pontjai, 
    126/2006. (V. 16.) Kt. sz. határozat, 
    129/2006. (V. 23.) Kt. sz. határozat 1-2. pontjai, 
    133/2006. (V. 23.) Kt. sz. határozat 1-2-3. pont, 
    135/2006. (V. 23.) Kt. sz. határozat 2. pont, 
    137/2006. (V. 23.) Kt. sz. határozat, 
    138/2006. (V. 23.) Kt. sz. határozat 1-2. pont, 
    140/2006. (V. 23.) Kt. sz. határozat 1-2. pont, 
    147/2006. (VI. 13.) Kt. sz. határozat 1-2-3. pont, 
    1148/2006. (VI. 13.) Kt. sz. határozat 6. pont, 
    152/2006. (VI. 13.) Kt. sz. határozat 3. pont, 
    153/2006. (VI. 13.) Kt. sz. határozat 
    154/2006. (VI. 13.) Kt. sz. határozat 2-4., 5-6. pont, 
    166/2006. (VI. 13.) Kt. sz. határozat, 
    167/2006. (VI. 13.) Kt. sz. határozat, 
    190/2006. (VII. 25.) Kt. sz. határozat, 
    191/2006. (VII. 25.) Kt. sz. határozat, 
    193/2006. (VII. 25.) Kt. sz. határozatok végrehajtására adott jelentést elfogadja és a 
 
2.   208/2005. (VI. 14.) Kt. sz. határozat határidejét 2006. december 31., 
      345/2005. (IX.. 13.) Kt. sz. határozat határidejét: 2006. novemberi testületi ülés, 
      444/2005. (XII. 06.) Kt. sz. határozat 9. pontjának határidejét 2006. október 31.,  
      17/2006. (I. 24.) Kt. sz. határozat határidejét 2006. novemberi Kt. ülés, 
      19/2006. (I. 24.) Kt. sz. határozat határidejét 2006. december 31., 
      103/2006. (IV. 25.) Kt. sz. határozat  határidejét folyamatos, 
      104/2006. (IV. 25.) Kt. sz. határozat határidejét 2006. november 30., 
      125/2006. (V. 16.) Kt. sz. határozat 1-2. pontjai határidejét 2006. szeptember 30.,  
      139/2006. (V. 23.) Kt. sz. határozat 1-2. pontjának határidejét 2006. szeptember 15., 
      146/2006. (VI. 13.) Kt. sz. határozat 6. pontjának határidejét: folyamatos, 
      150/2006. (VI. 13.) Kt. sz. határozat határidejét: folyamatos, 
      151/2006. (VI. 13.) Kt. sz. határozat 1-2. pontjának határidejét: folyamatos, 
      159/2006. (VI. 13.) Kt. sz. határozat 1.a-b-c.,2. pontjának határidejét: 2006. szeptember    
 
3.   184/2006. (VII. 25.) Kt. sz. határozat 3. pont: a Kt. 2006. novemberi ülése, 

188/2006. (VII. 25.) Kt. sz. határozat 2. pontjának határidejét: folyamatos, 
189/2006. (VII. 25.) Kt. sz. határozat határidejét: 2006. október 31., 
196/2006. (VII. 25.) Kt. sz. határozat határidejét 2006. szeptember 30-ára módosítja. 

 
Felkéri a Jegyz�t, hogy a határozatok végrehajtását kísérje figyelemmel, valamint a 
Polgármestert, hogy a tett intézkedésekr�l számoljon be. 
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Beszámoló a Képvisel�-testület által a Képvisel�-testület által a Polgármesterre – 
névhasználat engedélyezése tárgyában – átruházott hatáskörben tett intézkedésekr�l a 
2006.06.01. – 2006.08.15. közötti id�szakban 
El�adó: dr. Dietz Ferenc polgármester   

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

 
 Szavazás eredménye 

 
#: 1578   Száma: 2006.09.12/0/0/ 
Ideje: 2006.szept..12 10:33 
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszer� szavazás 
 
Tárgya:  
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 1090,91 55,55 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 1 9,09 5,56 
Szavazott 11100.00 61,11 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 7   38,89 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 
dr. Dragon Pál  Igen - 
Eszes Sándor  Igen - 
Hankó László  Igen - 
Horváth Gy�z�  Igen - 
Magyar Judit  Igen - 
dr. Pázmány Annamária  Igen - 
Simonyi György  Igen - 
Zakar Ágnes  Igen - 
Zsigmondi Éva  Igen - 
Radványi G. Levente alpolgármester Tart. - 
Benkovits György  Távol - 
dr. Bindorffer Györgyi  Távol - 
Fülöp Zsolt  Távol - 
dr. Kiss László  Távol - 
Lakatos Pálné  Távol - 
Szeg� Eta  Távol - 
Wachsler Tamás  Távol - 
 
 
dr. Dietz Ferenc polgármester:  a Képvisel�-testület a következ� határozatot hozza:  
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Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
205/2006. (IX.12.) Kt. sz. határozata: 

 
 
 
Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testülete a Szentendre Város Önkormányzatának 
Szervezeti és M�ködési Szabályzatáról szóló, többször módosított 6/2003. (II.24.) Önk. sz. 
rendelet 18. § (6) bekezdése értelmében a Képvisel�-testület által a Polgármesterre – 
névhasználat engedélyezése tárgyában – átruházott hatáskörben tett intézkedésekr�l szóló 
beszámolót a 2006.06.01. – 2006.08.15. közötti id�szakban - elfogadja. 

 
Felel�s:  Polgármester 
Határid�:  azonnal 
 
 
 
 

Beszámoló a Képvisel�-testület által  a Polgármesterre – népjóléti igazgatás területén – 
átruházott hatáskörben tett intézkedésekr�l a 2006. 05. 04- 2006. 08. 14. közötti 
id�szakban 

El�adó: dr. Dietz Ferenc polgármester   
 
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: kérdés, hozzászólás nem lévén a határozati javaslatot 
szavazásra bocsátja.  
 
    
 

 Szavazás eredménye 
 

#: 1579   Száma: 2006.09.12/0/0/ 
Ideje: 2006.szept..12 10:33 
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszer� szavazás 
 
Tárgya:  
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 12100,00 66,67 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 12100.00 66,67 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 6   33,33 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 
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dr. Dragon Pál Igen - 
Eszes Sándor Igen - 
Hankó László Igen - 
Horváth Gy�z� Igen - 
Magyar Judit Igen - 
dr. Pázmány Annamária Igen - 
Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 
Simonyi György Igen - 
Szeg� Eta Igen - 
Zakar Ágnes Igen - 
Zsigmondi Éva Igen - 
Benkovits György Távol - 
dr. Bindorffer Györgyi Távol - 
Fülöp Zsolt Távol - 
dr. Kiss László Távol - 
Lakatos Pálné Távol - 
Wachsler Tamás Távol - 
 
     
dr. Dietz Ferenc polgármester:  a Képvisel�-testület a következ� határozatot hozza:  
 
 
 

Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
206/2006. (IX.12.) Kt. sz. határozata: 

 
 
 
Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testülete a Szentendre Város Önkormányzatának 
Szervezeti és M�ködési Szabályzatáról szóló, többször módosított 6/2003. (II. 24.) Önk. sz. 
rendelet 18. § (6) bekezdése értelmében a Képvisel�-testület által a Polgármesterre – népjóléti 
igazgatás területén – átruházott hatáskörben tett intézkedésekr�l a 2006. 05. 04. - 2006. 08. 
14. közötti id�szakban szóló beszámolót elfogadja. 
 
Felel�s:  Polgármester 
Határid�:  azonnal 
 
 
 
1. Sürg�sségi indítvány az iparosított technológiával épült lakóépületek 

energiatakarékos korszer�sítése, felújítása és a laképületek környezete 
felújításának támogatásáról 

 El�adó: dr. Dietz Ferenc polgármester  
 
 
dr. Dietz Ferenc polgármester:  a panelprogram  megvalósítása mindannyiuknak fontos, 
melyet az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszer�sítésének, 
felújításának és a lakóépületek környezete felújításának támogatására kiírt pályázat segít.  A 
pályázat beadási határideje eredetileg 2006. augusztus 28-a volt. Id�közben az 
Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium írásbeli tájékoztatása alapján a pályázat 
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beadási határidejét meghosszabbította. A Füzespark Társasház közössége kérte ennek alapján 
a pályázat beadási határidejének meghosszabbítását, mivel a pályázathoz szükséges iratokat 
még nem sikerült beszerezniük. 
Szavazásra bocsátja  határozati javaslatot, melyet támogat. 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1580   Száma: 2006.09.12/1/0/ 
Ideje: 2006.szept..12 10:34 
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszer� szavazás 
 
Tárgya:  
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 1191,67 61,11 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 1 8,33 5,56 
Szavazott 12100.00 66,67 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 6   33,33 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 
dr. Dragon Pál  Igen - 
Eszes Sándor  Igen - 
Hankó László  Igen - 
Horváth Gy�z�  Igen - 
Magyar Judit  Igen - 
dr. Pázmány Annamária  Igen - 
Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 
Szeg� Eta  Igen - 
Zakar Ágnes  Igen - 
Zsigmondi Éva  Igen - 
Simonyi György  Tart. - 
Benkovits György  Távol - 
dr. Bindorffer Györgyi  Távol - 
Fülöp Zsolt  Távol - 
dr. Kiss László  Távol - 
Lakatos Pálné  Távol - 
Wachsler Tamás  Távol - 
 
     
dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képvisel�-testület a következ� határozatot hozza:   
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Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
207/2006. (IX. 12.) Kt. sz. határozata: 

 
 

Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testülete az iparosított technológiával épült 
lakóépületek energiatakarékos korszer�sítésének, felújításának és a lakóépületek környezete 
felújításának támogatására a 145/2006. (VI.13.) sz. határozatával kiírt pályázat beadási 
határidejét. 2006. szeptember 29. 10.00 órára módosítja..  
 
Felel�s:  Polgármester 
Határid�: azonnal 
 

 

2. Sürg�sségi el�terjesztés városfejlesztési akcióterv elkészítésére, valamint 
Innovációs és Formatervezési Központ felállítására vonatkozó elvi döntés 
meghozataláról 
El�adó: dr. Dietz Ferenc polgármester 
  
 
 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szóban is  ismerteti az el�terjesztésben  leírtakat, kiemelve 
annak fontosságát.    

 

Simonyi György képvisel�:  hasznosnak tartja a törekvést, de néhány,  f�leg gazdasági 
kérdés  még nyitott maradt számára, ezért  felteszi  azokat Polgármester Úrnak.    

 

Magyar Judit képvisel�: módosító indítványt tesz a  II. számú   határozati javaslathoz, mert 
az el�terjesztésben szerepel ugyan a projekt megvalósítására vonatkozó ütemezésben, hogy  
Szentendre Város Önkormányzata és a Kincs Szentendrei Kistérség  Innovációs  Egyesület  
között együttm�ködés   jön létre, de a határozati javaslatban  nem szerepel.  Javasolja  a 
mondattal kiegészíteni az I. sz. határozati javaslatot.  

A II. számú határozati javaslatot  pedig kiegészítené egy új 4. ponttal:   
Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy  
partnerséget vállaljon a  létrejöv� pályázatot benyújtó  konzorciumban, az alábbi keretek 
között: 5–10 %-os  közrem�ködés a projektben,  önrész biztosítása kizárólag  természetben.  
Kéri ezek a javaslatok kerüljenek be a határozati javaslatba.    
 

Radványi G. Levente  alpolgármester:  egyetért Magyar Judit képvisel� asszonnyal.  
Az el�terjesztés is megfogalmazza azt az igényt, hogy  a fejlesztéshez külön  szervezetre van 
szükség.  A Hivatalon belül  nehezen lehet ellátni ezeket a feladatokat.  
A határozati javaslatot néhány részével nem ért egyet, pl. ki készíti el az el�zetes  
városfejlesztési akciótervet, milyen határid�vel, stb.  
A Polgármester feladatul kapja, hogy  folytasson egyeztet� tárgyalásokat. Kérdése,  hogy 
kivel?                    
A II. határozati javaslat 1. pontjánál észrevételezi, hogy  a hozzájárulás tartalma nem került 
definiálásra.  
„Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testülete hozzájárul ahhoz, hogy Szentendre 
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Város Önkormányzat közrem�ködésével – a kistérségi és Szentendre város fejlesztési és 
beruházási projektjeinek koordinálása érdekében – felállításra kerüljön egy ún. Innovációs és 
Formatervezési Központ (IFK).” 
A 2. pontot ugyanakkor feleslegesnek tartja, törlésre javasolja.  
Véleménye szerint arról döntsenek, hogy elindítják a  folyamatot,  de emellett tisztázni kell a 
Kincs Szentendrei Kistérség  Innovációs  Egyesület  helyét, szerepét, finanszírozását,   
feladatát, majd azt követ�en  elvi egyetértéssel   vizsgálják a  folyamatot és  majd a következ� 
testület döntsön az érdemi részekr�l.   Arról, hogy  milyen szervezeti formában kívánja 
végrehajtatni az akciótervet, milyen feladatokat szabva,  milyen végzettség� szakembereket 
igényel, stb?  
 
 
dr. Dietz Ferenc polgármester:  nem érti az elhangzott két hozzászólást, mert  
ellentmondások alakultak ki.  Ha elvi döntést  akarnak, akkor nem kell a pénzügyeket  
tárgyalni! Ha viszont  részletesen kívánják szabályozni, akkor legyen mögötte anyagi  
felel�sség.  
Valóban rövid volt az id� a pontos kidolgozásra,  de a II. sz.  határozati javaslat 2. pontja  épp 
ezért tartalmazza a  megfogalmazott felkérést.  
„Felkéri a Polgármestert, hogy véleményezze az IFK szervezeti,  jogi, pénzügyi 
megvalósításához szükséges részletes javaslatokat.”  Mindez azt jelenti, hogy  ez a mostani 
döntés  elvi lépés.  Nem  érthet� a javasolt 2. pont törlése,   mert meg kell vizsgálni  a 
szervezeti feltételeket.   A döntés arról szól, hogy szüksége van-e a városnak egy ilyen  
Innovációs és Formatervezési Központra?  Amennyiben igen,  akkor neki kell állni a 
munkának, meg kell vizsgálni a feltételeket és a  munkát a Hivatal végzi.  Err�l szól a 2. és a 
3. pont.  
Az I. számú  határozati javaslattal kapcsolatban  megjegyzi, abban a  tárgyalások megkezdése   
szerepel, és az azt követ�  feladatok menetének kidolgozása.   
 
Horváth Gy�z� képvisel�:  javasolja, hallgassák meg Vajda János urat, a  szentendrei 
kistérségi megbízottat.    
 
dr. Dietz Ferenc polgármester:  szavazásra bocsátja  a javaslatot, melyet � maga is támogat.  
 
 

 Szavazás eredménye 
 

#: 1581   Száma: 2006.09.12/2/0/ 
Ideje: 2006.szept..12 10:51 
Típusa: Nyílt 
Rendelet; Elfogadva 
Min�sített szavazás 
 
Tárgya:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 13100,00 72,22 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 13100.00 72,22 
Nem szavazott 0   0,00 
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Távol 5   27,78 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
dr. Bindorffer Györgyi Igen - 
dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 
dr. Dragon Pál Igen - 
Eszes Sándor Igen - 
Fülöp Zsolt Igen - 
Hankó László Igen - 
Horváth Gy�z� Igen - 
Magyar Judit Igen - 
Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 
Simonyi György Igen - 
Szeg� Eta Igen - 
Zakar Ágnes Igen - 
Zsigmondi Éva Igen - 
Benkovits György Távol - 
dr. Kiss László Távol - 
Lakatos Pálné Távol - 
dr. Pázmány Annamária Távol - 
Wachsler Tamás Távol - 
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képvisel�-testület  egyetért a javaslattal.  
 
Vajda János  Szentendrei Kistérségi megbízott: elmondja  az el�terjesztéshez kapcsolódó  
észrevételeit.    
 
Radványi G. Levente  alpolgármester: az írásban kapott el�terjesztés alapos elolvasása és 
az elhangzottak alapján  vált számára világossá, hogy   két  részre kell bontani az anyagot.  
Egyszer van az IFK-ra történ� pályázat, majd következne egy akcióterv készítés. Ennek 
függvényében értelmezi a folyamatot.    
Javaslata a következ�: az I. határozati javaslathoz feltétlen elvi hozzájárulást javasol, a II. 
számú határozati javaslatba   pedig  célszer� volna  belefogalmazni  azt, hogy   bizonyos 
összeget áldozzanak a pályázati alapból a célra.  
  
dr. Dietz Ferenc polgármester: összefoglalja az elhangzottakat. Befogadja azt a javaslatot, 
hogy a II. sz. határozati javaslat 2. pontja  törlésre kerüljön,  helyette  a módosított 3. pont 
kerül el�re:  
2. felkéri a Polgármestert, hogy az Innovációs és Formatervezési Központ (Továbbiakban: 
IFK) létrehozására vonatkozóan folytasson egyeztet� tárgyalásokat, és véleményezze az IFK 
szervezeti, jogi, pénzügyi megvalósítása tárgyában. 
 
Magyar Judit képvisel�:   az  összegre vonatkozóan  pontos számot javasol.  Folytassák az 
egyeztet� tárgyalásokat, a konzorciumban való részvételt támogatja.  
 
 
Puhl Márta irodavezet�: jelen pillanatban nem tud nyilatkozni arról, hogy milyen  összeget 
tudnak  áldozni az ügyre.  
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Radványi G. Levente  alpolgármester: a határid�t figyelembe véve nem sok a hátralev� 
gondolkodási id�.     
 
Puhl Márta irodavezet�:  a  céllal képzett 40 M Ft-ot lehetne átcsoportosítani.  
 
Magyar Judit képvisel�:  az volt a javaslat, hogy bizonyos keretet szabjanak meg a feladatra,  
� maga továbbra is fenntartja azt a javaslatát, hogy  természetben  kellene érvényre juttatni.   
 
 dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátja  a kiegészítést, de nem támogatja ebben 
a formában. Amennyiben nincs konkrét javaslat,  nem tudja belefogalmazni a határozati 
javaslatba.      
 
Magyar Judit képvisel�:   próbálnak igazodni az elképzeléshez, de mert nem volt elég id� az 
alapos átgondolásra, most nem tudd konkrét választ adni.  
 
Radványi G. Levente  alpolgármester:  ügyrendi javaslata, hogy  most  függesszék fel a 
napirendi pont további  tárgyalását, és halasszák délutánra a döntést.  
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: támogatja a javaslatot, szavazásra bocsátja, hogy függesszék 
fel  a napirendi pont tárgyalását és  térjenek  rá vissza   ma délután.  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1582   Száma: 2006.09.12/2/0/ 
Ideje: 2006.szept..12 11:12 
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszer� szavazás 
 
Tárgya:  
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 1487,50 77,78 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 2 12,50 11,11 
Szavazott 16100.00 88,89 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 2   11,11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
dr. Bindorffer Györgyi Igen - 
dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 
dr. Dragon Pál Igen - 
Eszes Sándor Igen - 
Fülöp Zsolt Igen - 
Hankó László Igen - 
Horváth Gy�z� Igen - 
dr. Kiss László Igen - 
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Lakatos Pálné Igen - 
Magyar Judit Igen - 
dr. Pázmány Annamária Igen - 
Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 
Zakar Ágnes Igen - 
Zsigmondi Éva Igen - 
Simonyi György Tart. - 
Szeg� Eta Tart. - 
Benkovits György Távol - 
Wachsler Tamás Távol - 
 
dr. Dietz Ferenc polgármester:     a Képvisel�-testület egyetért a javaslattal.  
 
 
3.  Tájékoztató az el�zetes összefoglaló jelentés Szentendre Város Önkormányzati 

feladat ellátási döntési rendszerének felülvizsgálatáról és racionalizálási célú 
gazdasági stratégiájáról 

 El�adó: dr. Dietz Ferenc polgármester  
 

dr. Dietz Ferenc polgármester:  ismerteti a tájékoztató  célját.   Jelzi  Képvisel�-társainak, 
hogy tájékoztató lévén  szavazást nem igényel, de annak  tartalmi fontosságára  felhívja 
mindannyiuk figyelmét.  

 

 

4. Sürg�sségi indítvány a SZEMMI intézményvezet�i feladatainak átmeneti 
ellátásáról 
El�adó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: jelzi, hogy  sürg�sségi indítvány  az  Ötv. 12.§  (4) bekezdés 
a) pontja  alapján zárt ülésen tárgyalandó.  Kéri ennek feltételeit biztosítani.  A nyílt ülést 
11.30 órakor bezárja.   

 

A Képvisel�-testület a napirendi pontot ZÁRT ülésen tárgyalja, melyr�l 
külön jegyz�könyv készül.  
 

dr. Dietz Ferenc polgármester:  a Képvisel�-testület nyílt ülését megnyitja, megállapítja, 
hogy a Képvisel�-testület 16 f�vel határozatképes.  

 

5. Tájékoztató az árvízi  károk rendezésére befolyt támogatások felosztásáról 
 El�adó:  dr. Dietz Ferenc polgármester  

 
dr. Dietz Ferenc polgármester: a tájékoztató összegzi  a lakosságot ért árvízi károk 
enyhítésére  kiosztott  támogatásokat.   
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6. Sürg�sségi indítvány a 2006. tavaszán a Dunán levonult árvíz következtében 
károsodott magántulajdonban álló lakóingatlanok helyreállítására nyújtott 
támogatás elosztásának elveir�l 
El�adó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

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

 Szavazás eredménye 
 

#: 1585   Száma: 2006.09.12/6/0/ 
Ideje: 2006.szept..12 11:34 
Típusa: Nyílt 
Rendelet; Elfogadva 
Min�sített szavazás 
 
Tárgya:  
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 93,75 83,33 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 1 6,25 5,56 
Szavazott 16 100.00 88,89 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 2   11,11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 
dr. Dragon Pál Igen - 
Eszes Sándor Igen - 
Fülöp Zsolt Igen - 
Hankó László Igen - 
Horváth Gy�z� Igen - 
dr. Kiss László Igen - 
Lakatos Pálné Igen - 
Magyar Judit Igen - 
dr. Pázmány Annamária Igen - 
Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 
Simonyi György Igen - 
Szeg� Eta Igen - 
Zakar Ágnes Igen - 
Zsigmondi Éva Igen - 
dr. Bindorffer Györgyi Tart. - 
Benkovits György Távol - 
Wachsler Tamás Távol - 
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Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
209/2006. (IX. 12.) Kt. sz. határozata: 

 
 
 

Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testülete a 2006 tavaszán levonult árvíz során a 
magánszemélyek lakóingatlanaiban bekövetkezett károk támogatása elosztásának elveit az 
alábbiakban állapítja meg:  
 
1. El�ször kerüljenek kielégítésre a 70%-os támogatásra jogosult biztosított károsultak, 
akik vállalják a támogatás feltételéül megszabott feltételeket (jelzálogjog 10 évre), az alábbi 
elvek szerint: helyreállítás becsült értéke szorozva 0,7, mínusz a biztosító által kifizetett 
összeg, mínusz önrész. Ha a szám pozitív ez az összeg kifizethet�. 
 
Ezt követ�en kerüljenek kielégítésre a 40%-os támogatásra jogosult biztosítással nem 
rendelkez� károsultak, akik vállalják a támogatás feltételeként meghatározott feltételeket 
(jelzálogjog 10 évre + határozatlan tartamú árvízkárra is kiterjed� lakásbiztosítási szerz�dés 
kötése, és annak folyamatos fenntartása legalább 10 évig vagy csatlakozik a Wesselényi 
Miklós Ár- és Belvízvédelmi Alaphoz). 
Amennyiben ezt követ�en maradványösszeg képz�dik és azok településen belüli 
átcsoportosítására lehet�ség nyílik, akkor a 40%-os támogatásra jogosultakra es� összeget 
kell növelni úgy, hogy a maradvány függvényében mindegyik károsult a helyreállítási 
költség 40%-a feletti, de 100%-ot meg nem haladó, azonos százalékos támogatásban 
részesüljön. 
 

2. Felkéri a Polgármestert, hogy a támogatási szerz�déseket a károsultakkal a fenti 
elosztási elvek figyelembe vételével kösse meg. 
 
Felel�s: Polgármester 
Határid�: folyamatos 
 
 
7. Tájékoztató a városi térfigyel�-rendszer kialakításáról, és a 11-es út baleseti 

gócpontjairól 
El�adó: Börcsök László kapitányságvezet�   

 
 
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: Börcsök László kapitányságvezet�  megküldte írásbeli  
tájékoztatóját, mely az el�terjesztés  mellékletében olvasható.  Részletesen tartalmazza a 
város   közbiztonsági helyzetér�l szóló összefoglalót, továbbá  a javaslatokat a  városi 
térfigyel�-rendszer kialakítására vonatkozóan, illetve a városban m�köd� polgár�rség  
véleményét.   Ezen adatok  alapján a Jogi-, Igazgatási és Ügyrendi Bizottság   vagy akár a 
testület is  meg tudja vizsgálni, hogy hol is legyen elhelyezve a térfigyel� rendszer.  
Véleménye szerint a biztosítókkal is érdemes ez ügyben felvenni a kapcsolatot, hiszen a 
telepítés minimális költsége megközelíti az 5-10 M Ft-ot is, a beüzemelés után viszont 
mérhet�en lecsökkentek a b�nesetek azokon a területeken.   
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Simonyi György képvisel�:  hozzászólásában jelzi,  hogy az egész város feltérképezése 
volna a célszer�, mert azután lehet eldönteni, hogy hol lehetne potenciálisan  megvalósítani az 
elképzelést.  
Célszer�nek  tartja a tájékoztató elfogadása mellett egy határozati javaslat   megfogalmazását 
is.   
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: kérdezi Képvisel� Úrtól, hogy a következ� szövegszer�  a 
határozati javaslattal  egyetért-e?  
Szentendre Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete   felkéri a Jogi-, Igazgatási és 
Ügyrendi Bizottságot,   vizsgálja ki a  polgár�rség  és a rend�rség szempontjai  alapján,   hogy 
a város mely részein hol lehet kialakítani térfigyel� rendszert.  
 
Simonyi György képvisel�:  igen, megfelel�nek tartja. 
 
dr. Dietz Ferenc polgármester:  a határozati javaslat  további része tartalmazza az anyagi 
részre vonatkozó kitételeket:  
2. felkéri  a Polgármestert,  vegye fel a kapcsolatot a kialakításra kerül� térfigyel� rendszer  
pénzügyi finanszírozása érdekében  bankokkal, biztosítókkal,  egyesületekkel, 
alapítványokkal.  Határid�re  a decemberi testületi ülést javasolja.  
 
Simonyi György képvisel�:  egyetért a javaslattal.  
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: befogadja a javaslatot.     
  
Fülöp Zsolt képvisel�:   örömére  szolgál, hogy egy gondolat-menetet követ  velük Simonyi 
György képvisel� is.  A Jogi-, Igazgatási és Ügyrendi Bizottság  ülésén már felvet�dött ennek 
a gondolata és konkrét elképzeléseket is    tartalmaztak a hozzászólások.  
 
Zakar Ágnes képvisel�:  hasonló  véleményen van � maga is,  kérdése a banki finanszírozás 
szükségességére vonatkozott volna.  A Jogi-, Igazgatási és Ügyrendi Bizottság  
véleményezését nagyon hasznosnak tartja.   A felírt kiegészítéseket   továbbítja feléjük.  
 
Hankó László  képvisel�:   véleménye szerint  a lakosságot  mindenképpen be kell vonni a 
döntés el�tt, mert az elmúlt id�szak tapasztalatai alapján (lásd: sorompós rendszer  kiépítése 
körüli viták) szükséges  tájékoztatni �ket a fejleményekr�l.   
 
dr. Dietz Ferenc polgármester:   további hozzászólás nem lévén az  imént elmondott 
határozati javaslatot szavazásra bocsátja.    
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1586   Száma: 2006.09.12/7/0/ 
Ideje: 2006.szept..12 11:42 
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszer� szavazás 
 
Tárgya:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
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Igen 15 100,00 83,33 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 15 100.00 83,33 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 3   16,67 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 
dr. Dragon Pál Igen - 
Eszes Sándor Igen - 
Fülöp Zsolt Igen - 
Hankó László Igen - 
Horváth Gy�z� Igen - 
dr. Kiss László Igen - 
Lakatos Pálné Igen - 
Magyar Judit Igen - 
dr. Pázmány Annamária Igen - 
Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 
Simonyi György Igen - 
Szeg� Eta Igen - 
Zakar Ágnes Igen - 
Zsigmondi Éva Igen - 
Benkovits György Távol - 
dr. Bindorffer Györgyi Távol - 
Wachsler Tamás Távol - 
 
     
dr. Dietz Ferenc polgármester:   a Képvisel�-testület a következ� határozatot hozza:  
 
 

Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
210/2006. (IX.12.) Kt. sz. határozata: 

 
 
Szentendre Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete    
 
1. felkéri a Jogi-, Igazgatási és Ügyrendi Bizottságot,   vizsgálja ki a  polgár�rség  és a 
rend�rségi szempontok alapján,   hogy a város mely részein hol lehet kialakítani térfigyel� 
rendszert.  
 
2. felkéri  a Polgármestert,  vegye fel a kapcsolatot a kialakításra kerül� térfigyel� rendszer  
pénzügyi finanszírozása érdekében a bankokkal, biztosítókkal,  egyesületekkel, 
alapítványokkal.  
 
 
Felel�s:     1. pont:  bizottság elnöke 

2. pont:  Polgármester 
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Határid�:  2006. decemberi testületi ülés 
 

 
8.  El�terjesztés a 1052 hrsz-ú természetben Kossuth Lajos u. 5. sz. alatt található 

ingatlan további sorsáról 
El�adó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 
 
Az ülésen jelen van Takács Gábor, az "AGY" Alkotó Gyermekeinkért Tehetségfejleszt� 
és Gondozó M�helyek Alapítvány  képviseletében.    
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: a Jogi-, Igazgatási és Ügyrendi Bizottság  támogatta az 
el�terjesztést, a  Költségvetési,  Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság   viszont nem,  
megadja a szót a bizottsági elnököknek, kéri,  b�vebben is fejtsék ki  véleményüket.  

 
Magyar Judit képvisel�:  a Költségvetési,  Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság   
megtárgyalta a 1052 hrsz-ú természetben Kossuth Lajos u. 5. sz. alatt található ingatlan 
további sorsáról készült el�terjesztést, azt a Képvisel�-testületnek  1 igen szavazattal  és 1 
tartózkodással  nem javasolta elfogadásra. 

 
dr. Dietz Ferenc polgármester: javasolja, hogy  hallgassák meg Takács Gábor 
kiegészítését.    
 
Takács Gábor "AGY" Alkotó Gyermekeinkért Tehetségfejleszt� és Gondozó M�helyek 
Alapítvány  kuratóriumi tagja:    ismerteti  a  fejleményeket és szóbeli kiegészítést tesz az 
el�terjesztéshez.   
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: kérdezi Takács Gábortól, hogy a határozati javaslatban 
szerepl� 2006.  november  30-ai határid�t  tudja-e  vállalni?  
 
Takács Gábor:  igen, a  2006.  november  30-ai határid�t   elfogadja.  
 
  
dr. Dietz Ferenc polgármester:  szavazásra bocsátja  a határozati javaslatot.   
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1587   Száma: 2006.09.12/8/0/ 
Ideje: 2006.szept..12 11:48 
Típusa: Nyílt 
Rendelet; Elfogadva 
Min�sített szavazás 
Tárgya:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 14 93,33 77,77 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 1 6,67 5,56 
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Szavazott 15 100.00 83,33 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 3   16,67 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 
dr. Dragon Pál Igen - 
Eszes Sándor Igen - 
Fülöp Zsolt Igen - 
Hankó László Igen - 
Horváth Gy�z� Igen - 
dr. Kiss László Igen - 
Lakatos Pálné Igen - 
Magyar Judit Igen - 
dr. Pázmány Annamária Igen - 
Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 
Szeg� Eta Igen - 
Zakar Ágnes Igen - 
Zsigmondi Éva Igen - 
Simonyi György Tart. - 
Benkovits György Távol - 
dr. Bindorffer Györgyi Távol - 
Wachsler Tamás Távol - 
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képvisel�-testület a következ� határozatot hozza:  
 
 

Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
211/2006. (IX. 12.) Kt. sz. határozata: 

 
Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy amennyiben az „AGY” 
Alkotó Gyermekeinkért Tehetségfejleszt� és Gondozó M�helyek Alapítvány 2005. július 25-
én aláírt 329-3/2005/VIII. hivatkozási számú együttm�ködési megállapodásban foglaltak 
alapján 2006. november 30-ig nem nyújtja be a tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelmét, és 
annak mellékleteként nem csatolja a szerz�dés 7. pontjában megfogalmazott feltételek 
mindegyikének teljesülését igazoló iratokat, úgy a megállapodást az Alapítvány 
szerz�désszegésére hivatkozva fel kívánja mondani. 
 
Felel�s:     Polgármester 
Határid�: 2006. november 30. 
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9. El�terjesztés Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
Szentendre város közigazgatási határán belüli helyi autóbusz  közlekedés 
legmagasabb díjtételeinek megállapításáról szóló 23/2003. (V.19.) Önk. sz. 
rendelet módosításáról 

 El�adó:  dr. Dietz Ferenc polgármester  
 
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: az ÁFA változása miatt vált szükségessé a rendeletben 
szerepl� és alkalmazott díjtételek módosítása.  
 
Simonyi György képvisel�:  a rendeletben szerepel, hogy az  el�vételben megvásárolható  
menetjegy ára 136 Ft, a visszaadás  megkönnyítése végett javasolja ezt felkerekíteni 140 Ft-
ra.  
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: a javaslatot a Költségvetési,  Pénzügyi és 
Vagyongazdálkodási Bizottság  is támogatta. Szavazásra bocsátja  a javaslatot.  
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1588   Száma: 2006.09.12/9/0/ 
Ideje: 2006.szept..12 11:50 
Típusa: Nyílt 
Rendelet; Elfogadva 
Min�sített szavazás 
 
Tárgya:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 14 93,33 77,77 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 1 6,67 5,56 
Szavazott 15 100.00 83,33 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 3   16,67 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
dr. Dragon Pál Igen - 
Eszes Sándor Igen - 
Fülöp Zsolt Igen - 
Hankó László Igen - 
Horváth Gy�z� Igen - 
dr. Kiss László Igen - 
Lakatos Pálné Igen - 
Magyar Judit Igen - 
dr. Pázmány Annamária Igen - 
Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 
Simonyi György Igen - 
Szeg� Eta Igen - 
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Zakar Ágnes Igen - 
Zsigmondi Éva Igen - 
dr. Dietz Ferenc polgármester Tart. - 
Benkovits György Távol - 
dr. Bindorffer Györgyi Távol - 
Wachsler Tamás Távol - 
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: a  Képvisel�-testület támogatta a 140 Ft-ra vonatkozó 
javaslatot.   
Szavazásra bocsátja  a rendelet módosítását.         
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1589   Száma: 2006.09.12/9/0/ 
Ideje: 2006.szept..12 11:51 
Típusa: Nyílt 
Rendelet; Elfogadva 
Min�sített szavazás 
 
Tárgya:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 100,00 83,33 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 15 100.00 83,33 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 3   16,67 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 
dr. Dragon Pál Igen - 
Eszes Sándor Igen - 
Fülöp Zsolt Igen - 
Hankó László Igen - 
Horváth Gy�z� Igen - 
dr. Kiss László Igen - 
Lakatos Pálné Igen - 
Magyar Judit Igen - 
dr. Pázmány Annamária Igen - 
Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 
Simonyi György Igen - 
Szeg� Eta Igen - 
Zakar Ágnes Igen - 
Zsigmondi Éva Igen - 
Benkovits György Távol - 
dr. Bindorffer Györgyi Távol - 
Wachsler Tamás Távol - 
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dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képvisel�-testület a rendelet módosítását támogatta.     
 
 

Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
32/2006. (IX.15.) Önk. sz. rendelete 

 
Szentendre város közigazgatási határán belüli helyi autóbusz közlekedés legmagasabb 
díjtételeinek megállapításáról szóló 23/2003. (V. 19.) Önk. sz. rendelet módosításáról 

 
 
Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, 
többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint az árak 
megállapításáról szóló, többször módosított 1990. évi LXXXVII. törvény 7. § (1) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Szentendre város közigazgatási határán belüli 
helyi autóbusz közlekedés legmagasabb díjtételeinek megállapításáról szóló 23/2003. (V. 19.) 
Önk. sz. rendeletét (továbbiakban R.) az alábbiak szerint módosítja: 
  
 
 

1. § 
 

 
 A R. 1. sz. mellékletének  1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép :  
  

Menetjegy el�vételben 140 Ft.- 
Menetjegy buszvezet�nél 200 Ft.- 
Egyvonalas havi bérlet 2400 Ft.- 
Egyvonalas félhavi bérlet 1460 Ft.- 
Összvonalas havi bérlet 3235 Ft.- 
Összvonalas félhavi bérlet 1880 Ft.- 
Összvonalas tanuló és nyugdíjas bérlet 1360 Ft.- 
  

A fenti vonaljegy és bérletárak 20% ÁFÁ-t tartalmaznak. 

 
 

2. § 
 
(1)  Jelen rendelet 2006. október 1-jén lép hatályba. 
(2)  A rendelet kihirdetésér�l a Jegyz� gondoskodik. 
 
Szentendre, 2006. szeptember 12. 
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1. sz. melléklet  a  32/2006. (IX.15.) Önk. sz. rendelethez 

 
 
 

  1. Utazási tarifák: 
  

Menetjegy el�vételben 140 Ft.- 
Menetjegy buszvezet�nél 200 Ft.- 
Egyvonalas havi bérlet 2400 Ft.- 
Egyvonalas félhavi bérlet 1460 Ft.- 
Összvonalas havi bérlet 3235 Ft.- 
Összvonalas félhavi bérlet 1880 Ft.- 
Összvonalas tanuló és nyugdíjas bérlet 1360 Ft.- 
  

 
 
A fenti vonaljegy és bérletárak 20% ÁFÁ-t tartalmaznak. 

 
dr. Dietz Ferenc polgármester: jelzi, hogy a rendelet október 1-jén lép hatályba.   
 
