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Szám: 28/2006. 
 

JEGYZ�KÖNYV 
 

Készült  Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
2006. szeptember 22-én (pénteken)  08.15 órai kezdettel tartott  rendkívüli  ülésér�l 

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

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

 
Távol vannak: Wachsler Tamás képvisel� 
 

Hivatalból jelen van 
az ülésen:  dr. Molnár Ildikó jegyz�  és Szabó Géza aljegyz� 
 
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: a  Képvisel�-testület ülését megnyitja,  és egyúttal kéri a 
képvisel�ket, hogy kapcsolják be szavazógépüket. Próbaszavazást kér a jelenlét   
ellen�rzéséhez.     

 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1655   Száma: 2006.09.22/0/0/ 
Ideje: 2006.szept..22 08:21 
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszer� szavazás 
 
Tárgya:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 88.24 83.32 
Nem 1 5.88 5.56 
Tartózkodik 1 5.88 5.56 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
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Benkovits György Igen - 
dr. Bindorffer Györgyi Igen - 
dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 
dr. Dragon Pál Igen - 
Eszes Sándor Igen - 
Fülöp Zsolt Igen - 
Hankó László Igen - 
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 - 
Horváth Gy�z� Nem - 
Simonyi György Tart. - 
Wachsler Tamás Távol - 
 
 
dr. Dietz Ferenc polgármester:  a próbaszavazás után megállapítja, hogy a testület   17 f�vel 
határozatképes.    
A  rendkívüli ülésre kiküldött  meghívóban  3 napirendi pont   szerepel:  
1.  Beszámoló "A 2006. évi árvíz által önkormányzati tulajdonokban okozott károk 
helyreállítása" és az "Alkotmány úti pincebeszakadás  helyreállítása"      vis maior  pályázatok 
elszámolása, az  elszámolás nem megfelel�sége, és annak közvetlen következményei 
Szentendre Város Önkormányzata költségvetési helyzetére; 
2.    Fegyelmi eljárás megindítása  "A 2006. évi árvíz által önkormányzati tulajdonokban 
okozott károk helyreállítása" és az "Alkotmány úti pincebeszakadás  helyreállítása"  vis maior  
pályázatok formai hibákkal, majd nagy késéssel, ismételten  formai hiányosságokkal  történ� 
benyújtásával kapcsolatos felel�sség megállapítása céljából,  
3.  Egyebek 
Hozzáf�zi, hogy a 2. napirendi ponthoz ezidáig  írásos el�terjesztés nem érkezett.   
 
Radványi G. Levente  alpolgármester: a tárgyalás folyamán szóban fogják megadni a 
szükséges tájékoztatást és ugyancsak szóban tesznek  határozati javaslatot.   
 
dr. Molnár Ildikó jegyz�: az SZMSZ  szerint szóbeli el�terjesztést  csak egyszer�bb  
ügyekben lehet tenni,  de ahhoz  is szükséges a határozati javaslat  Jogi-, Igazgatási és 
Ügyrendi Bizottság  általi jóváhagyott  változatának  írásban történ� benyújtása. 
Ezt  az érvényben lev� SZMSZ 10.§ (2) bekezdése tartalmazza.  
(2) Egyszer�bb ügyekben, ahol az el�terjesztés hátterében álló motívumok közismertek, vagy 

egy téma ismételt megtárgyalása esetén szóbeli el�terjesztés is tehet�. A szóbeli 
el�terjesztéshez szabályszer� határozati javaslatot kell a kezdeményez�nek a testületi ülést 
megel�z�en írásban benyújtania a Jogi- Igazgatási és Ügyrendi Bizottság véleményével 
együtt, legalább olyan id�pontban, hogy az a testületi ülés megkezdésekor kiosztható 
legyen. 

 
Fülöp Zsolt képvisel�:  az ülés el�tt kiosztásra került egy beszámoló-kiegészítés.  
Ügyrendben javasolja, hogy  tartsanak 5 perc olvasási szünetet. 
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dr. Dietz Ferenc polgármester: támogatja  az ügyrendi javaslatot, melyet  szavazásra bocsát.  
 
 

 Szavazás eredménye 
 

#: 1656   Száma: 2006.09.22/0/0/ 
Ideje: 2006.szept..22 08:23 
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszer� szavazás 
 
Tárgya:  
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Benkovits György Igen - 
dr. Bindorffer Györgyi Igen - 
dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 
dr. Dragon Pál Igen - 
Eszes Sándor Igen - 
Fülöp Zsolt Igen - 
Hankó László Igen - 
Horváth 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 - 
Wachsler Tamás Távol - 
 
dr. Dietz Ferenc polgármester:  a  Képvisel�-testület a szünetre vonatkozó ügyrendi 
javaslatot elfogadja.   
 
A Képvisel�-testület  08.24 órától  rövid szünetet tart. 
       
dr. Dietz Ferenc polgármester:   a Képvisel�-testület ülése folytatódik, a képvisel�k száma 
17 f�, a testület határozatképes.   
Az imént elhangzott törvényességi észrevételt figyelembe véve javasolja, hogy a napirendi 
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pontok  napirendre vételér�l külön szavazzanak.  Meg kívánja jegyezni, hogy az 1. számú  
pont napirendre  vételét   sem tartja helyesnek. Indokai a következ�k: az elmúlt testületi 
ülésen közös megegyezéssel úgy döntöttek, hogy  a választási kampányid�szakban  már nem 
tárgyalnak olyan el�terjesztést, amely  befolyásolhatná a kampányt. sajnos ez mégis 
bekövetkezett,  továbbá  az ügy még nincs lezárva.  Két szakbizottság már megtárgyalta a 
pályázatot, az  ezzel foglakozó Területfejlesztési  Kht.  viszont  még nem.  A jogi érveléseket 
pedig haladéktalanul meg kívánják küldeni a  Magyar Államkincstárnak, (továbbiakban: 
MÁK).    
Ha ennek ellenére a testület mégis  tárgyalni kíván az ügyben, úgy  sorrendben  bocsátja 
szavazásra a napirendi pontokat. El�tte megadja a szót Magyar Judit képvisel�nek.   
 
Magyar Judit képvisel�:   a 2-es napirendi ponthoz azért  nem készült írásos anyag, mert  
kevés volt az információ,  nem volt olymérték� a tájékoztatás, hogy az elégnek bizonyult 
volna  az írásos el�terjesztés elkészítéséhez, a fegyelmi eljárás elindításához. Céljuk sem az 
volt,  csupán ki szerették volna deríteni  mi zajlik.  Ezért nem készült el az el�terjesztés,  
minek következtében javasolja  a napirendr�l való levételét.  
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: még nem került sor a napirendre felvételére, így a 
visszavonás  célszer�.   
 