 
 
 
10.  El�terjesztés az Európai Gazdasági Térség (EGT) és a Norvég Alap által kiírt 

pályázat 2000. Szentendre, Szentendrei M�vészeti iskola (Régi Földhivatal 
épülete) Kossuth Lajos u. 5. szám alatti m�emlék épületének felújítására 
El�adó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 
 

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1590   Száma: 2006.09.12/10/0/ 
Ideje: 2006. szept. 12 11:53 
Típusa: Nyílt 
Rendelet; Elfogadva 
Min�sített szavazás 
 
Tárgya:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 14 93,33 77,77 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 1 6,67 5,56 
Szavazott 15 100.00 83,33 
Nem szavazott 0   0,00 
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Távol 3   16,67 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
dr. Bindorffer Györgyi Igen - 
dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 
dr. Dragon Pál Igen - 
Eszes Sándor Igen - 
Fülöp Zsolt Igen - 
Hankó László Igen - 
Horváth Gy�z� Igen - 
dr. Kiss László Igen - 
Lakatos Pálné Igen - 
Magyar Judit Igen - 
dr. Pázmány Annamária Igen - 
Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 
Zakar Ágnes Igen - 
Zsigmondi Éva Igen - 
Simonyi György Tart. - 
Benkovits György Távol - 
Szeg� Eta Távol - 
Wachsler Tamás Távol - 
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képvisel�-testület a következ� határozatot hozza:  
 

 
Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 

212/2006. (IX. 12.) Kt. sz. határozata: 
 

 
Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testülete felhatalmazza a polgármester urat, 
hogy a Szentendrei M�vészeti Iskola által, a Norvég Alapra, a 2000 Szentendre, Kossuth 
L. u. 5 szám alatti ingatlan felújítására beadandó pályázattal kapcsolatos, a Szentendrei 
M�vészeti Iskola és Szentendre Város Önkormányzata között létrejöv� konzorciumi és 
partnerségi megállapodást, amely szerint az Önkormányzatot pénzügyi hozzájárulás nem 
terheli (LD. melléklet), aláírja. 

 

Felel�s: Polgármester 

Határid�: azonnal 
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A 212/2006. (IX.12.) Kt. sz. határozat melléklete 
 
Partnerségi nyilatkozat 
 
 

Partnerségi nyilatkozat / Partnership Statement 
 
 
Vezet� pályázó és partnerei az alábbi nyilatkozatot teszik / The Lead Applicant and its partners 
make the following declaration:  
  
A pályázó partnerek a pályázat tartalmát, a kitöltött pályázati formanyomtatványt ismerik, és 
megértették a projekt végrehajtásában betöltend� szerepüket. / All partners are familiar with 
the content of the application and the submitted Application Form, and they have understood 
their role in the implementation of the project. 
 
Minden partner elolvasta a támogatási szerz�dés mintáját, s megértették abból fakadó jogaikat 
és kötelezettségeiket, amennyiben a támogatásra sor kerül. Felhatalmazzák a pályázó 
szervezetet a Támogatóval való szerz�déskötésre, s a megvalósítás során Támogatóval 
folytatott mindennem� kapcsolattartásra. / All partners have read the standard Grant 
Agreement and understood what their respective rights in case the grant is awarded. They 
authorise the lead applicant to sign the agreement with the Supporter and represent them in all 
dealings with the Supporter in the context of the action's implementation. 
 
A pályázó köteles rendszeresen egyeztetni partnereivel, és köteles �ket hiánytalanul 
tájékoztatni a tevékenység el�rehaladásáról. / The applicant must consult regularly with its 
partners and keep them fully informed of the progress of the action.  
 
Minden partnernek másolatot kell kapnia minden  – szöveges, illetve pénzügyi – beszámolóról. 
/ All partners must receive a copy of all reports – narrative and financial.  
 
A projekt lényeges változtatásaival (pl. tevékenységek vagy partnerek változtatása) kapcsolatos 
javaslatok kizárólag a partnerek el�zetes jóváhagyásával terjeszthet�ek el� a Végrehajtó 
Ügynökséghez/Szerz�d� Hatósághoz. Amennyiben a partnerek között a változtatásra 
vonatkozóan el�zetes jóváhagyás nem született, a kedvezményezettnek ezt a Támogatóhoz 
eljuttatott változtatási kérelmében jelezni kell. / Proposals for substantial changes to the action 
(e.g. activities, partners, etc.) should be agreed by the partners before being submitting to the 
Supporter. In case no such agreement can be reached, the beneficiary must indicate this when 
submitting changes for approval to the Supporter. 
 
A partnerek együttm�ködési megállapodásban rögzítik az EEA/Norvég Finanszírozási 
Mechanizmus segítségével vásárolt eszközök tulajdonjogát. A tulajdonjogok megosztására 
vonatkozó megállapodást a benyújtott pályázatukhoz csatolják. / Partners regulate the 
ownership of those equipments purchased with the EEA/Norwegian Financial Mechanism in a 
Partnership Agreement. A copy of the Partnership Agreement is enclosed in the application.  
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Partnerségi nyilatkozat / Statement of partnership  
 
A Promei Kht-hoz benyújtott projektjavaslatot megismertük és annak tartalmával egyetértünk. 
Vállaljuk, hogy betartjuk a jóhiszem� partnerség alapelveit. / We have understood and 
approved the contents of the proposal submitted to Promei Kht. We undertake to comply with 
the principles of good partnership practice. 
 
 

 Vezet� pályázó részér�l /                                                          
On behalf of the Lead applicant 

A partner részér�l / On behalf 
of the partner  

Név / Name  Pap Lajos Dr. Dietz Ferenc 

Szervezet / Organisation  
„AGY” Alkotó Gyermekeinkért 
Tehetségfejleszt� és Gondozó 
M�helyek Alapítvány 

Szentendre Város 
Önkormányzata 

Beosztás / Position  elnök polgármester 

Aláírás / Signature    

Dátum és hely / Date and 
Place  Szentendre, 2006. szeptember 25. 

 
 
 
 
Minden partner szervezetnek a pályázóval egyetemben alá kell írnia a Partnerségi 
Megállapodást. / Each partner organisation must sign the Partnership Statement together 
with the Applicant. 
 
 
 
           
 
11.  El�terjesztés az AGY Alkotó Gyermekm�hely Alapítvány által elkerített 1806 
hrsz-ú közterület egy része köré történ� kerítés építésér�l 
El�adó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: az "Agy"  Alkotó Gyermekm�hely Alapítvány az iskolához 
tartozó területen 1996-ban sportudvart alakított ki és  fa játszóeszközöket helyezett el.  Több 
százezer forintot költöttek a játszóeszközök karbantartására, cseréjére, de mert a  játszótér és a 
sportudvar  nyitott, bárki által használható, a  játszótér  nagy mértékben tönkrement. 
megrongálódott. A   további  rongálás elkerülése érdekében az alapítvány azzal a kéréssel 
fordult az Önkormányzathoz, hogy   tulajdonosi hozzájárulást kérjen  az 1806 hrsz-ú 
közterületb�l kb. 160 m2 lekerítésére.  
Tekintettel arra, hogy a kapu csak az Agy Tanoda és az ÓBUDA Tsz üzletháza közötti 
területen helyezhet� el, a lelend�  kerítés kialakításához mindkét szomszéd (ÓBUDA Tsz és 
Kentaur Panzió) támogató hozzájárulását adta.  Az ÓBUDA Tsz hozzájárult a saját területéb�l 
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kb 50 m2 lekerítéséhez is, ezzel is növelve a tanoda rendelkezésére álló udvart. Az Agy 
Alkotó Gyermekm�hely Alapítvány azt is felajánlotta, hogy nyilvános, rendszeresen nyitva 
tartó játszótérként használhatja bárki a kialakított udvart, ehhez kialakították a nyári és a téli 
nyitvatartási rendet, amelyhez  igazodva a  játszótér nyitását és zárását az Alapítvány vállalja. 
A felajánlott  gyöngykavics és faháncs borítás jelent�s költséggel jár, melyet a Tanoda saját 
költségén végeztet el.   
Úgy véli a kialakított játszótér esztétikailag is  beleillik a városképbe,  emeli a Bükkös patak  
mentén  lev� sétány  értékét is.  Mindenképp támogatandónak tartja az ötletet.  A Megbízási 
Szerz�dést elkészítették a Hivatal munkatársai.   

 
Simonyi György képvisel�: kérdezi, hogy  mennyi  id�re szól a megbízási szerz�dés és a 
nyitvatartási id�   biztosítva lesz-e?  
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: a javaslat szerint a megbízási szerz�dés határozatlan id�re 
szól.  Kérdezi Takács Gábort, hogy a Megbízási Szerz�désben foglaltakkal egyetért-e?  
 
Takács Gábor "AGY" Alkotó Gyermekeinkért Tehetségfejleszt� és Gondozó M�helyek 
Alapítvány  kuratóriumi tagja: igen, az elhangzottakkal egyetértenek.  Hozzáteszi, hogy  
épp a napokban kaptak értesítést arról, hogy  egy megyei pályázati alapból  elnyertek 300 000 
Ft-nyi összeget, melyet  játszótér felújításra kell felhasználniuk. Ezt az összeget is erre a célra  
szánják.  
 
Lakatos Pálné képvisel�:  a területen található egy közkút, erre vonatkozóan kérdezi, azzal 
mi a szándékuk?  Kérdezi Takács Gábortól, hogy vállalja az AGY Iskola, hogy azt is rendbe 
hozatja?  
 
Takács Gábor "AGY" Alkotó Gyermekeinkért Tehetségfejleszt� és Gondozó M�helyek 
Alapítvány  kuratóriumi tagja:   tudomása szerint a szóban forgó kút nem üzemel, el van 
törve, jelenleg sem m�köd� kút.   
 
Lakatos Pálné képvisel�:  a kút a közelmúltban   felkerült az örökbefogadási listára, 
véleménye szerint nem lehet megszüntetni. Javasolja, fogadja örökbe az AGY Iskola.  
 
dr. Dietz Ferenc polgármester:   ebben az esetben  szükséges belevenni a szerz�désbe. 
 
Simonyi György képvisel�:    támogatja a javaslatot.  
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: kérdezi Takács Gábort, tudják-e vállalni az újabb feltételt?  
 
Takács Gábor "AGY" Alkotó Gyermekeinkért Tehetségfejleszt� és Gondozó M�helyek 
Alapítvány  kuratóriumi tagja:  a lehet�ségekhez képest     elvégzik a felújítást.  Javasolja 
az Iskola Kuratóriumának, hogy  az Iskola fogadja örökbe  a kutat és 2 éven belül  az eredeti 
állapotába visszaállítják.   
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: a javaslatot korrektnek tartja.   
 
 
dr. L�rincz Andrea irodavezet�:  az itt elhangzottakat javasolja a  szerz�dés   5. pontjába 
belefoglalni:  
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Használó vállalja, hogy a játszó-eszközöket 1,2 mFt-os összegben felülvizsgáltatja, 
karbantartja, szabványosítja, illetve esetleg új játszóeszközöket helyez ki, és a területen lév� 
kutat – a szerz�dés hatályba lépését�l számított 2 éven belül – üzemképes állapotba hozza és 
helyreállítja. 
 
dr. Dietz Ferenc polgármester:  mivel Takács úr jelzi, hogy egyetért a kiegészítéssel,  a 
javaslatot befogadja.  További  kérdés, hozzászólás nem lévén a határozati javaslatot  és a 
szerz�dést szavazásra bocsátja.   

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1591   Száma: 2006.09.12/11/0/ 
Ideje: 2006.szept..12 12:04 
Típusa: Nyílt 
Rendelet; Elfogadva 
Min�sített szavazás 
 
Tárgya:  
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 12 92,31 66,66 
Nem 1 7,69 5,56 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 13 100.00 72,22 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 5   27,78 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 
dr. Dragon Pál Igen - 
Eszes Sándor Igen - 
Fülöp Zsolt Igen - 
Hankó László Igen - 
Horváth Gy�z� Igen - 
dr. Kiss László Igen - 
Magyar Judit Igen - 
dr. Pázmány Annamária Igen - 
Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 
Zakar Ágnes Igen - 
Zsigmondi Éva Igen - 
Lakatos Pálné Nem - 
Benkovits György Távol - 
dr. Bindorffer Györgyi Távol - 
Simonyi György Távol - 
Szeg� Eta Távol - 
Wachsler Tamás Távol - 
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képvisel�-testület a következ� határozatot hozza:       
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Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
213/2006. (IX. 12.) Kt. sz. határozata: 

 
 

�

Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 
1. úgy dönt, hogy a tulajdonosi hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Agy Alkotó 

Gyermekm�hely Alapítvány a Szentendre, Jókai u. 1806 hrsz-ú közterületb�l kb. 160 m2-
nyi területet térítésmentesen határozatlan id�tartamra használjon és azt lekerítve, 
zárhatóvá tegye. 

2. egyetért azzal, hogy az  udvar nyilvános játszótérként m�ködjön és az Alapítvány annak 
nyitásáról és zárásáról gondoskodjon. A játszótér fenntartási és karbantartási költségei az 
Alapítványt terhelik.  

3. felhatalmazza a Polgármestert, hogy a határozat mellékletét képez� közterület használati 
szerz�dést írja alá. 

 
Felel�s:     Polgármester 
Határid�: 2006. szeptember 20.  
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TERÜLET HASZNÁLATI SZERZ�DÉS 

amely létrejött egyrészr�l  

Szentendre Város Önkormányzata (2000 Szentendre, Városház tér 3. Adószám: 15395364-
2-13; Statisztikai számjel: 15395364-7511-321-13; Bankszámlaszám: 12001008-00122568-
00100003), képviseli: dr. Dietz Ferenc polgármester (továbbiakban: Használatba adó), 

 
másrészr�l az 
 
„AGY” Alkotó Gyermekeinkért Tehetségfejleszt� és Gondozó M�helyek Alapítvány 
(2000 Szentendre, Jókai u. 1-3., képviseli: Pap Lajos kuratóriumi elnök ) mint használó 
(továbbiakban: Használó) között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel: 

1. A Használatba adó 1/1 arányú tulajdonát képezi, a szentendrei ingatlan-
nyilvántartásban 1806 helyrajzi szám alatt felvett, összesen 1296 m2 alapterület�, 
természetben Jókai utcaként megtalálható, közterület megjelölés� ingatlan, valamint a 
1802/3 hrsz-ú, 675 m2 alapterület�, természetben Kert u. 3/b. szám alatt található étterem 
és udvar min�sítés� ingatlan.  

Az Óbuda Termel� és Szolgáltató Szövetkezet tulajdonában áll a szentendrei ingatlan-
nyilvántartásban felvett 1805 hrsz-ú 588 m2 alapterület� m�velésb�l kivett áruház és udvar 
min�sítés� ingatlan. 

 
2. A szerz�d� felek megállapodnak abban, hogy Használatba adó az 1806 hrsz-ú 
közterület a jelen szerz�dés 1. sz. mellékletét képez� térképen feltüntetett, kb. 160 m2-es 
részét határozatlan id�re Használó ingyenes használatába adja. Használó a el�z� 
mondatban meghatározott területet kerítéssel hozzákeríti az 1802/3 hrsz-ú ingatlanhoz, 
melyet Használó a Használatba adóval 1992. július 17-én aláírt, többször módosított 
használati szerz�dés alapján tart birtokban. 

3. A szerz�d� felek megállapítják, hogy Használó az Óbuda Termel� és Szolgáltató 
Szövetkezet tulajdonában álló 1805 hrsz- ú ingatlanból kb. 50 m2-t is lekerít, melyr�l 
Használatba adó tudomással rendelkezik, és mely terület lekerítéséhez hozzájárulását nem 
adhatja. A szerz�dés hatálya erre a területre nem terjed ki. A szerz�dés 2. sz. mellékletét 
képezi a 1805 hrsz-ú ingatlan tulajdonosának írásos hozzájárulása ahhoz, hogy az ingatlana 
használatában a 1806 hrsz-ú ingatlannak a Használó általi a 2. pontban meghatározott 
lekerítése az ingatlannal kapcsolatos tulajdonosi jogainak valamint az ingatlan bérl�jét az 
üzemeltetéshez f�z�d� jogainak gyakorlásában nem akadályozza. 

4. Használó jogosult a 2. pontban megjelölt területet saját költségén lábazat nélküli 
kerítéssel körbekeríteni oly módon, hogy arra kaput kell készítenie, és biztosítania kell, 
hogy az minden nap a nappali órákban nyitva legyen – március 1.  és szeptember 30. 
között 8-18 óráig, október 1. és február 28(29) között 8-16 óráig –, s az elkerített 
közterület–részre bárki bemehessen. A Használó jogosult a kaput az ett�l eltér� 
id�tartamban zárva tartani. 
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Használó tudomásul veszi, amennyiben olyan munkát végez, amelyre az építéshatósági 
el�írások vonatkoznak, jelen megállapodás Használatba adó általi aláírása nem helyettesíti 
a szükséges eljárás lefolytatását, és engedélyek beszerzését. 

5. Használó köteles a körbekerített területet, valamint az általa létesített kerítést saját 
költségén folyamatosan gondozni, továbbá a kerítésen belül korábban létesített 
játszóeszközöket a jelenleg hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelel�en különösen 
a játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendeletben 
meghatározott tanúsító szervezet által meghatározottaknak megfelel�en felújítani, 
folyamatosan karbantartani. 

 Használó vállalja, hogy a játszó-eszközöket 1,2 mFt-os összegben felülvizsgáltatja, 
karbantartja, szabványosítja, illetve esetleg új játszóeszközöket helyez ki, és a területen 
lév� kutat – a szerz�dés hatályba lépését�l számított 2 éven belül – üzemképes állapotba 
hozza és helyreállítja. 

6. Használó tudomásul veszi, hogy a 2. pontban meghatározott közterület–részen a 
Tulajdonos el�zetes írásbeli hozzájárulása nélkül semmiféle építményt nem helyezhet el. 

7. Szerz�d� felek jogosultak jelen szerz�dést bármikor, 3 hónapos felmondási id�vel 
felmondani. Használó ez esetben a szerz�dés megsz�néséig köteles saját költségén az 
általa létesített kerítést elbontani, illetve a szerz�dés megsz�nésével egyidej�leg köteles az 
általa használt területet Használatba adó birtokába bocsátani. 

8. Használó tudomásul veszi, hogy a 2. pontban megjelölt terület használatával, annak 
körbekerítésével, a terület, valamint a kerítés gondozásával, illetve a kerítés elbontásával 
kapcsolatos minden költséget maga visel, Használatba adóval szemben jelen szerz�désb�l 
ered�en semmiféle megtérítési igénnyel, a használt területtel kapcsolatban semmilyen 
jogcímen tulajdoni igénnyel nem léphet fel. 

9. Amennyiben Használó jelen szerz�désben foglalt valamely kötelezettségét nem teljesíti, 
vagy az általa körbekerített közterület–részen a Használatba adó el�zetes írásbeli 
hozzájárulása nélkül építményt helyez el, és kötelezettségét (az építmény elbontását) a 
Használatba adó írásbeli felszólítása ellenére a felszólításban foglalt határid�n belül nem 
teljesíti, akkor Használatba adó a határid� eredménytelen elteltét követ�en jogosult jelen 
szerz�dést rendkívüli felmondással azonnali hatállyal megszüntetni. Használó ebben az 
esetben köteles az általa körbekerített közterület–részt a szerz�dés megsz�nését követ� 5 
napon belül Használatba adó birtokába bocsátani, az általa készített kerítést vagy az 
esetlegesen engedély nélkül emelt építményt saját költségen elbontani.  

10. Használatba adó kijelenti, hogy az ingatlan védett terület, egyebekben per-, teher és 
igénymentes. 

11. Használatba adó a használat tárgyát képez� ingatlant a szerz�déskötés napján Használó 
birtokába bocsátja, amit Használó jelen szerz�dés aláírásával elismer. 

12. Felek megállapítják, hogy a megállapodásból ered� esetleges jogvitáikat els�dlegesen 
peres úton kívül (egymásközti egyeztetés, igény szerint szekért�k felkérésével) kísérlik 
meg rendezni. Amennyiben a vita rendezése peren kívül nem lehetséges, hatáskört�l 
függ�en a Szentendrei Városi Bíróság, illetve a Pest Megyei Bíróság illetékességét kötik 
ki. 
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13. Használó kijelenti, hogy jelen szerz�dés aláírására az Alapítvány alapító okirata alapján 
Pap Lajos kuratóriumi elnök jogosult. 

14. A Polgármester jelen szerz�dés aláírására a 213/2006. (IX. 12.) Kt. sz. határozat 
hatalmazta fel. 

15. Jelen szerz�dés mindaddig nem lép hatályba, míg használó a 3. pontban meghatározott 
hozzájárulást hat eredeti példányban a Használatba adó részére be nem nyújtja. 

Felek e szerz�dést, amely készült hat eredeti és egymással mindenben megegyez� 
példányban, annak közös átolvasása és együttes értelmezése után, mint akaratukkal 
mindenben megegyez�t, jóváhagyólag írják alá. 
 
Szentendre, 2006. szeptember … 
  
 
 
 

dr. Dietz Ferenc  dr. Molnár Ildikó   Pap Lajos 
polgármester jegyz� kuratóriumi elnök 
Szentendre Város Önkormányzat  „AGY” Alkotó Gyermekeinkért 
   Tehetségfejleszt� és Gondozó 
      M�helyek Alapítvány 
 

 
 



 52 

 
12.  El�terjesztés az Óbuda TSZ-szel kötend� megállapodásról 

El�adó: dr. Dietz Ferenc polgármester 
 

 
dr. Kiss László képvisel�: ügyrendi javaslata, hogy a napirendi pontot ZÁRT ülésen 
tárgyalja    a testület,   közvetett  üzleti érdekekre való tekintettel.  
 
dr. Dietz Ferenc polgármester:  szavazásra bocsátja  az ügyrendi javaslatot.    
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1592   Száma: 2006.09.12/12/0/ 
Ideje: 2006.szept..12 12:06 
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszer� szavazás 
 
Tárgya:  
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 8 57,14 44,44 
Nem 3 21,43 16,67 
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. Dragon Pál Igen - 
Fülöp Zsolt Igen - 
Horváth Gy�z� Igen - 
dr. Kiss László Igen - 
Lakatos Pálné Igen - 
dr. Pázmány Annamária Igen - 
Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 
Zsigmondi Éva Igen - 
Magyar Judit Nem - 
Simonyi György Nem - 
Szeg� Eta Nem - 
dr. Dietz Ferenc polgármester Tart. - 
Eszes Sándor Tart. - 
Hankó László Tart. - 
Benkovits György Távol - 
dr. Bindorffer Györgyi Távol - 
Wachsler Tamás Távol - 
Zakar Ágnes Távol - 
dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képvisel�-testület  a javaslatot elfogadta.   
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A Képvisel�-testület  a napirendi pont tárgyalását  12.07 órától 12.51 óráig  
ZÁRT ülésen folytatja, melyr�l külön jegyz�könyv készül.   
     
 
 
 
13.  El�terjesztés a Közm�vel�dési, Kulturális és Városmarketing Kht. alapításának 

elveir�l, a Kht. ügyvezet�i igazgatói pályázatának kiírásáról, valamint Szentendre 
M�vel�dési és M�vészeti Intézményei költségvetési szerv megszüntetésének 
menetrendjének elfogadásáról 
El�adó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 
 
 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képvisel�-testület  nyílt ülését megnyitja, megállapítja, 
hogy a  testület 15 f�vel határozat képes.   
Ismerteti az el�terjesztés tartalmát.   
  
dr. Bindorffer Györgyi  képvisel�:  kifogásolja, hogy az anyagot nem kapták meg id�ben  és 
nem tudták tárgyalni a  Kulturális, Oktatási, Kisebbségi és Sport Bizottság  ülésén.  Kéri 
Polgármester Urat, amennyiben  a jöv�ben el�fordul hasonló eset,  id�ben jelezze a 
bizottságnak, hogy  késik az el�terjesztés.   

  
dr. Dietz Ferenc polgármester:  jelzi, hogy az  el�terjesztés az utolsó pillanatban készült el,  
akkor került  másolásra, amikor a bizottság   tárgyalt, ezért nem tudták id�ben biztosítani.    

 
Magyar Judit képvisel�: a Költségvetési,  Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság  
megtárgyalta az el�terjesztést,  de sajnos az el�terjesztésben nem találtak arra vonatkozó 
adatokat, ami alapján érdemben tudták volna tárgyalni, azért  a bizottság nem  fogadta el az 
el�terjesztést.   
Hiányolja még az 1997. évi  CXL. törvényt, mely szól a közm�vel�dési intézmény  létesítése, 
átszervezése, megszüntetése  illetve tevékenységének 60 napon túli szüneteltetése esetén a 
testületi döntés meghozatala el�tt 30 nappal a Minisztérium véleményét be kell szerezni és 
annak tartalmát a testülettel ismertetni kell.  Amikor az el�terjesztés napirendr�l való   
levételére tett javaslatot, akkor az egyik   indok az volt, hogy döntés el�tt hallgassák meg a 
szakbizottság véleményét,  míg a másik az imént említett  minisztériumi vélemény hiánya.        
A mai ülésen szintén ezt a javaslatot teszi.  
 
 
Eszes Sándor  képvisel� távozik az ülésteremb�l, a jelenlév�  az 
ülésteremb�l, a jelenlév� képvisel�k száma: 14 f�.   
 
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: a létrehozandó társasági formák lehet�ségének elemzése   az 
el�z� el�terjesztés anyagát képezte,  abban  részletesen leírták a vonatkozásokat.  Az akkor 
felmerült kérdésekre  adott válaszokat tartalmazza még a jelen el�terjesztés, úgy, mint az 
alapítással kapcsolatos költségek,  járulékos költségek,  egyéb kiadások, alapítással 
kapcsolatos költségek, stb.   
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dr. Kirchhof Attila  jogi, egészségügyi és min�ségügyi referens: nyilatkozik a 
minisztériumi észrevételt hiányoló kérdésr�l -  jelen pillanatban  a határozati javaslatban a 
menetrendet állapították meg a készít�k. Még nincs szó Kht. alapításról, csupán a folyamat 
elindításáról. A  Képvisel�-asszony  által feltett kérdés,  amely a testületi döntést megel�z� 30 
napos határid�re  utal,   jogos,.  Szerepel is a   határozati javaslatban, a   2006. októberi 
ülésére vonatkozó rész  "D" pontjában. A tervezeteket el kell juttatni a szakminisztériumhoz 
véleményezés céljából.  
A Kht. alapításáról  ezt követ�en  2006. novemberében lenne konkrét döntés.   
 
 
Fülöp Zsolt képvisel�:  felhívja  Képvisel�-társai figyelmét arra a tényre, hogy mindezt az 
el�z� ülésen már végigtárgyalták.  Megállapodtak arról, hogy  most  elvi döntést hoznak, és 
majd a következ� testület folytatja az elkezdett folyamatot.  
  
 
Simonyi György képvisel�:  véleménye szerint felszínes az el�terjesztés. Ha eldöntik, hogy a  
Szentendre M�vel�dési és M�vészeti Intézményeit  (továbbiakban SZEMMI-t ) megszüntetik, 
az már nem elvi döntés, hanem konkrétum. Ugyanakkor nem látja a jöv�re vonatkozó  
konkrét lépést, a szervezeti felépítési keretet.   Valami bizonyítható adatot kellene 
hozzárendelni az elvhez.  Ebben a  formában nem támogatja az el�terjesztést.   
 
 
dr. Dietz Ferenc polgármester:    a megszüntet�  okirat szükséges, anélkül nem tudnak 
továbblépni.   
 
Magyar Judit képvisel�: felidézi az el�z� testületi ülésen elhangzottakat. Ismétli, hogy akkor 
is azért vették le a napirendr�l, mert nem tudtak megegyezni a továbbiakról.   A Kht. 
szervezeti formát ma sem támogatja.  Hiányolja a gazdasági  számításokat.  
 
dr. Dietz Ferenc polgármester:  mind a korábbi, mind a mai el�terjesztés tartalmazza a 
kritériumokat, nem érti a kifogásokat.  
 
Fülöp Zsolt képvisel�:  javasolja,  hogy tartsanak szünetet és azalatt  egyeztessék a 
véleményeket, mert jelen pillanatban úgy t�nik, az ügy megoldásában nem haladnak  el�re.  
 
  
dr. Bindorffer Györgyi  képvisel�:  egyetért Fülöp Zsolt képvisel� javaslatával. Ügyrendileg  
javasolja, hogy  a napirendi pont  további tárgyalását  függ fel,  de az ebédszünet el�tt még  
tárgyalják  meg a Castrum ügyével foglalkozó el�terjesztést és azt követ�en  tartsanak 
ebédszünetet. 
 
 dr. Dietz Ferenc polgármester:   szavazásra bocsátja  az ügyrendi javaslatot, miközben 
jelzi, nem támogatja azt.     
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1596   Száma: 2006.09.12/13/0/ 
Ideje: 2006.szept..12 13:13 
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elutasítva 
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Egyszer� szavazás 
 
Tárgya:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 6 42,86 33,33 
Nem 8 57,14 44,45 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 14 100.00 77,78 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 4   22,22 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
dr. Bindorffer Györgyi Igen - 
Fülöp Zsolt Igen - 
Hankó László Igen - 
Lakatos Pálné Igen - 
Magyar Judit Igen - 
dr. Pázmány Annamária Igen - 
dr. Dietz Ferenc polgármester Nem - 
dr. Dragon Pál Nem - 
dr. Kiss László Nem - 
Radványi G. Levente alpolgármester Nem - 
Simonyi György Nem - 
Szeg� Eta Nem - 
Zakar Ágnes Nem - 
Zsigmondi Éva Nem - 
Benkovits György Távol - 
Eszes Sándor Távol - 
Horváth Gy�z� Távol - 
Wachsler Tamás Távol - 
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képvisel�-testület  nem támogatta az ügyrendi javaslatot.   
 
Radványi G. Levente  alpolgármester:  kiemeli, hogy  a  téma  rendkívül fontos,  halasztani 
nem lehet,  a tévedéseket ki kell küszöbölni.  Utal a dr. Kirchhof Attila  által elmondottakra. 
Szükséges figyelembe venni a pontokba szedett feltételek teljesülését, a Felügyel� 
Bizottsággal  kapcsolatos elvárásokat,  a SZEMMI-ben dolgozók igényeit,  a pályázati kiírást,  
az el�min�sít� zs�ri összetételét, stb.  Összességében úgy látja, nem eléggé alapos az el�ttük 
fekv� anyag,  szükség van még   az átdolgozására.    
 
Simonyi György képvisel�:  személyzeti  tanácsadással  kapcsolatos  tapasztalatát  
felhasználva   úgy véli,  az  ülésen  elhangzott módon nem lehet megoldani az átalakítást.     
 
dr. Dietz Ferenc polgármester:  az elhangzott hozzászólásokat vizsgálva  úgy t�nik, 
ellentmondásba keveredett  Magyar Judit képvisel�-társával.  
 
Simonyi György képvisel�:   ügyrendi javaslata  szerint zárják le a vitát. 
 



 56 

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

 Szavazás eredménye 
 

#: 1597   Száma: 2006.09.12/13/0/ 
Ideje: 2006.szept..12 13:25 
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszer� szavazás 
 
Tárgya:  
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 12 85,72 66,66 
Nem 1 7,14 5,56 
Tartózkodik 1 7,14 5,56 
Szavazott 14 100.00 77,78 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 4   22,22 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 
dr. Dragon Pál Igen - 
Hankó László Igen - 
dr. Kiss László Igen - 
Lakatos Pálné Igen - 
Magyar Judit Igen - 
dr. Pázmány Annamária Igen - 
Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 
Simonyi György Igen - 
Szeg� Eta Igen - 
Zakar Ágnes Igen - 
Zsigmondi Éva Igen - 
Fülöp Zsolt Nem - 
dr. Bindorffer Györgyi Tart. - 
Benkovits György Távol - 
Eszes Sándor Távol - 
Horváth Gy�z� Távol - 
Wachsler Tamás Távol - 
 
     
dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képvisel�-testület  az ügyrendi javaslatot elfogadta.  Az 
el�terjesztéshez érkezett módosító indítványokat kéri felsorolni.    
 
Radványi G. Levente  alpolgármester: amennyiben nem tárgyalnak tovább, abban az estben 
nem  tesz módosító javaslatot.  Ismétli, ebben a  formában nem támogatja az el�terjesztést,   
viszont módosító  javaslatokat azért nem tud  tenni, mert gyakorlatilag az egészet át kellene 
dolgozni.  A javaslatokhoz nem áll rendelkezésére apparátus, akik a jogi részét kontrollálnák, 
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valamint  kevés az  információ, ami alapján fel lehet dolgozni a szükséges  módosításokat.  
 
dr. Dietz Ferenc polgármester:  megismétli korábban jelzett észrevételét,  hogy  a határozati 
javaslatban, a pályázati  kiírásban  és az  alapító okiratban is a 2007. január 1. helyett a  
pontos id�pontok   2006. december 1-re módosulnak.  
További módosító indítvány, hogy  a határid�ket  halasszák el egy egész hónappal, így  az 
érdemi teend�ket az új testület végzi. A módosításokat, beleértve a határid� módosítását is,  
befogadja.  
Szavazásra bocsátja  a módosításokkal  átvezetett határozati javaslatot.   
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1598   Száma: 2006.09.12/13/0/ 
Ideje: 2006.szept..12 13:33 
Típusa: Nyílt 
Rendelet; Elutasítva 
Min�sített szavazás 
 
Tárgya:  
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 7 50,00 38,89 
Nem 6 42,86 33,33 
Tartózkodik 1 7,14 5,56 
Szavazott 14 100.00 77,78 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 4   22,22 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 
dr. Dragon Pál Igen - 
Fülöp Zsolt Igen - 
dr. Kiss László Igen - 
Lakatos Pálné Igen - 
dr. Pázmány Annamária Igen - 
Zakar Ágnes Igen - 
dr. Bindorffer Györgyi Nem - 
Hankó László Nem - 
Magyar Judit Nem - 
Radványi G. Levente alpolgármester Nem - 
Simonyi György Nem - 
Szeg� Eta Nem - 
Zsigmondi Éva Tart. - 
Benkovits György Távol - 
Eszes Sándor Távol - 
Horváth Gy�z� Távol - 
Wachsler Tamás Távol - 
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dr. Dietz Ferenc polgármester:  megállapítja, hogy a Képvisel�-testület a határozati 
javaslatot nem fogadta el.  
     
 

Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
215/2006. (IX. 12.) Kt. sz. határozata: 

 
 
Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testülete megtárgyalta az el�terjesztést, melyet 
nem fogadott el.  
 
 
 
14.  Sürg�sségi indítvány a Pest Megyei Önkormányzattal, a "Castrum  projekttel" 

kapcsolatban kötend� együttm�ködési megállapodásról  
El�adó: dr. Dietz Ferenc polgármester  

    
 
 
A napirend tárgyalásánál jelen van   Gulyás József, a   Pest megyei   Közgy�lés alelnöke 
és dr. Szép Tibor, f�jegyz�.  
  
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: ismerteti az el�terjesztés tartalmát, kiemelve, hogy fontos a  
megegyezés. Több fordulós egyeztetésen vannak már túl, miután Pest Megye Önkormányzata   
közel egy éve folytat  el�készít� munkálatokat  annak érdekében, hogy 2010-re biztosítsa a 
Ferenczy Múzeum és Igazgatóság megfelel� elhelyezését Szentendrén.  Az  írásos 
megállapodás azonban  Szentendre  Város  Önkormányzata és a Pest Megyei Önkormányzat  
közt  a mai napig nem jött létre.   A legutóbbi egyeztetés  a Pest Megyei M�vel�dési 
Központban történt  melyen  részt vett  Szabó Imre a Közgy�lés elnöke és Gulyás József, a 
Közgy�lés alelnöke,  ahol bemutatásra került az építészeti terv.  Sajnálatos módon  a 
bemutatón kevés  képvisel� volt jelen.  Azt követ�en került sor  a  júliusi képvisel�-testületi 
ülésre, ahol   döntés született  az el�készítést   végz� szervezetekre vonatkozóan.  
Alkotja: 

• a döntési jogkörrel rendelkez�  irányító testület,   
• a  szakért� testület, mely áll: 

-  a jogi munkacsoportból,  
-  a m�szaki munkacsoportból,  
-  a pénzügyi munkacsoportból és  
-  a  m�vészeti munkacsoportból.  

Az újabb egyeztetéseken a  bérleti szerz�désekr�l esett szó, és az Együttm�ködési  
Szándéknyilatkozat  került megfogalmazásra, mely az el�terjesztés 2. számú mellékleteként 
kiosztásra került. Az   anyagban  4. számú mellékletként megtalálható a  júliusban magtartott 
tárgyalás jegyz�könyve,  valamint  a szeptemberi megbeszélésr�l készült emlékeztet� is, mely    
az  5. számmal jelzett melléklet.  
Kiemelt pontja volt a tárgyalásoknak a Szabályozási Terv módosítása,   melynek költség-
vállalását meg kell fontolnia a testületnek.  A Pest Megyei Önkormányzat  nem tudja vállalni 
az azzal járó 5-6 M Ft-os költségét, így azt a Képvisel�-testületnek meg kell fontolnia.   
Ennek megfelel�en szükségessé vált  az újabb szerz�dés-tervezet elkészítése, melyet  dr. 
Kirchhof Attila  jogi, egészségügyi és min�ségügyi referens  állított össze. A tervezet 
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megküldésre került a Megyének,   melyet Pest Megyei Önkormányzata nem fogadott el, és  
Gulyás József   válaszként   összefoglalta a  konkrét észrevételeket.    Az összefoglaló szintén  
az el�terjesztés mellékletét képezi. Jelen helyzetben azért  szükséges az  újabb egyeztetés, 
mert el kell dönteni, hogy  az Együttm�ködési Keretmegállapodást   a Pest Megyei 
Önkormányzat  vagy pedig  a Szentendre Város Önkormányzata által   tett javaslatok alapján 
fogadják el. A közös munka érdekében  szükséges  kompromisszumot kötni.  
 
Gulyás József, a   Pest Megyei   Közgy�lés alelnöke:  jelzi, hogy a  Város és a Megye  
közötti közös munka már több éve elkezd�dött,  többlépcs�s egyeztetés történt. Amikor az 
els� pályázati kiírás   jogával éltek, akkor a Pest Megyei Önkormányzat bevonta Szentendre 
Város Önkormányzatát is.    Delegált tagként Alföldiné Petényi Zsuzsanna f�építész és 
Wachsler Tamás  képvisel� vettek  részt a  bizottság munkájában.  Partnerként végig bevonták 
a várost, és  továbbra is fenntartja, hogy a  projektet a várossal együttm�ködve kívánják 
megvalósítani.  
Meggy�z�dése, hogy a  megvalósulás komoly városfejlesztési célokat szolgál.  
Idén tavasszal jutottak el addig, hogy rendelkeznek  egy eredményes tervez�i pályázattal, 
melynek bírálati folyamatában szintén  részt vettek a város által delegált  képvisel�k, és velük 
egyetértéssel hoztak döntést. Miután kiválasztották a tervez�t, a következ� lépés a 
szerz�déskötés és a várossal való együttm�ködés konkretizálása, hogy a projektet minél el�bb 
benyújthassák  uniós pályázatra.  Szándékuk szerint a közel  5 milliárdos  beruházás ne 
megyei és ne városi forrásból kerüljön ki, hanem uniós forrásból  legyen megvalósítva. Több 
100 M Ft-ba   került már  eddig is a projekt.  Pest Megye Önkormányzata  több, mint  400 M 
Ft-ot költött már eddig is a saját költségvetéséb�l.  Részben ingatlanvásárlásra, részben 
ingatlancserére, tervezési folyamatra, régészeti ásatásokra. 
Szándékuk a tervezés hátralev� folyamatának felgyorsítása, 2007 elejére engedélyes tervvel 
kívánnak rendelkezni. Ennek érdekében elengedhetetlen  feltétel a Szabályozási Terv 
elkészítése. Ehhez kértek együttm�ködést. Lényegében ez volt az els� érdemi döntés, melyet 
Szentendre Városától kértek a projekt támogatásához.  Úgy ítélték meg, hogy a városnak ez a 
felmerült  költség egy jelképes hozzájárulást jelent, ugyanakkor egy egyértelm� kiállás is 
amellett, hogy a város is támogatja a projektet.  Pest Megye Önkormányzatának  biztosan kell 
tudnia, hogy Szentendre  Város Önkormányzata partner a  folyamatban és támogatja a projekt 
megvalósítását.     
Úgy véli, a  ciklust  nem szabad lezárni elfogadott  szándéknyilatkozat nélkül.  
Az eredeti elképzelés szerint a  megállapodás két lépésben  megköthet�,  akár még ebben az 
önkormányzati   ciklusban.  Az egyeztetések során kiderült, sok olyan részletkérdés  maradt 
megválaszolatlan, ami miatt a megállapodás még várat magára. Javasolt  áthidaló megoldás,   
hogy legalább a megállapodás-tervezet készüljön el, mely tükrözi mindkét fél szándékát.    
A legutóbbi  tárgyaláson  el�terjesztett  dokumentummal kapcsolatban a város részér�l 
felmerült kifogásokat  akceptálták, az egyeztetés végén megállapodás született. 
Megállapodásra jutottak abban is, hogy az út tervezésével kapcsolatos költségek nem  
szerepelnek az együttm�ködési megállapodásban, azt �k kivették.  Azon az egyeztetésen a   
város vezet�sége  elfogadta azt a verziót, hogy a Szabályozási Terv készítését vállalja város és 
a Polgármester beterjeszti a testület elé.   
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: korrigálja  az utóbb elhangzott  mondatot azzal, hogy nem a 
város fogadta el a javaslatot, hanem   azt  behozza  a Képvisel�-testület  elé.   Véleménye 
szerint a két  dolog közt nagy  különbség van.  
 
Gulyás József, a   Pest Megyei   Közgy�lés alelnöke:  valóban így van, Polgármester Úr azt 
vállalta, hogy ezzel a tartalommal terjeszti a testület elé.  Ehhez képest néhány nappal kés�bb  
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olyan javaslatot juttatott el hozzájuk, amely már nem  azt tartalmazta.  Az el�ttük lev� 
dokumentumban sem az  eredeti  változat szerepel.  Erre  küldték a Pest Megyei 
Önkormányzattól azt a   választ, amelyben jelezték,   hogy  a tárgyalás során  egyeztetett és 
ott megfogalmazott  eredeti tartalommal  tudják elfogadni a  szándéknyilatkozatot.  
Nem tartják lényeges kérdésnek az együttm�ködésben szerepeltetni a  bizottságok részletes 
felsorolását, ugyanakkor  elfogadták a Város azon igényét, hogy  a megállapodásban  
szerepeljen az a kitétel: amennyiben  a projekttel kapcsolatban kés�bb nem jön létre  érdemi 
együttm�ködési megállapodás, akkor semmilyen követeléssel nem kíván élni Pest Megye 
Önkormányzata. El tudják fogadni a feltételt, szerepeljen a dokumentumban, a követelést 
vállalni tudják.  
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: kiegészítésként  f�zi hozzá,  nem vonult vissza Szentendre  a 
projektben való részvételt�l,   beterjesztette  a testület elé azt a  kitételt, hogy Szentendre 
viseli a  szóban forgó költséget,   kiegészítésként   került bele az a megállapodásba, hogy 
meghiúsulás esetén a költség 50 %-át a  Pest Megye Önkormányzata  viseli. Ez  a nem várt 
esetre szóló garancia Szentendre  Város Önkormányzat  számára.  A jogi garanciák kerültek 
bele, miután néhány olyan tényre derült fény,  melyr�l eddig nem volt tudomásuk. Mint ahogy 
arról sem,  hogy a parkoló helyére kívánnak építkezni anélkül, hogy írásbeli megállapodás 
született volna err�l.   A megállapodást valóban   hamarabb kellett volna  megkötni,  mert  az  
el�zményekr�l nem rendelkeznek írásos anyaggal.  
 
Gulyás József, a   Pest Megyei   Közgy�lés alelnöke:   korábban Szentendre Város  
választott képvisel�ivel és Polgármesterével tárgyaltak err�l,  véleménye szerint jogszer�en 
jártak el. 
 
dr. Szép Tibor f�jegyz�:  a megállapodás-tervezettel  kapcsolatban észrevételei  kizárólag a 
jogi hátteret érintik.  
Az el�terjesztés mellékletét képezi Gulyás József  alelnök úr  levele. Néhány szóban kitér az 
abban szerepl� kártérítési  követelésre. Az együttm�ködési megállapodás 14. pontja:   
"Felek megállapodnak abban, hogy jelen együttm�ködési keretmegállapodás alapján- a  11.2. 
pont kivételével  - a másik félt�l semmilyen jogcímen nem élhetnek, illetve nem léphetnek fel 
kártérítési, vagy egyéb megtérítésre vonatkozó követeléssel/igénnyel. Amennyiben jelen  
pontban foglalt kötelezettségét bármelyik fél megszegi köteles megtéríteni a másik fél ebb�l 
ered� valamennyi költségét, kárát, elmaradt hasznát."       
Itt érdekellentmondás áll fenn ugyanazon ponton belül, mert a kártérítés kizárást megsért� 
cselekmény után  nem  lehet kártérítési igényt megfogalmazni.  
Továbbá  a  11/2-es pontban szerepel:  
"Abban a nem várt esetben, ha a Felek között bármely okból (így különösen, ha bármelyik 
Fél, vagy személy hibájából, testületi, vagy közgy�lési jóváhagyás hiányában stb.) nem jönne 
létre a 9. pont szerint  meghatározott részletes együttm�ködési megállapodás a 9. pontban  
meghatározott határid�ig, Pest Megye vállalja, hogy Szentendre által a 10.1. pont alapján 
el�finanszírozott szabályozási terv módosítás – Szentendre által igazolt - költségének 50 %-át 
Szentendre részére megtéríti a 9. pontban meghatározott határid� eredménytelen elteltét 
követ� 8 napon belül, de legkés�bb 2007. március 15-ig. "  
Álláspontja szerint  a meghiúsulás  esetére  megfogalmazott 50% összeg  is  kártérítés,  ami  
szintén ellentmond a kártérítés kizárásának.   
A  bármilyen okból való meghiúsulást  nem tartja méltányosnak, mert el�fordulhat olyan eset, 
hogy az építési engedélyt valamely oknál fogva visszautasítja Szentendre  Városa és abban az 
esetben az 50 %-os visszatérítés méltánytalan lenne a beruházó Megyét�l.  
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A  következ� pontban szerepl� jogfenntartással sem ért egyet:  
"Pest Megye tudomásul veszi, hogy jelen együttm�ködési keretmegállapodás aláírása 
(elfogadása) Szentendre részér�l nem jelenti automatikusan bármely, az UC projekttel, vagy a 
múzeum elhelyezésével kapcsolatos eddig elkészült anyag (így különösen az elkészült 
dokumentumok, építészeti terv, a látványterv stb.) elfogadását. Ezek elfogadásával 
kapcsolatban Szentendre jogfenntartással él." 
Ezek a jogok   minden különösebb  kikötés nélkül megilletik Szentendre Városát.  Részben a 
Szabályozási  Terv, részben pedig az építési beruházás során kiadott építési engedélyek 
alapján.   
Összességében javasolja, hogy a jogi  felvetések figyelembevételével   a  Pest Megyei 
Önkormányzat  által  megküldött Együttm�ködési Megállapodás elfogadását  fontolja meg a 
testület.  
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: válaszol a F�jegyz� által felvetett megállapításokra. A 
hatósági eljárásra vonatkozó észrevételt nem   érti, mert  a hatósági és a tulajdonosi  eljárás 
két különböz�  dolog.   
Továbbá az említett   11/2-es és a  14-es pontban sem érez  ellentmondást,   kéri dr. Kirchhof 
Attilát, értelmezze a megfogalmazottakat. De amennyiben  szükséges a   pontosítás, semmi 
akadálya nincs.       
 
dr. Kirchhof Attila jogi, egészségügyi és min�ségügyi referens:   az említett  részeket 
értelmezi, de egyetért Polgármester Úrral,  nem érez ellentmondást a megfogalmazásban.    
Amennyiben  F�jegyz� Úr kéri, a jelzett mondatot minden további nélkül lehet pontosítani:  
"…amennyiben  jelen pontban foglalt kötelezettségét bármelyik fél megszegi köteles 
megtéríteni a másik fél ebb�l ered� valamennyi költségét." szövegrész marad és a mondat 
további   részét kiemeli a szövegb�l.  
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: véleménye szerint az egész mondatot ki lehet venni.  
 
Simonyi György képvisel�:   felhívja a figyelmet, ha most nem állapodnak meg, akkor lehet, 
hogy meghiúsul az egész projekt. Amennyiben  meg tudnak egyezni,  kerüljék a jogi vitákat.  
 
Gulyás József, a   Pest Megyei   Közgy�lés alelnöke:   érdemi tartalmi vita, érdemi 
különbség  az 5 M Ft tekintetében van. Véleménye szerint az lenne a fontos, hogy most 
eljussanak a  megállapodásig.  Kéri, hogy vállalja a város ezt a költséget, amennyiben  pedig 
jogvita alakulna ki, annak egyeztetésére   adjon a Polgármester felhatalmazást.  
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: a Szabályozási Terv módosítására az imént említett  50-
50%-ra vonatkozó változatot tudja  elfogadni, a  képvisel�k többsége azt támogatja.  
  
dr. Szép Tibor f�jegyz�:  hosszabb jogászvitába nem kíván belemenni, de továbbra sincs 
meggy�zve.  A szövegben azért hivatkozott  a 13. pontra, mert  úgy t�nik, hogy másik 
szöveget kaptak. Értelmezi a szerz�dés  szövegét, amit jogászként nem tud elfogadni. Ha az 
így marad, kénytelen kifogásolni  és kénytelen  észrevételt tenni Pest Megye Közgy�lése 
el�tt. A Rendezési Terv  dönt� erej�, illetve  az engedélyezési  eljárás. A Polgármester Úr 
által említett vegyes tulajdon lévén  valószín�leg  eljáró hatóság kijelölésére kerülne sor, ha 
valami módon azt a  Pest Megyei Önkormányzat  nem vásárolná meg.   Nem beleszólva 
Szentendre belügyébe, javasolni szeretné, hogy az ilyen típusú jogi szakmunkákra 
felhatalmazást kapjanak  Polgármester Úrtól.  
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dr. Kirchhof Attila jogi, egészségügyi és min�ségügyi referens:  észrevételezi, hogy    
egyértelm�vé tehet� a kérdés, ha  a szóban forgó mondatot külön pontba veszik.     Ebben az 
esetben így hangzik a szerz�dés említett két pontja:    

(12) Felek megállapodnak abban, hogy jelen együttm�ködési keretmegállapodás 
alapján – kivéve a jelen megállapodásban kifejezetten meghatározott 
jogcímeket/igényeket, így különösen a 11.2. pontban meghatározottakat - a másik 
félt�l semmilyen jogcímen nem élhetnek, illetve nem léphetnek fel kártérítési, 
vagy egyéb megtérítésre vonatkozó követeléssel/igénnyel.  

 
(13) Amennyiben a 14. pontban foglalt kötelezettségét bármelyik fél megszegi köteles 

megtéríteni a másik fél ebb�l ered� valamennyi költségét, kárát, elmaradt 
hasznát.       

                                  
Magyar Judit képvisel�: eddig jogi nyelven hangzott el a megállapodásra vonatkozó 
javaslat,  ezért összefoglalja   azt a saját értelmezésében.   
 
Gulyás József, a Pest Megyei Közgy�lés alelnöke:  jelezte, hogy  Pest Megye 
Önkormányzata nem  tudja felvállalni az 50-50%-os költség megosztást. Jelen pillanatban  a 
tervezési munka  áll,   az arra vonatkozó szerz�dést nem kötötték meg, mert látható volt, hogy   
Szentendrével  nehéz megállapodni. Ha Szentendre Város Önkormányzata nem vállalja fel a 
költséget   és nem indítja el a Szabályozási  Terv elkészítését,  akkor mintegy  fél évet 
veszítenek.   
 
dr. Dietz Ferenc polgármester:  köszöni a  kiegészítést.  
 
Magyar Judit  képvisel�:  felhívja képvisel�-társait, hogy 5 milliárd Ft-os  beruházásról van 
szó  mintegy  2,5 millió forint  költséggel szemben. Valószín�, hogy nem fog meghiúsulni a 
beruházás.  Úgy gondolja, érdemes  átgondolni.  
 
dr. Dietz Ferenc polgármester:   további  hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja 
Együttm�ködési Megállapodás 11.2 pontjára vonatkozó javaslatot,  melyet � maga is  
támogat. 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1599   Száma: 2006.09.12/14/0/ 
Ideje: 2006.szept..12 14:12 
Típusa: Nyílt 
Rendelet; Elfogadva 
Min�sített szavazás 
 
Tárgya:  
 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 10 71,42 55,56 
Nem 2 14,29 11,11 
Tartózkodik 2 14,29 11,11 
Szavazott 14 100.00 77,78 
Nem szavazott 0   0,00 
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Távol 4   22,22 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 
dr. Dragon Pál Igen - 
Fülöp Zsolt Igen - 
Hankó László Igen - 
dr. Kiss László Igen - 
Lakatos Pálné Igen - 
Magyar Judit Igen - 
dr. Pázmány Annamária Igen - 
Zakar Ágnes Igen - 
Zsigmondi Éva Igen - 
Radványi G. Levente alpolgármester Nem - 
Szeg� Eta Nem - 
dr. Bindorffer Györgyi Tart. - 
Simonyi György Tart. - 
Benkovits György Távol - 
Eszes Sándor Távol - 
Horváth Gy�z� Távol - 
Wachsler Tamás Távol - 
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képvisel�-testület a  11.2 pontra vonatkozó  javaslatot 
elfogadta.  
 
Fülöp Zsolt képvisel�: a F�jegyz� által  említett  jogászi egyeztetésekre  vonatkozó    
indítványt   javasolja átgondolni,  miszerint a Polgármester kapjon felhatalmazást  a testülett�l 
az egyeztetések lefolytatására.  
 
dr. Dietz Ferenc polgármester:   felmerül a kérdés,  hogy a Polgármesternek meddig terjed  
a hatásköre?   
Néhány megválaszolatlan kérdés  maradt még, melyet kérdez F�jegyz� Úrtól:  
- mikor lépne  hatályba,   és mit töröljenek pontosan a szerz�désb�l?  
 
 
dr. Szép Tibor f�jegyz�:  a  régi  megállapodásban 12. pontként szerepel, míg az újabb 
átdolgozott változatában a    13-as pont. Ezt kéri kivenni a szövegb�l.  
 
dr. Dietz Ferenc polgármester:   err�l még  tárgyalni kell, mert  komoly tartalma van.  
 
Fülöp Zsolt képvisel�:   ügyrendi javaslata szerint zárják le a vitát és  szavazzanak a város 
által összeállított szerz�dés-tervezetr�l.  Ha nem tudnak megállapodni, akkor az újonnan 
megválasztott  testület  elé  újra be kell hozni további tárgyalásra az el�terjesztést.   
 
dr. Kirchhof Attila  jogi, egészségügyi és min�ségügyi referens:  összefoglalja a szavazásra 
bocsátandó javaslatot: 
 

(14) Felek megállapodnak abban, hogy jelen együttm�ködési keretmegállapodás 
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alapján – kivéve a jelen megállapodásban kifejezetten meghatározott 
jogcímeket/igényeket, így különösen a 11.2. pontban meghatározottakat - a másik 
félt�l semmilyen jogcímen nem élhetnek, illetve nem léphetnek fel kártérítési, 
vagy egyéb megtérítésre vonatkozó követeléssel/igénnyel.  

 
(15) Amennyiben a 14. pontban foglalt kötelezettségét bármelyik fél megszegi köteles 

megtéríteni a másik fél ebb�l ered� valamennyi költségét, kárát, elmaradt 
hasznát.       

 
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: befogadja a javaslatot.  
 
Fülöp Zsolt képvisel�: visszavonja imént tett ügyrendi javaslatát.    
 
dr. Dietz Ferenc polgármester:   további hozzászólás nem lévén a határozati javaslatot és 
annak részét képez�  Együttm�ködési Megállapodást szavazásra bocsátja.    
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1600   Száma: 2006.09.12/14/0/ 
Ideje: 2006.szept..12 14:18 
Típusa: Nyílt 
Rendelet; Elfogadva 
Min�sített szavazás 
 
Tárgya:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 11 100,00 61,11 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 11 100.00 61,11 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 7   38,89 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 
dr. Dragon Pál Igen - 
Fülöp Zsolt Igen - 
Hankó László Igen - 
dr. Kiss László Igen - 
Lakatos Pálné Igen - 
Magyar Judit Igen - 
dr. Pázmány Annamária Igen - 
Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 
Zakar Ágnes Igen - 
Zsigmondi Éva Igen - 
Benkovits György Távol - 
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dr. Bindorffer Györgyi Távol - 
Eszes Sándor Távol - 
Horváth Gy�z� Távol - 
Simonyi György Távol - 
Szeg� Eta Távol - 
Wachsler Tamás Távol - 
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képvisel�-testület a határozati javaslatot és az  
Együttm�ködési Megállapodást elfogadta.       
 
 
 

Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
216/2006. (IX.12.) Kt. sz. határozata: 

 
 

 
Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testülete:   

1. jelen határozat melléklete szerinti tartalommal  jóváhagyja a  Pest Megyei 
Önkormányzattal kötend� " Együttm�ködési Keretmegállapodás"-t;  

 
2. felhatalmazza a Polgármestert hogy az  egyezségi megállapodást az Önkormányzat  

nevében aláírja; 
 
 
Felel�s:        Polgármester 
Határid�:    2006. szeptember 15. 
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   E G Y Ü T T M � K Ö D É S I   

K E R E T M E G Á L L A P O D Á S  
 

amely létrejött 
 

egyrészr�l:  

 

név: Szentendre Város Önkormányzata  
székhely: 2000 Szentendre, Városház tér 1-3. 
PIR törzsszám: 395368 
KSH azonosító: 1315440 
adószám: 15395364-2-13 
bank: Raiffeisen Bank Zrt. 
számlaszám: 12001008-00122568-00100003 
képviseli: dr. Dietz Ferenc polgármester 
 
– továbbiakban: Szentendre 
 
másrészr�l:  
 
név: Pest Megye Önkormányzata  
székhely: 1052 Budapest V., Városház u. 7.  
PIR törzsszám:  
KSH azonosító:  
adószám:  
bank:  
számlaszám:  
képviseli: Szabó Imre Pest Megyei Közgy�lés elnöke  
 

– továbbiakban: Pest Megye 

 

(Szentendre és Pest Megye együttesen: Felek) 

 

között az alulírott napon és helyen a következ� feltételekkel: 

 

A SZERZ�DÉS TÁRGYA ÉS EL�ZMÉNYEI  

 
(1) Pest Megye kötelezettsége, hogy 2010-re biztosítsa a Ferenczy Múzeum és 

Igazgatóság (a továbbiakban: múzeum) megfelel� elhelyezését. 

 

(2) Pest Megye elkötelezett abban a kérdésben, hogy a jelen kor igényeinek megfelel� 
múzeumot Szentendrén, az Ulcisia Castra Múzeumi- M�vészeti Központ és 
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Régészeti Témapark projekt (a továbbiakban: UC projekt) keretében a római 
castellum területén, értékteremt� módon, Szentendre érdekeivel harmonizáltan 
valósítsa meg.  

(3) Pest Megye a 2007.-2013. közötti programozási id�szak legfontosabb megyei 
kulturális beruházásaként kezeli a szentendrei UC projektet, amely jelenlegi 
ismereteink szerint a Közép-Magyarországi Régió egyik legjelent�sebb pályázati 
támogatásban részesül� kulturális beruházása lehet.   

(4) Pest Megye közel egy éve megkezdte a múzeum elhelyezésére irányuló, el�készít� 
tervezési munkákat a PEA támogatásával.  

(5) Az UC projekt a 2007.-2013. között megnyíló EU-s támogatási lehet�ségeket 
felhasználva jó eséllyel valósulhat meg 2011-ig, s a mintegy 5 milliárd forint érték� 
jelenértéken számított beruházás alapvet�en küls�, nem önkormányzati források 
bevonásával készülhet el. 

(6) Jelen együttm�ködési keretmegállapodás megkötésének célja, hogy a Felek között 
rögzítse a kés�bbiekben részletesen is kidolgozandó együttm�ködés elvi, jogi-
pénzügyi és szervezeti kereteit. 

 

AZ EGYÜTTM�KÖDÉS SZERVEZETI KERETEI 

 
(7)  A 6. pontban meghatározott cél megvalósíthatósága érdekében a Felek az alábbi 

„Munkacsoportokból” álló „Tárgyaló Delegációkat” hozzák létre: 

 

Irányító Testület 

Tagjai 

Pest Megye Szentendre 

Pest Megyei Közgy�lés Elnöke 

Pest Megyei Közgy�lés Alelnöke 

 

Szentendre Város Polgármestere 

Szentendre Város Alpolgármestere 

Feladata: A részletes együttm�ködési megállapodás kidolgozásának döntési jogkörrel 
felruházott irányítója.  

 

 

 

Jogi Munkacsoport 

Tagjai 

Pest Megye Szentendre 

Pest Megye által delegált 2 f� jogász. Szentendre által delegált 2 f� jogász. 

Feladata: A részletes együttm�ködési megállapodás jogi szempontú kidolgozásának döntési 
jogkörrel nem felruházott felel�se.  
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M�szaki Munkacsoport 

Tagjai 

Pest Megye Szentendre 

Pest Megye által delegált 4 f� lehet�leg 
mérnök végzettség� szakember. 

Szentendre által delegált 4 f� lehet�leg 
mérnök végzettség� szakember. 

Feladata: A részletes együttm�ködési megállapodás m�szaki szempontú kidolgozásának 
döntési jogkörrel nem felruházott felel�se.  

 

 

 

Pénzügyi Munkacsoport 

Tagjai 

Pest Megye Szentendre 

Pest Megye által delegált 1 f� pénzügyi 
végzettség� szakember. 

Szentendre által delegált 1 f� pénzügyi 
végzettség� szakember. 

Feladata: A részletes együttm�ködési megállapodás pénzügyi szempontú kidolgozásának 
döntési jogkörrel nem felruházott felel�se.  

 

 

 

M�vészeti Munkacsoport 

Tagjai 

Pest Megye Szentendre 

Pest Megye által delegált 3 f� m�vészeti, 
muzeológusi végzettség� szakember. 

Szentendre által delegált 3 f� m�vészeti, 
muzeológusi végzettség� szakember. 

Feladata: A részletes együttm�ködési megállapodás m�vészeti - muzeológiai szempontú 
kidolgozásának döntési jogkörrel nem felruházott felel�se.  

 

 

FELEK  JOGAI  ÉS  KÖTELEZETTSÉGEI 

 
(8) Jelen együttm�ködési keretmegállapodás alapján Felek vállalják, hogy 

kidolgozzák és jóváhagyás céljából a Pest Megyei Közgy�lés, illetve 
Szentendre Város Önkormányzatának Képvisel�- testülete elé terjesztik 
az UC projekt megvalósítását szolgáló együttm�ködés részletes 
feltételeit tartalmazó szerz�dés tervezetét, különösen az alábbiak 
figyelembevételével: 
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1. Az UC projekt tervezett helyszíneként szolgáló terület 
(jogi, pénzügyi, illetve m�szaki) el�készítése és 
alkalmassá tétele a beruházás megvalósítására így 
különösen: 

 
1.1. Az UC projekt megvalósítására alkalmas helyszín 

(terület) meghatározása;     
1.2. Önkormányzati bérlakások, illetve a Bérl�k 

elhelyezésének kérdése; 
1.3. a volt „GAMESZ” épület kiürítésének kérdése; 
1.4. a jelenlegi Paprikabíró utcai nagyparkoló 

hasznosításának kérdése; 
1.5. „Paprikabíró Háza” elhelyezésének kérdése; 
1.6. az UC projekt megvalósításához szükséges terület 

használatával összefügg� kérdések; 
1.7. az UC projekt helyszínéül szolgáló terület 

megközelítéséhez szükséges közlekedési csomópont 
megtervezése, kivitelezése;  

1.8. az UC projekt megvalósításának létszakában ideiglenes 
parkolók kialakításának kérdése. 

 
2. Az UC projekt magvalósításakor  
 

2.1. a felépítmény és a  
 
2.2. kialakítandó közpark (közforgalom számára nyitva álló 

park)  
 
lehetséges üzemeltetésének jogi, pénzügyi keretei. 

 
3. Az UC projekt megvalósításának (beruházás) finanszírozási 

kérdései.   
 
4. A „kis” múzeumok elhelyezésének kérdése. 

 
 

(9) Felek különösen a fentiekben meghatározott kérdések 
figyelembevételével legkés�bb még a 2007. évi (megyei, illetve városi) 
önkormányzati költségvetések elfogadása el�tt kidolgozzák és 
jóváhagyás céljából a megyei közgy�lés, illetve Szentendre Város 
Képvisel�- testülete elé terjesztik részletes együttm�ködésük további 
feltételeit. 

 
(10) Felek rögzítik, hogy az UC projekt megvalósítása kizárólag csak a 

tervezett beruházással érintett területre vonatkozó szabályozási terv 
módosításával lehetséges.    

 
(11) A Felek az UC projekt esetleges miel�bbi megvalósíthatósága 

érdekében - tekintettel a szabályozási terv elkészítésének 
id�szükségletére - külön megállapodnak az alábbiakban: 
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11.1. Szentendre Pest Megyével történ� együttm�ködési szándékát 

kifejezve saját költségén megrendeli és az UC projekt megvalósításához 
szükséges mértékben módosítja a területre vonatkozó hatályos szabályozási 
tervét. 

 
11.2. Abban a nem várt esetben, ha a Felek között bármely okból (így 

különösen, ha bármelyik Fél, vagy személy hibájából, testületi, vagy 
közgy�lési jóváhagyás hiányában stb.) nem jönne létre a 9. pont szerint  
meghatározott részletes együttm�ködési megállapodás a 9. pontban 
meghatározott határid�ig, Pest Megye vállalja, hogy Szentendre által a 11.1. 
pont alapján el�finanszírozott szabályozási terv módosítás – Szentendre 
által igazolt - költségének 50 %-át Szentendre részére megtéríti a 9. pontban 
meghatározott határid� eredménytelen elteltét követ� 8 napon belül, de 
legkés�bb 2007. március 15-ig.   

 
 

VEGYES RENDELKEZÉSEK 
 

(16) Jelen szerz�dés Szentendre Város Önkormányzatának Képvisel�- testülete és a 
Pest Megyei Közgy�lés elfogadó határozataival lép hatályba és hatálya a Felek 
közötti részletes együttm�ködési megállapodás hatályba lépéséig, de legkés�bb 
2007. március 15-ig tart. 

 

(17) Pest Megye tudomásul veszi, hogy jelen együttm�ködési keretmegállapodás 
aláírása (elfogadása) Szentendre részér�l nem jelenti automatikusan bármely, az 
UC projekttel, vagy a múzeum elhelyezésével kapcsolatos eddig elkészült anyag 
(így különösen az elkészült dokumentumok, építészeti terv, a látványterv stb.) 
elfogadását. Ezek elfogadásával kapcsolatban Szentendre jogfenntartással él.  

 

(18) Felek megállapodnak abban, hogy jelen együttm�ködési keretmegállapodás 
alapján – kivéve a jelen megállapodásban kifejezetten meghatározott 
jogcímeket/igényeket, így különösen a 11.2. pontban meghatározottakat - a másik 
félt�l semmilyen jogcímen nem élhetnek, illetve nem léphetnek fel kártérítési, 
vagy egyéb megtérítésre vonatkozó követeléssel/igénnyel.  

 
(19) Amennyiben a 14. pontban foglalt kötelezettségét bármelyik fél megszegi köteles 

megtéríteni a másik fél ebb�l ered� valamennyi költségét, kárát, elmaradt 
hasznát.       

 

(20) Jelen szerz�dés csak írásban módosítható, vagy szüntethet� meg. 
 

(21) A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályok, 
különösen az épített környezet alakításáról és védelmér�l szóló 1997. évi 
LXXVIII. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyvr�l szóló 1959. évi IV. 
törvény rendelkezései az irányadóak.  
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(22) Felek esetleges jogvitájuk elbírálására – hatáskört�l függ�en – a Szentendrei 
Városi Bíróság és a Pest Megyei Bíróság illetékességét kötik ki. 

 

 

(23) Szentendre Város Önkormányzatának polgármestere Szentendre Város 
Önkormányzat Képvisel�- testületének 216/2006. (IX,12.) Kt. számú határozata 
alapján jogosult jelen szerz�dés aláírására. 

 

(24) Pest Megye Önkormányzat Közgy�lésének Elnöke a Közgy�lés …/2006. () … 
számú határozata alapján jogosult jelen szerz�dés aláírására. 

 

(25) Felek a jelen szerz�dést, mint ügyleti akaratukat minden tekintetben megfelel�en 
rögzít� dokumentumot - képviselet esetén a képviseletre vonatkozó szabályok 
figyelembe vételével - jóváhagyólag írják alá. 

 

Szentendre, 2006. szeptember ……… 

 

 

dr. Dietz Ferenc dr. Molnár  Ildikó Szabó Imre dr. Szép Tibor 

polgármester jegyz� elnök f�jegyz� 

Szentendre Város Önkormányzata Pest Megye Önkormányzata 
 
 
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: ebédszünetet  rendel el. A  Képvisel�-testület ülését 14.20 
órakor bezárja.  
 
A Képvisel�-testület 14.20 órától 15.59  óráig ebédszünetet tart.  
 
 
 
dr. Dietz Ferenc polgármester:  az ebédszünet után megnyitja a  Képvisel�-testület ülését, 
kéri a képvisel�ket, hogy kapcsolják be a szavazógépüket. Próbaszavazást kér a jelenlét 
ellen�rzésére.      
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1601   Száma: 2006.09.12/0/0/ 
Ideje: 2006.szept..12 15:59 
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszer� szavazás 
 
Tárgya:  
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Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 9 90,00 50,00 
Nem 1 10,00 5,56 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 10 100.00 55,56 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 8   44,44 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
dr. Bindorffer Györgyi Igen - 
dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 
dr. Dragon Pál Igen - 
Eszes Sándor Igen - 
Horváth Gy�z� Igen - 
dr. Kiss László Igen - 
Lakatos Pálné Igen - 
Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 
Zakar Ágnes Igen - 
Szeg� Eta Nem - 
Benkovits György Távol - 
Fülöp Zsolt Távol - 
Hankó László Távol - 
Magyar Judit Távol - 
dr. Pázmány Annamária Távol - 
Simonyi György Távol - 
Wachsler Tamás Távol - 
Zsigmondi Éva Távol - 
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: megállapítja, hogy a Képvisel�-testület 10 f�vel 
határozatképes.  
 
  

15. El�terjesztés a távh�szolgáltatás legmagasabb hatósági díjairól szóló, 
többször módosított 36/2003. (VI. 18.) Önk. sz. rendelet módosításáról 
El�adó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: a Jogi-, Igazságügyi és Ügyrendi Bizottság javasolta, hogy a 
f�t�m� költségének pontos kimutatásához külön divízióként m�ködjön. 
 
Horváth Gy�z� képvisel�: kéri adják meg a szót Szebeni Lajos szakért� úrnak.   
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri szavazzanak arról, hogy Szebeni úrnak megadják a szót.  
 
Zsigmondi Éva, Szeg� Eta  és Fülöp Zsolt képvisel�k megérkeznek az 
ülésterembe, a jelenlév� képvisel�k száma: 13 f�.  
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Szavazás eredménye 

 
#: 1602   Száma: 2006.09.12/15/0/ 
Ideje: 2006.szept..12 16:03 
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszer� szavazás 
 
Tárgya:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 10 100,00 55,56 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 10 100.00 55,56 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 8   44,44 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
dr. Bindorffer Györgyi Igen - 
dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 
dr. Dragon Pál Igen - 
Eszes Sándor Igen - 
Horváth Gy�z� Igen - 
dr. Kiss László Igen - 
Lakatos Pálné Igen - 
dr. Pázmány Annamária Igen - 
Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 
Zakar Ágnes Igen - 
Benkovits György Távol - 
Fülöp Zsolt Távol - 
Hankó László Távol - 
Magyar Judit Távol - 
Simonyi György Távol - 
Szeg� Eta Távol - 
Wachsler Tamás Távol - 
Zsigmondi Éva Távol - 
 
     
 
Szebeni Lajos: köszönti a Képvisel�-testületet. Elmondja, hogy a Püspökmajor Baráti Kör 
szakért�i észrevételeit, bírálatát ismerteti. Visszatér� problémaként említi, hogy a 18 %-os 
veszteség számítás alapján nem mérés alapján történik.  A h�mérlegnél a bevitt váz által 
képviselt energia a számlák alapján alá van támasztva. Ez alapján lehet kiszámítani a 
h�mennyiséget. Ezzel szembe kellene állítani a kivitt h�mennyiséget + a veszteséget, mert ez 
a kett� teszi ki azt az értéket, amit bevittek. Tehát a lakosság által felhasznált mennyiség nem 
mérve van, hanem a veszteség alapján van kiszámolva. A f�t�m�be a gázmotorral együtt 
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mér�eszközök is beépítésre kerültek, valamint egyes alállomásokon is vannak ilyen eszközök. 
Javasolja, hogy most fogadják el az el�terjesztést, viszont írják el� a VSZ Zrt. részére, hogy 
október 15-t�l december 31-ig végezze el a lakosság részére kiadott h�mennyiség mérését.  
 
 
Horváth Gusztáv cégvezet�: elmondja, hogy a javaslat elfogadható.  
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: Szebeni úrral egyetért, de � nem adhat be módosító 
indítványt.  
 
Horváth Gy�z� képvisel�: ismerteti a rendeletben szerepl� új összegeket:  

- f�tési h�díj:  1.547 Ft/GJ 
- melegvíznél:  402 Ft/bízm3 
- f�tési részfizetés:  420 Ft/m3/év 
- melegvíz részfizetés:  402 Ft/vízm3  

az alapdíj marad. 
 
Javasolja, hogy a VSZ Zrt. végezze el a lakosság felé kibocsájtott h� mérését október 15 és 
december 31. között, mely eredmények szolgáljanak majd a jöv�ben a díjszámítás alapjául. A 
VSz Zrt 2007. januári testületi ülésen adjon tájékoztatást.  
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: az elhangzott javaslatot befogadja. 
 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1603   Száma: 2006.09.12/15/0/ 
Ideje: 2006.szept..12 16:17 
Típusa: Nyílt 
Rendelet; Elfogadva 
Min�sített szavazás 
 
Tárgya:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 13 100,00 72,22 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 13 100.00 72,22 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 5   27,78 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
dr. Bindorffer Györgyi Igen - 
dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 
dr. Dragon Pál Igen - 
Eszes Sándor Igen - 
Fülöp Zsolt Igen - 
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Horváth Gy�z� Igen - 
dr. Kiss László Igen - 
Lakatos Pálné Igen - 
dr. Pázmány Annamária Igen - 
Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 
Szeg� Eta Igen - 
Zakar Ágnes Igen - 
Zsigmondi Éva Igen - 
Benkovits György Távol - 
Hankó László Távol - 
Magyar Judit Távol - 
Simonyi György Távol - 
Wachsler Tamás Távol - 
 
     
 

Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
217/2006. (IX.12.) Kt. sz. határozata: 

 

 
Szentendre  Város Önkormányzat Képvisel�-testülete:  
 
1. felkéri a  Polgármestert, hogy intézkedjen az ügyben, hogy a Vsz Zrt.  2006.   október 15-e 

és december 31-e között végezze el a lakosság felé kibocsátott h�  mérését. Ezek a mérési 
eredmények szolgáljanak a jöv�ben a  díjszámítás  alapjául.  

 
2. felkéri a   VSz. Zrt. cégvezet�jét, hogy  a 2007. évi januári  ülésen tájékoztassa err�l a 

Képvisel�-testületet.   
 
Felel�s: 1. pont: Polgármester és Cégvezet�  
 2. pont: Polgármester     
Határid�: 1. pont:  azonnal  

 2. pont  2007.  januári Képvisel�-testületi ülés    
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Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
33/2006. (IX.15.) Önk. sz. rendelete 

 
a távh�szolgáltatás legmagasabb hatósági díjairól szóló,  

többször módosított 36/2003. (VI.18.) Önk. sz. rendelet módosításáról 
 
 
Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testülete az árak megállapításáról szóló, többször 
módosított 1990. évi LXXXVII. törvény 7. § (1) bekezdés felhatalmazása alapján, a 
távh�szolgáltatásról szóló 1998. évi XVIII. tv-ben és a végrehajtásáról szóló 1/1999. (I.1.) 
Korm. rendeletben, valamint Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testületének a 
távh�szolgáltatásról és a távh�szolgáltatási díjak alkalmazásáról szóló 35/2003. (VI.18.) Önk. 
sz. rendeletében foglaltak figyelembevételével a távh�szolgáltatás legmagasabb hatósági 
díjairól szóló, többször módosított 36/2003. (VI.18.) Önk. sz. rendeletet (továbbiakban: R) az 
alábbiak szerint módosítja. 