Magyar Judit képvisel�:  visszavonja az el�terjesztést.  
 
dr. Dietz Ferenc polgármester:  ennek megfelel�en  csupán  két  napirendi pont maradt,   az 
eredeti 1.  és a 3. napirendi pont, mely a 2. sorszámmal kerül felvételre.   Ennek megfelel�en a 
napirend a következ�képp alakul:  
1.  Beszámoló "A 2006. évi árvíz által önkormányzati tulajdonokban okozott károk 
helyreállítása" és az "Alkotmány úti pincebeszakadás  helyreállítása"      vis maior  pályázatok 
elszámolása, az  elszámolás nem megfelel�sége, és annak közvetlen következményei 
Szentendre Város Önkormányzata költségvetési helyzetére; 
2.    Egyebek 
 
Radványi G. Levente  alpolgármester: javasolja legalább tájékoztató  jelleggel beszéljenek 
a pályázat sorsáról.  Pontosan azért, mert politikai téma lett.  Nem megalapozottan a tárgytól 
és a tényekt�l eltér�en  ment ki olyan irat, információ,  amit  mindannyiuk érdekében tisztázni 
szükséges. Polgármester Úr a testületi ülést megel�z�en a Szentendre és Vidékében, valamint 
a honlapon is adott ki  közleményt, prejodikálva bizonyos információkat. Szükségszer� 
ezekr�l tényszer�en beszélni, hogy a testületi ülésen  belül tisztázódjanak bizonyos kérdések. 
Valóban átment  "kampány-dologba"  szándékuk ellenére. 
  
Magyar Judit képvisel�:  egyetért Alpolgármester Úrral,  valóban kampányba ment át, de ez 
nem az �  szándékuk volt. Nem a  baloldal kezdeményezte. � személy szerint mint képvisel� 
és mint a Költségvetési,  Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság elnöke a bizottsági   
ülésen vetette fel  el�ször, hogy vizsgálják meg a vis maior pályázatok benyújtásának 
körülményeit.   Azt követ�n tette  ezt,   hogy  az elmúlt testületi ülésen került  napvilágra az 
ügy, ami szeptember 12-én volt. A képvisel�k viszont egészen október 1-ig  vannak 
hivatalban.   Semmiféle kampányra utaló intézkedést  nem  tettek,  nem adtak ki szórólapot,  
és azon kívül, hogy  a rendkívüli testületi ülésre utaló felhívást megjelentették az újságban, 
nem kezdtek negatív kampányba. Ezzel szemben most �ket éri a vád, holott nem  a bal oldal 
kezdeményezte  a  kampányt, hanem a Polgári Koalíció.   Mindenképpen el kívánta mondani, 
hogy a jegyz�könyvben szerepeljen.       
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dr. Dietz Ferenc polgármester:  nem kíván belemenni a  részletekbe, de megjegyzi,    
mindkét oldalról  került megjelenésre   anyag a Szentendre és Vidéke  lapban.  
Miután tudomására jutott, hogy a   honlapon szerepel a   cikk, intézkedett a levételér�l.    
Megjegyzi, az érvényben lev�  SZMSZ  alapján  az el�terjeszt�nek  indokolás mellett  
jogában áll visszavonni a napirendi pont tárgyalását,  de nem  kíván élni  ezzel a jogával.  
 
 
Fülöp Zsolt képvisel�:   az imént elhangzott hozzászóláshoz kíván egy rövid megjegyzést 
tenni,  mert véleménye szerint  igenis  vannak az ügynek kampány elemei.   
 
Magyar Judit képvisel�:   az el�terjesztés  képvisel�i  indítvány volt, melyhez minden 
képvisel�nek   joga  van.   
 
dr. Dietz Ferenc polgármester:  szavazásra bocsátja  a napirendet.    
 

 Szavazás eredménye 
 

#: 1657   Száma: 2006.09.22/0/0/ 
Ideje: 2006.szept..22 08:40 
Típusa: Nyílt 
Napirend; Elfogadva 
Min�sített szavazás 
 
Tárgya:  
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 14 82.35 77.77 
Nem 3 17.65 16.67 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Benkovits György Igen - 
dr. Bindorffer Györgyi Igen - 
dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 
Eszes Sándor Igen - 
Fülöp Zsolt Igen - 
Hankó László Igen - 
Horváth Gy�z� 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. Dragon Pál Nem - 
dr. Kiss László Nem - 
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dr. Pázmány Annamária Nem - 
Wachsler Tamás Távol - 
     
 
dr. Dietz Ferenc polgármester:  a Képvisel�-testület  következ� napirendet fogadta el:  
 
 
 

NAPIREND: 
 

T á r g y :       E l � a d ó : 
 
1. Beszámoló "A 2006. évi árvíz által önkormányzati 

tulajdonokban okozott károk helyreállítása" és az 
"Alkotmány úti pincebeszakadás  helyreállítása"      
vis maior  pályázatok elszámolása, az  elszámolás 
nem megfelel�sége, és annak közvetlen 
következményei Szentendre Város Önkormányzata 
költségvetési helyzetére 
 

dr. Dietz Ferenc  
polgármester 

2. Egyebek 
 
 

 

 
 
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: ügyrendi javaslata, hogy a napirendi pontot ZÁRT ülésen 
tárgyalja a testület, tekintettel arra, hogy lezáratlan  ügyr�l van szó.  Szavazásra bocsátja  az 
ügyrendi javaslatot.   
 
Radványi G. Levente  alpolgármester:  ügyrendileg jelzi, nem ért egyet a Zárt ülés 
elrendelésére  vonatkozó  ügyrendi javaslattal.  
 
dr. Dietz Ferenc polgármester:   szavazásra bocsátja  a Zárt ülésre vonatkozó ügyrendi 
javaslatot.   
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1658   Száma: 2006.09.22/1/0/ 
Ideje: 2006.szept..22 08:43 
Típusa: Nyílt 
Rendelet; Elutasítva 
Min�sített szavazás 
 