 
1. § 

 

A R. 2. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„A legmagasabb hatósági díjak 
2. § 

 

A távh�szolgáltatásról és távh�szolgáltatási díjak alkalmazásáról szóló 35/2003. (VI.18.) Önk. 
sz. rendeletben foglaltakra figyelemmel meghatározott legmagasabb lakossági (háztartási 
célú) távh�szolgáltatási díjak a következ�k: 

 

ALAPDÍJAK:                
   f�tésre:       268,-  Ft/lm³/év    
   melegvízre:     71,-  Ft/lm³/év    
   összevont:  339,-  Ft/lm³/év      
H�DÍJAK: 

f�tési:           1.547,-  Ft/Gj     
melegvíz:   402,-  Ft/vízm³     

 

részfizetés: 

f�tési:   420,-  Ft/lm³/év   
melegvíz:   402,-  Ft/vízm³        
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A díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.” 

 

2. § 
 

(1)  Ez a rendelet 2006. szeptember 15-én  lép hatályba.  

(2) A rendelet kihirdetésér�l a Jegyz� gondoskodik.   
 

 
16. El�terjesztés a Városi Szolgáltató Zrt. célvizsgálatáról szóló vizsgálati 

jelentésr�l 
            El�adó: dr. Dietz Ferenc polgármester 
  

 
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: elmondja, hogy megtörtént a vizsgálat, az érintett 
személyeknek megküldték – cégvezet�, igazgatósági tagok. Az észrevételek beérkezése után 
fogják a Képvisel�-testület tagjainak megküldeni.  Kéri szavazzanak.  
 
 
 

Szavazás eredménye 
 
#: 1604   Száma: 2006.09.12/16/0/ 
Ideje: 2006.szept..12 16:19 
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszer� szavazás 
 
Tárgya:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 12 92,31 66,66 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 1 7,69 5,56 
Szavazott 13 100.00 72,22 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 5   27,78 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 
dr. Dragon Pál Igen - 
Eszes Sándor Igen - 
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Fülöp Zsolt Igen - 
Horváth Gy�z� Igen - 
dr. Kiss László Igen - 
Lakatos Pálné Igen - 
dr. Pázmány Annamária Igen - 
Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 
Szeg� Eta Igen - 
Zakar Ágnes Igen - 
Zsigmondi Éva Igen - 
dr. Bindorffer Györgyi Tart. - 
Benkovits György Távol - 
Hankó László Távol - 
Magyar Judit Távol - 
Simonyi György Távol - 
Wachsler Tamás Távol - 
 
 
 
 

Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
218/2006. (IX.12.) Kt. sz. határozata: 

 

 
Szentendre  Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy:  
 

1. a vizsgálati jelentés megállapításai, észrevételei, ellenészrevételei alapján a vizsgálat 
realizálása az érintettek bevonásával valósuljon meg;   

2. a realizáló megbeszélésre az érintettek, valamint a Költségvetési, Pénzügyi és 
Vagyongazdálkodási Bizottság, a Jogi, Igazgatási és Ügyrendi Bizottság, valamint a 
Városfejlesztési, Környezet-, M�emlékvédelmi és EU Bizottság elnökei és tagjai 
értesítése mellett kerüljön sor;    

3. a realizálást követ�en a VSz. Zrt. készítsen intézkedési tervet a javaslatok 
végrehajtására feladat, felel�s és határid� megjelölésével és elfogadásra nyújtsa be a 
tulajdonos képvisel�je (polgármester) részére.      

 
Határid�: 
1-2. pont:  2006. szeptember 30.  
3.   pont  2006. október 15.  
 
Felel�s: Polgármester 
 
 
 
 

17. El�terjesztés közterület min�sítés� ingatlanokat érint� telekalakítás 
jóváhagyásáról (Uszoda) 
El�adó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: ismerteti az el�terjesztést. Kérdés észrevétel nem lévén kéri 
szavazzanak.  
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Szavazás eredménye 
 

#: 1605   Száma: 2006.09.12/17/0/ 
Ideje: 2006.szept..12 16:20 
Típusa: Nyílt 
Rendelet; Elfogadva 
Min�sített szavazás 
 
Tárgya:  
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 11 84,62 61,11 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 2 15,38 11,11 
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 - 
Eszes Sándor Igen - 
Fülöp Zsolt Igen - 
Horváth Gy�z� Igen - 
dr. Kiss László Igen - 
Lakatos Pálné Igen - 
dr. Pázmány Annamária Igen - 
Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 
Zakar Ágnes Igen - 
Zsigmondi Éva Igen - 
dr. Bindorffer Györgyi Tart. - 
Szeg� Eta Tart. - 
Benkovits György Távol - 
Hankó László Távol - 
Magyar Judit Távol - 
Simonyi György Távol - 
Wachsler Tamás Távol - 
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Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
219/2006. (IX. 12.) Kt. sz. határozata: 

 
 
Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 

1. a Szentendre Város Önkormányzatának tulajdonában álló 1245/41, 1355 és 8634/69 
hrsz-ú, és a Városi Szolgáltató Zrt. tulajdonában álló 1245/20 hrsz-ú ingatlanok 
telekalakításáról szóló szerz�dést a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal 
jóváhagyja, 

 
2. felhatalmazza a Polgármestert, hogy a telekalakítást jóváhagyó, Visegrád Város 

Polgármesteri Hivatala által meghozott, 1532-1/2006. számú határozat joger�re 
emelkedése után a telekalakítási szerz�dést aláírja. 

 

3. felkéri a Jegyz�t, hogy az 1245/41, 1355 és 8634/69  hrsz-ú közterületeket érint� 
változásokat a telekalakítási szerz�dés és a telekalakítást jóváhagyó határozat alapján 
az ingatlanvagyon kataszteren vezettesse át. 

 

Felel�s:  
1. pont: Polgármester 
2. pont: Polgármester 
3. pont: Jegyz� 

 

Határid�:  
1. pont: azonnal 
2. pont: telekalakítási határozat joger�re emelkedése után haladéktalanul, beszámolásra 

2006.  december 31. 
3. pont: telekalakítási határozat joger�re emelkedését és a telekalakítási szerz�dés 

megkötését követ�en haladéktalanul, beszámolásra 2006. december 31 
 
 
 

Telekalakítási szerz�dés 
 
amely létrejött 
egyrészr�l : Szentendre Város Önkormányzata (2000 Szentendre, Városház tér 3. képv: dr. 
Dietz Ferenc polgármester), mint az 1245/41, 1355 és 8634/69 hrsz-ú ingatlanok 
tulajdonosa, mint Átadó  
másrészr�l: Városi Szolgáltató Zártkör�en m�köd� Részvénytársaság  (2000 Szentendre, 
Szabadkai u. 9. képv: Horváth Gusztáv cégvezet�, cégjegyzékszám: 13-10-040159) mint az 
1245/20 hrsz-ú ingalan tulajdonosa,  mint Átvev� 
(a továbbiakban együttes említésük esetén, mint Szerz�d� Felek) között az alulírott napon és 
helyen az alábbi feltételek mellett: 
 
1./ Szerz�d� felek rögzítik, hogy a Szentendrei Körzeti Földhivatal által  kiállított tulajdoni 
lap másolat szemle tanúsága szerint a szentendrei ingatlan nyilvántartásban 1245/41 hrsz  
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alatt felvett közterület besorolású 6 ha 6690 m2 terület�, továbbá az  1355 hrsz-ú közterület 
besorolású 2 ha 7278 m2 terület� és a 8634/69 hrsz-ú közterület besorolású 10 ha  4236 m2  
terület� ingatlan  Szentendre Város Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képezik. 
 
2./ Felek ugyancsak rögzítik, hogy a Szentendrei Körzeti Földhivatal által kiállított tulajdoni 
lap másolat szemle tanúsága szerint a szentendrei 1245/20 hrsz-ú 5618 m2 térméret� F�t�m� 
megnevezés� ingatlan tulajdonosa 1/1 tulajdoni hányadban a Városi Szolgáltató Zártkör� 
Részvénytársaság. 

I. Telekalakítás 
 

3./ Szerz�d� Felek megállapítják, hogy Visegrád  Város Polgármesteri Hivatala a FORMAP  
Kft. (székhelye: 1021 Budapest, Széher út 22.) által készített, a Szentendrei Körzeti 
Földhivatal által 3-200/2006, E-57/2006. számon záradékolt és el�zetesen nyilvántartásba vett 
változási vázrajzot az 1532-1/2006. számú határozatával jóváhagyta, mely határozat 2006. 
________________én joger�re emelkedett. A változási vázrajzot Szerz�d� Felek, mint 
akaratukkal egyez�t elfogadták és hozzájárultak, hogy az e pontban hivatkozott hatósági 
határozat szerint az 1. és 2. pontban körülírt ingatlanok összevonása és megosztása után a 4. 
pontban részletezett földrészletek alakuljanak ki, amelynek területmérlege 1054 m2 a Városi 
Szolgáltató Zártkör� Részvénytársaság tulajdonában álló és kerül� ingatlanok javára.   
 
4./ Szerz�d� Felek rögzítik, hogy a telek-határrendezés során kialakított, Szentendre 
belterületén lév� földrészletek az alábbiak: 
 
 
 
 Helyrajzi szám     Terület m2          Min�sítés                      Tulajdonos 

 Változás el�tt 
1245/20           5618        f�t�m�                   Városi Szolgáltató Zrt 
1245/41         66690        közterület               Szentendre Város Önkormányzata   
1355              27278        közterület               Szentendre Város Önkormányzata 

8634/69       104236        közterület               Szentendre Város Önkormányzata 

 
 
 
Változás után                              
           1245/41 66259          közterület              Szentendre Város Önkormányzata 

1245/47             3867          épület és udvar     Városi Szolgáltató Zrt                                    
            1245/48            2805           f�t�m�                  Városi Szolgáltató Zrt. 
            1355              27261          közterület             Szentendre Város Önkormányzata 
            8634/70    1213          közterület             Szentendre Város Önkormányzata 
            8634/71         102417          közterület             Szentendre Város Önkormányzata 
 
5./ Szerz�d� Felek megállapítják, hogy a telekalakítás során a 3. pontban rögzített 
területmérleg szerinti 1054 m2 területnövekmény keletkezett a Városi szolgáltató Zrt. 
ingatlaniban, és ugyancsak 1054 m2-rel csökkent a Szentendre Város Önkormányzatának 
tulajdonában álló ingatlanok területe, mely területet Szentendre Város Önkormányzat a 
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132/2006.(V.23.) Kt. számú határozat alapján a Városi Szolgáltató Zrt. részére átadja 
hasznosításra.   
 

6./ Szerz�d� Felek rögzítik, hogy az átadott terület felett 20 kV-os nagyfeszültség� 

elektromos vezeték húzódik, melynek két tartó oszlopa  szintén a területen áll. 

Átadó kijelenti, hogy az 1054 m2 közterületet  a 219/2006.(IX. 12.) Kt. számú határozatával a 

forgalomképtelen törzsvagyon állományából a forgalomképes vagyonállományba rendelte 

áttenni, így az átadásnak jogszabályi akadálya nincs. 

 
7./ Birtokbaadás 
Szerz�d� felek rögzítik, hogy a birtokbaadásra jelen szerz�dés aláírásának napját t�zik ki. 
Átvev�t a szerz�dés aláírásának id�pontjától kezdve illetik meg a birokba adott ingatlannal 
kapcsolatos jogok, s terhelik az arra vonatkozó kötelezettségek, valamint a kárveszélyt is ezen 
naptól viseli. A birtokbaadásról jegyz�könyv készül. Szerz�d� felek rögzítik, hogy a 
Földhivatalnál eljárni Átvev� kötelessége 
  

III. Egyéb rendelkezések 

 
8./ Az Átvev� kijelenti, hogy jelen szerz�dés megkötésére jogosult, szerzési képessége 
korlátozva nincs, Magyarországon bejegyzett, m�köd�képes gazdasági társaság, mely 
társaság nem áll cs�d-, felszámolási, vagy végelszámolási eljárás hatálya alatt. Átvev� 
képvisel�jét az Igazgatótanács ____/2006.(___) számú határozata hatalmazta fel jelen 
szerz�dés aláírására. Az Átadó képvisel�je a jelen szerz�désben megjelölt képvisel�je 
felel�ssége tudatában kijelenti, hogy a jelen szerz�dés megkötésére jogosult, képviseleti 
jogköre korlátozva nincs, a 219/2006. (IX. 12.) Kt. számú képvisel� testületi határozat alapján 
jogosult jelen szerz�dés aláírására.  

 
9./ A jelen szerz�désben nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályok vonatkozó 
rendelkezései az irányadók. 
 
Szerz�d� Felek jelen szerz�dést, amely 6 eredeti példányban készült, annak átolvasása és 
értelmezése után, mint akaratukkal mindenben egyez�t aláírják. 
 
10./ Szerz�d� Felek a fenti szerz�dés megszerkesztésével és ellenjegyzésével megbízzák és 
meghatalmazzák dr. Gilly Sarolta ügyvédet (2000 Szentendre, Dumtsa J. u. 1.) valamint azzal, 
hogy a fenti szerz�déssel kapcsolatban képviseletüket lássa el. Megbízott a szerz�dés 
megszerkesztésével és ellenjegyzésével a fenti megbízást elfogadja. Szerz�d� Felek a jelen 
szerz�dést tényvázlatnak is tekintik.  

Szentendre, 2006.  
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____________________________________________       ___________________________ 
       dr. Dietz Ferenc                         dr. Molnár Ildikó                           Horváth Gusztáv 
         polgármester                                 jegyz�                                           cégvezet�    
             Szentendre Város Önkormányzata                                         Városi Szolgáltató Zrt. 
                               Átadó                                                                                  Átvev�                                      
 
Ellenjegyzési záradék: 
Alulírott dr. Gilly Sarolta ügyvéd (2000 Szentendre, Dumtsa Jen� u. 1.) tanúsítom, hogy 
Szerz�d� Felek a fenti szerz�dést jogosultságuk igazolását követ�en írták alá. A fenti 
szerz�dést szerkesztettem és ellenjegyzem Szentendrén, 2006____________________napján. 
                                                                                                  
   
 
                                                                                                Dr. Gilly Sarolta  
                                                                                                             ügyvéd  
 
 
 
18. El�terjesztés a végelszámolás alatt álló Szentendre Városfejlesztési 

Közhasznú társaság 2006. évi tevékenységét lezáró Közhasznú jelentésr�l 
El�adó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: megállapítja, hogy a bizottsági elnökök nem kívánják 
kiegészíteni az anyagot. Megadja a szót Zakar Ágnes képvisel�nek. 
 
Zakar Ágnes képvisel�: javasolja, hogy sürg�sen váltsák ki a munkát, melyet a kht végzett, 
mert nem végzi senki ezeket a feladatokat – takarítások, sarazás. Ha pedig a VSZ Zrt. kapta 
meg a feladatot, akkor mondjuk ki, hogy mi a feladata. Kérdése, hogy a 200 ezer forintos 
összeg mennyi id�re elég.  
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: ezt a szerz�désben elfogadottak alapján lehet számon kérni. 
Elmondja, hogy most kapta a tájékoztatást, miszerint a bizottság átruházott hatáskörben 
döntött már err�l az intézkedésr�l, m�ködik már ilyen takarító-brigád. Javasolja, hogy az 1. 
pontba kerüljön be, hogy „… a nyitómérlegét” is elfogadja.  
 
Zakar Ágnes képvisel�: javasolja 3. pontként a határozati javaslatba, hogy „a Képvisel�-
testület felkéri a Polgármestert, hogy 2006. október 1-t�l a kht – sarazás, tábla-pótlás, kisebb 
javítások munkálatára hosszú távra készítsen egy kidolgozott anyagot. 
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: felkéri a Képvisel� Asszonyt, hogy a legközelebbi ülésre 
készítsen ilyen koncepciót. Elmondja, hogy az el�terjesztésben, mely Szentendre Város 
Környezetvédelmi Alapjának a felhasználásáról szól, tartalmazza a 200 ezer forintból 
felállítandó gyors munkákat, melyet a Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 
szeptember 5-i ülésén megszavazott. Most – év közben – nem lehet megváltoztatni a 
szerz�dést, csak ha költségvetést módosítanak. Kéri, hogy most maradjon a két pont, err�l 
szavazzanak.  
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Szavazás eredménye 
 

#: 1606   Száma: 2006.09.12/18/0/ 
Ideje: 2006.szept..12 16:28 
Típusa: Nyílt 
Rendelet; Elfogadva 
Min�sített szavazás 
 
Tárgya:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 13 100,00 72,22 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 13 100.00 72,22 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 5   27,78 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
dr. Bindorffer Györgyi Igen - 
dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 
dr. Dragon Pál Igen - 
Eszes Sándor Igen - 
Fülöp Zsolt Igen - 
Horváth Gy�z� Igen - 
dr. Kiss László Igen - 
Lakatos Pálné Igen - 
dr. Pázmány Annamária Igen - 
Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 
Szeg� Eta Igen - 
Zakar Ágnes Igen - 
Zsigmondi Éva Igen - 
Benkovits György Távol - 
Hankó László Távol - 
Magyar Judit Távol - 
Simonyi György Távol - 
Wachsler Tamás Távol - 
 
 
 

Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
220/2006. (IX. 12.) Kt. sz. határozata: 

 
 
 

1. A Szentendre Városfejlesztési Kht. Tevékenységet lezáró 2006. évi közhasznúsági 
jelentését és a végelszámolás nyitó mérlegét a határozat mellékleteit képez� 
tartalommal elfogadja. 
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Felel�s: polgármester 
Határid�: azonnal 

 
2. Felkéri a végelszámolót, hogy a közhasznúsági jelentés közzétételér�l gondoskodjon. 

 
Felel�s: polgármester 
Határid�: azonnal 

 
 
 
19. El�terjesztés az Európai Gazdasági Térség (EGT) és a Norvég Alap által kiírt 

pályázat 2000. Szentendre, Régi Egészségház Bükkös-part 36-38. szám alatti 
m�emlék épületének felújítására 

       El�adó: dr. Dietz Ferenc polgármester 
 
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: felteszi a kérdést, hogy észrevétel van-e.  
 
Szeg� Eta képvisel�: szerinte az el�terjesztés nem átgondolt, nincs el�készítve. Nincs 
rögzítve, hogy a jelenlegi rendel�ket hol helyezik el. Ahhoz, hogy az épületet hasznosítani 
tudják, el kell helyezni ezeket. Jónak tartja az ifjúsági ház létrehozását, de azon is el kell 
gondolkodni, hogy az épületet el is lehetne adni.  
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: válaszában elmondja, hogy a fogorvosoknak megoldott a 
helyük, a többi rendel� ott maradna. 
 
Radványi G. Levente alpolgármester: elmondja, hogy a pályázat határideje nemcsak a 
szeptemberi, lehet ez kés�bbi id�pont is. Véleménye szerint az ifjúsági házra valóban szükség 
van, de nem biztos, hogy a jelen gazdasági helyzetben ez a legcélszer�bb megoldás. Javasolja 
a témát levenni napirendr�l, és a határozati javaslatot úgy módosítani, hogy a témára jöv� év 
elején térjenek vissza egy jól el�készített anyaggal.  
 
dr. Pázmány Annamária képvisel�: egyetért az alpolgármesterrel. Elmondja, hogy tavasz 
óta foglalkoznak a problémával, melynek következtében a fogorvosoknak már megtalálták a 
helyet. Az épület állagának megóvására mindenképpen kell megoldást találni és ez a pályázat 
alkalmas erre. Véleménye szerint a pincét lehetne az ifjúság számára hasznosítani.  
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: nem ért egyet az elhangzottakkal. Jobbnak tartaná minél 
el�bb beadni a pályázatot. A közbeszerzés lebonyolítása hónapokba telik, nagyon kés�inek  
tartja az el�z�ekben javasolt id�pontot. Most az épület funkciójáról döntsenek, a részleteket 
kés�bb ráérnek részletesen kidolgozni.  
 
Fülöp Zsolt képvisel�: kéri, hogy ne adják el az épületet, hiszen mindkét párt programjában 
szerepelt egy ifjúsági ház létrehozása. Erre a célra a pince is kiválóan alkalmas.  
 
Radványi G. Levente alpolgármester: módosító javaslata, hogy novemberben a testület 
tárgyaljon arról, hogy mit lehet kezdeni az épülettel és mi a szándék, valamint ekkor 
rögzítsék, hogy milyen ütemben milyen munkákat végezzenek el.  Alaposabban végig kell 
gondolni, hogy az épület alkalmas-e ifjúsági háznak.  
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dr. Dietz Ferenc polgármester: összefoglalja a határozati javaslatot, mely szerint az 1. pont 
marad, a 2. pontot törölni kell, és a határid� november legyen.  
 
Zsigmondi Éva képvisel�: kéri a Polgármester úr és Fülöp képvisel� úr támogatását abban, 
hogy ne csak az ifjúságra gondoljanak, hanem rájuk is – mint közel 100 f�t számláló civil 
szervezetre.  
 
dr. Pázmány Annamária képvisel�: felhívta a figyelmet, hogy az intézményre csak 
ideiglenes ÁNTSZ engedély van, ne halogassák tovább a döntést.  
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: elmondja, a lehet�ségeket. Az egyik, hogy az ott lév� 
intézményeket elköltöztetik – de nincs hova és nincs rá pénz. A másik, hogy felújítják saját 
er�b�l – erre szintén nincs pénz. A harmadik, ha megegyeznek, hogy legyen egy 
egészségügyi és egy ifjúsági funkció – akkor belekezdenek a pályázatba és el�készítik.  
 
Radványi G. Levente alpolgármester: kérdései, hogy az épület fenntartásának milyen 
költségei vannak, az ifjúsági funkció mennyibe kerül. Megemlíti a K�zúzó utcai ingatlant, 
melyet a Kincstártól sport-ifjúsági célokra kapunk vissza. Kéri alaposan meggondolni, hogy 
milyen funkcióra, mennyiért és miért éri meg megtartani az intézményt.  
 
dr. Pázmány Annamária képvisel�: egyre jobban romlik az épület állaga. 
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri, hogy mindenki alaposan gondolja végig a döntését. Kéri 
szavazzanak a módosításról.  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1607   Száma: 2006.09.12/19/0/ 
Ideje: 2006.szept..12 16:52 
Típusa: Nyílt 
Rendelet; Elutasítva 
Min�sített szavazás 
 
Tárgya:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 5 35,71 27,78 
Nem 6 42,86 33,33 
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: 
 
 
Hankó László Igen - 
Lakatos Pálné Igen - 
Magyar Judit Igen - 
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Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 
Szeg� Eta Igen - 
dr. Bindorffer Györgyi Nem - 
dr. Dietz Ferenc polgármester Nem - 
dr. Dragon Pál Nem - 
Fülöp Zsolt Nem - 
dr. Kiss László Nem - 
Zakar Ágnes Nem - 
Horváth Gy�z� Tart. - 
dr. Pázmány Annamária Tart. - 
Zsigmondi Éva Tart. - 
Benkovits György Távol - 
Eszes Sándor Távol - 
Simonyi György Távol - 
Wachsler Tamás Távol - 
 
     
dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri szavazzanak az eredeti határozati javaslatról.  
 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1608   Száma: 2006.09.12/19/0/ 
Ideje: 2006.szept..12 16:52 
Típusa: Nyílt 
Rendelet; Elfogadva 
Min�sített szavazás 
 
Tárgya:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 11 78,57 61,11 
Nem 2 14,29 11,11 
Tartózkodik 1 7,14 5,56 
Szavazott 14 100.00 77,78 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 4   22,22 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
dr. Bindorffer Györgyi Igen - 
dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 
dr. Dragon Pál Igen - 
Fülöp Zsolt Igen - 
Hankó László Igen - 
Horváth Gy�z� Igen - 
dr. Kiss László Igen - 
Lakatos Pálné Igen - 
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dr. Pázmány Annamária Igen - 
Zakar Ágnes Igen - 
Zsigmondi Éva Igen - 
Radványi G. Levente alpolgármester Nem - 
Szeg� Eta Nem - 
Magyar Judit Tart. - 
Benkovits György Távol - 
Eszes Sándor Távol - 
Simonyi György Távol - 
Wachsler Tamás Távol - 
 
 
 
 

Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
221/2006. (IX.12.) Kt. sz. határozata: 

 
Szentendre Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete  

1. megbízza a Polgármestert a Norvég Alap pályázat keretén belül a Régi Egészségház (2000 
Szentendre, Bükkös-part 36-38.) m�emlék épületének felújítására benyújtott pályázat 
kidolgozásához szükséges el�készít� munkák megtételére (projektteam felállítása, felel�s 
személyek kijelölése, hatástanulmány, pénzügyi terv, építészeti terv elkészítésére javaslat 
készítése, pénzügyi források felmérése, a pályázati dokumentáció el�készítése).  

2. megbízza a Közbeszerzési Munkacsoportot, hogy a pályázati dokumentáció elkészítéséhez 
szükséges, alább felsorolt és a pályázatban el�írt dokumentumok: 

• megvalósíthatósági tanulmány 
• nyilvánossági terv 
• építési beruházás esetén engedélyezési tervdokumentáció, m�szaki leírások részletes, 

tételes költségbecsléssel  
a pályázat szerinti tartalommal történ� elkészítésére vonatkozó hirdetmény nélküli 
egyszer� közbeszerzési eljárás(oka)t folytassa le. A közbeszerzési eljárást lezáró döntést a 
Költségvetési -, Pénzügyi – és Vagyongazdálkodási Bizottságra ruházza át. 

 

Felel�s: Polgármester 

Határid�: azonnal, beszámolásra: 2007. januári Képvisel�-testületi ülés 
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1. sz. melléklet 
 
SZENTENDRE, RÉGI EGÉSZSÉGHÁZ / Bükköspart 36-38 
Tervezési program 
2006.09.01. 
 
Vegyes funkciójú hasznosítási igény, egyrészt továbbra is itt maradó, megújuló korszer� 
egészségügyi szolgáltatások, másrészt szentendrei ifjúsági szervezetek általi használat. 
 
Jelenlegi használat (lásd 1. sz. rajzi melléklet) 

- alagsor:  kazánház, innen megközelíthet� az udvar alatti pincerendszer 
többi alagsori helyiség használaton kívüli (statikai meger�sítések) 

- földszint:  b�r és nemibeteg gondozó 
szájsebészet 
fogászat 
tüd�gondozó és sz�r� 

- padlástér:  beépítetlen 
 
Tervezett használat 
fogorvosok kiköltözése, alagsor újbóli használatba vétele, tet�tér beépítése, mélypince és 
udvar hasznosítása 

- egészségügy: 
- tüd�gondozó, el�zetes részletes tervezési program 2. sz. melléklet 
- b�r- és nemibeteg gondozó, el�zetes részletes tervezési program 3. sz. 

melléklet 
- szájsebészet (váró -saját vagy egyéb egészséges rendeléssel közös- vendég wc-

vel, rendel� min 18 m², m�t� min. 12 m² , sterilizáló, orvosi öltöz�-wc-zuh, 
veszélyes hulladék tároló � többi eü-vel közös, fogorvosi röntgen � lehet a 
rendel�ben) 

- „ifjúság háza” 
- irodák legalább két db, min 18 m² , lehet�séget biztosítva több szervezet általi 

együttes, de id�ben elkülönül� használatra 
- el�adóterem 40-60 m² (pl. környezeti nevelés iskoláknak, videoklub, kreatív 

m�vészeti oktatás), kapcsolódó raktárhelyiségek, multimédiás funkció 
(projektor, vetít�) 

- internet kávézó 
- „teremsport” (kondi, ping-pong, asztali foci, biliárd) 
- ifjúsági szálláshely ca. 40 f� fogadására alkalmas (lehet id�szakos használatú, 

egyéb nagyter� helyiség felhasználásával, berendezés tárolásának biztosítása 
mellett, kétnem� kialakításban) hozzá kapcsolódó kiszolgáló egységekkel 
(vizesblokk, porta?) 

- DMH barlang kiváltásának lehet�sége? 
- udvar – sportpályák kialakítása 
- id�szakos kiállítások 

- parkolás  
- kertészeti kialakítás elkülönült használattal 
- épület el�tti közterület rendezés, park kialakítási javaslat 

 
Összeállítást készítette: A. Petényi Zsuzsanna (f�építész), Mocsáry Pál (SZEI) 
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dr. Dietz Ferenc polgármester: napirenden kívül átadja Hodoli István ny. alezredes, védelmi 
referensnek a Védelmi Igazgatási Díj   bronz fokozatát és megköszönte munkáját.  
 
 
20. El�terjesztés az önkormányzat 2006. évi költségvetésér�l szóló 10/2006. (II. 24.) 

Önk. sz. rendelet módosításáról 
 El�adó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 
 
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: kérdés észrevétel nem lévén, kéri szavazzanak.  

 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1609   Száma: 2006.09.12/20/0/ 
Ideje: 2006.szept..12 16:54 
Típusa: Nyílt 
Rendelet; Elfogadva 
Min�sített szavazás 
 
Tárgya:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 12 92,31 66,66 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 1 7,69 5,56 
Szavazott 13 100.00 72,22 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 5   27,78 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 
Fülöp Zsolt Igen - 
Hankó László Igen - 
Horváth Gy�z� Igen - 
dr. Kiss László Igen - 
Lakatos Pálné Igen - 
Magyar Judit Igen - 
dr. Pázmány Annamária Igen - 
Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 
Szeg� Eta Igen - 
Zakar Ágnes Igen - 
Zsigmondi Éva Igen - 
dr. Bindorffer Györgyi Tart. - 
Benkovits György Távol - 
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dr. Dragon Pál Távol - 
Eszes Sándor Távol - 
Simonyi György Távol - 
Wachsler Tamás Távol - 
 
     
 
 
 

Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
34/2006. (IX.15.) Önk. sz. rendelete 

 
az Önkormányzat 2006. évi költségvetésér�l szóló 10/2006. (II.24.) Önk. sz. rendelet 

módosításáról 
 

 
Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, 
többször módosított 1990. évi törvény 16.§ (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló, 
többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65.§ (1) bekezdésében, a Magyar 
Köztársaság 2006. évi költségvetésér�l szóló 2005. évi CLIII. törvényben 
meghatározottaknak megfelel�en Szentendre Város Önkormányzata 2006. évi 
költségvetésér�l szóló 10/2006. (II.24.) Önk. sz. rendeletének (továbbiakban: R.)  
módosítására az alábbi rendeletet alkotja: 

 
1. § 

 
(1) Szentendre város 2006. évi költségvetésének 

bevételi f�összege 6 972 767 E Ft-ról 6 980 615 EFt f�összegre  
kiadási f�összege             6 972 767 E Ft-ról 6 980 615 EFt f�összegre változik 

 
(2) A R.1. számú melléklet – A m�ködési és felhalmozási célú bevételi  és   kiadási 
el�irányzatok bemutatása mérlegszer�en – helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép. 

 
2. § 

 
(1) A R. 2. számú melléklet – Költségvetési el�irányzatok önállóan és részben önállóan 
gazdál   kodó költségvetési szervenként, kiemelt el�irányzatonként, létszámkeret –  
helyébe jelen rendelet  2. számú melléklete lép. 
(2) A R. 4. számú melléklet – Beruházások – helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete 
lép. 
(3) A R. 5. számú melléklet – A Polgármesteri Hivatal költségvetése feladatonként – 
helyébe jelen rendelet 4.  számú melléklete lép. 

(4) A R. 5/A  számú  melléklet – Ellátottak pénzbeli juttatása – helyébe jelen  rendelet    
4/A számú melléklet lép. 
(5) A R. 5/B.  számú  melléklet – Támogatás,  pénzeszköz  átadás – helyébe jelen  rendelet    
4/B.  számú melléklet lép. 

3.§ 
 

(2) E rendelet a kihirdetés napjával lép hatályba 
(3) A rendelet kihirdetésér�l a Jegyz� gondoskodik. 
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Szószerinti részlet Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testület 2006. 
szeptember 12-i jegyz�könyvéb�l.  
 
 
 
21.  El�terjesztés az önkormányzat 2006. évi költségvetésének I. félévi teljesítésér�l 
 El�adó: dr. Dietz Ferenc polgármester 
 
 
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: A jogi bizottságnak ezzel kapcsolatban észrevétele nem volt, 
legalábbis nekem nincs leírva. Bizottsági elnökök, képvisel�k, van. Magyar Judit megadom a 
szót.  
 
Magyar Judit képvisel�: a bizottságunk elég alaposan megtárgyalta ezt az el�terjesztést és 
elfogadta a beszámolót, viszont egy jó pár kérdést tettünk fel, amelyet én kés�bb küldtem át a 
Jegyz� Asszonynak, és amelyet az Irodavezet� Asszony meg is válaszolt, és mindenkinek 
kiosztottunk egy ilyen „Magyar Judit képvisel� asszony, tisztelt Képvisel� Asszony…” így 
indul ez az anyag, egy ilyen 4 oldalas anyag, amelyben több kérdés is elhangzott, hogy 
szerettünk volna tisztán látni, hogy igazából hol is tart a költségvetés, még hogyha nem is 
kizárólag az I. félévet néztük ezzel kapcsolatban. Én tehetek fel kérdést most?  
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: persze. 
 
Magyar Judit képvisel�: azt szeretném kérdezni, hogy volt a vis maior alap, amire mi a 
Kincstárhoz pályázatot nyújtottunk be, illetve az Alkotmány utcai pince-beomlás ügyében is 
pályázatot nyújtottunk be. Ez egy nagyobb tétel, ami a költségvetésünkben nem szerepelt és 
nem tudom, hogy hol tart ez az ügy, hogy ezzel kapcsolatban a Polgármester úr adna egy 
kevés felvilágosítást.  
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: igen, kett� volt ilyen. Az Alkotmány utcai pince beszakadás, 
a Templomdombi támfal leomlása. Mind a kett�ben az a menetrend, hogy ha bármely ilyesmi 
történik, ami Szentendre Önkormányzat vagyonát érinti – tehát közterületet érint, és ugye az 
Alkotmány utca közterületen van, a leomló támfal pedig szintén közterületre hullott – akkor 
ezzel kapcsolatosan lehet bejelentenünk a megyéhez ilyen vis maior igényt. A bejelentések 
megtörténtek, a helyszínre ilyenkor kiszállnak, megnézik. Ez megtörtént, és utána történik egy 
pénzügyi elbírálás, hogy megnézik az ezzel kapcsolatban benyújtott számlát és megnézik azt, 
hogy milyen összegre van jogosult. Na ez még nem történt meg. Tehát visszajelzés és a pénz 
átutalása – tudomásom szerint, ugye, az Irodavezet� Asszony – se az egyik, se a másik 
esetben nem történt meg. Maga a kivizsgálás az gyorsan megy, de a pénz átutalása az lassan.  
 
Magyar Judit képvisel�: ezt azért kérdeztem, mert az én tudomásom szerint elmulasztott az 
Önkormányzat valamilyen hiánypótlásokat beadni és úgy tudom – miután van egy 295/2005-
ös Kormányrendelet, amelyben 8 napos határid�t ír le a Kormányrendelet – én úgy tudom, 
hogy ezt a pénzt nem fogja megkapni a város, merthogy az Önkormányzat nem tett eleget a 
hiánypótlási kötelezettségének. És bár hiányt pótolt, de még utána is felszólítás érkezett arra, 
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hogy milyen hiányt kell pótolni. Azt nem tudom, hogy ez mennyire valós, ez ügyben 
kérdezem. 
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: kit�l van a forrás?  
 
Magyar Judit képvisel�: a forrás az a Kincstártól van.  Magyar Államkincstár – itt van egy 
levél, ami augusztus 1-én szólt és leírta, hogy milyen hiánypótlásokat kellett volna 
beküldeniük, és amennyire én tudom, ez az összeg hiánypótlás nem történt meg. Tehát ez 
ügyben szeretnék… 
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: jó, Közgazdasági Irodavezet� Asszony, megadom a szót. 
 
Puhl Márta közgazdasági iroda vezet�je: Köszönöm szépen, de nem én voltam ennek a 
kezdeményez�je, hanem a Vagyongazdálkodási Iroda. Tehát nálunk ennek a vis maior 
benyújtásról semmi dokumentum nincs. Tehát így arról sem tudok, hogy hiánypótlásra 
szólítottak volna fel bennünket.  
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: jó, köszönöm, akkor megadom az Alpolgármester úrnak a 
szót.  
 
Radványi G. Levente alpolgármester: köszönöm szépen. Nekem már az információm kicsit 
pontosabban, mert az el�bb ezért voltam kicsit tovább távol. Lényeg az, hogy sajnos 
valószín�leg felel�sség vizsgálatára lesz szükség a házon belül, hogy egyéb tevékenység 
mellett ki mulasztott, hiszen a 8 napos el�írt határid�n belül nem érkezett be a tértivevény 
illetve a postai bélyegz�jük alapján a „2006. évi árvíz által önkormányzati tulajdonokban 
okozott károk helyreállítása” megnevezés� pályázat, illetve az Alkotmány úti pince-
beszakadás helyreállítása, amely a Magyar Államkincstár a pályázatokat éppen azért nem is 
értékeli, és értesítette róla a Pest Megyei Területfejlesztési Közhasznú Társaságot, hogy ezen 
feladatoknak nem tettünk eleget és amit az el�bb a Magyar Judit képvisel� asszony 
ismertetett, hogy a Kormányrendeletnek megfelel�en ezért ezeknek a károknak a 
megtérítésér�l egyértelm�en úgy rendelkeznek, hogy továbbiakban nem értékelend�. Kérdés, 
hogy a házon belül ki mulasztott, ki volt az, aki felel�s a dolgokért – értelemszer�en én nem 
akarok preidikálni semmit. Magától értet�d� a két vezet� személynek a érdemleges 
felel�ssége, de nem tudni – és én azért is mondom per pillanat, nem is néztem meg, hogy 
milyen összegr�l van szó, de minden esetre egy kellemetlen dolog és azért tartozik ide, mert 
valószín�leg a költségvetésünkben mind a kett� egy elég vastag negatív értéket fog jelenteni.  
 
Szeg� Eta képvisel�: ismételten a jöv�re való tekintettel szeretnék valamit elmondani, 
mégpedig a hátralékoknak a beszedését illetve teljesítését. Itt olvasom, hogy a gépjárm�adó 
51 %-ban teljesült, az el�z� évhez képest növekedett a hátralék. Helyi adó 48 %-ban, a 
különböz� adónemek hátraléka összességében 101 millió – ami persze tudom, hogy az 
Önkormányzaton sokan nem segítene, de minden bizonnyal azért segítség lenne – és a 
hátralék 2005. december 31-vel 47 %. Hát az iszonyatos szám. Az azt jelenti, hogy a felét 
fizették be, ha jól értem? Azt hiszem, hogy itt lennének még tennivalók ezen a területen is.  
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: köszönöm szépen. Ezzel kapcsolatban azt tudom 
megjegyezni, hogy Rudolf Ágnes az adócsoport vezet�je készített a kérésemre a behajtásról 
egy átfogó, összefoglaló anyagot – úgyhogy ezt azt hiszem meg is kapta a bizottság. Tehát a 
bizottsághoz is bement az az egész anyag, hogy hogy és mint m�ködik, és most van egy 
kollégan� aki ezekkel a behajtásokkal foglalkozik. Tehát itt ezeket mindenképp fel akarjuk 
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gyorsítani, reméljük nem lesz ebb�l hátraléknövekedésünk. Zakar Ágnes megadom a szót. 
 
Zakar Ágnes képvisel�: én csak kapkodom a fejelemet, mert úgy tudom, hogy habár 
kampány van, meg választás – Radványi Levente mint alpolgármester ül ott kint és már 
másodszor fordul el� – Levente javítson ki, nagyon tisztelem Önt, úgyis mint volt helyettes 
polgármestert, úgy is mint alpolgármestert – de létezik olyan, hogy megkap egy hivatalos 
kincstári levelet és a polgármester most tud róla? Valahogy az egész ilyen meglep�en hat az 
emberre és nem is értem, hogy mir�l van szó, hogy kinek a felel�ssége – tehát ezekb�l a 
rébuszokból igazán nem lehetett érteni, csak azt lehetett látni, hogy Ön mint alpolgármester 
megkapott egy kincstári levelet, amir�l halvány lila g�ze nincs senkinek. Tehát hogy mennek 
itt az információcserék? Vagy hogy m�ködik ez az egész, ezt azért jó lenne tudni. Kinek van 
címezve az a levél, mert ha Radványi Leventének, akkor visszavonva minden, de ha a 
Polgármesteri Hivatalnak… nem tudom, egy kicsit elcsodálkozik az ember. 
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: az ügyvezet� igazgatónak van címezve. Jó, majd megadom a 
szót Alpolgármester Úrnak válaszolni fog. Magyar Judit szót kért, akkor megadom. 
Köszönöm. Alpolgármester Úr akkor most kapcsold be, és akkor majd te jössz sorrendbe.  
 
Radványi G. Levente alpolgármester: tehát ami a lényeges, nem a Hivatalhoz, és nem 
nekem címezve és nem a Polgármesternek címezve. Értelemszer�en az ember rendelkezik 
bizonyos informális kapcsolatokkal – ez ízben el�ször mobiltelefonra érkezett számomra egy 
sms, majd a szünetben én kértem ezzel kapcsolatban információt. Ezek az információk nem 
mint hivatalos információk vannak még itt, tehát ezért… megtehetjük, kérhetünk zárt ülést, és 
bár nem igazán értem, hogy miért lenne zárt ülés, hiszen a város költségvetése nem zárt ülés, 
teljesen nyilvános. Én ezt elmondtam, és elmondtam azt is, hogy nem tudom még a pontos 
paramétereket, ebben az anyagban le van írva, hogy 8 napon túl nyújtottuk be az igényt a 
felszólítás ellenére – illetve nem az igény, hanem a korrekciót ezért valószín�leg a 
Kormányrendeletnek megfelel�en – ez az információ van a háttérben, nem fogjuk megkapni 
ezt a két vis maior értéket. Nem véletlen arra sem volt id�m, hogy megnézzem, hogy mi 
konkrétan mi összegr�l és hogyan szól, mert nem, viszont hozzá tartozik ahhoz az információ. 
Viszont még egy, amit szeretnék a költségvetéssel kapcsolatban említeni – Jegyz� 
Asszonynak címzett levél van nálam, Polgármester úrral beszéltem tegnap illetve adtam át 
egy feljegyzést ezzel kapcsolatban, ami neki illetve nekem szólt. Én kértem azt, hogy 
beszéljünk az utakról még, az 1 + 1-es utak, illetve a Lehel út és a Tegez utca felújításáról. Én 
kérném azt, hogy ezt újra vizsgáljuk felül, ugyanis ami történt – egy határozatban döntöttünk 
mi annak idején, 2005. október 11-én, hogy az 1+1-es utakat, és egyben a Lehel és Tegez 
utcát összevontan megpályáztatjuk, viszont a pénzügyi kereteit külön-külön rögzítve 
döntöttük el. Ennek megfelel�en az utóbbi 2 utcára 3.712 eFt bekerülési költséget döntöttünk, 
ebb�l költségvetésbe 1.506 eFt-ot és lakosságtól átvett pénzeszközt pedig 2.206 eFt-ot. A 
megvalósítás során ett�l eltérés történt, ezért kérem azt, és kértem azt – egyel�re még nem 
teljesen kielégít� a válasz számomra – hogy pontosan milyen pénzfelhasználás történt, hiszen 
nem lett felhatalmazva senki arra, hogy az 1+1-es pályázat önrészéb�l átcsoportosíthassunk 
lakossági öner�s bevonással történ� megvalósításba, hiszen ezen az alapon bárki részére – 
adott esetben – üzlet lenne (most elnézést, hogy így fogalmazok), hogy benevez egy 1+1 mFt-
os pályázatba lakossági öner�be, majd teszünk hozzá mondjuk 2 mFt-ot, és akkor egészen jó 
az üzlet. Kérdés mennyire korrekt ez, a lakosság többi csoportosulásával szemben, ezért én 
kértem, hogy nézzük meg ezeket az összegeket. A számomra adott választ egyel�re nem 
tartom kielégít�nek, de ezt azért tartom jelent�snek, hogy err�l beszéljünk a költségvetésnél – 
mert ha visszaemlékeznek a képvisel�-társak, akkor az 1+1-es beruházásnak a K�faragó 
utcánál volt egy bizonyos beszakadás, amire pótmunkát végeztettünk – akkor nem fogadtuk el 
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a beruházótól, hogy � végezze, hiszen irreálisan magas árat kínált, ezt más keretb�l 
megvalósítottuk, itt viszont úgy léptük át a keretet, hogy abból mindezt fedezhettük volna. Én 
ezért kértem, hogy erre térjünk vissza és most is az a kérés, hogy erre részletes kimutatás 
történjen, hogy valójában a 2005-ös határozatunknak megfelel�en, annak keretén belül 
történt-e a pénzfelhasználás, szabályos volt-e avagy sem, hiszen ez alapvet�en érinti a teljes 
költségvetésünket.  
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: megadom a szót a Jegyz� Asszonynak, el�ször a vis-
maiorral kapcsolatos anyagról, hogy az árvíz és az Alkotmány utcai beszakadásban, hogy ott 
késések történtek-e és a felel�sség kivizsgálására kerüljön sor.  
 
dr. Molnár Ildikó jegyz�: ezekben az ügyekben a Kammerer Zsófi a pályázati referens vette 
át a vis maiorok kezelését a munkába állását követ�en – most beszéltem vele telefonon, 
minden egyes határid�t pontosan betartottunk és tértivevénnyel tudjuk igazolni, hogy 
átvetettük. Ugy hogy én igazán nem tudom, hogy pontosan mir�l van szó, nyilván ennek – 
majd ha megérkezik hozzánk hivatalosan, akkor utána fogunk nézni. A Zsófia tájékoztatása 
szerint dönt� többségében személyesen vittük be úgy van átvételi elismervényünk, de minden 
tértivevény rendelkezésünkre áll és nem késett egyetlen esetben sem hiánypótlási határid�t. 
Konkrétan így, hogy most Alpolgármester úr nem jelöli meg azt, hogy miben, mennyit, 
honnan érkez� információ – én erre többet nem tudok reagálni.  
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: számomra érthetetlen, hogy az Alpolgármester úr hivatkozik 
egy levélre, aminek letakarja a tetejét és csak fél-információkat mond. Én nem értem, hogy 
egymás között miért… tehát ha tud valami konkrétat, hogy valamit elkéstünk, akkor meg 
kellene jelölni a forrást, kit�l jött, mit mondott, tehát én rendkívül furának tartom, hogy az 
Alpolgármester urat – akinek tudomásom szerint a polgármester a f�nöke ilyen szempontból, 
és az � rendelkezésére nem bocsát bizonyos anyagokat, ez számomra érthetetlen. Megadom a 
szót Alpolgármester úrnak, mert azért erre kérném, hogy nyilatkozzon, hogy az hogy van, 
hogy vannak valami bizonyos információi, forrásai, azt nemhogy a testület el�tt, de 
közvetlenül a polgármesternek sem mutogatja meg, hanem csak beszél arról, hogy vannak 
bizonyos információk és egy lapot rejteget a kezében, aminek a tetejét letakarja, miközben a 
Jegyz� Asszony az ellenkez�jét állítja, tehát nem értem… de hát nem mutatja…ott van nála, 
nem mutatja…Alpolgármester úrnál van a szó.  
 
Radványi G. Levente alpolgármester: … így van. Az, hogy nem mutatom meg, nagyon 
egyszer� az oka, nem kaptam felhatalmazást egyel�re a hírforrástól ahhoz, hogy 
megmutathatom. Elnézést költségvetésr�l tárgyalunk egy olyan tételben, ami viszont – nem 
tudom pontosan összegszer�en mennyi, mert nincs el�ttem, viszont itt van a megküldött 
anyagból miszerint a 1621319/2006. iktatószámú 2006. évi árvíz önkormányzati 
tulajdonokban okozott károk helyreállítása megnevezés� pályázat – július 10-én vettük át. 
Hiánypótlás t�lünk levélboríték postai bélyegzése szerint 2006. július 26-án ment el, tehát 8 
napot meghaladó. És felsorolja az illet� levél a hiányosságokat is, valamint ugyanígy történt, 
hogy az Alkotmány utcánál szintén id�eltolódás történt, valamint felsorolja az adott 
dokumentum, hogy milyen hibák történtek a vis maior pályázat beadásánál. Ami a 
kellemetlen – hiszen nem véletlen mondom, az információm bár teljesen korrekt, de nem 
hivatalos, ezért nem tudom most még megnevezni. A lényeges az, hogy viszont 
mindenféleképpen a költségvetésünket érinti és nem tudom az összeget sem. Elnézést kérek, 
de van amikor az ember nem fedi fel pontosan, hogy kit�l kapja az információt, hiszen még 
nem hivatalosan érkezett meg. Köszönöm.  
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dr. Dietz Ferenc polgármester: Na de Alpolgármester úr, az Önkormányzattal ellentétes 
tevékenységet akkor sem végezhet egy. Kett�, Önnek közvetlen f�nöke a polgármester és a 
másik pedig a testület, Tehát hogy ezeknek sem adja át az adatot, ha mást nem, akkor azt 
mondja, hogy pénzügyi vagy gazdasági kérdés, zárt ülést kér – de ezt az anyagot szerintem, 
amit olyan ügyben kap, ami közérdek, az Önkormányzatra tartozik, azt kötelessége 
megmutatni. Tehát egyszer�en nem értem ezt a helyzetet, hogy hogyan gondolja azt, hogy 
egy anyagnak – ami úgy t�nik, hogy nagyfontosságú, az utakat érinti, jelent�s, több milliós 
beruházás, és akkor itt a forrás megjelölést, a pontos anyagot azt eltitkolja a testület, és a 
polgármester – a követlen felettese el�tt. Egyszer�en érthetetlen számomra ez a helyzet. 
Jegyz� Asszony, megadom a szót.  
 
dr. Molnár Ildikó jegyz�: én erre csak azt tudom válaszolni, hogy így érdemben nem tudok 
reagálni, hiszen ha alpolgármester úr el�tte szólt volna arról, hogy ebben a tárgyban azzal a 
váddal kívánja illetni a hivatalt, hogy hanyag intézkedés miatti hátrányt okozott bármely 
ügyintéz�, vagy bárki a Hivatalnak, vagy az Önkormányzatnak – nyilván megnéztem volna az 
aktát, én így erre nem tudok reagálni. Telefonon a kollégan� azt mondta, hogy � tudomása 
szerint határid�n túl sem hiánypótlást sem egyebet nem nyújtott be. Ennél többet nem tudok 
erre reagálni.  
 
Radványi G. Levente alpolgármester: én azt tudom csak mondani, hogy természetesen 
elfogadom Jegyz� Asszonynak a reakcióját, azt hiszem itt nem maga az a lényeges, hogy az 
információ pontosan milyen úton-módon jutott hozzám, hanem maga a tartalma. Én 
megadtam az el�bb pontosan, hogy milyen dátumról van szó és melyik anyagról, egyet tudok 
kérni, nézzünk utána ezeknek az értékeknek, természetesen magától értet�d�, hogy az elbíráló 
megyét�l is fogunk erre majd reakciót kapni. Azt tudom, hogy �k – mert közben erre 
rákérdeztem – 20-án fogják tárgyalni a vis-maior döntéseket, ahol már a kormánydöntés 
alapján a mi kérésünk nem is fog felmerülni. Köszönöm.  
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: Magyar Judit megadom a szót. 
 
Magyar Judit képvisel�: nem volt olyan régen, amikor én kérdés formájában tettem fel, tehát 
nem hozott senki ide ilyen jelleg� dolgokat. Az Alpolgármester úr kiegészítette azt, amit én 
kérdés formájában tettem fel. És úgy gondolom, hogy eléggé furcsa az, hogy az 
Önkormányzat nem jár utána dolgoknak. Itt nem kevés pénzr�l van szó, itt nagyon sok 
pénzr�l van szó. Azt is elhiszem, hogy a hiánypótlást bevittük határid�re, de valóban mindent 
pótoltunk-e? Tehát nem biztos, hogy határid�re nem adtuk be, hanem az volt a baj, hogy nem 
úgy pótoltuk, vagy nem azt pótoltuk. Tehát úgy gondolom, hogy ennek a kérdésnek utána 
kellene járni, mert valóban a költségvetésünket ez meglehet�sen terheli. Áttérnék egy másik 
témára. Bekértük – a kérdéseim között volt… illetve úgy kezdeném, hogy én egy újságból 
tájékozódtam arról, hogy a Polgármester úrnak tanácsadója van. Ha jól emlékszem, akkor 
nem is olyan régen ez a testület megszüntette a politikai illetve tanácsadói státuszokat és annál 
ugyan régebben – még valamikor a költségvetés tárgyalása során – arról beszéltünk, hogy 
leépítünk mindenféle olyan funkciót, hogy a béremelést azt ki tudjuk gazdálkodni, tehát ezt 
vártuk az intézményeinkt�l és ezt vártuk a Hivataltól is. Most olvasom az Irodavezet� 
Asszony szavait, hogy a polgármesteri tanácsadót a személyi kiadások megtakarítása terhére, 
de vállalkozói szerz�déssel alkalmazzuk. Hogyha nekünk az volt a döntésünk egyszer 
korábban, hogy a személyi kiadások megtakarításokat a hiánypótlásra illetve a béremelésre 
fordítjuk, akkor hogy lehet, hogy vállalkozónak kifizetünk vállalkozói szerz�déssel egy 
embernek kifizetünk, vagy egy cégnek kifizetünk – még akár 120 eFt/hó + Áfa összeget is – 
és ez viszont tényleg a kérdés része, hogy dönthet-e a Polgármester úr egyedül, hogy 



 97 

tanácsadót alkalmaz, amikor a testület egész másként döntött korábban. Tehát ez egy 
ellentétes döntés, erre kérek szépen választ.  
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: mint pénzügyi bizottsági tagnak a számára gondolom elég 
egyértelm� bizottsági Elnök Asszonynak, hogy mik azok a bérjelleg� költségek, amiket 
befagyasztottunk. Ha megnézi a költségvetést alaposan bizottsági Elnök Asszony, az a 
rendszeres személyi juttatások nev� el�irányzat, ennek a kifizetéséb�l nem történt semmi 
kifizetés. A hivatali racionalizálást pont én javasoltam korábban – tavasszal a testületnek – 
arra vonatkozólag, mert úgy gondoltam, hogy a testületnél mindenképpen szükséges egy 
költség hatékonyság és szükséges egy feladatközpontú szemlélet. Ez alatt azt értettem, hogy 
mindenképpen szükséges az, hogy jobb munkát végezzenek lehet�leg kevesebb emberek. 
Közös döntésünk volt az, hogy megszüntettük áprilisban 3 politikai szakért�nek a státuszát – 
akik havonta, majd err�l nyilatkozik a Közgazdasági Irodavezet� Asszony – hogy hány millió 
forintos kiadást jelentettek. Elbocsátásukkal tehát több millió forintot – majd kérem hogy a 
Közgazdasági Irodavezet� Asszony err�l pontosan nyilatkozzon – több millió forintot 
takarítottunk meg ténylegesen. Ez a három f� vonatkozásában ez az összeg (?)… összesen 6 
havi, tehát ez a három f� 8.256 eFt volt, akiket politikai tanácsadóként alkalmaztunk és 
akiknek a kifizetése nem történt meg, ez megtakarításként jelentkezett. Ezzel szemben a 
politikai tanácsadó aki alkalmazásra került, az bruttó 120 eFt-ot kap, és semmi további 
költsége nincs. Ez tehát a korábbi költségeknek – hogyha megnézzük, hogy ez mennyi 
összességében, még a 10 %-át sem éri el. Most mondom hogy miért vettük fel, a következ� 
feladat miatt. Az, hogy a korábbi szakért�k hogy dolgoztak, mint dolgoztak, abba én nem 
kívánok belemenni, hogy mennyi feladatot és mit csináltak, és ténylegesen milyen munkájuk 
volt, ezzel szemben a mostani politikai tanácsadó – akit szerz�déssel alkalmaztunk – az ellátja 
7 szakmai munkacsoportnak a titkári feladatát. Ezek a munkacsoportok érdemi munkát 
végeznek, és meg lehet nézni, hogy azok az el�terjesztések amik bekerülnek, azoknak egy 
jelent�s részét, mondhatnám a mecénás csoporttól kezdve, a mecénás díjtól kezdve azt ezek a 
munkacsoportok dolgozták ki. Emellett ez a kulturális tanácsadó az eu gazdasági napnak a 
szervezésében is közrem�ködött – amit megszerveztünk. Ennek rendkívül jó volt a 
visszajelzése nemcsak helyi szinten, hanem megyei, országos szinten. Nagyon sokan itt voltak 
az egész kistérségb�l – ennek a szervezésében megint közrem�ködött. A héten fog a 
Nemzetközi Városmarketing Konferencia lezajlani, amin olyan szinten lesznek az el�adások, 
hogy Barbizonbólé lesz például el�adó, a minisztériumnak az államtitkára lesz mint el�adó és 
folytathatnám még, hogy milyen neves személyeket sikerült megnyerni el�adóknak. Ebben 
szintén közrem�ködik. Lezajlott a Szentendre éjjel-nappal rendezvény, amelyben Kammerer 
Zsófi mellett szintén a kulturális tanácsadó – úgy gondolom, hogy oroszlánrészt vállalt ebben 
a feladatban és ezt valamennyi közrem�köd�, aki ebben közrem�ködött, az meg is köszönte. 
Tervbe van most a Bartók-Emlék Hetek, ami most megindul, tervbe van a Gajzágó Jolán 
Emlékkiállítás, most lesz a díjkiosztója a Városmarketing Ötletpályázatnak, közösen a 
munkacsoport foglalkozik a Szentendre Örök Civil Ökbefogadási Programmal, aminek 
képvisel�k is a tagjai. Szintén történt a Virágzó Szentendréért is, ennek a lebonyolítása is. Én 
úgy gondolom, hogy mindezek a munkák azok egyértelm�en mutatják azt, hogy jelent�s 
eredménye van a városnak a fejl�dése szempontjából. Ezekben a munkákban végre olyan 
tereken, ahol eddig nem volt igazán fejl�dés, tehát akár mondhatnám a gazdasági teret, akár 
mondhatnám az uniós kérdéseket, akár mondhatnám a különböz� munkacsoportokban folyó 
munkákat – megindult a városban egy jó értelemben vett nyüzsgés, mozgás, megindult egy 
fejl�dés. Ezzel szemben nem tudom, hogy a kritikákon kívül mit tud állítani a másik oldal, 
mit tettek �k az elmúlt három és fél évben költségvetési téren, uniós téren. Milyen 
javaslatokat, milyen rendezvényeket szerveztek ezen a téren. Nagyon kíváncsi lennék, hogy 
egyszer nem csak a kritikát mondanák el, hanem elmondanák azokat a pozitív dolgokat is, 
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amit az elmúlt id�szakban �k tettek ezen a téren. Nagyon kíváncsi lennék erre, mert akkor 
ezeket szívesen végig hallgatnám. Én nem kívánok most… ebbe ez a nagy gond, hogy ha 
elmondom az eredményeket, hogy mit csináltunk, akkor mindig az van rá rögtön, hogy 
kampány, mert azokra büszkék kell lennünk, jó nem akarok belemenni a vitába… én úgy 
gondolom, … meg kell nézni az SZMSZ-t, a polgármesternek erre volt hatásköre. Még azt 
kérném, hogy a Közgazdasági Irodavezet� pontosan mondja el akkor azt is, hogy … itt 
vannak az összegek, hogy mekkora összeg került kifizetésre akkor a Kulturális Tanácsadónak, 
és hogy viszonyul ehhez az összeghez.  
 
Puhl Márta irodavezet�:  tehát én úgy gondolom, hogy  a kötelezettségvállalásnak megvolt 
a    pénzügyi fedezete,  részben abból, hogy a  politikai tanácsadók álláshelye megsz�nt, 
illetve további fedezetként értelmezhet� az is, hogy a  Képvisel�-testületben  illetve a 
bizottságokban olyan személyi   változások történtek, amely  a 8.2 millió Ft fölött további  6.5 
millió Ft megtakarítást eredményez. Ez látszik abból a kimutatásból is, amit  szintén ebbe  a   
tájékoztatóba beleírtam,  hogy városi szinten id�arányosan 30 millió Ft  bérmegtakarítása 
illetve személyi kiadása megtakarítása van a városnak. tehát a kötelezettségvállalás  
pénzügyileg megalapozott.  
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: köszönöm!  Zakar Ágnes, megadom a szót.  
  
Zakar Ágnes képvisel�:  el�ször is ahogy mondta Polgármester Úr, a   Tanácsadók... ha jól 
tudom, akkor mi  egy Burik István nev� embert annak idején, mint sajtó referenst 
kitessékeltünk.  Ahhoz jogunk volt.  Miakich Gábor  vettette  350 ezer Ft-ért  tanácsadónak,  3 
évig volt tanácsadója.  
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: kérném, hogy  ne személyeskedjünk és ne  menjünk bele 
ezekbe a kérdésekbe.   
 
Zakar Ágnes képvisel�: jó, nem mondok személyeskedést, akkor  "X" ült 350 ezer Ft-ért, 
tehát ezt felhánytorgatni lehet, csak nem tudom, hogy mire jó. Alpolgármester Úr nézi a 
költségvetést, én is nézem, mindjárt faragok  és koncentrálok a  2006-ra.  Ugye mond 
úttársulásokat, amik  két évig nem valósultak meg és megvalósultak 2006-ban.  Én meg akkor 
meg szeretném kérni, úgy mint Magyar Judit kérte Jegyz� Asszonyt,  hogy szeretném 
el�vetetni Pismány összes  anyagát, hogy mi volt az esl� költség variáció, és hogy történt 
aztán, hogy a  Pismány csatornázásnál, amelynél el�ször azzal álltunk el�, hogy minden utca 
építve lesz,  hogy jutottunk oda el, hogy csak az eredeti állapot.  
Itt is szeretném látni a költségkülönbségeket, mert kedves Alpolgármester Úr biztos többet 
fogok tudni itt spórolni, vagy nagyobb különbséget fogok tudni itt felmutatni,  mint Ön ezzel 
a két úttal, amit kipécézett magának. Itt is szeretném látni, hogy az el�z� vezetés miatt miért 
fogunk a Pismány csatornázással olyan  plusz kiadásokat  elviselni, amiket el kell viselnünk.   
Ez…most, vagy ez után.  
Szeretném látni a  Barcsay iskola, hogy ennyire  rosszul ment a kivitelezés és a megállapodás, 
hogy milyen plusz költségekkel terhelte meg az Önkormányzatunkat. Gondolom nem 1 
milliókról van szó.  
Szeretném megtudni azt, hogy a gátépítés   - az még mikor elindult  Miakich Gábor, majd 
Radványi G. Levente polgármestersége alatt - és szeptember, … kétezer,…kétezerhat  
szeptember    helyett… 
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: ne menjünk bele…ne menjünk bele ezekbe  a kérdésekbe… 
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Zakar Ágnes képvisel�:   de, de , befejezem, szót kaptam. 2005 szeptember  helyett  2006  
májusában lett átadva. és azért, mert a honvédségt�l nem tudtuk kiharcolni hogy területet 
kapjunk, ott álltak munka nélkül a kivitelez� gépei. Milyen plusz költségekkel terheli ezt az 
Önkormányzatot?   Ezeket is szeretném  az Alpolgármester Úr által kért, meg Magyar Judit 
képvisel� társam által kért javaslatok mellett költségekkel látni. És itt nem 1-2 milliókat fogok 
látni, úgy gondolom,  hanem jóval nagyobb összegeket. És ez is a költségvetést érint� kérdés 
volt.  Köszönöm szépen.  
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: Fülöp Zsolt képvisel�, megadom a szót.  
 
Fülöp Zsolt képvisel�:  nagyon remélem, hogy - bár még utánam jelentkeztek  jó néhányan -  
hogy itt most befejezzük ezt a dolgot…  de, szerintem … jó. Nem, én  ezt a fajta vitát 
szeretném, ha befejeznénk.  (Több képvisel� közbeszól, nem érteni a pontos mondatokat, de 
nemtetszésüket fejezik ki.)  Utána még lehet beszélgetni,  de szerintem ez rossz felé viszi az 
éppen aktuális ügy, vagy… tárgy tárgyalását. Én Alpolgármester Úrtól szeretném 
megkérdezni, és legalább egy határozott  fejbólintást szeretnék t�le látni, vagy kapni arra  a 
kérdésemre,  hogy az informális csatornáit be tudja-e vetni, hogyha tényleg kiderül, hogy  a 
Hivatal nem hibázott, és nem az id�pontok miatt, és az id�pontokat betartotta az 
Önkormányzat. Hogy akkor ezt a hibát ezen  az informális csatornán is segít kijavítani, hogy 
az Önkormányzatot kár ne érje. Ha erre egy határozott   fejbólintást kapok, akkor szerintem ez 
egy pozitív dolog és akkor ezt a részét itt  be lehetne fejezni. Hiszen a kapcsolatainkat nem az 
Önkormányzat hátrányára kellene  használni, vagy b�nösen hallgatni,  és megvárni, hoyg 
majd lesz valahogy, aztán majd lehet verni a tam-tamot, hogy lám-lám  mégiscsak hibáztunk, 
hanem…! Lehet, hogy hibáztunk, de akkor is meg    kellene  próbálni kijavítani azt a hibát, 
aztán ha hibáztunk, akkor a felel�st természetesen  úgy is meg kell találni, de az 
Önkormányzat  érdeke fontosabb, még  a  látszólagos október elsejei érdekeknél is.   
 
dr. Dietz Ferenc polgármester:  köszönöm! Magyar Judit megadom a szót.   
 
Magyar Judit  képvisel�:  egyetértek Fülöp Zsolt utolsó mondatával. Úgy gondolom, hogy  
1,7 milliárdos hiánynál és egy olyan korábbi döntés alapján, amikor azt mondjuk, hogy 
pontosan azért, hogy valamennyire racionalizáljuk itt a költségvetésünket,   nem hiszem,  
hogy tanácsadót kell felvenni erre a félévre. Még akkor sem,  hogyha ennyire sok mindent 
csinált �.  És akkor sem,  hogyha a Polgármester Úr ezt egy személyben megteheti. Mert nem 
tudom, hogy az intézményeknek ilyen alapon mit mondunk.  � t�lük  mindent elvettünk,  
mindent megvontunk, épp elég felhördülés volt a költségvetés  tárgyalása során.  Szerintem 
példát kellene mutatni az Önkormányzatnak ebben is, hogy ha már az � költségvetésüket 
megszigorítjuk, akkor talán nekünk is ezt be kéne tartanunk. Úgyhogy ennyit szerettem volna 
ehhez hozzátenni.  
 
dr. Dietz Ferenc polgármester:  csak hozzáteszem ehhez, hogy ha már  visszamegyünk az 
id�kig,  az egész választási kampányban azt mondták, hogy saját  kabinetet kívánnak 
felállítani szakért�kkel. Fizetett szakért�kkel. Ez volt az MSZP-nek, Drobilisch Erzsinek a 
választási kampánya. Ezzel szemben mi nem állítottunk fel egy egész kabinetet, több 
szakért�vel, egy darab  kulturális tanácsadót alkalmaztunk. Aki, mint ahogy el�bb 
elmondtam, elég részletesen,   elmondtam, hogy milyen munkát végzett és  hogy az 
Szentendre város érdekére ez visszautal.    
 
dr. Bindorffer Györgyi  képvisel�:  köszönöm. Mélyen meglep, hogy 1,7 milliárd a 
hiányunk. Ahhoz képest az egész  Szentendre és Vidékében ilyen   örömódák   zengedeznek, 
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hogy milyen fantasztikusan jól megy a város, meg  konferenciák és egyebek. Biztos szükség 
van a konferenciákra,  én szükség van-e a  konferenciákra?  Bár én magam 20 éve  gyakorló 
konferenciázó vagyok,  nem sok … öö.  Nagyon kevés konferencia. az, aminek  volt, van és 
lesz értelme. De én nem  akarok most itt   Kriaszter Attila munkájának elemzésébe belemenni,  
nem ide tartozik és messzire vezetne.  Azt azonban meg kell adni,  a Polgármesternek, hogy a   
Kriaszter Attila felvétele teljesen az �, tehát a  törvényeken belül volt. Nekem nem az a 
kifogásom, hogy �t fölvette, de mondom ezt most hagyjuk. Nekem   azok a kérdéseim, hogy 
például   ezeket a  konferenciákat  ki finanszírozza?  Milyen, tehát költségvetési forrásból 
megy-e?  
 
dr. Dietz Ferenc polgármester:    nem.  
 
dr. Bindorffer Györgyi  képvisel�:  ki finanszírozza?  Szabad tudni?  
 
dr. Dietz Ferenc polgármester:    elmondtam korábban, hogy a Raiffesen Bank,  meg a többi 
bank.  
  
dr. Bindorffer Györgyi  képvisel�:  értem.  Tehát küls�.  Na most ezek, ezek, akkor teljesen, 
én értem. Ezek, tényleg nagyon-nagyon látványos dolgok, de ez  egy  "látványpékség".  
Tehát a város  fejl�dését nem fogja  el�re vinni, hogyha mi itt egy ilyen konferenciát tartunk.   
néztem az el�adók listáját, hát kinek mi a fontos ember és milyen szinten fontosak az  
emberek.  Városi, országos, stb.  Én azt gondolom, hogy sokkal  inkább arra kellene 
koncentrálni, hogy  mi a búbánatot fog az Önkormányzat csinálni az 1 milliárd 700 millió Ft-
os hiánnyal, a 4 milliárd készpénzfizetési kötelezettségekkel kezdeni, ha az sürg�s lesz, illetve 
a nem tudom hány milliárdos  adósságállománnyal kezdeni.  tehát sokkal inkább Kriaszter 
Attila  áldásos, vagy nem áldásos m�ködésér�l, jelen,  múlt,  vagy jöv�ben…. 
 
dr. Dietz Ferenc polgármester:   kérem ne személyeskedjünk…. 
 
dr. Bindorffer Györgyi  képvisel�: sajnos nevén kell nevezni az embereket, ez nem  
személyeskedés, így hívják az urat, akir�l beszélünk. Elhangzott itt több név is, miért ne.  Én 
abszolút nem értékelem az � m�ködését negatívan, félreértés ne essék. Tehát itt nem, de nem 
akarok részletekbe menni. Itt egyszer�en arról van szó, hogy  nem ez a terület - tehát lehet, 
hogy a Polgármester Úr erre a területre koncentrál, de ez nem fogja a várost el�re vinni 
semmikor. Ez ugyanolyan helyben topogás néhány nyüzsg� ember boldogan elrohangál, aztán  
jön, mondja, hogy: hát   azért   csak nem képzeli a Polgármester,  hogy ingyen fogunk mi itten 
neki ötletelni, meg egyebek. Ezek szép lassan  az  id� el�re haladtával kifulladó dolgok.  
Itt egyszer�en arra kell koncentrálni, hogy mit fog a város az 1 millárd 700 milliós hiányával 
kezdeni? Tehát nagyon kiváló az "éjjel-nappal Szentendre"  lehet, hogy a vendégl�sök nagyon 
jól kaszáltak,  bele is fektettek, nagyszer�. Az �  hasznuk. De azt kell nézni, hogy ezekenek a 
rendezvényeknek  a városban,  a költségvetésre nézve  milyen haszna lesz?  Tehát olyan 
programokat kell kitalálni, amib�l a költségvetésnek befolyó jövedelmei vannak. Erre kell 
koncentrálni, nem arra, hogy a hajó nem tudom  én   hányszor 3 emberrel hajózzon a Dunán.  
Szóval azt gondolom, hogy a hangsúlyokat kell máshova tenni. Köszönöm! 
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: köszönöm, ezt a látványpékség  kifejezést visszautasítom.  
Mert úgy gondolom, hogy ezeknek,  igazán komoly haszna van.  Tehát ha végig gondoljuk 
mind az Éjjel-nappal rendezvényt,  hogy annak miylen visszajelzése volt,  országos szinten.  
Szentendre  számára milyen  fontos, talán nézni kéne a kommunikációs híreket. Ha  az  eu-
rendezvényeken  itt lett volna a Képvisel�-asszony és meghallgatta volna, hogy milyen 
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el�adások voltak, kik voltak itt a Kistérségb�l, kik voltak itt a minisztériumból, egyéb 
helyekr�l, és  mik hangzottak el, akkor én remélem, hogy a város marketing konferencián itt 
lesz és nagyon kellemes benyomásokkal fog távozni és ott is megérti, hogy miért fontos ez a 
városnak. Ha bármi fejl�dést el akarunk érni,  ahhoz a városnak ki kell alakítani a város 
sajátos arculatát,  a sajátos koncepcióját és ezen az úton kell végigmennünk. És erre érdemes 
mástól , akik nálunk jobban értenek,  átvenni t�lük ötleteket, elképzeléseket.  A költségvetés 
valóban  fontos,  valóban kiemelt kérdés, a sürg�sségi anyag  közt szerepel   az az anyag, amit 
a javaslatomra a közbeszerzésen felkért és kiválasztott testület végzi az átvilágítással együtt  
összefüggésben, ezek le fogják rakni októberben a teljes költségvetésre vonatkozóan az 
anyagot,  és ez alapján  tudjuk majd elkészíteni  a 2007. évi költségvetést. Úgy gondolom, 
hogy ez nagyon fontos, nem  hiszem, hogy erre is azt fogja mondani Tisztelt  Bizottsági elnök 
asszony, hogy ez csak  mese,  mert ez komoly  szakért� csapat, aki a Közgazdasági Iroda által 
megadott  szempontok alapján végzi az intézmény  világítást. Ez alapján fogja megmondani 
azt, hogy mit javasolnak, a kiosztott anyagban is szerepel már, hogy milyen kötvény- 
kibocsátási hitelkonvertálási és egyéb lehet�ségeik vannak. Igenis, foglalkozunk ezzel is, de 
nem csak ezzel. Én inkább azt mondanám,  hogy több olyan fontos  dologra  világítunk rá,  
ami úgy gondolom, mindenképpen szükséges ahhoz, hogy a  város fejl�dni tudjon.   
Alpolgármester Úr.  
 
Radványi G. Levente  alpolgármester:  köszönöm szépen! Kezdjük el�ször Zakar Ágnes 
képvisel�-asszony által elmondottakkal. Azt hiszem,  az elmúlt négy évnek a fölidézése és 
minden gazdasági bújának-bajának számonkérése   rajta nem föltétlen szerencsés. Pláne 
akkor, amikor  nagyon jól tudjuk, hogy a testületben kik voltak a többségben, kik voltak a 
döntéshozók.  Ha nem vette volna észre Képvisel� Asszony, két témakörben, a  Barcsay 
iskolában és pontosan  a csatornázásban  "anno-dacó"  nagyon sok mindent�l tartózkodtam,   
vélemény nyilvánítástól is, hiszen megvolt a sajátos véleményem. és igenis  problémásnak 
tartottam dolgokat.  
Más téma.  Hogy mondjuk a Barcsay iskola befejez�dött,  amikor regnáltam 3 hónapig,   azért 
még gyorsan,  hamár számon kérik a kapcsolataimat: akkor igenis talpaltam azután, - tudom, 
majd válaszolok a Zsoltnak is - hogy pluszban még fölhasználhassuk  azt a 48 millió Ft-ot, 
amivel a plusz munkákat le tudtuk fedezni. És azért ezt az iskolát nagyon büszkén felavatta a 
Polgármesterünk.   
De nem err�l van szó. Hanem  arról, hogy mondjuk a gátépítésnél  hatósági folyamat zajlott 
le,  következésképpen nem  informális csatornákon  történt az egész, hanem jogin.  
Ágnes, én…  
 
dr. Dietz Ferenc polgármester:  elnézést, ne menjünk már bele ezekbe! Mert ez a  
költségvetés, most teljesen  átmegyünk egy választási megbeszélésbe.   
   
Radványi G. Levente  alpolgármester: én egyetlen percig nem szóltam bele az Ön szavaiba. 
Ön megtette.  Ezt kérdezte, én erre válaszolok.  
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: Zakar Ágnes kérném, hogy ne nyilatkozzon, jó, mert nem 
adtam meg a szót Önnek,  Alpolgármester Úrnál van a szó most. Kérném, hogy 
Alpolgármester Úrra  figyeljünk, nála van a szó.  
 