Tárgya:  
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 7 41.18 38.89 
Nem 8 47.06 44.44 
Tartózkodik 2 11.76 11.11 
Szavazott 17 100.00 94.44 
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Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 
dr. Dragon Pál Igen - 
Fülöp Zsolt Igen - 
Horváth Gy�z� Igen - 
dr. Kiss László Igen - 
Lakatos Pálné Igen - 
dr. Pázmány Annamária Igen - 
Benkovits György Nem - 
dr. Bindorffer Györgyi Nem - 
Hankó László Nem - 
Magyar Judit Nem - 
Radványi G. Levente alpolgármester Nem - 
Simonyi György Nem - 
Szeg� Eta Nem - 
Zsigmondi Éva Nem - 
Eszes Sándor Tart. - 
Zakar Ágnes Tart. - 
Wachsler Tamás Távol - 
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képvisel�-testület nem  fogadta el a ZÁRT ülésre 
vonatkozó ügyrendi javaslatot.   
Az el�terjesztést el�zetesen megtárgyalta a  Jogi-, Igazgatási és Ügyrendi Bizottság  és a 
Költségvetési,  Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság is.   Ezután  került megvitatásra  a  
Képvisel�-testület elé. A Jogi-, Igazgatási és Ügyrendi Bizottság által hozott  határozati 
javaslat alapján az el�terjesztés tartalmazza az ott elhangzott érveket. A Jogi-, Igazgatási és 
Ügyrendi Bizottsággal egyetértésben javasolja, hogy  ne indítsák  meg az eljárást arra való 
tekintettel, hogy a Pest Megyei Területfejlesztési Tanács  nem döntött még a pályázat 
sorsáról. A Költségvetési,  Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság javaslata pedig arra 
vonatkozott, hogy   a  tárgyalásra  célszer�   meghívni a MÁK  képvisel�jét.  A meghívás 
megtörtént, jelenleg nincs tudomása arról, hogy a MÁK képviseletében   érkezett volna  
meghívott személy.  
 
dr. Dragon Pál képvisel�:  tájékoztatásul jelzi, hogy a Jogi-, Igazgatási és Ügyrendi 
Bizottság  az el�terjesztés napirendre vételét sem támogatta.  
 
Magyar Judit képvisel�: a Költségvetési,  Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság  
pénzügyi szempontból kívánt vizsgálódni.  A Jogi-, Igazgatási és Ügyrendi Bizottság  anyagát 
megkapták, de abban nem kompetensek. Pénzügyi vonatkozásban  csak részben tudtak 
tárgyalni a kérdésr�l,  kell�  visszajelzés hiányában. A tárgyalást  azzal zárták, hogy a  
Költségvetési,  Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság nem támogatta   határozati 
javaslatot, és  kérte  rendkívüli testületi ülés összehívását  és a MÁK képvisel�jének 
meghívását  az   ügy tisztázása végett.    
  
Benkovits György  képvisel�: a Jogi-, Igazgatási és Ügyrendi Bizottság elnökének 
tájékoztatója  lényegét tekintve pontos volt, de  kiegészítésre  szorul azzal, hogy a  bizottság 
1/3-2/3 arányban hozta ezt a döntését.  
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Az ülésen a napirendre vonatkozóan személy szerint a következ� indítványt tette: kerüljön  a 
Képvisel�-testület elé az  el�terjesztés  és a  Jogi-, Igazgatási és Ügyrendi Bizottság  elnöke 
legyen az el�terjeszt�. 
A  bizottság (1) igen (2) nem szavazattal a javaslatot nem fogadta el.   
Egyértelm�en megállapítható, hogy  több tévedés, határid� csúszás, stb.  történt. Mindezek 
ellenére a kialakult helyzetet, a megközelítést nem tartja helyesnek.    
 
Fülöp Zsolt képvisel�:  emlékezete szerint a Költségvetési,  Pénzügyi és 
Vagyongazdálkodási Bizottság  ülésén  Benkovits György  képvisel�  is megszavazta a 
végleges bizottsági határozatot, ami a végeredmény.  Itt a Képvisel�-testület ülésén 
lényegében a Jogi-, Igazgatási és Ügyrendi Bizottság  ülésén elhangzott érveket ismétlik el.   
A legfontosabb: mindannyiuk számára az a  cél, hogy a  pályázat eredményes elbírálás alá 
kerüljön  és a város  megkapja az összeget.   
 
Simonyi György képvisel�: a cél, hogy nyerjenek a pályázaton, de hangsúlyozza, azt nem 
lehet úgy tenni,  hogy szinte  "letámadják"  és  a szükségesnél jobban vonják felel�sségre a 
pályázat kiíróját.     
Kéri  képvisel�-társait, hogy  adják meg a szót  Gulyás József országgy�lési képvisel�nek, aki   
a Pest Megyei Területfejlesztési Tanács  ülésén is részt vett.  
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: a "letámadás"  kifejezéssel  nem ért egyet. Véleménye 
szerint a jogi érvényesítés nem letámadás, arra több példa is  szerepel.  
Kiosztásra került egy táblázat, benne szerepel  minden  fontos adat. (A jegyz�könyv  alább 
tartalmazza a  táblázatot)  
Kiolvasható bel�le, hogy a  hiánypótlás beküldése 2006.  július 25-én történt meg, itt a 
késedelem 8 napot jelent. 
Ugyanakkor nem szabad elfeledkezni arról sem, hogy a Pályáztató részér�l is történt két  
súlyos jogsértés.  A táblázat egyértelm�en tartalmaz minden id�pontot.  
 
A 2006. évi árvízzel kapcsolatban benyújtott vis maior pályázati dokumentáció 
kronológiája 
 
Kódszám: 1621/319/2006  
Pályázat témája: A 2006. évi árvíz által önkormányzati tulajdonokban okozott károk 
helyreállítása 
 

 Mi történt? Jogszabály szerint mikor 
kellett volna? 

Ténylegesen 
mikor 

történt? 

Késedelmes 
vagy 

határid�ben? 

Káresemény bejelentése 
 Káresemény bekövetkezte  
utáni 5 napon belül 

 
 

2006. április 
18-án történt 

határid�ben 

Pest Megyei 
Területfejlesztési Kht. által 
felvett helyszíni 
jegyz�könyv a 
káreseményr�l 

 

a bejelentést követ�en 
haladéktalanul, de legkés�bb 
10 napon belül kell felvenni a 
jegyz�könyvet, azaz április 
28.-ig 

 

Jegyz�könyv 
felvétele:  
2006. május 
8. 

 

10 nap 
késedelem a 
Pest Megyei 
KHT. részér�l 
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Pályázat benyújtása 
A jegyz�könyv 
kiállításának dátumától 
számítva 30 napon belül 
kell benyújtani a pályázatot 
a Pest Megyei 
Területfejlesztési 
Tanácsnak, azaz  
 
 

Pályázat   
benyújtása:  
2006. június 7. 
(feladóvevény) 

Határid�ben 
/A pályázat 
benyújtásával 
az 
Önkormányzat 
tartotta az 
el�írt 30 
napot/ 

Hiánypótlásra felszólító 
levél 
• 1 db kísér�levél 
• 2 pályázattal 
kapcsolatos hiánypótlásra 
történ� felszólítás 
(Alkotmány úti 
pincebeszakadás 
hiánypótlásra történ� 
felhívással egy borítékban 
érkezett) 

Benyújtást követ� 10 
napon belül lehet 
hiánypótlásra felszólítani, 
azaz június 16-ig 

Ténylegesen 
érkezett 
július 10-én 

Késedelem:  
24 nap a 
pályázatkezel� 
részér�l 

Hiánypótlás beküldése Jogszabály szerint 8 napon 
belül, azaz július 18-áig 

2006. július 
25.  
(csomagként 
feladható 
belföldi 
tértivevény + 
postai 
feladóvevény) 

Késedelmes: 
8 nap 
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A 2006. évi Alkotmány úti pincebeszakadással kapcsolatban benyújtott vis maior 
pályázati dokumentáció kronológiája 
Kódszám: 1621/334/2006  
Pályázat témája: Alkotmány úti pincebeszakadás helyreállítása 
Káresemény bekövetkezte: 2006. május 25. 
 