Radványi G. Levente  alpolgármester:  Fülöp Zsolt részére: bólintani nem tudok, hiszen  az   
információs csatornáimat nem az Önkormányzat  hátrányára használtam. Egyszer� -  amikor 
jött egy hír,  akkor gyorsan megpróbáltam utána nézni. Még hiteles forrást azért nem 
használhattam föl, mert sem nekem, sem a hivatalnak címezve ilyen levél nem érkezett,  
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viszont egy biztos, az anyagok úgy korrektek,   ahogy elmondtam már.  Az illet� nevét nem 
szeretném  fölfedni.  
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: Alpolgármester Úr! Mi ennek a szolgálati útja? Nem az, 
hogy  vagy odadja a Polgármesternek, vagy a Jegyz�nek?  
 
 
Radványi G. Levente  alpolgármester:  elnézést, a szolgálati útja  az  információ szerzésnek 
nem egészen így néz ki, err�l beszéltünk.  
 
dr. Dietz Ferenc polgármester:  akkor tájékoztatás.  
 
Radványi G. Levente  alpolgármester:  a tájékoztatásban pedig  azt hiszem én a legfels�bb 
szervet tájékoztattam most,  ahogy az információhoz hozzáfértem,  és ez pedig a testület. 
Egyébként most a szünetben fértem hozzá.  
Ami  itt viszont nagyon lényeges:  amit  Fülöp Zsolt kérdezett. Igenis,  megpróbálom elérni 
azt, és utána nézni, hogy lehet-e ez alól  kiutat találni még.  Tehát valóban végeleges-e a 
döntés,  vagy adott esetben élhetünk-e még annak lehet�ségével, hogy megpróbáljuk 
érvényesíteni vis major érdekeinket.   Mert valahol ez a lényeges a város számára.    
Visszatérve  azért, ne haragudjanak, még  itt egy,  a személyeskedésre.  Mert  ha már a 
Kriszter Attila neve fölvet�dött. Én nem szeretnék az � nevér�l beszélni,  de amiért nagyon 
lényegesnek tartom  és ezt… 
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: ne is beszéljünk  szerintem, mert személyeset nem  kell 
megemlíteni mégegyszer.  
 
Radványi G. Levente  alpolgármester: pillanat, de hagy mondjam el, hogy én  az elmúlt 
alkalommal elmondtam, amit egy egészen más témában,  hogy ezeket a bizonyos szakmai 
csoportokat, amit mi nem demokratikusan  jelöltünk ki, és nem történt konszenzus a 
létrehozásukra, én a Polgármester Úr személyes tanácsadóinak tekintem. Következésképp 
értelemszer�en  � kell, hogy számoljon velük és �  számol el velük.  Ami pozitív eredményt 
elért, azt mondom, hogy  elismerem,  de egyr�l nem szabad megfeledkezni, hogy amikor  szó 
volt arról, hogy úgynevezett  politikai munkatársak,   akkor annak a gerjesztése onnan 
származott, amikor  a polgári oldal  ragaszkodott  ahhoz, hogy legyen egy frakció ritkára. Azt 
ne felejtsük el, erre történt az, hogy a Miakich Gábor polgármester  úr azt mondta, hogy neki 
is szüksége van munkatársakra. A tények szigorú dolgok.  
Még mindig egy kicsit a  dr. Bindorffer Györgyi  által elmondottakkal kapcsolatban.   Én is 
azt mondanám, hogy természetesen a konferenciák gyönyör� dolgok.  Én nem mondanám 
olyan keményen a  kifejezést, ahogy � mondta, de nem biztos, hogy ezek a  konferenciák sok 
mindent  pótolnak.  F�ként akkor, amikor adott esetben igenis a városnak adott mennyiség� 
energiája és adott mennyiség�  g�ze van. Ennek a g�znek egy része, több megy ki a sípon, 
mint a kerekeken, akkor már problémásabb, és néha problémákat is látok. Példának okáért 
ilyen volt ez a bizonyos  els� …?? gazdasági konferencia,  és azért aki itt végigülte, az tudja, 
hogy hát bizony a Hivatal dolgozóinak zenélt a  végén  a Vujicsics együttes,  mert a szervezés 
azért mégsem volt olyan nagyon  szép,  realizálás semmi nem történt bel�le. És még egy 
nagyon lényeges: amikor elolvastam az els� meghívóját, akkor csodálkozva vettem észre, 
hogy  dr. Tabajdi Csaba  az EU küldöttség vezet�je  kemény 10 percben a Polgármester Úrral 
együtt fogja megnyitni ezt a rendezvényt. Majd én nem voltam rest, vettem a fáradságot és 
megkérdeztem, valóban itt lesz?  És kiderült, hogy nem,  hiszen � el�re közölte, hogy  nem 
tud ezen a rendezvényen részt venni, mert számára ez a nap semmiféle képpen nem 
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megfelel�.   Na most én ezért csak egyet  mondok, hogy azért itt elismerve, hogy az úriember  
marketing és kommunikációs  szakember,  nem mindegy azért, hogy mikor és mi megy le a 
kommunikációban. Szeretném fölhívni a Polgármester Úrnak a  figyelmét,  hogy lehet, hogy 
ez számára  már kedvez�tlenebb,  bizonyos esetekben, mint   azt � gondolná,  független attól, 
hogy elismerem, hogy rengeteget dolgozik az illet�.     
Másik pedig, hogy nem biztos, hogy konferenciákkal sok mindent meg tudunk oldani, hiszen  
a tényszer� munkára van szükség. És lehet, hogy éppen az el�bb fölvetett témával 
kapcsolatban: ha a Kammerer Zsófia  nem éppen az "éjjel-nappalt" rendezi ezerrel, vagy nem 
éppen más konferenciát, akkor mint felel�s személyként akit említettünk nem késett volna el a 
vis major pályázat.   
Tehát én azt mondom, hogy ne  dobáljunk sarat,  hanem nézzük valóban a költségvetést, és 
hagy fejezzem  be azzal az útkérdéssel,  amit az elején említettem, hiszen itt van el�ttem a 
válaszadás Magyar Judit képvisel� asszony részére, ami ma lett kiosztva. Ennek az 
úttársulások részénél ott van, hogy:  illetve nem az úttársulásoknál, elnézést!!! Az 1+1-es 
pályázatoknál: hogy Lehel és Tegez utcára  összesen     fölhasznált  teljesített összeg: 1. 475. 
110 Ft. Tehát valóban az, amit a határozatunkban  annak idején hoztunk. A kérdés: megfelel a 
valóságnak,  avagy sem. vagyis vétettünk-e a költségvetésünk ellen, avagy sem?  Hiszen ez 
részben etikai kérdés is.  
De hagy fejezzem be  egy utas témával: hiszen itt vagyunk mindnyájan képvisel�k, és itt van 
az a 10, vagy legalábbis töredéke annak a 10 képvisel�nek, aki egyéni képvisel�ként is 
képviseli a lakosságot.  Volt egy olyan   közös megállapodás pl. a kátyúzásoknál, hogy  
fölosztjuk a területeket.  Megnézzük mit kell föltétlen kátyúzni, és mi az, amit nem 
kátyúzunk, vagy halasztunk tovább.   És ugyanilyen etikai kérdésként fölmerül  bennem, 
elismerve augusztus 20-a nagyságát és jelent�ségét, hogy amikor kimondtuk, hogy a 
Püspökmajor Ltp-en, a Hamvas Bélán  nem kátyúzzuk le az egyébként zsákutcát, ami 
"fölösleges" a sokkal nagyobb problémákhoz  képest,  akkor  azért oda 38 m2    kátyú  igenis 
lekerült. és fölmerül az, vajon honnan hiányzott. És vajon egymás között betartjuk-e azt, hogy  
tényleg  konszenzussal döntünk dolgokról,  megkérdezve egymás véleményét és  utána azt 
betartva, avagy sem.  
És még egyetlen kérdést akkor, ha már a költségvetésbe bele mentünk:     sem Önök el�tt, sem  
magam el�tt  nem tiszta egyenl�re, hogy ami a  városházán folyik  felújítás, az pontosan  
milyen költségvetési forrásokat vesz igénybe,  és milyen anyagi következményei  vannak? 
Kérdés ugyanúgy, ahogy elmondtam az el�bb pl. az egészségháznál, mennyire  rentábilis a 
dolog, valóban most van-e rá szükség? Köszönöm!  
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: hát a kátyú bizony sok helyr�l hiányzik,   legalább 100 
helyen tudnánk még kátyúzni.  Különböz� helyeken, ahol lehetne. .. 
Zsigmondi Éva, megadom a szót.  
 
Zsigmondi Éva képvisel�:  én azzal szeretném befejezni, hogy kint van még két 
állampolgárunk, tudjuk, hogy itt van?  Mert 5 óra után van, úgyhogy akkor, jó? Hogy megvolt 
velük beszélve.  Úgyhogy akkor inkább fejezzük be.  
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: tudjuk.  dr. Pázmány Annamária.   
 
dr. Pázmány Annamária képvisel�:  én is meg vagyok döbbenve, hogy a költségvetésb�l mi 
lett és azt gondolom, hogy nem kellene  ennyire látványosan kampányolni, f�leg a 
költségvetés címén, meg egyáltalán. És egyszer�en nem értem, hogy ki az, aki  nem látja be, 
hogy egy városmarketing,   vagy pedig egy  program, a "Szentendre éjjel-nappal" ez pénzt 
hoz és nem visz.  Hogy ezek  nyilvánvaló, na de az adatok, mint tudom,  úgy hallottam készen 
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vannak.  Hogyha ezzel probléma volt, miért nem a testületi ülés el�tt kértétek, nem pedig 
most itt?  Mert most nyilvánvaló, hogy ebben a pillanatban - de egyébként nyilván be is 
tudják hozni - de hát nyilvánvaló, hogy ezt itt, most ebben a pillanatban  így ezt felvetni, ez  
valahol nem etikus.  Úgyhogy én azt gondolom, ezt tényleg abba kellene hagyni, mert valahol  
a 4 év  munkáját tesszük tönkre azzal, ami itt most  folyik. Ez egyszer�en nem  Ízléses.  Én 
úgy érzem.   
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: Zsigmondi Éva képvisel�nek volt egy  ügyrendije, hogy 
zárjuk le a vitát. Nem tudom, még van 4 hozzászóló. … Még 4 hozzászóló, szerintem Jegyz� 
Asszonynak azért mindenképp meg kéne adni a szót,  mivel hivatalt érint� kérdések is voltak. 
Hát nem beszélhet, ha most  ügyrendije van! Azért mondom, hogy szavazzunk, de én nem 
támogatom, hogy most lezárjuk,  mert minimum a hivatalnak  meg kéne meg kéne adni a szót. 
Szavazunk. Hát olyan nincs, hát  egy ügyrendi, van egy jogi el�írás, nem ugrálunk jobbra-
balra.  Nem. Szavazunk ügyrendr�l.  Nem támogatom, hát az nem árt, ha a hivatal, az  nem 
lehet, hogy a hivatalt támadják, hogy volt valami, és akkor  nem válaszol rá.  Ez abszurd. 
Ügyrend, de nem támogatom,  mert szerintem minimum a hivatalnak meg kell adni a szót. 
Simonyi Úr, kérem, szavazzon.  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1610   Száma: 2006.09.12/21/0/ 
Ideje: 2006.szept..12 17:44 
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszer� szavazás 
 
Tárgya:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 10 62,50 55,56 
Nem 4 25,00 22,22 
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: 
 
dr. Bindorffer Györgyi Igen - 
dr. Dragon Pál Igen - 
Eszes Sándor Igen - 
Fülöp Zsolt Igen - 
Hankó László Igen - 
Lakatos Pálné Igen - 
Magyar Judit Igen - 
Simonyi György Igen - 
Szeg� Eta Igen - 
Zsigmondi Éva Igen - 
dr. Dietz Ferenc polgármester Nem - 
dr. Kiss László Nem - 
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Radványi G. Levente alpolgármester Nem - 
Zakar Ágnes Nem - 
Horváth Gy�z� Tart. - 
dr. Pázmány Annamária Tart. - 
Benkovits György Távol - 
Wachsler Tamás Távol - 
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: 10 igen, tehát akkor nem folytatjuk.  Szavazzunk err�l a 
kérdésr�l, a költségvetésr�l. Elnézést  Jegyz� Asszonytól, hogy nem tudtunk  szót adni, hogy 
a Hivatal részér�l mi az álláspontja.     
Igen, költségvetésr�l szavazunk most, azt  mondtuk, hogy nincs vita, költségvetésr�l 
szavazunk. El�bb arról szavaztunk, hogy lezárjuk.        
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1611   Száma: 2006.09.12/21/0/ 
Ideje: 2006.szept..12 17:45 
Típusa: Nyílt 
Rendelet; Elfogadva 
Min�sített szavazás 
 
Tárgya:  
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 12 80,00 66,66 
Nem 3 20,00 16,67 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 15 100.00 83,33 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 3   16,67 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
dr. Bindorffer Györgyi Igen - 
dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 
dr. Dragon Pál Igen - 
Eszes Sándor Igen - 
Fülöp Zsolt Igen - 
Hankó László Igen - 
Horváth Gy�z� Igen - 
dr. Kiss László Igen - 
Lakatos Pálné Igen - 
Magyar Judit Igen - 
dr. Pázmány Annamária Igen - 
Zakar Ágnes Igen - 
Radványi G. Levente alpolgármester Nem - 
Simonyi György Nem - 
Szeg� Eta Nem - 
Benkovits György Távol - 
Wachsler Tamás Távol - 
Zsigmondi Éva Távol - 
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Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
222/2006. (IX.12.) Kt. sz. határozata: 

 
 
 
Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testülete elfogadja a 2006. évi költségvetés I. 
félévi teljesítésér�l szóló beszámolót. 
 
 
 
 
22/a.  El�terjesztés Szentendre Város Önkormányzatának Szervezeti és M�ködési 

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

 El�adó: dr. Dietz Ferenc polgármester: 
 
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: kérdés, észrevétel nem lévén, kéri szavazzanak.  
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1612   Száma: 2006.09.12/22/0/ 
Ideje: 2006.szept..12 17:47 
Típusa: Nyílt 
Rendelet; Elfogadva 
Min�sített szavazás 
 
Tárgya:  
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 100,00 83,33 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 15 100.00 83,33 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 3   16,67 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
dr. Bindorffer Györgyi Igen - 
dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 
dr. Dragon Pál Igen - 
Eszes Sándor Igen - 
Fülöp Zsolt Igen - 
Hankó László Igen - 
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Horváth Gy�z� Igen - 
dr. Kiss László Igen - 
Lakatos Pálné Igen - 
Magyar Judit Igen - 
dr. Pázmány Annamária Igen - 
Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 
Simonyi György Igen - 
Zakar Ágnes Igen - 
Zsigmondi Éva Igen - 
Benkovits György Távol - 
Szeg� Eta Távol - 
Wachsler Tamás Távol - 
 
     
 

Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
35/2006. (IX.15.) Önk. számú rendelete 

Szentendre Város Önkormányzatának Szervezeti és M�ködési Szabályzatáról szóló, 
többször módosított 6/2003. (II.24.) Önk. sz. rendeletének módosításáról 

 
 

 
 
Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, 
többször módosított 1990. évi LXV tv. 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 
Szentendre Város Önkormányzatának Szervezeti és M�ködési Szabályzatáról szóló, többször 
módosított 6/2003.(II.24.) Önk. sz. rendeletének (a továbbiakban R.) módosításáról az alábbi 
rendeletet alkotja: 
 
 

1. § 
 
A R. 8. számú mellékletében az „Okmányiroda és anyakönyvi, népességi ügyek 
ügyfélfogadási rendje” az alábbiak szerint változik: 
 
„Hétf� 8.00–12.00 óra  
 13.00–17.00 óra, 
Szerda 8.00–12.00 óra 
 13.00–16.00 óra, 
Péntek 8.00–12.00 óra.” 
 
 

2. § 
 

(1) E rendelet 2006. szeptember 25-én lép hatályba. 
(2) A rendelet kihirdetésér�l a Jegyz� gondoskodik. 
 
 
Szentendre, 2006. augusztus 25. 
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22/b.  El�terjesztés Szentendre Város Önkormányzatának Szervezeti és M�ködési 
Szabályzatáról szóló, többször módosított 6/2003. (II. 24.) Önk. sz. rendelet 
módosításának kezdeményezése 

 El�adó: dr. Dietz Ferenc polgármester: 
 
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: megadja a szót a bizottsági elnököknek.   
 
Magyar Judit Költségvetési, Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság elnöke: a bizottság 
megtárgyalta az el�terjesztést és nem javasolja elfogadásra. Véleményük szerint a következ� 
testületnek kellene err�l dönteni a koncepció elfogadása után, tehát legközelebb februárban.  
 
dr. Bindorffer Györgyi képvisel�: véleménye szerint fel kell el�ször mérni, hogy mennyi 
id�t vesz igénybe a pályázatok el�készítésének folyamata. Úgy gondolja, hogy nem ennek a 
testületnek a jóváhagyása kell ennek eldöntésére.  
 
Fülöp Zsolt képvisel�: A Jogi-, Igazgatási- és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta az 
el�terjesztést és azt javasolják, hogy a Polgármester úr a következ� – novemberi vagy 
decemberi - ülésre egy átgondolt, kiérlelt javaslatot készítsen, ami által át lehet tervezni a 
Hivatalt.  
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: befogadja a módosító javaslatot, miszerint a decemberi 
testületi ülésre hozzák az el�terjesztést.  
 
Simonyi György képvisel�: egy gépelési hibára hívta fel a figyelmet.  
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri, hogy az el�z� módosítással szavazzanak. 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1613   Száma: 2006.09.12/23/0/ 
Ideje: 2006.szept..12 17:54 
Típusa: Nyílt 
Rendelet; Elfogadva 
Min�sített szavazás 
 
Tárgya:  
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 12 80,00 66,66 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 3 20,00 16,67 
Szavazott 15 100.00 83,33 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 3   16,67 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 
dr. Dragon Pál Igen - 
Eszes Sándor Igen - 
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Fülöp Zsolt Igen - 
Horváth Gy�z� Igen - 
dr. Kiss László Igen - 
Lakatos Pálné Igen - 
dr. Pázmány Annamária Igen - 
Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 
Simonyi György Igen - 
Zakar Ágnes Igen - 
Zsigmondi Éva Igen - 
dr. Bindorffer Györgyi Tart. - 
Hankó László Tart. - 
Magyar Judit Tart. - 
Benkovits György Távol - 
Szeg� Eta Távol - 
Wachsler Tamás Távol - 
 
     

Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
223/2006. (IX.12.) Kt. sz. határozata: 

 
 
Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 
 

1.  felkéri a Polgármestert, hogy a Jegyz�vel történ� egyeztetés után a Hivatal szervezeti  
átalakítására vonatkozó részletes javaslatát terjessze a Képvisel�-testület elé a  2006. 
decemberi testületi  ülésen. 

 
Felel�s:  Polgármester 
Határid�:  a 2006. decemberi képvisel�-testületi ülés 
 
 
 
 
23. El�terjesztés Szentendre 023/68 hrsz-ú ingatlan kisajátításának megindításáról 

 El�adó: dr. Dietz Ferenc polgármester 
 
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: elmondja, hogy az ügyben többször egyeztettek, vételi 
ajánlatot tettek, mely 4.000 Ft/m2.  
 
Magyar Judit képvisel�: a Költségvetési, Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság 
megtárgyalta az el�terjesztést és a határozati javaslat „C” változatával ért egyet.  
 
Zakar Ágnes képvisel�: kérdezi, hogy nem lenne célszer� kivenni a területet a kisajátításból?  
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: javasolja, hogy zárt ülésen tárgyalják az ügyet. Kéri err�l 
szavazzanak.  
 
 
 
 



 110 

 
Szavazás eredménye 

 
#: 1614   Száma: 2006.09.12/24/0/ 
Ideje: 2006.szept..12 17:58 
Típusa: Nyílt 
Rendelet; Elfogadva 
Min�sített szavazás 
 
Tárgya:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 14 93,33 77,77 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 1 6,67 5,56 
Szavazott 15 100.00 83,33 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 3   16,67 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
dr. Bindorffer Györgyi Igen - 
dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 
dr. Dragon Pál Igen - 
Eszes Sándor Igen - 
Hankó László Igen - 
Horváth Gy�z� Igen - 
dr. Kiss László Igen - 
Lakatos Pálné Igen - 
Magyar Judit Igen - 
dr. Pázmány Annamária Igen - 
Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 
Simonyi György Igen - 
Szeg� Eta Igen - 
Zsigmondi Éva Igen - 
Zakar Ágnes Tart. - 
Benkovits György Távol - 
Fülöp Zsolt Távol - 
Wachsler Tamás Távol - 
 
     

A Képvisel�-testület 17.59-kor ZÁRT ülést rendel el. 
 
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képvisel�-testület  nyílt ülését 18.08 órakor  megnyitja, 
megállapítja, hogy a  Képvisel�-testület 15 f�vel határozatképes.   
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24. El�terjesztés a zaj elleni védelem helyi szabályozásáról szóló, 18/2001. (V. 18.) 
Önk. sz. rendelet módosításáról 

 El�adó: dr. Dietz Ferenc polgármester  
 
 
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: megadja a szót Zakar Ágnes képvisel�nek. 
 
Zakar Ágnes képvisel�: elmondja, hogy a lakók megkeresése volt az alapja a rendelet 
módosításának. Elmondja továbbá, hogy a Vasúti-villasor elejére kihelyezték a 
forgalomkorlátozási táblát.  
 
Kondacs Krisztián környezetvédelmi referens: ismerteti a rendelet módosítását célzó 
el�zményeket. Reményét fejezi ki, hogy a jöv�ben kevesebb konfliktus lesz a lakók és a 
gazdasági övezet között.  
 
dr. Bindorffer Györgyi képvisel�: kérdése, hogy a Vasúti-villasorba becsatlakozó 
valamennyi utca sarkára kihelyezték-e a táblákat.  
Közben a kérdésére választ kap.  
 
Elmondja még, hogy a tiltó táblák ellenére is tovább folynak az ipartelepen a kés� esti 
munkák, amelynek a zaja továbbra is zavarja az ott lakókat. Kéri, hogy a Római-temet� utcát 
is vonják be a csendrendeleti területbe. Hatékony intézkedést kér abban, hogy az 
Önkormányzat szabja meg létesítmények nyitvatartási idejét.  
 
Alföldiné Petényi  Zsuzsanna f�építész: véleménye szerint mérlegelni kell a döntést, mert a 
Képvisel�-testületnek szándéka a terület szabályozási tervének módosítása. Most nem tartja 
célszer�nek a terület csendes övezetbe való besorolását.  
 
Szabó Géza aljegyz�: elmondja, hogy a M�ködési Engedély kiadása jegyz�i hatáskör, míg a 
telephely engedélynél a Képvisel�-testület rendelete a mérvadó. A helyzetet a zajrendelet 
módosításával és kresz-táblák elhelyezésével lehet szabályozni. A közterület-felügyel�k 
napközben – és szúrópróbaszer�en – este is ellen�riznek. A lakóktól is segítséget vár például 
rendszámok felírását.  
 
Simonyi György képvisel�: kérdezi, hogy mit�l függ, hogy valamely terület csendes 
övezetbe tartozik vagy nem, valamint hogy mit�l függ a zajszint engedélyezése. Nem talál 
csendes övezetben sem Pismányt sem Izbéget. Nem talál az anyagban Pismányra vonatkozó 
hétvégi korlátozást.  
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: válaszában elmondja, hogy ezeket a 2005. áprilisi ülésen 
fogadták el. Az új ciklusban ismét napirendre t�zik a témát. Kéri, hogy most apróbb 
dolgokkal ne foglalkozzanak.  
 
Simonyi György képvisel�:  ismét kérdezi Pismányt és Izbéget, valamint a szombat-
vasárnapot. Szeretné ha most belevennék az anyagba.  
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: válaszol a kérdésre és javasolja, hogy a szakbizottságok 
tárgyalják újra a rendeletet. 
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dr. Bindorffer Györgyi képvisel�: tiltakozik az ellen, hogy egy lakóövezetet átsoroljanak 
ipari- vagy kereskedelmi övezetté.  
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: az el�z� javaslatát visszavonja, helyette az a határozati 
javaslat, hogy a december Testületi ülésre hozzák vissza a témát.  
 
Szabó Géza aljegyz�: ismerteti a határozat pontos szövegét: „Szentendre  Város 
Önkormányzat Képvisel�-testülete  felkéri a Polgármestert,  hogy a  zaj elleni védelem helyi 
szabályozásáról szóló, 18/2001. (V. 18.) Önk. sz. rendelet  felülvizsgálatát végeztesse  el, 
határid� 2006. decemberi Testületi-ülés.” 
 
Eszes Sándor képvisel�: nem ért egyet azzal, hogy egy-egy ember igénye szerint - akár 
aláírás-gy�jtéssel is -rendelet-módosításra bírják rá a Képvisel�-testületet. Javasolja, hogy 
készüljön egy részletes, átfogó rendelet – az egész városra, ne egy-egy testületi-ülésen 
módosítgassanak.  
 
Radványi G. Levente alpolgármester: maximális egyetértését fejezte ki az el�z�ekkel. 
 
Zakar Ágnes képvisel�: véleménye szerint is átfogóbbnak, részletesebbnek kell lennie a 
rendeletnek.  
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri szavazzanak a határozati javaslatról.  
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1616   Száma: 2006.09.12/25/0/ 
Ideje: 2006.szept..12 18:32 
Típusa: Nyílt 
Rendelet; Elfogadva 
Min�sített szavazás 
 
Tárgya:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 100,00 83,33 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 15 100.00 83,33 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 3   16,67 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
dr. Bindorffer Györgyi Igen - 
dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 
dr. Dragon Pál Igen - 
Eszes Sándor Igen - 
Fülöp Zsolt Igen - 
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Hankó László Igen - 
Horváth Gy�z� Igen - 
dr. Kiss László Igen - 
Lakatos Pálné Igen - 
Magyar Judit Igen - 
Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 
Simonyi György Igen - 
Szeg� Eta Igen - 
Zakar Ágnes Igen - 
Zsigmondi Éva Igen - 
Benkovits György Távol - 
dr. Pázmány Annamária Távol - 
Wachsler Tamás Távol - 
 
     
 
 
 

Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
225/2006. (IX.12.) Kt. sz. határozata: 

 
 
Szentendre  Város Önkormányzat Képvisel�-testülete  felkéri a Polgármestert,  hogy a  zaj 
elleni védelem helyi szabályozásáról szóló, 18/2001. (V. 18.) Önk. sz. rendelet  
felülvizsgálatát végeztesse  el.  
 
 

Felel�s:        Polgármester  
Határid�:   2006. decemberi testületi ülés 
 

 
 
 
 
25. El�terjesztés az építészeti értékek helyi védelmér�l szóló többször módosított 

47/2000. (IX. 15.) Önk. sz. rendelet módosításáról 
      El�adó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: kérdés észrevétel nem lévén, kéri szavazzanak.  

 
Szavazás eredménye 

 
#: 1617   Száma: 2006.09.12/26/0/ 
Ideje: 2006.szept..12 18:33 
Típusa: Nyílt 
Rendelet; Elfogadva 
Min�sített szavazás 
Tárgya:  
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Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 100,00 83,33 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 15 100.00 83,33 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 3   16,67 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
dr. Bindorffer Györgyi Igen - 
dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 
dr. Dragon Pál Igen - 
Eszes Sándor Igen - 
Fülöp Zsolt Igen - 
Hankó László Igen - 
Horváth Gy�z� Igen - 
dr. Kiss László Igen - 
Lakatos Pálné Igen - 
Magyar Judit Igen - 
Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 
Simonyi György Igen - 
Szeg� Eta Igen - 
Zakar Ágnes Igen - 
Zsigmondi Éva Igen - 
Benkovits György Távol - 
dr. Pázmány Annamária Távol - 
Wachsler Tamás Távol - 
 
     
 

Szentendre Város Önkormányzata Képvisel�-testületének 
37/2006. (IX.15.) Önk. számú rendelete 

 
a városrendezési feladatok megvalósítását biztosító el�vásárlási  

jogának megállapításáról szóló módosított 10/1999.(III.19.) Önk. számú rendelet 
módosításáról 

 
 

Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testülete a helyi önkormányzatokról szóló – 
többször módosított – 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás  
alapján a városrendezési feladatok megvalósítását biztosító el�vásárlási jogának 
megállapításáról szóló módosított 10/1999.(III.19.) Önk. számú rendeletét (továbbiakban R.) 
az alábbiak szerint módosítja. 
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1. § 

 
A R. 1. számú mellékletéb�l az 1061 helyrajzi számú 1945 m2 terület� irodaház megnevezés� 
ingatlant törli. 

 
2. § 

 
(1) E rendelet 2006. szeptember 15-én lép hatályba. 
(2) A rendelet kihirdetésér�l a Jegyz� gondoskodik. 
 
 

 
 

26. El�terjesztés a Duna-Menti kistérségi kerékpárút hálózat tervezésének 
finanszírozásáról 

 El�adó: dr. Dietz Ferenc polgármester 
 
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: röviden ismerteti az el�terjesztést. Befogadja a 
Költségvetési, Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság javaslatát, mely szerint az 
elmaradó beruházások terhére biztosítja  az önrészt.  
 

 
Szavazás eredménye 

 
#: 1618   Száma: 2006.09.12/27/0/ 
Ideje: 2006.szept..12 18:34 
Típusa: Nyílt 
Rendelet; Elfogadva 
Min�sített szavazás 
 
Tárgya:  
 
 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 100,00 83,33 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 15 100.00 83,33 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 3   16,67 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
dr. Bindorffer Györgyi Igen - 
dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 
dr. Dragon Pál Igen - 
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Eszes Sándor Igen - 
Fülöp Zsolt Igen - 
Hankó László Igen - 
Horváth Gy�z� Igen - 
dr. Kiss László Igen - 
Lakatos Pálné Igen - 
Magyar Judit Igen - 
Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 
Simonyi György Igen - 
Szeg� Eta Igen - 
Zakar Ágnes Igen - 
Zsigmondi Éva Igen - 
Benkovits György Távol - 
dr. Pázmány Annamária Távol - 
Wachsler Tamás Távol - 
 
     
 
 

 
Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 

226/2006. (IX.12.) Kt. sz. határozata: 
 

Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testülete  
 

1. a Magyar Köztársaság Gazdasági és Közlekedési Minisztériuma által a 
Belügyminisztériummal és az Országos Területfejlesztési Hivatallal egyetértésben, az 
európai EuroVelo® kerékpárút-hálózat magyarországi szakaszai építésének és 
tervezésének támogatását célzó pályázati kiírásra a Dunakanyari és Pilisi 
Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása által benyújtott, 13754 számú nyertes 
pályázat önrészét 2.040.500 Ft összegben az elmaradó beruházások terhére 
javasolja biztosítani a  kerékpárút tervezés finanszírozása érdekében; 

2. felkéri a Polgármestert a pályázati önrésznek a Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok 
Többcélú Kistérségi Társulása rendelkezésére bocsátására. 

3. felkéri a Polgármestert, hogy a 2006. évi költségvetésér�l szóló 10/2006.(II.24.) Önk. 
sz. költségvetési rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet a Képvisel�-testület 
soron következ� ülésére terjessze be.   

 
Határid�: 1. pont:  azonnal 

2. pont:  2006. szeptember 20. 
3. pont:  a Képvisel�-testület 2006. októberi ülése 

Felel�s: Polgármester  
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27. El�terjesztés a szentendrei 1704 hrsz-ú Frangepán utca egy részének 
kisajátításáról 

     El�adó: dr. Dietz Ferenc polgármester 
 
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: megállapítja, hogy a bizottságok az a) változatot javasolták.  
 
Szeg� Eta képvisel�: elmondja, hogy a Közigazgatási Hivatal vezet�jének levelére 
hivatkozik, mely szerint az Önkormányzat komoly hibákat követett el. Véleménye szerint sem 
az a), sem a b) változat nem valósítható meg.  
dr. Molnár Ildikó jegyz�: ismerteti az ügy jogi el�zményeit.  
 
Lakatos Pálné képvisel�: ügyrendi javaslata, hogy zárt ülésen folytassák. 
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri szavazzanak az ügyrendi javaslatról.  
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1619   Száma: 2006.09.12/28/0/ 
Ideje: 2006.szept..12 18:42 
Típusa: Nyílt 
Rendelet; Elfogadva 
Min�sített 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: 
 
 
dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 
dr. Dragon Pál Igen - 
Eszes Sándor Igen - 
Fülöp Zsolt Igen - 
Hankó László Igen - 
Horváth Gy�z� Igen - 
dr. Kiss László Igen - 
Lakatos Pálné Igen - 
Magyar Judit Igen - 
Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 
Zakar Ágnes Igen - 
Zsigmondi Éva Igen - 
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Simonyi György Nem - 
Szeg� Eta Nem - 
dr. Bindorffer Györgyi Tart. - 
Benkovits György Távol - 
dr. Pázmány Annamária Távol - 
Wachsler Tamás Távol - 
 
    
A Képvisel�-testület 18.42-t�l ZÁRT ülésen folytatja a tárgyalást, melyr�l 
külön jegyz�könyv készül.   
 
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képvisel�-testület  nyílt ülését  megnyitja, megállapítja, 
hogy a  Képvisel�-testület 15 f�vel határozatképes.   
 
28. El�terjesztés „Talentum” Szentendre Jöv�jéért Ösztöndíj létrehozásáról 

 El�adó: dr. Dietz Ferenc polgármester 
 
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: röviden ismerteti az el�terjesztést.  
 
Magyar Judit képvisel�: elmondja, hogy a Költségvetési, Pénzügyi és Vagyongazdálkodási 
Bizottság nem tartja aktuálisnak csak 2007-re. Kifogásként említi, hogy sportoló nem szerepel 
az anyagban.  
 
Simonyi György képvisel�: véleménye szerint se most foglalkozzanak a témával.  
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: véleménye szerint a város hírnevének szempontjából nagyon 
hasznos dolog lenne. Jó ötletnek tartja, hogy sportolóknak is létrehozzanak alapítványt.  
 
Simonyi György képvisel�: 1,8 milliárd forintos hiánynál nem vagyunk abban a helyzetben, 
hogy támogatást tudjunk adni.  
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: decemberre kellene visszatérni az ügyre.  
 
Eszes Sándor képvisel�: Jó indítványnak tartja az ösztöndíj létrehozását. Vannak olyan 
tehetségek, akik támogatásra szorulnak – most ne csak a költségvetésre gondoljanak.  
 
dr. Dietz Ferenc polgármester:  a módosítással – december testületi ülésre dolgozzák ki – 
kéri szavazzanak.  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1624   Száma: 2006.09.12/29/0/ 
Ideje: 2006.szept..12 19:01 
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszer� szavazás 
 
Tárgya:  
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Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 13 86,66 72,21 
Nem 1 6,67 5,56 
Tartózkodik 1 6,67 5,56 
Szavazott 15 100.00 83,33 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 3   16,67 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 
dr. Dragon Pál Igen - 
Eszes Sándor Igen - 
Fülöp Zsolt Igen - 
Hankó László Igen - 
Horváth Gy�z� Igen - 
dr. Kiss László Igen - 
Lakatos Pálné Igen - 
Magyar Judit Igen - 
Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 
Szeg� Eta Igen - 
Zakar Ágnes Igen - 
Zsigmondi Éva Igen - 
Simonyi György Nem - 
dr. Bindorffer Györgyi Tart. - 
Benkovits György Távol - 
dr. Pázmány Annamária Távol - 
Wachsler Tamás Távol - 
 
     
 

Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
228/2006. (IX.12.) Kt. sz. határozata: 

 
 
Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a 
„Talentum” Szentendre Jöv�jéért Ösztöndíj alapításáról és adományozásának rendjér�l  szóló  
rendelet-tervezet elkészítésér�l gondoskodjon. 

 
Felel�s:  Polgármester 
Határid�:  Képvisel�-testület decemberi ülése 

 
 

dr. Dietz Ferenc polgármester:   a Képvisel�-testület  visszatér a napirendi pont tárgyalása. 
Javasolja, hogy 1 MFt-ot természetben biztosítson a Hivatal, hogy ha részt veszünk ebben a 
konzorciumban. Ismerteti a 229. sz. határozat módosított szövegét.  
Kéri szavazzanak.  
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Szavazás eredménye 
 

#: 1625   Száma: 2006.09.12/30/0/ 
Ideje: 2006.szept..12 19:06 
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszer� szavazás 
 
Tárgya:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 11 78,57 61,11 
Nem 1 7,14 5,56 
Tartózkodik 2 14,29 11,11 
Szavazott 14 100.00 77,78 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 4   22,22 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 
dr. Dragon Pál Igen - 
Eszes Sándor Igen - 
Hankó László Igen - 
Horváth Gy�z� Igen - 
dr. Kiss László Igen - 
Lakatos Pálné Igen - 
Magyar Judit Igen - 
Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 
Zakar Ágnes Igen - 
Zsigmondi Éva Igen - 
Simonyi György Nem - 
dr. Bindorffer Györgyi Tart. - 
Fülöp Zsolt Tart. - 
Benkovits György Távol - 
dr. Pázmány Annamária Távol - 
Szeg� Eta Távol - 
Wachsler Tamás Távol - 
 
 

 
Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 

229/2006. (IX. 12.) Kt. sz. határozata: 
 

 
Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 
 

1.) hozzájárul ahhoz, hogy Szentendre város önkormányzatának városfejlesztési feladatai 
ellátására vonatkozóan készüljön egy el�zetes városfejlesztési akcióterv. Egyben 
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felkéri a Polgármestert, hogy a városfejlesztési akcióterv elkészítésére vonatkozóan 
folytasson egyeztet� tárgyalásokat. 

2.) felkéri a Polgármestert arra, hogy a városfejlesztési feladatok ellátásának 
végrehajtására vonatkozóan dolgozzon ki részletes megoldási javaslatokat és a 
szükséges el�készít� munkálatokat, egyeztetéseket tegye meg. 

 
 
Felel�s: 1-2. pont: Polgármester 
Határid�: 1. pont: azonnal 
  2. pont: decemberi Képvisel�-testületi ülés 

 
 

Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
230/2006. (IX. 12.) Kt. sz. határozata: 

 
Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 
 

1. hozzájárul ahhoz, hogy Szentendre Város Önkormányzat közrem�ködésével – a 
kistérségi és Szentendre város fejlesztési és beruházási projektjeinek koordinálása 
érdekében – felállításra kerüljön egy ún. Innovációs és Formatervezési Központ (IFK). 