 Mi történt? Jogszabály szerint 
mikor kellett volna? 

Ténylegesen 
mikor 

történt? 

Késedelmes 
vagy 

határid�ben? 
Káresemény bejelentése 
 

 Káresemény bekövetkezte 
utáni 5 napon belül, azaz 
május 30-ig 
 

2006.  május 
29-én történt 

határid�ben 

Pest Megyei 
Területfejlesztési Kht. által 
felvett helyszíni 
jegyz�könyv a 
káreseményr�l 
 

a bejelentést követ�en 
haladéktalanul, de 
legkés�bb 10 napon 
belül kell felvenni a 
jegyz�könyvet, azaz 
június 08-ig 

Jegyz�könyv 
felvétele:  
2006. június 
27-én 
 

19 nap 
késedelem a 
Pest Megyei 
KHT. részér�l 

Pályázat benyújtása 
A jegyz�könyv 
kiállításának dátumától 
számítva 30 napon belül 
kell benyújtani a 
pályázatot a Pest 
Megyei 
Területfejlesztési 
Tanácsnak, azaz július 
26-ig 

 

Pályázat 
benyújtása:  
2006. június 
22. 
(feladóvevény
) 

Határid�ben 
/A pályázat 
benyújtásával az 
Önkormányzat 
tartotta az 
el�írt 30 napot/ 

Hiánypótlásra felszólító 
levél 
• 1 db kísér�levél 
• 2 pályázattal 
kapcsolatos hiánypótlásra 
történ� felszólítás (árvíz vis 
major pályázattal 
kapcsolatos  hiánypótlásra 
történ� felhívással egy 
borítékban érkezett) 

Benyújtást követ� 10 
napon belül lehet 
hiánypótlásra 
felszólítani, azaz július 
02-ig 

Ténylegesen a 
hiánypótlás 
érkezett  
július 10-én 

Késedelem:  
8 nap a 
pályázatkezel� 
részér�l 

Hiánypótlás beküldése Jogszabály szerint 8 
napon belül, azaz július 
18-áig 

2006. július 
25.  
(csomagként 
feladható 
belföldi 
tértivevény + 
postai 
feladóvevény) 

Késedelem: 8 
nap 
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További, a pályázatot érint� levelezés, ill. események 
 
 
 

„Nem hivatalos” információ az elutasítás 
tényér�l  

2006. szeptember 12.  
képvisel�-testületi ülés 
 
 

Méltányossági kérelem, ill. tájékoztatás 
megkérése 
• Szabó Imre, Pest Megyei 
Területfejlesztési Tanács elnöke (exp. 2006. 
szeptember 13.) 
• Dombóvári Ottó, Pest Megyei 
Közigazgatási Hivatal vezet�je 
• Szabóné Nagy Mónika, Pest Megyei 
Területfejlesztési KHT. CÉDE-keretek 
ügyintéz�je 

2006. szeptember 13. 

Kuszák Miklós, Pest Megyei 
Területfejlesztési Kht. ügyvezet� igazgató 
tájékoztatása 

2006. szeptember 15. (érkezett faxon) 
( levélben 2006. szeptember 21-én érkezett 
meg) 

Pest Megyei Területfejlesztési Kht-nak a 
„Vis maior támogatások ügyében” általunk 
írt jogi érvelések megküldése 

2006. szeptember 18. 

MÁK meghívása az Önkormányzat 
részér�l a 2006. szeptember 22-i képvisel�-
testületen való részvételre 

2006. szeptember 21. (levélben és faxon) 

Szabó Imre, Pest Megyei Területfejlesztési 
Tanács elnökének tájékoztatása   

2006. szeptember 21.  
(postán feladták 2006. szeptember 19.) 

 
dr. Dragon Pál képvisel�:  úgy véli, miután a Jogi-, Igazgatási és Ügyrendi Bizottság  tett 
egy kiegészítést is az anyaghoz,  és abban szerepel, hogy  a pályáztató  még nem  döntött a 
pályázat sorsáról,  így okafogyottá vált  a téma.  Nincs veszve semmi, újra tárgyalják a 
pályázatokat,  döntés hiányában felesleges tárgyalni az ügyet   a mai ülésen. 
  
Radványi G. Levente  alpolgármester:  kérdést intéz Kammerer  Zsófia  pályázati 
referenshez:  a hiánypótlási felszólítás megérkezése  el�tt folytatott-e  beszélgetést  (akár 
telefonon) a MÁK valamely képvisel�jével?  
 
Kammerer Zsófia  EU pályázati referens:  a MÁK-kal  minden egyes pályázat benyújtása 
után történik egy informális telefonon történ� egyeztetés, amir�l  nem készül írásos  
jegyz�könyv.   
 
Radványi G. Levente  alpolgármester: konkrétan  a szóban forgó két pályázattal 
kapcsolatban is történt-e  hasonló  tájékoztatás július 11-e el�tt?  
 
Kammerer Zsófia  EU pályázati referens:  igen, járt bent az üggyel kapcsolatban   MÁK-
nál. A cél az volt, hogy  megismerje a pályázati dokumentációt.  
 
Radványi G. Levente  alpolgármester:   mivel személyes megtámadtatása történt, miszerint  
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esküjét megszegve tett lépéseket, engedélyt kér a hosszabb lélegzet� hozzászólás 
megtételéhez. Kijelenti a testület el�tt, hogy  a pályázat kés�n  történ� benyújtására vonatkozó   
információt a  testületi ülés  napján kapta. Következésképp rágalom azon állítás, hogy arról 
hónapok óta  tudomása lett volna.  
Megjegyzi, ha a szeptember 12-i ülésen  nem jelentette volna  be a hírt, akkor hol tartanának 
most?  
A kronológia szerinti történések: a Városházára  július  10-én érkezett meg dr.  Farkas Zoltán 
levele, mely a 8 napon belüli hiánypótlásra szólítja fel a Hivatalt. Tértivevény igazolja a 
beérkezést.   
Az utána   található adatlapon  2006. VII. 21-e a dátum, melyet    Virágh  János, majd   
Kammerer  Zsófia  is ellátott a  szignójával.  Felmerül a kérdés, hogy ki látta el szignóval a 
másolaton látható adatlapokat, mert ellentmondás alakult ki.  
 
dr. Molnár Ildikó jegyz�:  eloszlatva a félreértéseket sorra veszi a kiszignált iratokat:  a 
szóban forgó  iratot Polgármester Úr a Jegyz� felé  szignálta  VII. 10-én, amely aznap fel is 
került a Jegyz�i Titkárságra. Az   általa ráírt dátum, a VII. 17-e  nem a szignálás dátuma, 
hanem az általa az ügyintéz�  felé jelzett  végrehajtási határid�t jelenti.  A kiadott anyagban 
látszik a postakönyvi melléklet is, amely  szerint Kammerer  Zsófia  részére  VII. 12-én a 
jegyz�i szignálást követ�en az Iktató  átadta az iratot. Az Iktatóbeli sorszáma a  2236-os.  
Ebben az ügymenetben a Polgármesternek nincs felel�ssége.   
 
Radványi G. Levente  alpolgármester:  az aláírások  tisztázása  megtörtént, továbbmenve:  
ez év július 10-én beérkezett az anyag a polgármesteri titkárságra, mely azt követ�en  
felkerült a jegyz�höz, majd  megkapta Kammerer  Zsófia is.    
Ismételten rögzítve a tényeket: Jegyz� Asszony kiszignálta, hogy VII. 17-i határid�s az anyag,  
mely ügyben   Kammerer  Zsófiának   kell intézkednie.  
A következ� kiosztott anyag  a Pest Megyei  Területfejlesztési  Tanács  Szabó Imre Elnök 
részére küldött méltányossági kérelem, melynek 2. bekezdésében szerepel a  további 
kronológia.  Ebben olvasható: "A pályázatot    2006. június 7-én nyújtotta be a Népjóléti Iroda 
munkatársa. A pályázattal kapcsolatos hiánypótlást 2006. július 10-én kaptuk kézhez."  
Olvasható, hogy a  Polgármester korrekt segítséget kér   Szabó Imre Elnökt�l,  ahol a 
dátumok is rendben szerepelnek. Hangsúlyozza, a beszámoló-kiegészítés címmel kiosztott 
mellékletben  a 2. oldalon szerepel a "Hiánypótlás beküldése: 2006.  július 25."  A  
tértivevény szerint a könyvelt tétel  dátuma  július 26-a.  
Az ok, amiért  ezt ilyen részletesen elemzi, az, hogy személy szerint �t érte  nagy 
nyilvánosság el�tt   rágalmazás,  amit visszautasít.  
A  következ� részt  külön gonddal  kéri jegyz�könyvezni.  A kérésnek eleget téve az 
elhangzottak  szószerinti jegyz�könyvezése következik:     
"hagy mondjam azt,  hogy engem  egy dolog  vezérel ebben az esetben,   ahogy annak idején  
az árvíznél - azt hiszem senki nem cáfolhatja meg,  hogy ha valaki ott volt végig, és adott 
esetben hozott döntéseket,  és fáradtságot nem t�rve  dolgozott Szentendréért,  az többek 
között az én személyem. Ezt követ�en ezt leírni ilyen szép patetikus  hangvétellel, hogy 
hasonlóan, mint az árvíz, ugyanolyan fenyegetettség  sújtja  Szentendrét. Akár általam. Elég 
érdekes. Ezek szerint hasonló lendületem van, mint az árvíznek és nagyon természet feletti 
er�vel rendelkezem. De mindenesetre egy nagyon érdekes megfogalmazás magyarul 
méltatlan magatartással, esküszegéssel vádol,  aláírással a város  Polgármestere, a  
Polgármester jelölt, következésképpen kampányol. Kérném Önöket vegyék el� azt a levelet, 
amelyik a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei  Regionális Igazgatósága 
Államháztartási Iroda vezet�jéhez, dr. Farkas Zoltán úrhoz szól. Ügyiratszám: 172-2/III. 
Ügyintéz�: Virágh János, Kammerer   Zsófia.  Gondolom mindenki megtalálta. Szeretnék itt 
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fölolvasni  - Önök is tudnak természetesen, de én  szeretnék ragaszkodni  bet�híven.   
Tisztelt  Irodavezet� Úr!  
Szentendre Város Önkormányzata  pályázatot nyújtott be "2006. évi árvíz által önkormányzati 
tulajdonokban okozott  károk helyreállítása"  céljából    a vis maior keretre.  Ugyanez van 
természetesen árvíz témában is.  A pályázat  hiánypótlásra való felszólító levelét 2006. július 
17-én kaptuk kézhez. A hiányos dokumentumokat 8  napon belül  július 26. pótoltuk.  
Köszönöm segít� együttm�ködését és kérem a pályázatunk pozitív elbírálását!      
Szentendre 2006. július 25.  
Az el�bb felolvastam  Szabó Imre úrhoz intézett levelet,  ahol egy méltányossági kérelmet 
nyújtottunk be. emlékeztetem Önöket, július 10-én kaptuk kézhez. Aláírás dr. Dietz Ferenc. 
Ezen a levélen július 17-én  kaptuk kézhez. A dokumentumokat 8 napon belül  július 26-án 
pótoltuk. Tisztelt  Képvisel�-társak! Engem a Polgármester Úr  megvádolt azzal, hogy 
méltánytalanul járok el a várossal szemben. � pedig Önök el�tt is és mindenki el�tt írásba 
adja, hogy hazudott. Így  szó szerint.   Hiszen � írta alá ezeket a dokumentumokat és  így 
küldjük el a Magyar Államkincstárnak.  Kérdezem én: vajon a Magyar Államkincstár  azt 
követ�en, hogy méltányossági kérelemmel fordulunk - amit teljesen helyeslek, azt is 
helyeslek, hogy ha találunk jogi kifogást,  támadjuk meg és  próbáljuk orvosolni,  de elég 
érdekes, hogy ha egy picit is odafigyel valaki, olyan dátumokat és olyan ütközéseket talál 
Szentendre Város felel�s vezet�je által, ami enyhén szólva nem fedi a valóságot. Ezt követ�en 
én kikérem magamnak mégegyszer a vádaskodást, és rögzítem mégegyszer azt,  hogy a 
Polgármesterünk jobbik esetben figyelmetlenségb�l aláírását adta  valótlan dolgokhoz. Ezt 
követ�n természetesen én nem szeretnék további kommentárt f�zni ehhez, majd csak 
tárgyszer�en hozzászólni."     
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: a hivatkozás szerint  Alpolgármester Úr  csak a testületi 
ülésen szerzett tudomást a  késér�l. Ezt a tényt � nehezen tudja elfogadni. A dátumokkal 
kapcsolatban  kéri Kammerer Zsófia  segítségét, mert az anyagot � készítette el�.  
A méltányossági kérelem az ülés másnapján készült, azt  tartalmazza, amit  a Hivatal másnap  
összegy�jtött az üggyel kapcsolatban.  A  szignálás egyértelm�vé teszi az eseményeket. 
Ismétli, a  bejelentést követ�en  másnap már a Pest Megyei Területfejlesztési  Tanácshoz 
fordult. 
  