 
2. felkéri a polgármestert, hogy az Innovációs és Formatervezési Központ (Továbbiakban: 
IFK) létrehozására vonatkozóan folytasson egyeztet� tárgyalásokat, és véleményezze az 
IFK szervezeti, jogi, pénzügyi megvalósítása tárgyában. 

 
3.  felhatalmazza a Polgármestert, hogy 1 m Ft értékben partnerséget vállaljon a 
projektben – amennyiben lehetséges, ezt az összeget természetbeli juttatás vagy munkaer� 
formájában biztosítja – a létrejöv� konzorcium számára.  

 
Felel�s: Polgármester 
Határid�:  1. pont: azonnal 
  2-3. pont: decemberi Képvisel�-testületi ülés 
 
 
 
29. El�terjesztés Szentendre Város Óvodai Intézménye alapító okiratának 

módosításáról 
El�adó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: kérdés észrevétel nem lévén, kéri szavazzanak.  
 
     

 Szavazás eredménye 
 

#: 1626   Száma: 2006.09.12/31/0/ 
Ideje: 2006.szept..12 19:07 
Típusa: Nyílt 
Rendelet; Elfogadva 
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Min�sített szavazás 
 
Tárgya:  
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 12 85,72 66,66 
Nem 1 7,14 5,56 
Tartózkodik 1 7,14 5,56 
Szavazott 14 100.00 77,78 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 4   22,22 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 
dr. Dragon Pál Igen - 
Eszes Sándor Igen - 
Fülöp Zsolt Igen - 
Hankó László Igen - 
Horváth Gy�z� Igen - 
dr. Kiss László Igen - 
Lakatos Pálné Igen - 
Magyar Judit Igen - 
Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 
Zakar Ágnes Igen - 
Zsigmondi Éva Igen - 
Simonyi György Nem - 
dr. Bindorffer Györgyi Tart. - 
Benkovits György Távol - 
dr. Pázmány Annamária Távol - 
Szeg� Eta Távol - 
Wachsler Tamás Távol - 
 
     

 
Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 

231/2006. (IX. 12.) Kt. sz. határozata: 
 

 
 
Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testülete fenntartói jogkörében eljárva - az óvodai 
intézményrendszer fér�helyeinek növekedését figyelembe véve - módosítja a 15/2006. (I.24.) 
Kt. sz. határozat alapján elfogadott Szentendre Város Óvodai Intézménye alapító okirata 1.  
pontját. 
 
1. Az intézmény                           neve, típusa:  Szentendre Város Óvodai Intézménye 
                                        fér�helyeinek száma:          774 f� 
                     neveltjeinek maximált létszáma:        900 f� 
                                                   tagintézménye:       Szentendre Város Óvodai Intézménye 
                                                                                   Bimbó úti Tagóvodája 
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                                        fér�helyeinek száma:       58 f� 
                       neveltjeinek maximált létszáma:         68 f� 
                                                  tagintézménye:         Szentendre Város Óvodai Intézménye 
                                                                                   Hétszínvirág Tagóvodája 
                                         fér�helyeinek száma:        84 f� 
                       neveltjeinek maximált létszáma:         95 f� 
                                                   tagintézménye:        Szentendre Város Óvodai Intézménye 
                                                                                   Hold utcai Tagóvodája 
                                       fér�helyeinek száma:          134 f� 
                      neveltjeinek maximált létszáma:          158 f� 
                                                   
                                                   tagintézménye:      Szentendre Város Óvodai Intézménye 
                                                                                   Izbégi Tagóvodája 
                                         fér�helyeinek száma:       64 f� 
                       neveltjeinek maximált létszáma:        72 f� 
                                                   tagintézménye:       Szentendre Város Óvodai Intézménye 
                                                                                   Püspökmajor ltp. Tagóvodája 
                                         fér�helyeinek száma:        100 f� 
                       neveltjeinek maximált létszáma:        116 f� 
                                                   tagintézménye:         Szentendre Város Óvodai Intézménye 
                                                                                    Szivárvány Tagóvodája 
                                         fér�helyeinek száma:          148 f� 
                        neveltjeinek maximált létszáma:         172 f� 
                                                    tagintézménye:        Szentendre Város Óvodai Intézménye 
                                                                                    Vasvári úti Tagóvodája 
                                         fér�helyeinek száma:           100 f� 
                       neveltjeinek maximált létszáma:            116 f� 
                                                   tagintézménye:            Szentendre Város Óvodai Intézménye 
                                                                                       Villasori Tagóvodája 
                                         fér�helyeinek száma:            86 f� 
                        neveltjeinek maximált létszáma:            103 f� 
 
A fentiek szerint módosított alapító okirat  a határozat mellékletét képezi. 
 
Felel�s: Polgármester 
Határid�: 2006. szeptember 1. 
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                                                                                                                             Melléklet 

ALAPÍTÓ  OKIRAT 
 

1.                         Az intézmény neve, típusa : Szentendre Város Óvodai Intézménye   

székhelye: 2000 Szentendre, Pannónia út 40. 

fér�helyeinek száma: 774 f�1 

neveltjeinek maximált létszáma: 900 f�2 

tagintézményei: 
 

fér�helyeinek száma: 
neveltjeinek maximált létszáma: 

 
 
 

fér�helyeinek száma: 
neveltjeinek maximált létszáma: 

 
 
 

fér�helyeinek száma: 
neveltjeinek maximált létszáma: 

 
 
 

fér�helyeinek száma: 
neveltjeinek maximált létszáma: 

 
 
 

fér�helyeinek száma: 
neveltjeinek maximált létszáma: 

 
 
 

fér�helyeinek száma: 
neveltjeinek maximált létszáma: 

 
 

Szentendre Város Óvodai Intézménye 
Bimbó úti Tagóvodája 
58 f� 
68 f�3 
 
Szentendre Város Óvodai Intézménye 
Hétszínvirág Tagóvodája 
84 f� 
95 f�4 
 
Szentendre Város Óvodai Intézménye 
Hold utcai Tagóvodája 
134 f� 
158 f�5 
 
Szentendre Város Óvodai Intézménye 
Izbégi Tagóvodája 
64 f� 
72 f� 
 
Szentendre Város Óvodai Intézménye 
Püspökmajor ltp. Tagóvodája 
100 f� 
116 f� 
 
Szentendre Város Óvodai Intézménye 
Szivárvány tagóvodája 
148 f�6 
172 f�7 
 
Szentendre Város Óvodai Intézménye 

                                                
1 Módosította a  231/2006. (IX. 12.)Kt. sz. határozat 
2 Módosította a  231/2006. (IX. 12.)Kt. sz. határozat 
3 Módosította a  231/2006. (IX. 12.)Kt. sz. határozat  
4 Módosította a  231/2006. (IX. 12.)Kt. sz. határozat  
5 Módosította a  231/2006. (IX. 12.)Kt. sz. határozat 
6 Módosította a  231/2006. (IX. 12.)Kt. sz. határozat 
7 Módosította a  231/2006. (IX. 12.)Kt. sz. határozat 
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fér�helyeinek száma: 

neveltjeinek maximált létszáma: 
 
 
 

fér�helyeinek száma: 
neveltjeinek maximált létszáma: 

 

Vasvári Pál úti Tagóvoda 
100 f� 
116 f� 
 
Szentendre Város Óvodai Intézménye 
Villasori Tagóvodája 
86 f� 
103 f�8 

2.                       Az intézmény tevékenysége: 
 

A Képvisel�-testület mindenkori hatályos 
határozatával elfogadott nevelési program és 
az Önkormányzati Intézkedési Terv, az 
Önkormányzati Min�ségirányítási Program, 
az Intézményi Min�ségirányítási Program 
valamint az intézményi Szervezeti és 
M�ködési szabályzat alapján. 

- alaptevékenysége: A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX., A 
gyermekek védelmér�l és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 
és a 32/1997. (IX.5.) MKM rendelet A 
nemzeti etnikai kisebbségek óvodai 
nevelésének irányelve alapján a gyermekek 
három éves korától a tankötelezettség 
kezdetéig óvodai nevelés, szerb kisebbségi 
nevelés. A pszichés fejl�dés zavarai miatt és 
enyhe fokban értelmi fogyatékos, gyengén- 
látó, nagyothalló, mozgássérült sajátos 
nevelési igény� gyermekek integrált óvodai 
ellátása. 

TEÁOR száma: 80.10 

Szakfeladatai:  

óvodai nevelés: 80111-5 

sajátos nevelési igény� gyermekek óvodai 
nevelése:  

80112-6 

 intézményi étkeztetés: 55231-2 

munkahelyi vendéglátás: 55241-1 

intézményi vagyon m�ködtetése: 75176-8 

  

egyéb tevékenysége: Ingatlan bérbeadása 

                                                                                                                                                   
8 Módosította a  231/2006. (IX. 12.)Kt. sz. határozat 
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3.                               Az intézmény jogállása: Önálló jogi személy 

- gazdálkodása: Részben önálló költségvetési szerv.  Az éves 
költségvetését Szentendre Város 
Önkormányzat Képvisel�-testülete hagyja 
jóvá. Az el�irányzatok feletti rendelkezési 
jogosultság szempontjából részjogkörrel  
rendelkezik. Az intézmény gazdálkodásának 
operatív feladatkörét a Gazdasági Ellátó 
Szervezet látja el. 

4.        Az intézmény feladatellátását szolgáló 
vagyon, az intézmény telephelyei: 

Szentendre, Pannónia út 40. 
2000 Szentendre, Bimbó út 8-10. 
2000 Szentendre, Hold u. 10. 
2000 Szentendre, Szentlászlói út 92. 
2000 Szentendre, Hamvas Béla u. 1.  
2000 Szentendre, Kálvária út 22. 
2000 Szentendre, Vasvári Pál u. 39. 
2000 Szentendre, Vasúti villasor 15. 
2000 Szentendre, Pannónia u. 3. 
 
Az intézmény épülete Szentendre Város 
Önkormányzat tulajdona. Az önkormányzati 
vagyon rendeltetésszer� használatáért, 
meg�rzéséért az intézmény vezet�je felel�s. 
A vagyontárgyak bérbeadásánál Szentendre 
Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal 
való rendelkezés szabályairól szóló hatályos 
rendeletében foglaltakat kell alkalmazni. 

5.                        Az   intézmény alapítója és 
fenntartó szerve: 

 

Szentendre Város Önkormányzata 2000 
Szentendre, Városház tér 1-3. 
 

6.                Az intézmény felügyeleti szerve: Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-
testülete 
2000 Szentendre, Városház tér 1-3. 

7.                Az intézmény m�ködési területe: Szentendre város közigazgatási területe 
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8.       Az intézmény vezet�jének kinevezése: Az intézményvezet�i állást nyilvános 
pályázat útján kell betölteni. A pályázati 
eljárás el�készítésével és lefolytatásával 
kapcsolatos feladatokat a fenntartó 
önkormányzat jegyz�je köteles elvégezni. Az 
intézményvezet� megbízását az 
önkormányzat képvisel�-testülete határozott 
id�re adja. 

9.                     Az intézmény megsz�ntetése: Az intézményt a jogszabályban nevesített 
esetekben az alapító jogosult megsz�ntetni, 
err�l határozattal dönt. 

 10.                               Az intézmény hosszú- 
és körbélyegz�jének hivatalos szövege: 

Szentendre Város Óvodai Intézménye 
 2000 Szentendre, Pannónia út 40. 
 
Szentendre Város Óvodai Intézménye  

 
 
A módosítás a 2006. január 24-én datált alapító okirat és a Képvisel�-testület 231/2006. (IX. 
12.) Kt. sz. határozata alapján készült. 
 
Szentendre,  2006.  szeptember 1. 
 

                                                                 Az  alapító képviseletében: 
 
 
                                                                                         dr. Dietz Ferenc  
                                                                                             polgármester 
 
   
 
30.       El�terjesztés a Pilis Rádió tartozásának rendezésér�l  

 El�adó: dr. Dietz Ferenc polgármester 
 

 
dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri szavazzanak a zárt ülésr�l.  
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1627   Száma: 2006.09.12/32/0/ 
Ideje: 2006.szept..12 19:08 
Típusa: Nyílt 
Rendelet; Elfogadva 
Min�sített szavazás 
 
Tárgya:  
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Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 12 85,71 66,67 
Nem 2 14,29 11,11 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 14 100.00 77,78 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 4   22,22 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
dr. Bindorffer Györgyi Igen - 
dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 
dr. Dragon Pál Igen - 
Eszes Sándor Igen - 
Fülöp Zsolt Igen - 
Hankó László Igen - 
Horváth Gy�z� Igen - 
dr. Kiss László Igen - 
Lakatos Pálné Igen - 
Magyar Judit Igen - 
Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 
Zakar Ágnes Igen - 
Simonyi György Nem - 
Szeg� Eta Nem - 
Benkovits György Távol - 
dr. Pázmány Annamária Távol - 
Wachsler Tamás Távol - 
Zsigmondi Éva Távol - 
 
  
A Képvisel�-testület a további tárgyalást zárt ülésen folytatja, melyr�l 
külön jegyz�könyv készül.  
 
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: 19.35 órakor megnyitja az ülést. Megállapítja, hogy a 
képvisel�k létszáma 15 f�.  
 
 
 
33. El�terjesztés a Szentendre, Vasúti-villasor mentén fekv� külterületi 062/30 

hrsz-ú ingatlan megvételre történ� felajánlásáról 
 El�adó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 
 
dr. Dietz Ferenc polgármester:  kéri, hogy a határozati javaslat c) változatáról szavazzanak.  
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Szavazás eredménye 
 

#: 1631   Száma: 2006.09.12/33/0/ 
Ideje: 2006.szept..12 19:36 
Típusa: Nyílt 
Rendelet; Elfogadva 
Min�sített szavazás 
 
Tárgya:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 14 93,33 77,77 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 1 6,67 5,56 
Szavazott 15 100.00 83,33 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 3   16,67 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 
dr. Dragon Pál Igen - 
Eszes Sándor Igen - 
Fülöp Zsolt Igen - 
Hankó László Igen - 
Horváth Gy�z� Igen - 
dr. Kiss László Igen - 
Lakatos Pálné Igen - 
Magyar Judit Igen - 
Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 
Simonyi György Igen - 
Szeg� Eta Igen - 
Zakar Ágnes Igen - 
Zsigmondi Éva Igen - 
dr. Bindorffer Györgyi Tart. - 
Benkovits György Távol - 
dr. Pázmány Annamária Távol - 
Wachsler Tamás Távol - 
 

    
 

Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
235/2006. (IX. 12.) Kt. sz. határozata: 

 
 
Szentendre Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete nem vállal kötelezettséget a 
szentendrei 062/30 hrsz-ú 1 ha 0162 m2 terület� külterületi gyep m�velési ágú ingatlan 
megvásárlására, de annak várospolitikai fontosságára tekintettel javasolja a 2006. október 1-
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én megválasztásra kerül� Képvisel�-testületnek, hogy a 2007. évi költségvetés tervezésénél 
számoljon az ingatlan megvásárlásával. 
 
Felkéri a Polgármestert, hogy a határozatról Antal József Pomáz, Beethoven u. 12. szám alatti 
lakost tájékoztassa. 
 
Felel�s: Polgármester 
Határid�: 2006. szeptember 29. 
 
 
 
34. El�terjesztés a Szentendre, Római sánc köz 3. szám alatti 1061 hrsz-ú ingatlan  
 el�vásárlási jogának lemondásáról 

 El�adó:  dr. Dietz Ferenc polgármester 
 

 
dr. Dietz Ferenc polgármester:  kérdés észrevétel nem lévén szavazásra bocsátotta a 
határozati javaslatot.  
 

 
Szavazás eredménye 

 
#: 1632   Száma: 2006.09.12/34/0/ 
Ideje: 2006.szept..12 19:37 
Típusa: Nyílt 
Rendelet; Elfogadva 
Min�sített szavazás 
 
Tárgya:  
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 100,00 83,33 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 15 100.00 83,33 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 3   16,67 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
dr. Bindorffer Györgyi Igen - 
dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 
dr. Dragon Pál Igen - 
Eszes Sándor Igen - 
Fülöp Zsolt Igen - 
Hankó László Igen - 
Horváth Gy�z� Igen - 
dr. Kiss László Igen - 
Lakatos Pálné Igen - 
Magyar Judit Igen - 
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Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 
Simonyi György Igen - 
Szeg� Eta Igen - 
Zakar Ágnes Igen - 
Zsigmondi Éva Igen - 
Benkovits György Távol - 
dr. Pázmány Annamária Távol - 
Wachsler Tamás Távol - 
 
     
 

 
Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 

236/2006. (IX. 12.) Kt. sz. határozata: 
 

 
Szentendre Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete  
 
1/a.) a szentendrei 1061 helyrajzi számú 1945 m2 telekterület� irodaház ingatlanra a Pest 
Megye Önkormányzata által tett bruttó 36.000.000 Ft vételi ajánlat ismeretében nem kíván 
élni el�vásárlási jogával és az el�vásárlási jogát törli a többször módosított 10/1999.(III.19.) 
Önk. számú rendelet módosításával. 
 
1/b.) felhatalmazást ad a Földhivatal felé, hogy az 1061 hrsz-ú ingatlan tulajdoni lapjairól 
Szentendre Város Önkormányzatának el�vásárlási joga törlésre kerüljön. 
 
2.) felkéri a Polgármestert, hogy a TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Részvénytársaságot 
(4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi út 184.) a határozatról értesítse és a kihirdetett 
rendeletmódosítást a Körzeti Földhivatalhoz nyújtsa be. 
 
Felel�s: Polgármester 
Határid�: 2006. szeptember 30. 
 
 
 
35. El�terjesztés a Szentendre, 4441 hrsz-ú közterületen termálkút létesítésére 

irányuló együttm�ködési megállapodásról 
El�adó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 
 

dr. Dragon Pál képvisel�: elmondja, hogy Mészáros János úr tanulmányozta a 
megállapodást, mellyel kapcsolatban a 6. pontban szerepl� „els�sorban” helyett a 
„kizárólagosan” szó szerepeljen.  
 
Simonyi György képvisel�:  szerinte maradjon az eredeti szöveg.  
 
Radványi G. Levente alpolgármester: nem ért egyet a „kizárólagos”-sal.  
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri szavazzanak arról, hogy a „kizárólag” szó szerepeljen-e. 
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 Szavazás eredménye 
 

#: 1633   Száma: 2006.09.12/35/0/ 
Ideje: 2006.szept..12 19:42 
Típusa: Nyílt 
Rendelet; Elutasítva 
Min�sített szavazás 
 
Tárgya:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 6 40,00 33,33 
Nem 4 26,67 22,22 
Tartózkodik 5 33,33 27,78 
Szavazott 15 100.00 83,33 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 3   16,67 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
dr. Dragon Pál Igen - 
Fülöp Zsolt Igen - 
Hankó László Igen - 
Horváth Gy�z� Igen - 
dr. Kiss László Igen - 
Zakar Ágnes Igen - 
Magyar Judit Nem - 
Radványi G. Levente alpolgármester Nem - 
Simonyi György Nem - 
Szeg� Eta Nem - 
dr. Bindorffer Györgyi Tart. - 
dr. Dietz Ferenc polgármester Tart. - 
Eszes Sándor Tart. - 
Lakatos Pálné Tart. - 
Zsigmondi Éva Tart. - 
Benkovits György Távol - 
dr. Pázmány Annamária Távol - 
Wachsler Tamás Távol - 
 
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: megállapítja, hogy maradt az eredeti szöveg, így kéri, hogy 
arról szavazzanak.  
    

Szavazás eredménye 
 

#: 1634   Száma: 2006.09.12/35/0/ 
Ideje: 2006.szept..12 19:42 
Típusa: Nyílt 
Rendelet; Elfogadva 
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Min�sített szavazás 
Tárgya:  
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 14 93,33 77,77 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 1 6,67 5,56 
Szavazott 15 100.00 83,33 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 3   16,67 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 
dr. Dragon Pál Igen - 
Eszes Sándor Igen - 
Fülöp Zsolt Igen - 
Hankó László Igen - 
Horváth Gy�z� Igen - 
dr. Kiss László Igen - 
Lakatos Pálné Igen - 
Magyar Judit Igen - 
Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 
Simonyi György Igen - 
Szeg� Eta Igen - 
Zakar Ágnes Igen - 
Zsigmondi Éva Igen - 
dr. Bindorffer Györgyi Tart. - 
Benkovits György Távol - 
dr. Pázmány Annamária Távol - 
Wachsler Tamás Távol - 
 
     

 
Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 

237/2006. (IX. 12.) Kt. sz. határozata: 
 

Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy  

1. a Szentendre Város Önkormányzata valamint Mészáros János egyéni vállalkozó (2000 
Szentendre, Méhész u. 3.) között megkötend� a szentendrei 4441 hrsz-ú közterületen 
új termálkút fúrására irányuló, a határozat mellékletét képez�, együttm�ködési 
megállapodás tartalmát elfogadja. 

2. Felkéri a Polgármestert, hogy az együttm�ködési megállapodást kösse meg Mészáros 
János egyéni vállalkozóval. 

 

Felel�s:  Polgármester 
Határid�:  1. pontban foglaltakért: azonnal 
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Együttm�ködési megállapodás 
 

 
amely létrejött egyfel�l: 
Szentendre Város Önkormányzata (2000 Szentendre, Városház tér 3. Adószám: 15395364-
2-13; Statisztikai számjel: 15395364-7511-321-13; Bankszámlaszám: 12001008-00122568-
00100003), képviseli: dr. Dietz Ferenc polgármester,  
 
másrészr�l a Mészáros János egyéni vállalkozó (született: 1954. 07. 30. Lajosmizse; anyja 
neve: Balla Piroska; lakcíme: 2000 Szentendre, Méhész u. 3.) között a mai napon az alábbi 
feltételekkel: 

között alulírott helyen és napon az alábbiak szerint: 

 

1. Felek rögzítik, hogy a szentendrei Papsziget területén lév� termálvízkút kiváltása 
érdekében szükséges új termálkút fúrása és kitermelése érdekében 
együttm�ködnek. Az együttm�ködés a Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel�ség által 20103-10/2005 (vizikönyvi szám: 
6.3/D/31) számon kiadott joger�s vízjogi létesítési engedély szerinti egy darab 
hévízkút fúrására terjed ki.  

 

2. Felek rögzítik, hogy hosszabbtávú céljuk a kinyerend� termálvíznek a Papsziget 
idegenforgalmi célú hasznosítása érdekében (az elfogadott rendezési terv alapján) 
történ� felhasználása. 

 

3. Felek megállapítják azt is, hogy Mészáros János megrendelte az 1035 Budapest, 
Szentendrei út 19. székhely� Babér 2001 Bt.-nél a termálkút fúrására vonatkozó 
fúrási terv elkészítését; az elkészült terv tervezési díját 600.000 Ft (azaz hatszázezer 
Forint) + ÁFA megfizetésével a tervez�nek kifizette. 

 

4. Felek a termálkút kialakításának együttes lebonyolítása érdekében az alábbiakban 
állapodnak meg: 

4.1. Mészáros János – arra tekintettel, hogy a korábbi felajánlásával vállalta a 
kútfúrási költség fele összegének rendelkezésre bocsátását – kötelezi magát arra, 
hogy az együttm�ködés keretében 2006. november 15. napjáig (azaz 
kett�ezerhatodik év november tizenötödik napjáig) letétbe helyez az 
Önkormányzat Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12001008-00122568-00100003 
számlájára történ� befizetéssel kifejezetten a termálvízkút fúrása céljára 
30.000.000 Ft-ot (azaz harmincmillió forintot).  

4.2. A fúrás kivitelezését célzó közbeszerzési eljárás a 4.1. pontban foglalt letétbe 
helyezést követ�en kezdhet� meg.  

4.3. Szentendre Város Önkormányzata a fúrás finanszírozásában akként vesz részt, 
hogy a fúrás céljára fölajánlja a Szentendre, Szentlászlói út 60. szám alatti: 
2714/5 és 2714/6 hrsz-ú, 1146 és 1245 m2 összesen 2391 m2 kiterjedés� 
ingatlanok tulajdonjogát. A felek az ingatlanok összértékét 45.000.000 Ft + ÁFA 
= bruttó 54.000.000 Ft-ban állapítják meg.  
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4.4. Felek megállapítják, hogy a fúrás és az ahhoz szükséges kiegészít� mérnöki 
szolgáltatások, (pl. geodézia, tervez�i m�vezetés, m�szaki ellen�rzés) költségeit, 
amennyiben azok nem haladják meg a bruttó 60 millió forintos költséget, 50 % 
arányban Szentendre Város Önkormányzata, 50 %-os arányban Mészáros 
János viseli. Amennyiben a közbeszerzési eljárás során beérkezett ajánlatok 
meghaladják a bruttó 60 millió forintot, felek írásban kötelesek egyeztetni a 
bruttó 60 millió forint feletti összeg költségviselésér�l. Szentendre Város 
önkormányzata fent tartja a jogát arra, hogy a bruttó 60 millió forintot 
meghaladó ajánlat esetén a lefolytatott közbeszerzési eljárást eredménytelennek 
nyilvánítsa. 

4.5. A felek rögzítik, hogy a kútfúrás munkálatai közbeszerzési kötelezettség alá 
esnek. A pályázat elbírálása során a pályázó kiválasztásánál Mészáros János – 
amennyiben �t a Közbeszerzési Munkacsoport állandó tagjai megválasztják, 
úgy - a Közbeszerzési Munkacsoport teljes szavazati joggal rendelkez� eseti 
tagjává válik. 

 

5. Felek megállapodnak, hogy a Mészáros János által letétbe helyezend� 30.000.000 Ft 
kizárólag a fúrás és az ahhoz szükséges kiegészít� mérnöki szolgáltatások, (pl. 
geodézia, tervez�i m�vezetés, m�szaki ellen�rzés) céljaira használható fel. 
Amennyiben a fúrás a letétbe helyezést követ�en 1 (azaz egy) éven belül nem 
kezd�dik meg, abban az esetben Mészáros János kívánságára az összeg 
visszafizetend� a részére. A fenti határid�be nem számítandó be a közbeszerzési 
eljárást követ�en esetleg indult jogorvoslati, békéltetési és bírósági eljárások 
id�tartama. 

 

6. Felek rögzítik, hogy a jelen megállapodásban foglaltak alapján megvalósuló 
termálvízkútból nyert termálvíz els�sorban a papszigeti termálfejlesztésekhez nyer 
felhasználást a Papsziget földrajzi határain belül. 

 

7. Felek rögzítik, hogy a megállapodás megkötésekor az 1. pontban meghatározott 
engedély alapján az engedélyezett hévíz kinyerési kvóta 57,38 m3/nap, de legfeljebb 
20.943 m3/év. Amennyiben a megvalósuló fúrás révén a kés�bbiekben a tervezetthez 
képest nagyobb mennyiség� termálvíz kinyerése lesz lehetséges és az 
engedélyeztetésre is kerül, abban az esetben Mészáros János jogosult lesz – külön 
megállapodás keretében – a kvótanövekedés terhére és kitermelési áron a termálvíz 
megállapodás szerinti hányadának (de legalább a megemelt és a meglév� kvóta 
különbözete 1/10 részének) saját célra történ� felhasználására. Mészáros János a 
fentiek alapján a saját célra felhasznált termálvíz kvóta után a mindenkor hatályos 
szabályok szerinti vízkészlet járulékot és egyéb közterheket megfizeti.  

 

8. Felek megállapítják, hogy a megállapodásból ered� esetleges jogvitáikat 
els�dlegesen peres úton kívül (egymásközti egyeztetés, igény szerint szekért�k 
felkérésével) kísérlik meg rendezni. Amennyiben a vita rendezése peren kívül nem 
lehetséges, hatáskört�l függ�en a Szentendrei Városi Bíróság, illetve a Pest Megyei 
Bíróság illetékességét kötik ki. 
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9. Jelen megállapodás aláírására a 186/2006.(VII. 25.) Kt. számú valamint a 
231/2006.(IX. 12.) Kt. számú határozatokban kapott felhatalmazást a Polgármester. 
E megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv 
rendelkezései az irányadóak. 

Szerz�d� felek jelen megállapodást - mely hat példányban, kett� oldal terjedelemben 
készült - elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyez�t, 
jóváhagyólag aláírják. 

 

Szentendre, 2006. szeptember …. 

 

……………………… ………..                                       ………………………………. 
dr. Dietz Ferenc dr. Molnár Ildikó Mészáros János 
polgármester jegyz� egyéni vállalkozó 
Szentendre Városi Önkormányzata 
 
 
 

 
36.  El�terjesztés Egészséges Városért Közalapítvány alapító Okiratának 

módosításáról 
        El�adó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 
 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kérdés, észrevétel nem lévén, kéri szavazzanak.  
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1635   Száma: 2006.09.12/36/0/ 
Ideje: 2006.szept..12 19:43 
Típusa: Nyílt 
Rendelet; Elfogadva 
Min�sített 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: 
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dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 
dr. Dragon Pál Igen - 
Eszes Sándor Igen - 
Fülöp Zsolt Igen - 
Hankó László Igen - 
Horváth Gy�z� Igen - 
dr. Kiss László Igen - 
Lakatos Pálné Igen - 
Magyar Judit Igen - 
Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 
Szeg� Eta Igen - 
Zakar Ágnes Igen - 
Zsigmondi Éva Igen - 
dr. Bindorffer Györgyi Tart. - 
Simonyi György Tart. - 
Benkovits György Távol - 
dr. Pázmány Annamária Távol - 
Wachsler Tamás Távol - 
 
     
 
 

 
Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 

238/2006. (IX. 12.) Kt. sz. határozata: 
 

 
 
Szentendre Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete 
 
1.) dönt arról, hogy az Egészséges Városért Közalapítvány (továbbiakban: Közalapítvány) 
tevékenységi körét az alábbiak szerint b�víti, és ennek megfelel�en a Közalapítvány Alapító 
Okiratát  az alábbiak szerint módosítja: 
 
Az Alapító Okirat 11. pontja az alábbiakkal egészül ki: 
 
A Kuratórium céljainak megvalósítása érdekében különösen az alábbi TEÁOR számjel� 
tevékenységi köröket láthatja el: 
 
72.3    Adatfeldolgozás 
74.13  Piac- és közvélemény-kutatás 
73.2    Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés 
74.4    Hirdetés 
74.5    Munkaerõ -közvetítés 
74.87  Máshová nem sorolt egyéb gazdasági szolgáltatás 
80.10  Alapfokú oktatás 
80.2    Középfokú oktatás 
80.42. Máshová nem sorolt feln�tt- és egyéb oktatás 
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91.33  Máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység 
92.62  Egyéb sport tevékenység 
92.72 Máshova nem sorolható, egyéb szabadid�s tevékenység 
 
    
2.) felkéri a Kuratórium elnökét, hogy a módosítással egységes szerkezetbe foglalt és a 
határozat mellékletét képez� Alapító Okirat Megyei Bírósághoz történ� benyújtásáról 
gondoskodjon. 
 
 
Felel�s:      1. pont: Polgármester 
  2. pont Kuratórium elnöke 
  
 
 
37. El�terjesztés a „Szentendre Templomdombi Támfal leomlása” címmel 

beadandó vis maior pályázathoz 
El�adó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: kérdés, észrevétel nem lévén kéri szavazzanak.  
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1636   Száma: 2006.09.12/37/0/ 
Ideje: 2006.szept..12 19:43 
Típusa: Nyílt 
Rendelet; Elfogadva 
Min�sített szavazás 
 
Tárgya:  
 
 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 100,00 83,33 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 15 100.00 83,33 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 3   16,67 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
dr. Bindorffer Györgyi Igen - 
dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 
dr. Dragon Pál Igen - 
Eszes Sándor Igen - 



 139 

Fülöp Zsolt Igen - 
Hankó László Igen - 
Horváth Gy�z� Igen - 
dr. Kiss László Igen - 
Lakatos Pálné Igen - 
Magyar Judit Igen - 
Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 
Simonyi György Igen - 
Szeg� Eta Igen - 
Zakar Ágnes Igen - 
Zsigmondi Éva Igen - 
Benkovits György Távol - 
dr. Pázmány Annamária Távol - 
Wachsler Tamás Távol - 
 
   

 
 

Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
239/2006. (IX. 12.) Kt. sz. határozata: 

 
 
Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testülete a 2006. augusztus 1-i nagy 
mennyiségben lehullott csapadék hatására, az önkormányzati tulajdonú útban keletkezett 
károk helyreállítása céljából a Pest megyei Területfejlesztési Tanács 2006. évi vis maior 
keretére pályázatot nyújt be és ehhez kapcsolódóan az alábbi nyilatkozatot teszi: 

 

1. Az Önkormányzat a Generali Providencia RT.-vel kötött biztosítás alapján vagyon- és 
felel�sségbiztosítással rendelkezik a vis maior eseményt érint� útszakaszon. 
(Kötvényszám: 96002303951028000) 

2. Szentendre Város Önkormányzata más – a tulajdonában lev� – épületben ezt a feladatát 
nem tudja ellátni. 

3. Szentendre Város Önkormányzata saját erejéb�l – részben vagy egészében – a vis maior 
helyzetet nem tudja megoldani. 

 

Felel�s: Polgármester 

Határid�: azonnal, beszámolásra novemberi Képvisel�-testületi ülésre 

 

   
38. El�terjesztés a Szentendre, Bercsényi u. 2. szám alatti nyilvános WC és iroda 

helyiségek pályázati kiírásáról 
El�adó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: röviden ismerteti az el�zményeket. Kérdés, észrevétel nem 
lévén, kéri szavazzanak.  
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 Szavazás eredménye 
 

#: 1637   Száma: 2006.09.12/38/0/ 
Ideje: 2006.szept..12 19:46 
Típusa: Nyílt 
Rendelet; Elfogadva 
Min�sített szavazás 
 
Tárgya:  
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 100,00 83,33 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 15 100.00 83,33 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 3   16,67 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
dr. Bindorffer Györgyi Igen - 
dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 
dr. Dragon Pál Igen - 
Eszes Sándor Igen - 
Fülöp Zsolt Igen - 
Hankó László Igen - 
Horváth Gy�z� Igen - 
dr. Kiss László Igen - 
Lakatos Pálné Igen - 
Magyar Judit Igen - 
Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 
Simonyi György Igen - 
Szeg� Eta Igen - 
Zakar Ágnes Igen - 
Zsigmondi Éva Igen - 
Benkovits György Távol - 
dr. Pázmány Annamária Távol - 
Wachsler Tamás Távol - 
    
 

 
 

Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
240/2006. (IX. 12.) Kt. sz. határozata: 

 
 

Szentendre Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete pályázatot ír ki:  

az 1866 helyrajzi számú, természetben a Szentendre, Bercsényi u. 2. szám alatti ingatlan 
(nyilvános WC+tet�téri helyiségek) 20 éves id�tartamra történ� hasznosítására, minimális 
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bérleti díj meghatározása nélkül, 500.000 Ft bánatpénz megfizetése mellett. A 20 évre szóló 
bérleti jog ellenértéke az épület forgalmi értékének 20 %-a + 1 % szerz�déskötési díj. A 
vagyonrendeletben meghatározott kötelez� pályázati elemeken túl el�írja a WC 
akadálymentes átalakításáról és tervezett felszerelésér�l egy bels�építészeti látványterv 
benyújtását, melynek el�bírálatára felkéri a M�vészeti Tanácsot. A pályázat elbírálásánál a 
M�vészeti Tanács véleménye a tervezett WC kialakításáról és a megajánlott bérleti díj 
mértéke, azonos súlyponttal számít. Pályázó köteles a tervezett látványterv alapján a 
nyilvános WC kialakításáról, akadálymentesítésér�l, valamint a céljainak megfelel� tet�téri 
átalakításról is el�zetes költségbecslést benyújtani. 

A pályázat elbírálásánál a különböz� elemeket az alábbiak szerint kell súlyozni: 

Megajánlott bérleti díj                                                                                         30 

Kialakítás                                                                                                            30 

Tervezett bérbeszámítási id�                                                                              30 

                                         melyb�l                     •  id�tartam           15 

                                                                          •  mérték               15 

Referencia                                                                                                          10 

Önkormányzattal bármilyen perbenállás                 el�z�ek összege szorozva  0,5                                                                     

 

 

A pályázatról a végs� döntést a Képvisel�-testület hozza meg. 

 

Felel�s: Polgármester 

Határid�: a pályázat kiírására 2006. október 30. 

                 a pályázat benyújtására 2006. december 31. 

                 a pályázat elbírálására 2007.  
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Szentendre Város Önkormányzatának tulajdonában álló, Bercsényi u. 2. szám alatti 

1866 hrsz-ú m�emléki környezetben lév� ingatlan bérbeadásának 
pályázati felhívásáról és elbírálásáról 

 
 

 
TARTALOM: 
 
  - a pályázat célja 
 
  - részvétel alapfeltételei 
 
  - érvényességi követelmények 
 
  - ajánlatok felbontása és kézhezvétele 
 
  - eredményhirdetés 
 
  - szerz�déskötésre vonatkozó kötelezettségek, 
                       jogok és egyebek 
 
  - egyéb tájékoztatás 
 
 
                                                                                   Mellékletek: 

  1. számú: irányár, bánatpénz és információk 
                                         2. számú: pályázati adatlap 
                                                                           3. számú: pályázói nyilatkozat 

4. számú: látványterv az átalakításról 
szöveges leírással (pályázó készíti)                                                                  
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Pályázati felhívás 

 
Szentendre Város Önkormányzata pályázati felhívást tesz közzé a tulajdonában lév� 

Szentendre, Bercsényi u. 2. szám alatti 1866 hrsz-ú ingatlan hosszú távú bérbevételére   
 
I. A pályázat célja: 
 
Szentendre Belvárosában akadály mentesített, kultúrált, a mai kor technikai igényeinek 
mindenben megfelel�, az átlagosnál magasabb színvonalú, a belvároshoz, mind küls�leg, 
mind bels� megjelenésében illeszked� nyilvános WC kialakítása és 20 éves id�tartamban 
történ� folyamatos üzemeltetésének biztosítása. A WC üzemeltetése mellett az üzemeltetéshez 
kapcsolódó kereskedelmi tevékenység is folytatható. Az emeleti helyiségek funkcióját a kiíró 
nem határozza meg, de csak olyan tevékenység folytatható, amely a környez� lakók nyugalmát 
nem zavarja. A korábban iroda céljára használt helyiségek más célú hasznosításához 
tulajdonosi hozzájárulás szükséges.  
 