Kammerer Zsófia EU pályázati referens: az idézett  kísér� levelet � készítette, a 
dátumokat, megjegyzéseket  � írta rá. A megkapott dokumentumon a július 17-e szerepel, 
mint elintézési határid�. Ezt a dátumot nézte az érkezés dátumának és ehhez képest,  onnantól 
számította a 8 napot a hiánypótlási dátumként. 
  
dr. Dietz Ferenc polgármester: hozzáteszi,  korábban ilyen nem fordult el�, mert az összes 
anyag, ami csak elé került, dupla sz�r�n  keresztül  ment ki az illetékes irodára.  
Dátumbélyegz�vel  és  irodavezet�i illetve referensi  ellenjegyzéssel ellátva,  hisz napi 50-100 
irat kerül elé.   Az  iratok tartalmi lényegével minden esetben tisztában  van, de az 
elképzelhetetlen, hogy minden egyes mondatot átolvasson.   
 
Magyar Judit képvisel�:  számára meglep� az, amit most  hallott. Ha a dátumokat nézik, 
érthetetlen, hogy hogyan lehetett ráírni a   8 napon belüli hiánypótlást? Ha  Kammerer Zsófia 
július  12-én vette át a felszólító levelet, akkor  hogy írhatta el a dátumot? Érthetetlen az is,  
hogy ha már  júliusban tudták, hogy  csúszás van,  miért ilyen kés�n ment  ki a hiánypótlás?   
Történtek  közben egyeztetések?   Egyetért Simonyi György képvisel�-társával abban, hogy 
ilyen hangvétel� levelet nem szabad kiküldeni a Magyar Államkincstárnak.  Veszélyeztetik a 
további  esélyeket.  Az nem mentesít senkit, ha  a MÁK-nál  hibáztak.  Kérdezi Kammerer 
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Zsófiától, hogy a hiánypótlásról folytak-e szóbeli  egyeztetések?  Úgy véli, nem volt igazi 
gazdája a pályázatnak.   
 
dr. Dietz Ferenc polgármester:  válaszol  a felvetett észrevételekre. 2 csatorna adott:  
- informálás csatorna,  ahol  megkeresnek minden érintettet.  
- formális  csatorna, ahol a jogi lépések el�készítése történik.  
Emlékezteti  Képvisel�-társait, hogy épp az Uniós pályázatok elkészítésére vonatkozóan   
született határozat  az elmúlt  ülésen,  hogy hatékonyabban lehessen a pályázatokon indulni.  
dr. Molnár Ildikó jegyz�: ismétli, hivatalos dokumentumra hivatkozva sorolta fel a 
dátumokat.  
 
Benkovits György  képvisel�:  szintén a szóban forgó két dátumot jelölte be. Amennyiben  
az ügy jogorvoslatot von  maga után, arról tudvalev�, hogy  hosszan tart, kés�n lesz bel�le 
pénz.  
Úgy véli, a  jöv�ben nagyobb figyelemmel kellene kísérni  pályázatok sorsát,   f�leg ha 
nagyobb összegr�l  szól. Úgy t�nik,  nem a súlyának megfelel�en  kezelik az ügyet.  
Tapasztalata  szerint pedig információt addig nem okos dolog kiadni, ameddig nem 
gy�z�dtünk meg annak valódiságáról. 
 
dr. Dietz Ferenc polgármester:  összegezve az iratkezelésre vonatkozó szabályokat -  több 
óvintézkedést vezetett be: az irodavezet�k, referensek ellenjegyzését, a Hivatalban  
postakönyv m�ködtetését, mely  minden iratmozgást  nyomon követ.   
A  Jogi-, Igazgatási és Ügyrendi Bizottság ülésén a jogi lehet�ségek  kerültek megvizsgálásra.   
 
 
dr. Bindorffer Györgyi  képvisel�  távozik az ülésteremb�l, a jelenlév� 
képvisel�k száma: 16 f�.   
 
 
Simonyi György képvisel�: Polgármester Úr és Benkovits György  véleményével is egyetért. 
Addig, ameddig nem érkezik visszajelzés arra vonatkozóan, hogy a  hiánypótlás megfelel� 
volt-e,  addig  nem  lehetnek nyugodtak. Továbbra is azon kell lenni, hogy a pályázati 
kiírásnak  minden tekintetben   maximálisan megfeleljenek. A 100 M Ft nagyon nagy összeg,  
a Polgármesternek is különös gonddal kell követnie az eseményeket, amire  lehet�sége van a  
két f�s titkárságán, vagy a tanácsadóján keresztül is.   Nem tudja elfogadni azt a kifogást a 
Polgármester részér�l, hogy  arra a  dolgozóra háruljon a felel�sség, aki  csak pár hónapja 
dolgozik a Hivatalban  és az ügymenetet sem ismeri teljes mértékben.  
 
dr. Dietz Ferenc polgármester:  jelzi képvisel�-társának, hogy a nyílt ülésre való tekintettel  
csak olyan információk kerüljenek megtárgyalásra, ami nem sérti az érdekeket.  Azzal 
egyetért, hogy  tájékoztassák a nyilvánosságot, hisz a Szocialista frakció már megjelentette az 
információt  a Szentendre és Vidéke  újságban.   
 
Hankó László  képvisel�:  a beszámolóban   szerepl�  felsorolás  nem a tényeknek 
megfelel�,  az információk  elhangzását nem felsorolás szer�en kellett volna megtenni, 
félreértésre ad okot, amit aláírt a Jegyz� Asszony és a Polgármester. Mivel kampányjelleget 
öltött ebben a formában, ezért  elfogadhatatlannak tartja.      
Továbbá visszautasítja azt is, hogy a Radványi G. Levente  által felolvasott levélr�l 
tudomásuk lett volna, s�t  a mai napig nem látta a dokumentumot.  
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Radványi G. Levente  alpolgármester: válaszában  a szóban forgó  augusztus 1-i keltezés�  
levelet  szeptember 12-én kérte le az ebédid�ben.  
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri Alpolgármester Urat, hogy  olyan ügyekbe ne menjenek 
bele,  aminek elbírálása  a Választási  Bizottságra tartozik.  
 