Fenti cél elérése érdekében a Képvisel�-testület 240/2006.(IX.12.) Kt. számú határozata 
alapján a Polgármester nyilvános pályázati felhívást tesz közzé a Bercsényi u. 2. szám alatti  
ingatlan 20 éves id�tartamra történ� bérbevételére. A hivatkozott határozat a pályázati kiírás 
elválaszthatatlan részét képezi. 
 
Az ingatlan adatait, a 20 éves bérleti jog ellenértékeként fizetend� összeget a kiegészít� 
információkat és az értékelés súlypontjait az 1./ számú melléklet tartalmazza. 
 
2. A pályázat az ingatlan bérbevételére vonatkozik, mely Szentendre Város 
Önkormányzatának kizárólagos tulajdonában van. 
 
3. A bérbevételre kerül� ingatlan környezete részben közm�vesített (villany), részben 
összközm�vesíthet�, a gázellátási hálózatba történ� bekapcsolás, valamint a szükséges 
közm�vek kiépítése, és csatlakozásának biztosítása az 1./ számú mellékletben részletezett. 
 
4. A pályázaton való részvétel bánatpénz befizetéséhez kötött. A bánatpénz összegét az 1. 
számú melléklet tartalmazza. 
 
5. A pályázatokat a megjelölt helyre 1 db zárt, cégjelzés nélküli borítékban, 2 
példányban, kötve vagy f�zve számozott lapokkal magyar nyelven kell benyújtani. A 
borítékon fel kell tüntetni az alábbi szöveget:  
 

"Önkormányzati ingatlan bérbevételi ajánlat" 
 

6. A pályázó köteles az eredeti példányt megjelölni, „EREDETI PÉLDÁNY” felírással 
ellátni. Ennek elmulasztása esetén a bontóbizottság választ a beérkezett példányok közül és a 
továbbiakban azt tekinti eredeti példánynak. 
 
 
 
 
7. A pályázat benyújtásának határideje: 
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2006. november 20. 15 óra  
 
8. A pályázat benyújtásának helye: Szentendre Város Önkormányzat Polgármesteri  
                                                                               Hivatala Iktató 

                                           Szentendre, Városház tér 3. I. emelet 
 

9. A pályázati kiírás a Polgármesteri Hivatal portáján vehet� át. 
 
II. Részvétel alapfeltételei: 
1. A pályázaton minden természetes és jogi személy, gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, - 
vagy ezek konzorciuma - részt vehet.   
 
2. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattev� jogilag kötelez� erej� nyilatkozatát az 
alábbiakra: 
 a/ Az ajánlattev� neve, székhelye, telefon és telefax száma, valamint 
cégjegyzékszáma. 
 b/ Az ajánlattev� által bérbevenni kívánt ingatlan címe, helyrajzi száma 

c/ Az ajánlati kötöttség vállalása a pályázat bontását követ� Képvisel�-testületi ülés 
id�pontjától számított minimum 60 (hatvan) napig.  
d/ Az ingatlan tet�terét milyen tevékenység végzésére kívánja használni. 

e./ A WC akadálymentes átalakításáról és tervezett felszerelésér�l bels�építészeti 
látványterv 

f/ Az ajánlattev�nek nincs semmilyen köztartozása Szentendre Város Önkormányzata 
felé. 

 
A bánatpénz a bérleti jog megváltásának összegébe beszámításra kerül. 

 

3. Az ingatlant megtekintett állapotában, jelenlegi közm�ellátottságával adja bérbe az 
önkormányzat.  
 
4. A pályázaton való részvétel az 1. számú mellékletben meghatározott összeg� bánatpénz, 
valamint 12.500 Ft eljárási díj megfizetéséhez kötött, melyet a pályázó a pályázat 
benyújtásának id�pontjáig köteles az önkormányzat számlájára befizetni. Az önkormányzat 
számlaszáma: 12001008-00122568-00100003, mely számlát a Raiffeisen Bank Rt szentendrei 
fiókja kezeli.  
 
A befizetésr�l, vagy átutalásról szóló igazolást másolatban az ajánlathoz mellékelni kell. 
Kérjük a pályázót, hogy a bánatpénz befizetésekor jelölje meg az összeg rendeltetéseként a 
következ�t: "ingatlanbérlet bánatpénze". Emellett kérjük, nevezze meg bank kapcsolatát, 
számlaszámát, hogy sikertelen pályázat esetén azonnal intézkedhessünk a bánatpénz 
visszautalásáról. 
 
A bánatpénzt a pályázati felhívás visszavonása, az ajánlatok érvénytelenségének 
megállapítása, továbbá a pályázatok elbírálása után - az alábbi kivételekkel –  vissza kell 
utalni:  
 



 145 

a./ Nem jár vissza a bánatpénz, ha a pályázó az ajánlati kötöttség id�tartamának 

lejárta el�tt ajánlatát visszavonta, vagy a szerz�dés megkötése neki felróható vagy az 

� érdekkörében felmerült más okból meghiúsult. 

b./ A nyertes pályázó által befizetett bánatpénz  a bérleti jog ellenértékébe 

beszámításra kerül.  

A visszautalt bánatpénzek után kamatot a kiíró nem fizet. 

 
5. Az ajánlathoz mellékelni kell: 

-    A kitöltött pályázati adatlapot és a pályázói nyilatkozatot /cégszer�en/ aláírva. 
-    A bánatpénz valamint az eljárási díj befizetését igazoló feladóvevényt vagy 

átutalást.  
- Társaság esetén a 30 napnál nem régebbi cégkivonatot és az aláírási címpéldányt 

eredetiben vagy közjegyz� által hitelesítve 
 
6. Kizárólag az vehet részt a pályázaton, aki a kiírást átvette, valamint az eljárási díjat 
megfizette és pályázatát a 2. és 3. számú mellékletek kitöltésével és a 4. számú melléklettel 
ellátva nyújtotta be. 

 
7. A kiírás feljogosítja tulajdonosát, hogy az ajánlatok benyújtásáig a pályázati kiírás 
felmutatásával a Vagyongazdálkodási Irodával el�zetesen egyeztetett id�pontban megtekintse 
a bérbe venni kívánt ingatlant. 

 

8. A nyertes pályázó a bérleti jogát nem ruházhatja át harmadik személyre. 

 
III. Érvényességi követelmények:  
 
1. Érvénytelen az ajánlat: 
 

a) amelyet nem a kiírásban meghatározott, illetve a szabályszer�en meghosszabbított 
határid�ben vagy nem az ott megjelölt helyen és id�ben nyújtottak be. 
b) amely nem határozza meg egyértelm�en a bérbe venni kívánt ingatlant. 
c) amely nem felel meg a kiírás II/2/a/, b/, c/, d./, e/és f./ pontjának. 
d) amelyhez az ajánlattev� nem csatolta a bánatpénz és az eljárási díj befizetésér�l 
szólóigazolást.  

 
2. A hiányosan benyújtott pályázat hiánypótlására nincs lehet�ség! 
 
IV. Ajánlatok felbontása és kézhezvétele: 
  
1. Az ajánlatok felbontására a pályázatok benyújtására nyitva álló határid� lejártát követ�en 
kerül sor az alábbi tagokból álló munkacsoport tagjainak jelenlétében: Jogi- Igazgatási és 
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Ügyrendi Bizottság, valamint a szakmailag érintett önkormányzati bizottság elnöke vagy az 
elnök által kijelölt bármely bizottsági tag; a hivatal jogtanácsosa; a Vagyongazdálkodási Iroda 
vezet�je. A pályázatok felbontása nyilvános. A kiíró felhívja az ajánlattev�ket, hogy 
feltétlenül vegyenek részt a pályázatok felbontásánál, tekintettel arra, hogy az esetleges 
licittárgyalás id�pontja ekkor kerül kihirdetésre. 
 
 

Ideje: 2006. november 20. 15 óra 
 

Helye: Polgármesteri Hivatal Szentendre, Városház tér 3. 
I.  emeleti tárgyaló 

 
2. A munkacsoport az ajánlatok felbontásának körülményeir�l jegyz�könyvet készít, és 
záradékolja az ajánlatokat, valamint a pályázatok formai érvényességét (vagy 
érvénytelenségét) egyszer� többség� szavazással megállapítja. 
 
3. A munkacsoport az ajánlatok megismerése után szóbeli kiegészítést kérhet, de csak az 
ajánlat egyes feltételeinek tisztázására, az írásban tett ajánlat értelmezésére kerülhet sor. 
 
Az egyeztetés során nem módosíthatók érdemben az ajánlatok. Az egyeztetésre szóló 
meghívást telefaxon vagy e-mailben kapják meg az ajánlattev�k. 
 
4. A kiíró az ajánlatok felbontásakor a módosítható feltételek megjelölésével módosításra 
vagy licitre hívhatja fel a pályázókat. E felhívásnak a jegyz�könyvben szerepelnie kell. 
 
Új ajánlattételre valamennyi érvényes pályázatot benyújtó felhívható, vagy ezek közül a kiíró 
által meghatározott számú pályázó. 
 
Az új ajánlatkérés feltételeit és szabályait a kiíró a felhívással egyidej�leg határozza meg. 
 
V. Eredményhirdetés: 
 
1. A pályázat eredményének értékelése során a bíráló bizottság (az értékelés idején hatályos 
SZMSZ szerinti szakbizottság, vagy bíráló bizottság, munkacsoport) a rangsort a 
dokumentációban meghatározott súlypontok alapján állítja össze, tekintettel arra, hogy melyik 
ajánlattev� tesz összességében kedvez�bb ajánlatot az ingatlan bérbevételére. 
 
2. Értékelést követ�en a végs� döntést a Képvisel�-testület hozza meg.  
 
3. A kiíró legkés�bb 2007. január 31-ig elbírálja az ajánlatokat és dönt a pályázat 
eredményér�l. E határid�t a kiíró egy ízben legfeljebb 14 nappal meghosszabbíthatja. 
Eredményhirdetés id�pontja alatt a Képvisel�-testületi döntés id�pontja értend�. 
 
VI. Szerz�déskötésre vonatkozó kötelezettségek, jogok és egyebek: 
 
1. A nyertes ajánlattev� az eredményhirdetés határidejét�l számított 60 napon belül köteles 
bérleti szerz�dést kötni a kiíróval.  
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2. Amennyiben a nyertes pályázó a fenti id�tartam alatt nem köti meg a szerz�dést az 
önkormányzattal, úgy az önkormányzat a szerz�déskötést�l elállhat, és Képvisel�-testületi 
határozatban kinyilvánított döntés esetén a szerz�dést a következ� legkedvez�bb 
ajánlattev�vel kötheti meg, illet�leg megfelel� ajánlat hiányában újabb pályázat kiírása 
mellett dönthet.  
 
3. A pályázati felhívás és kiírás a kiíró számára szerz�déskötési kötelezettséget nem jelent. A 
kiíró bármikor jogosult kártérítési és egyéb kötelezettség kizárásával, indoklás nélkül 
eredménytelennek nyilvánítani a pályázatot. 
 
4. Az ajánlattétellel kapcsolatos minden költség - annak sikerét�l függetlenül - az ajánlattev�t 
terheli.  
5. A szerz�dés kötelez� részei az alábbiak: 

• az önkormányzat rendkívüli felmondási oknak tekinti, amennyiben a nyilvános WC 
egy hónapban (30 napos összefügg� id�tartamban) 15 napig nem, vagy nem teljes 
kör�en üzemel, illetve, ha bérl� önhibájából nem helyezi üzembe az általa a 
pályázatban megadott határid�t meghaladó 90 napon túl. Ebben az esetben az 
elvégzett értéknövel� beruházások megtérítésére bérl� nem tarthat igényt.  

• A nyilvános WC kötelez� nyitva tartás ideje minden nap 8-20 óra között.  
• A bérl� hat havi bérleti díjat, el�re, óvadékként köteles megfizetni. 
• Az elkészült értéknövel� beruházások azonnal, térítésmentesen önkormányzati 

tulajdonba kerülnek, kivéve, ha felek a bérbeszámítási megállapodásban ett�l eltér�en 
rendelkeztek. 

• A helyiségeket a bérl�, az ott folytatni kívánt tevékenység gyakorlásához szükséges 
módon kialakíthatja, felszerelheti, berendezheti azzal, hogy mindez a tulajdonos 
el�zetes írásbeli hozzájárulásával és bérl� saját költségén történhet, anélkül, hogy az 
átalakítással, korszer�sítéssel tulajdonjogot szerezne, vagy bármilyen kötelmi jogi 
megtérülési igényt támasztana az esetleges írásba foglalt bérbeszámítási 
megállapodáson kívül. 

• A pályázatában Bérl� köteles megjelölni a nyilvános WC tervezett megnyitásának 
idejét, (év, hónap, dátum) ennél az id�pontnál hamarabb a tet�térben sem kezdheti 
meg a tevékenységet. A dátum megadásánál célszer� figyelembe venni az üzembe 
helyezésének tervezett joger�s használatbavételi engedélyének dátumát, és az építési 
engedély elkészítéséhez, joger�sítéséhez szükséges határid�ket is.  

• A pályázatában Bérl� köteles megjelölni a tet�téri helyiségek tervezett funkcióját. 
• Az épület közm�vesítése bérl� kötelessége. Köteles továbbá a közüzemi mér�órákat a 

saját nevére átíratni, vagy felszereltetni, és a közüzemi díjakat rendszeresen fizetni. 
• A bérleti díj minden évben a KSH által közzétett hivatalos infláció mértékével 

emelkedik január 1-t�l. Az els� emelés kezdete 2008. január 1. 
• Az épület tulajdoni lapja szerint lakóház és udvar megjelölés�. Bérl� a tervezett bels� 

átalakítás, akadálymentesítés építéshatósági eljárása során jogosult az ingatlan 
tervezett rendeltetésének (a pályázatában megjelölt) megfelel� min�sítését kérni és azt 
az ingatlan-nyilvántartásba átvezettetni. 

• A tulajdoni lap II. részének 2. pontja szerint az ingatlan m�emlék. A bejegyzés törlését 
az önkormányzat 2006. szeptember 8-án kezdeményezte a Kulturális Örökségvédelmi 
Hivatalnál.  
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VII. Egyéb tájékoztatás: 
 

• Az elmúlt évben elkészült a küls� homlokzat valamint a tet� felújítása összesen 
7.244.000 Ft értékben. Az épület bels� állapota meglehet�sen leromlott és 
elhanyagolt, a teljes közm�ellátottság felülvizsgálata célszer�. 

• A tet�téri helyiségek használatakor kizárólag a környezetet nem zavaró, a 
közerkölcsbe nem ütköz�, a jogszabályi el�írásoknak megfelel� tevékenység 
végezhet�, különös tekintettel a zajrendelet el�írásaira.. 

• Referenciaként az önkormányzat bármilyen Szentendrén, vagy vonzáskörzetében 
végzett szolgáltató tevékenységet elfogad 

 
Jelen ajánlattételi felhívás elválaszthatatlan részét képezik a felhívás mellékleteit képez� 
adatlapok. 
 
A kiíró javasolja, hogy az ajánlattev� az ajánlattételi felhíváson felül saját felel�sségére és 
költségére szerezzen be minden olyan kiegészít� információt az ingatlanról, amely 
megalapozott ajánlatához szükséges lehet. Szentendre Város Polgármesteri Hivatal 
Vagyongazdálkodási Irodája rendelkezésére áll minden érdekl�d�nek a felmerül� kérdéseik 
megválaszolásában (telefonon a 26/503-364 számon, személyesen ügyfélfogadási id�ben). 
 
 
Szentendre, 2006. október.  
            
        _______________________ 

  polgármester 
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1. számú melléklet 

SZENTENDRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
(Szentendre, Városház tér 3.) 

 
tulajdonában lév� bérbevételre kínált ingatlan adatai  

 
                 
Cím 

hrsz m² 
(telek- 
terület) 

min�sítés bérleti jog 
éves 

ellenértéke 
Ft 

bánatpénz 
Ft 

Bercsényi u. 
2. 

1866 202   500.000,- 

 

Kiegészít� információk az ingatlanról 
 

 
A részletek kidolgozása folyamatban van (közm�vek, értékbecslés) 
 
Az ingatlan becsült értéke: 
A bérleti szerz�dés megkötésekor egyösszegben fizetend�: 
 
Víz: 
Csatorna: 
Elektromos áram: 
Gáz: 
 
Az értékelés súlypontjai:  
 

1. Megajánlott bérleti díj      30 
 

2. Nyilvános WC kialakítása     30 
 

3. Tervezett bérbeszámítási id�     30 
 

a. melyb�l • id�tartam (év/hó)   15 
i. •  mérték (%)  15 

 

4. Referencia     10 
 

5. Szentendre Város Önkormányzatával, vagy Polgármesteri hivatalával szemben 
bármilyen bíróság el�tt folyamatban lév� jogvita esetén az el�z�ek összege szorozva 
0,5.  
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Tájékoztató a súlypontok értelmezési és számítási módszerér�l: 
 
Bérlet díj: Havi bérleti díj megjelölése, melyet a pályázó megfizet az önkormányzatnak.  
 
Nyilvános WC kialakítása: A 4. melléklet szerint látványterv értékelése, kötelez� a tervezett 
bels� kialakítás részletes megismertetése (burkolatok színe, típusa, szaniterek, világító és 
f�t�testek megnevezése stb….)  
 
Tervezett bérbeszámítási id�: Annak meghatározása, hogy a megajánlott bérleti díj mekkora 
részét (0-100% közötti %-át), és milyen hosszú id�tartamon keresztül kívánja a pályázó 
bérbeszámítás útján érvényesíteni. 
 
Referencia: Az önkormányzat bármilyen Szentendrén, vagy vonzáskörzetében végzett 
szolgáltató tevékenységet elfogad. Célszer� a végzett tevékenység részletes bemutatása, 
esetleg partnerek, igénybevev�k írásbeli értékelésének csatolása. 
 
Jogvita: Pályázó alperesként, felperesként, vagy bármely oldalon beavatkozóként bármely 
bíróság el�tt a pályázat beadásnak id�pontjában folyamatban lév� (joger�sen még el nem 
bírált) perben Szentendre Város Önkormányzatával, vagy Polgármesteri hivatalával szemben 
állóként vesz részt. 
 
Számítás módja: Minden szempontra kivéve az 5. pontot 1-10 pont adható. A legjobb ajánlat 
10, a legrosszabb 1 pontot kap. A köztes ajánlatok a lineáris arányosság szerinti köztes 
pontszámot kapják. A kialakítás látványtervét és m�szaki tartalmát, illetve a referenciát a 
bizottság tagjai szubjektív módon pontozzák Az így kapott pontszámot szorozzuk a bírálati 
szempont súlypontjával. A fenti módon számított 1-5. pontig terjed� szempontok összegét 
szorozzuk az 5. pontban megjelölt feltételek fennállása esetén 0,5 szorzóval.  
 
 
 
 
Szentendre, 2006. október  
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2. sz. melléklet 

PÁLYÁZATI ADATLAP 
 
Szentendre Város Önkormányzatának tulajdonában lév� 1866 hrsz-ú ingatlan bérbevételére 
meghirdetett pályázat benyújtásához 

 
I. A pályázó adatai: 
 
 1. A társaság /egyén/ neve:  
 
..............................................................................................................................…………… 
 
 2. Székhelye/lakcíme: 
..............................................................................................................................……………. 
..............................................................................................................................…………… 
                 3. Telefon, telefax szám, e-mail 
cím………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……   
 
 4. A társaság  vezet�jének neve: 
.................................................................................................................................................. 
 
 5. A társaság cégjegyzékszáma (lajstromszáma): 
.......................................................................................................................................................
......................................................................................................... 
 
 6. A pályázó társaság/egyén bankszámlaszáma és a számlavezet� pénzintézet 
megnevezése: 
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................………………………….. 
II. A meghirdetett ingatlanra  vonatkozó bérbevételi  árajánlat:  
 
Bérbevételi ajánlatom(tunk) a Szentendre, ………………………………………………szám 
alatti 
 
…………………………………hrsz-ú ingatlanra vonatkozik……………………………….év 
id�tartamra, 
 ..........................................Ft, azaz....................................................................................… 
 
forint havi bérleti díjért. 
 
Kelt: 2006. ___________________________ 
 

                                          
         
___________________________________                                      

                                                                         
aláírás (cégszer� 
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           3. sz. melléklet 
 
 
 

Pályázói nyilatkozat 
 
 
 
Alulírott ........................................…………………………………………………. (név) a 
Szentendre Város Önkormányzatának tulajdonában lév� ………………………. hrsz-ú 
ingatlanra vonatkozóan a bérbevételi ajánlatomat/tunkat az ingatlan megtekintését követ�en 
tettem/tettük meg. 
 
Elfogadom a pályázati feltételeket és a bírálati szempontokat, különös tekintettel a bérleti jog 
megváltásának összege, a súlyozási szempontok, a szerz�déskötés és a 60 napig tartó ajánlati 
kötöttség vállalása követelményeire. Nyilatkozom, hogy a pályázati kiírás VI. pontjában 
foglaltakat részletesen megismertem. 
 
Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 240/2006.(IX.12) Kt. számú 
határozatában foglaltakat megismertem és ajánlatomat ezen ismeret birtokában tettem meg. 
  
Kijelentem, hogy a pályázat során a kiírótól birtokomba került adatokat harmadik személynek 
át nem adom, illetve üzleti és egyéb tevékenységemben azt fel nem használom. 
 
Kijelentem, hogy Szentendre Város Önkormányzata felé semmilyen köztartozásom nincs.  
 
 
 
 
 
_______________________2006._______________________ 
 
 
 
 

                            
          
                  __________________________________________ 

                                                                                       aláírás (cégszer�) 
 

 
 

4. számú melléklet 
 
Bels�építész által készített látványterv a nyilvános WC átalakításáról és felszerelésér�l 
részletes szöveges leírással együtt.  
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39. El�terjesztés tartozás részletekben történ� megfizetésének engedélyezésér�l 

El�adó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 
dr. Dietz Ferenc polgármester: befogadja a Költségvetési, Pénzügyi és Vagyongazdálkodási 
Bizottság határozatát, mely szerint „a részletfizetés havi mértéke 15.000 Ft legyen 18 
hónapon keresztül, melyet minden hónap  20. napjáig kell megfizetni”. Kéri, hogy 
szavazzanak.  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1638   Száma: 2006.09.12/39/0/ 
Ideje: 2006.szept..12 19:46 
Típusa: Nyílt 
Rendelet; Elfogadva 
Min�sített szavazás 
 
Tárgya:  
 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 100,00 83,33 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 15 100.00 83,33 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 3   16,67 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
dr. Bindorffer Györgyi Igen - 
dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 
dr. Dragon Pál Igen - 
Eszes Sándor Igen - 
Fülöp Zsolt Igen - 
Hankó László Igen - 
Horváth Gy�z� Igen - 
dr. Kiss László Igen - 
Lakatos Pálné Igen - 
Magyar Judit Igen - 
Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 
Simonyi György Igen - 
Szeg� Eta Igen - 
Zakar Ágnes Igen - 
Zsigmondi Éva Igen - 
Benkovits György Távol - 
dr. Pázmány Annamária Távol - 
Wachsler Tamás Távol - 
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Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 

241/2006. (IX. 12.) Kt. sz. határozata: 
 
 
Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testülete Balga Róbert (2000 Szentendre, 
Pismány u. 54. – továbbiakban: adós) adós  kérelmére úgy dönt, hogy Szentendre Város 
Önkormányzata és Cziczó Tiborral  2001. év. szeptember hó 17. napján kötött 
engedményezési szerz�désb�l ered�, a szentendrei bírósági végrehajtó el�tt 
262.V.407/2002/VH.165. számon folyamatban lév� végrehajtási eljárásban érvényesített 
követelés  kiegyenlítésének módjáról az alábbi tartalmú megállapodást köti. 
 
1.  A fizetési kötelezettség mértéke: 177.535 Ft t�ke, és 1995.11.25.-t�l – 2006.08.31.-ig 

számítva 382.503 Ft kamat, melyb�l a Képvisel�-testület 290.038.- Ft-ot elenged, 
összesen: a kötelezettség mértéke: 270.000.- Ft. 

2.  A részletfizetés mértéke: havi 15.000.- Ft. 
3.  A részletfizetés kezd� id�pontja a szerz�dés aláírását követ� hónap els� napja, azt 

követ�en a részleteket 18 hónapon keresztül minden hónap 20. napjáig kell megfizetni. 
4.  Egy részlet elmulasztása esetén az egész, még hátralév� követelés egy összegben 

esedékessé válik, melynek érvényesítése iránt az Önkormányzat azonnal végrehajtási 
eljárást kezdeményezhet. 

6. A Képvisel�-testület az ajánlatot 2006. november 1-ig tartja fenn. 
7. A Képvisel�-testület felhatalmazza a Polgármestert az 1–4. pontokban meghatározott 

feltételekkel a szerz�dés aláírására. 
 
  
 
40. El�terjesztés a Szentendre, Hamvas Béla u. 14/III/9. szám alatti bérlakás 

elidegenítésre történ� kijelölésér�l 
 El�adó: dr. Dietz Ferenc polgármester 
  
 
Szeg� Eta képvisel�: javasolja a bérlakás eladását. 
 
dr. Kiss László képvisel�: elmondja, hogy a környezettanulmány szerint a vev� nem 
fizet�képes, egyéb forrásból akarja megvásárolni a lakást.  Nem javasolja az eladást.  
 
Magyar Judit képvisel�: szerinte a fizetési feltételek nem kedvez�ek az Önkormányzatnak. 
Nem javasolja az eladást.  
 
Zsigmondi Éva képvisel�: szerinte ha más forrásból fizeti a vételárat, az nem probléma.  
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: módosító indítvány nem lévén, kéri szavazzanak.  
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1639   Száma: 2006.09.12/40/0/ 
Ideje: 2006.szept..12 19:51 
Típusa: Nyílt 
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Rendelet; Elutasítva 
Min�sített szavazás 
 
Tárgya:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 8 53,33 44,44 
Nem 1 6,67 5,56 
Tartózkodik 6 40,00 33,33 
Szavazott 15 100.00 83,33 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 3   16,67 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
dr. Dragon Pál Igen - 
Fülöp Zsolt Igen - 
Horváth Gy�z� Igen - 
dr. Kiss László Igen - 
Lakatos Pálné Igen - 
Magyar Judit Igen - 
Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 
Zakar Ágnes Igen - 
Szeg� Eta Nem - 
dr. Bindorffer Györgyi Tart. - 
dr. Dietz Ferenc polgármester Tart. - 
Eszes Sándor Tart. - 
Hankó László Tart. - 
Simonyi György Tart. - 
Zsigmondi Éva Tart. - 
Benkovits György Távol - 
dr. Pázmány Annamária Távol - 
Wachsler Tamás Távol - 
 
     

 
Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 

242/2006. (IX. 12.) Kt. sz. határozata: 
 
 
Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testülete az önkormányzat tulajdonában álló 
lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletér�l és elidegenítésér�l szóló 23/2006. 
(VI. 15. )  Önk. sz. rendelet 38. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a Szentendre, Hamvas 
Béla u. 14/III/9. szám alatti bérlakást értékesítésre nem jelöli ki. 

 

Felel�s: polgármester 

Határid�: azonnal 
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41. El�terjesztés Szentendre Város Önkormányzata és a SZEBETON Rt. között 
kötend� szerz�désr�l és árvízvédelmi töltés és kerékpárút megépíthet�sége 
érdekében 

            El�adó: dr. Dietz Ferenc polgármester 
 
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: kérdés észrevétel nem lévén kéri szavazzanak.  

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1640   Száma: 2006.09.12/41/0/ 
Ideje: 2006.szept..12 19:51 
Típusa: Nyílt 
Rendelet; Elfogadva 
Min�sített szavazás 
 
Tárgya:  
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 14 93,33 77,77 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 1 6,67 5,56 
Szavazott 15 100.00 83,33 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 3   16,67 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 
dr. Dragon Pál Igen - 
Eszes Sándor Igen - 
Fülöp Zsolt Igen - 
Hankó László Igen - 
Horváth Gy�z� Igen - 
dr. Kiss László Igen - 
Lakatos Pálné Igen - 
Magyar Judit Igen - 
Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 
Simonyi György Igen - 
Szeg� Eta Igen - 
Zakar Ágnes Igen - 
Zsigmondi Éva Igen - 
dr. Bindorffer Györgyi Tart. - 
Benkovits György Távol - 
dr. Pázmány Annamária Távol - 
Wachsler Tamás Távol - 
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Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
243/2006. (IX. 12.) Kt. sz. határozata: 

 
 
Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 159/2006. (VI.13.) Kt. sz. határozatának 
1.c. pontjában szerepl� adatot az alábbiak szerint helyesbíti: 
 
„A SZEBETON Rt-nek az Önkormányzat átadja a dunaparti 19 hrsz-ú mélyfekvés�, 
önkormányzati terület (amelyet a SZEBETON Rt. jelenleg kavicsdepózásra használ) 
SZEBETON Rt-vel határos szakaszán, a megépítésre kerül� töltés és kerékpárúton túli 
területrész (kb. 3600 m2) használati jogát 3 évre, nettó 5,0 MFt-os áron. (Ld. el�terjesztés 6. 
sz. melléklete, határozat 3. számú melléklete)” 
 
Határid�: azonnal 
Felel�s: Polgármester  

 
 
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: a 34. napirendi pontot – El�terjesztés a volt TÜZÉP telep, 
valamint a HÉV állomás és környéke szabályozási tervének módosítására irányuló kérelem 
elfogadásáról - leveszik a napirendr�l, kéri err�l szavazzanak.  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1641   Száma: 2006.09.12/42/0/ 
Ideje: 2006.szept..12 19:53 
Típusa: Nyílt 
Rendelet; Elfogadva 
Min�sített szavazás 
 
Tárgya:  
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 14 100,00 77,78 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 14 100.00 77,78 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 4   22,22 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
dr. Bindorffer Györgyi Igen - 
dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 
dr. Dragon Pál Igen - 
Eszes Sándor Igen - 
Fülöp Zsolt Igen - 
Hankó László Igen - 
Horváth Gy�z� Igen - 
dr. Kiss László Igen - 
Lakatos Pálné Igen - 
Magyar Judit Igen - 
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Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 
Simonyi György Igen - 
Szeg� Eta Igen - 
Zakar Ágnes Igen - 
Benkovits György Távol - 
dr. Pázmány Annamária Távol - 
Wachsler Tamás Távol - 
Zsigmondi Éva Távol - 
 
     
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: 19.53 órakor zárt ülést rendel el, melyr�l külön jegyz�könyv 
készül.  
 
dr. Dietz Ferenc polgármester:  megnyitja a  Képvisel�-testület nyílt ülését, megállapítja, 
hogy a Képvisel�-testület 14 f�vel határozatképes.  
 
 
44.  El�terjesztés Kovács Miklósné közgyógyellátás tárgyában benyújtott fellebbezés 

elbírálásáról 
           El�adó: dr. Dietz Ferenc polgármester 
 
 

 
dr. Kiss László képvisel�: elmondja, hogy Kovács Miklósné bevétele meghaladja a törvény 
által el�írt mértéket, így nem lehetséges kérésének teljesítése.  
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: módosító javaslat nem lévén, kéri szavazzanak.  

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1653   Száma: 2006.09.12/44/0/ 
Ideje: 2006.szept..12 20:08 
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszer� szavazás 
 
Tárgya:  
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 13 92,86 72,22 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 1 7,14 5,56 
Szavazott 14 100.00 77,78 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 4   22,22 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
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dr. Bindorffer Györgyi Igen - 
dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 
dr. Dragon Pál Igen - 
Eszes Sándor Igen - 
Fülöp Zsolt Igen - 
Horváth Gy�z� Igen - 
dr. Kiss László Igen - 
Lakatos Pálné Igen - 
Magyar Judit Igen - 
Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 
Simonyi György Igen - 
Szeg� Eta Igen - 
Zsigmondi Éva Igen - 
Hankó László Tart. - 
Benkovits György Távol - 
dr. Pázmány Annamária Távol - 
Wachsler Tamás Távol - 
Zakar Ágnes Távol - 
 
     

 
Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 

246/2006. (IX.12.) Kt. sz. határozata: 
 

 
Szentendre Város Önkormányzat 

Képvisel�-testülete  
2000 Szentendre, Városház tér 1-3.  

                                                            Tárgy: Közgyógyellátás tárgyában 
                                                                                               benyújtott fellebbezés elbírálása 

Ügyszám: 1687-2/2006-V 
Ügyintéz�: Lakatos Éva 

 
Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testülete Kovács Miklósné (Szentendre, Piac köz. 
1. szám alatti lakos) közgyógyellátása tárgyában a 1687/2006-V számú határozat ellen 
benyújtott fellebbezését a 246/2006.(IX.12.) Kt. sz. végzésével  
 

megszünteti. 
A végzéssel szemben jogorvoslatnak helye nincs. 
 
E döntés felülvizsgálatát jogszabálysértésre való hivatkozással a közlést�l számított 30 napon 
belül kérheti a Pest Megyei Bíróságtól (Bp., Thököly út 94. Pf. 177. 1443.). 
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I N D O K O L Á S  
 

Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 11. § (2) bekezdésében nyert hatáskörében eljárva 
megvizsgálta Kovács Miklósné Szentendre, Piac köz 1.szám alatti lakos fellebbezését. 
Az eljárás során megállapítást nyert, hogy jogszabály változás miatt 2006. július 01-e után 
már a képvisel�-testületnek nincs hatásköre a 2006. július 01-e el�tt els�fokon, 
önkormányzati hatáskörben már elbírált döntés másodfokú elbírálására. 
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
törvény (a továbbiakban: Ket.) 31. § (1) bekezdés a) pontja szerint „a hatóság az eljárást 
végzéssel megszünteti, ha a 30.§ a) pontja alapján a kérelem érdemi vizsgálat nélküli 
elutasításának lett volna helye, az elutasítási ok azonban az eljárás megindítását követ�en 
jutott a hatóság tudomására.” A Ket. 30.§ b) pontja szerint a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül 
el kell utasítani, ha a hatóságnak nincs hatásköre vagy nem illetékes, és a kérelem áttételének 
nincs helye.  
A fent idézett jogszabályhelyek alapján a jelen ügyben a képvisel�-testületnek a Ket. 31.§ (1) 
bekezdés a) pontja alapján, a 30.§ b) pontjára hivatkozással a fellebbezési eljárást meg kell 
szüntetnie.       
 
Ezen körülményre tekintettel a Képvisel�-testület az eljárást megszüntette. 
A végzéssel szemben fellebbezésnek az Ötv. 11.§  (1) bekezdés alapján nincs helye, a döntés 
jogszabálysértésre való hivatkozással történ� felülvizsgálatát az Ötv. 11.§ (3) bekezdése 
biztosítja.  
 
Az ügyre vonatkozó hatásköröm és illetékességem jogszabályi alapját az Ötv. 11.§ (2) 
bekezdése és a Ket. 21.§ (1) bekezdése biztosítja.  
 
Szentendre, 2006. szeptember 12. 

 
dr. Dietz Ferenc                                                               dr. Molnár Ildikó  
  polgármester                                                                      jegyz� 
 

Értesül:  
1. Kovács Miklósné 2000 Szentendre, Piac köz 1. 
2. Közigazgatási és Népjóléti Iroda 
3. Irattár 
 
Felel�s: Polgármester 
Határid�: közlésre azonnal 

 
 
45. Tájékoztató az önkormányzati intézmények által nevelt-oktatott nem helyi 

lakosok számáról 
  
 

46. Tájékoztató a „vöröskereszt” embléma használatáról 
 
 
47. Tájékoztató a Postás strand melletti nyilvános WC-épület felújításának  

költségér�l 
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48.  Tájékoztató Szentendre F� tér 15. sz. alatt „kisposta” Nosztalgia postává    

alakításáról 
 
 
49. Tájékoztató a 2006. január 01-t�l 2006. július 30-ig kifizetett segélyekr�l 
 
 
 
50/1. Interpelláció Szentendre, 2006. július 25-i testületi ülés 

Tárgya: Jól szervezett munka gyümölcse, avagy miért katasztrofális a 
közlekedési helyzet Pismányban.  

 
 

 
dr. Dietz Ferenc polgármester: röviden ismerteti az anyagot. 
 
Simonyi György képvisel�: nem fogadja el a választ – bár már elkészült a munka, illetve 
honnan lehet tudni, hogy hol készült el, illetve még hol lesz pótmunka. Problémásnak említi a 
Tátika utcát, Törökvölgyi utat. Nagy problémák vannak a közlekedés-szervezéssel.  

 
dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri szavazzanak. 

 
 

 Szavazás eredménye 
 

#: 1654   Száma: 2006.09.12/50/0/ 
Ideje: 2006.szept..12 20:15 
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszer� szavazás 
 
Tárgya:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 11 73,34 61,11 
Nem 2 13,33 11,11 
Tartózkodik 2 13,33 11,11 
Szavazott 15 100.00 83,33 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 3   16,67 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
dr. Bindorffer Györgyi Igen - 
dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 
dr. Dragon Pál Igen - 
Eszes Sándor Igen - 
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Fülöp Zsolt Igen - 
Hankó László Igen - 
Horváth Gy�z� Igen - 
dr. Kiss László Igen - 
Lakatos Pálné Igen - 
Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 
Zsigmondi Éva Igen - 
Simonyi György Nem - 
Szeg� Eta Nem - 
Magyar Judit Tart. - 
Zakar Ágnes Tart. - 
Benkovits György Távol - 
dr. Pázmány Annamária Távol - 
Wachsler Tamás Távol - 
dr. Dietz Ferenc polgármester: megállapítja, hogy a Képvisel�-testület a választ elfogadja.  
 
 
50/2. Interpelláció „Dietz nem enged a 48-ból!” garancialevél elvégzett feladatairól 
 
 
dr. Dietz Ferenc polgármester:   válaszában elmondja, hogy a téma nem interpellálható meg, 
mert nem a Képvisel�-testület adta a feladatokat, de ígéretet tett, hogy 15 napon belül válaszol 
a levélre.  
 
51. Egyebek 
 
 
Magyar Judit képvisel�: kényelmetlennek tartja az új helyét – a kamera miatt nem tudnak 
kimenni.  
 
Zakar Ágnes képvisel�: F�kertész Asszonynak küldött képeket, hogy 12 cm-nél vastagabb 
fákat is kivágtak. Kada-csúcsról kér tájékoztatást. Mely utcák lesznek kátyúzva?  
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: megköszöni a Képvisel�-testület és a Hivatal munkáját. Az 
ülést 20.42 órakor bezárja.  
 
 
 

K.m.f. 
 
 

 
 
 dr. Dietz Ferenc dr. Molnár Ildikó 
    polgármester         jegyz� 
 
 
 