Radványi G. Levente  alpolgármester:  úgy véli, miután  el�terjesztésben, sajtóban és 
szórólapon megjelent, Polgármester által aláírt közleményben személyesen vádolt meg 3  
baloldali személyt, ezért szót kell ejteni róla. Az etikának  az ülésteremben is  érvényesülnie 
kell. Felhívja a figyelmet arra is, hogy  Kammerer  Zsófia abban az id�ben a  "Szentendre  
éjjel-nappal" rendezvény szervezésén  dolgozott,  másik  kollega   vette át a folyamatban lev�  
ügyeit.  A beosztottakban meg kell bízni, de  ha  netán figyelmetlenség történik,  az  a 
személy is felel�s érte, aki aláírta a dokumentumot.  Összefoglalva:  tiltakozik az �ket ért 
gyanusítgatásokért,  a valótlantól eltér�  állításokért.  
 
Lakatos Pálné és Zsigmondi Éva képvisel�k  távoznak az ülésteremb�l, a 
jelenlév� képvisel�k száma: 14 f�.   
 
dr. Dietz Ferenc polgármester:  konkrét kérdést intéz Alpolgármester Úrhoz:  szeptember 
12-én  reggel  kérdezett-e  bármit ezzel kapcsolatban köztisztvisel�t�l?  
 
Radványi G. Levente  alpolgármester:  a pincebeomlással kapcsolatos ügyben igen,  
megkérdezte Virágh Jánostól,  hogy  a m�szaki véleményezés rendben van-e?  
Az árvízzel kapcsolatban nem történt  információcsere. 
 
dr. Dietz Ferenc polgármester:  egyszerre  adták be a hiánypótlást,  a két ügyet együtt 
kezelték, a dátumok alapján is  ezt lehet megállapítani.  
A valótlanságra vonatkozó  imént  elhangzott állításokat � is visszautasítja,  meg kell 
vizsgálni az id�rendi sorrendet.  
  
Magyar Judit képvisel�:   ügyrendi javaslata szerint hallgassák meg Gulyás Józsefet, a Pest 
Megyei Közgy�lés Alelnökét majd azt követ�en zárják le a vitát.  
 
dr. Dietz Ferenc polgármester:  szavazásra bocsátja  az ügyrendi javaslatban els�ként 
elhangzott  javaslatot.   
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1659   Száma: 2006.09.22/1/0/ 
Ideje: 2006.szept..22 09:50 
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszer� 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 
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Távol 4   22.22 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
Benkovits György Igen - 
dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 
dr. Dragon Pál Igen - 
Eszes Sándor Igen - 
Fülöp Zsolt Igen - 
Hankó László Igen - 
Horváth Gy�z� Igen - 
dr. Kiss László Igen - 
Magyar Judit Igen - 
dr. Pázmány Annamária Igen - 
Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 
Simonyi György Igen - 
Szeg� Eta Igen - 
Zakar Ágnes Igen - 
dr. Bindorffer Györgyi Távol - 
Lakatos Pálné Távol - 
Wachsler Tamás Távol - 
Zsigmondi Éva Távol - 
 
dr. Dietz Ferenc polgármester:   a Képvisel�-testület   az ügyrendi javaslattal egyetért.    
 
Gulyás József,  a Pest Megyei Közgy�lés Alelnöke: el�rebocsátja, hogy eredetileg nem 
tervezte a  Képvisel�-testület ülésén való részvételt, de  a tények tükrében  mégis élni kíván a 
lehet�séggel.  
A Városháza ügyintézésével kapcsolatban nincs kompetenciája állást foglalni.  
Az árvízi védekezésr�l és az azzal összefügg� pályázatról volt tudomása, ugyanakkor a 
pályázati eljárást érint�   ügyintézés-menetr�l nem. Az anyag a múlt héten került elé a Pest 
Megyei Területfejlesztési Tanács ülésén, melynek  � maga is a  tagja.  A Város vezetését�l 
megkeresést azzal kapcsolatosan  nem kapott,  hogy bármilyen probléma adódott volna a 
pályázat elbírálása során.  
A Pest Megyei Területfejlesztési Tanács ülésének anyagát az ülést megel�z�en 7-8 nappal  
kapják kézhez, de jelzi, nem abból értesült a problémáról, hanem a szeptemberi  képvisel�-
testületi  ülés után. Ezt követ�en tájékozódott az erre vonatkozó el�terjesztésb�l, mely  a  Pest 
Megyei Területfejlesztési Tanács ülésére készült. Ismételten jelzi, nem volt tudomása az  
elszámolási problémákról,  ezért is  tartja felháborítónak, hogy �t magát is  támadás érte az 
ügyben.  
Az ügy  konkrétumai:  elmúlt hét szerdáján ülésezett a Területfejlesztési Tanács, ahol a döntés 
értelmében nem utasították el a pályázatot, mindaddig, ameddig Polgármester Úr      
megkeresésével  összhangban a MÁK-tól  választ nem kapnak. Az eredeti el�terjesztés 
alapján  a vonatkozó jogszabályokra hivatkozva feléjük az volt a  javaslat, hogy a pályázatot 
el kell utasítani.  Ellenben  a döntést nem hozta meg  a Területfejlesztési Tanács.   
Következ� lépésként alaposabb tájékoztatást kért a MÁK illetékesét�l.  Elöljáróban el kívánja 
mondani, hogy a Képvisel�-testület elé került beszámolóval ellentétben az ilyen típusú  
pályázatokat  nem 30 %-ban, hanem 100 %-ban szokta  támogatni a  döntéshozó.  A térségb�l  
Visegrád és  Budakalász  is   támogatásban részesült.   
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Számára az derül ki, hogy a MÁK felé   érdemes élni a jogi orvoslat adta lehet�séggel,  de 
példátlannak tartja, hogy a pályázat kiíróját támadja  a pályázó, és annak magatartására vezeti 
vissza  a saját hiányosságait és szabálysértéseit.  Tájékozódása során    világossá vált, hogy a 
MÁK munkatársa igyekezett méltányosan eljárni Szentendre Város Önkormányzatával és  
lehet�séget adott a hiánypótlásra külön felszólítás nélkül.  A határid� letelte el�tt, de a 
pályázat beadási határideje után a dokumentumokkal igazolt pótlás megtörtént, azonban ez 
még nem volt teljeskör�.   Miután a MÁK  észlelte a hiányosságokat,  azt követ�en  írt 
felszólító  levelet.  Úgy véli, ezeket a tényeket figyelembe véve a Városnak  nem    célszer� 
megtámadnia  a  MÁK  eljárást. Véleménye szerint ez a lépés nem teremt kedvez� helyzetet, 
ami után neki sem lesz lehet�sége arra, hogy méltányosságot kérjen a MÁK-tól,  segítve a 
várost.  Amennyiben a MÁK válaszol és  Szentendre Város Önkormányzatának igazat ad,  
akkor jószívvel szavazza meg a Területfejlesztési Tanács  tagjaként a pályázati elbírálást. Ha 
azonban  a    MÁK  ezzel ellentétes döntést hoz,  nem támogathat olyan pályázatot,    amely 
nem felel meg a  formai és az eljárási követelményeknek.  
 
dr. Dietz Ferenc polgármester:  észrevételezi, hogy az említett   jogi védekezés nem 
min�sül  támadásnak,  valamit a  30%-os összegszer�ségre vonatkozó  megállapítást  a 2002-
es adatok alapján mondta.  
 
Gulyás József,  a Pest Megyei Közgy�lés Alelnöke:  jelen esetben a pályázókat egy 
kivételével 100%-ban támogatta a Pest Megyei Területfejlesztési Tanács. Döntéseik 
megismerhet�ek, nem titkosak.    
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: köszöni  Gulyás Józsefnek, a Pest Megyei Közgy�lés 
Alelnökének az alapos tájékoztatást.  Szavazásra bocsátja  Magyar Judit  a vita lezárására 
vonatkozó ügyrendi javaslatát.  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1660   Száma: 2006.09.22/1/0/ 
Ideje: 2006.szept..22 10:01 
Típusa: Nyílt 
Egyszer� szavazás 
 
Tárgya:  
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 9 64.29 50.00 
Nem 4 28.57 22.22 
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 - 
Eszes Sándor Igen - 
Hankó László Igen - 
dr. Kiss László Igen - 
Magyar Judit Igen - 



 18 

dr. Pázmány Annamária Igen - 
Simonyi György Igen - 
Szeg� Eta Igen - 
Zakar Ágnes Igen - 
dr. Dragon Pál Nem - 
Fülöp Zsolt Nem - 
Horváth Gy�z� Nem - 
Radványi G. Levente alpolgármester Nem - 
Benkovits György Tart. - 
dr. Bindorffer Györgyi Távol - 
Lakatos Pálné Távol - 
Wachsler Tamás Távol - 
Zsigmondi Éva Távol - 
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képvisel�-testület  a vita lezárását indítványozó  ügyrendi 
javaslattal nem ért egyet.   
 
Benkovits György  képvisel�:  véleménye szerint a Jogi-, Igazgatási és Ügyrendi 
Bizottságnak épp az a   feladata, hogy az ilyen és ehhez hasonló témákban  útmutatást adjon.    
Egyértelm�vé vált, hogy a Hivatal  súlyos mulasztást követett el, amikor  tudva azt, hogy 6 
nap adott a hiánypótlásra, akkor  nem tette meg a szükséges intézkedéseket. Az ezzel járó 
felel�sséget  mindenkinek a saját beosztása mértékében kell vállalnia. 
Végül  úgy véli, a frakciót ért  megállapítások megalapozatlanok voltak.   
 
 
dr. Bindorffer Györgyi  képvisel� visszatér az ülésterembe, a jelenlév� 
képvisel�k száma: 15 f�.   
 
Radványi G. Levente  alpolgármester: felolvas egy sms-t  amely 2006. szeptember  12-én 
14 óra 42-kor érkezett a telefonjára.  
"a 295/2005. (XII.23.) Korm.rendelet  11.§ (1) bekezdésében  el�írt  8 napos határid� letelte 
után  és(!) csak részben tett eleget hiánypótlási kötelezettségének. No komment. Így van jól. 
Nem politika, 'vád' (érthetetlen  szó) sem kap, �k is késtek."  Erre az sms-re állt fel és ment ki, 
hogy plusz információhoz jusson.  
Megállapítható, hogy a történésekr�l nem volt el�zetesen  tudomása,  éppen ezért   a 
felel�sséget nem lehet áthárítani sem Magyar Juditra, sem Gulyás Józsefre, sem pedig �rá.  
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: ismételten  jelzi, a kampányt nem �k kezdték.  Hasonló 
esetben � maga nem ezt az eljárást választotta volna, azt  pedig  f�leg helyteleníti,  hogy az 
internetre felkerült. Ez pedig semmiképp nem volt  okos döntés.   
 
Magyar Judit képvisel�:  hangsúlyozza,  az internetre szeptember 15-én került fel, de nem 
�k tették fel. Ügyrendi javaslata szerint  fejezzék be a napirend vitáját.  
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátja  az ügyrendi javaslatot.    
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1661   Száma: 2006.09.22/1/0/ 
Ideje: 2006.szept..22 10:10 
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Típusa: Nyílt 
Határozat; Elutasítva 
Egyszer� szavazás 
 
Tárgya:  
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 7 46.67 38.88 
Nem 5 33.33 27.78 
Tartózkodik 3 20.00 16.67 
Szavazott 15 100.00 83.33 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 3   16.67 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Benkovits György Igen - 
Eszes Sándor Igen - 
Hankó László Igen - 
Magyar Judit Igen - 
Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 
Simonyi György Igen - 
Szeg� Eta Igen - 
dr. Bindorffer Györgyi Nem - 
dr. Dragon Pál Nem - 
Fülöp Zsolt Nem - 
Horváth Gy�z� Nem - 
dr. Pázmány Annamária Nem - 
dr. Dietz Ferenc polgármester Tart. - 
dr. Kiss László Tart. - 
Zakar Ágnes Tart. - 
Lakatos Pálné Távol - 
Wachsler Tamás Távol - 
Zsigmondi Éva Távol - 
 
dr. Dietz Ferenc polgármester:  a Képvisel�-testület  nem fogadta el az ügyrendi javaslatot.   
 
Fülöp Zsolt képvisel�: a Szentendrén zajló események rávilágítanak arra, hogy egy 
kisvárosban hogyan tudják leképezni az országos helyzetet.  
De! Bármelyik politikai oldalon álljon is a képvisel�, azt kell  szem el�tt tartania, hogy a 
pályázatot megnyerjék.  Szükséges bizonyos fokú önmegtartóztatás, ami  néha  okozhat  
politikai hátrányt is.  
Mindannyiuknak azon kell dolgozni, hogy a  pályázat sikeres legyen.  Nem a pártoknak fog 
hiányozni a pénz, hanem a városnak. 
 
dr. Dietz Ferenc polgármester:  továbbra is az a javaslata, hogy addig ne  indítsák meg az   
eljárást, ameddig   nem derül ki a Területfejlesztési Tanács döntése.  Elegend� lenne a 
határozati javaslat egyes pontja, miszerint a beszámolót elfogadja a Képvisel�-testület.  
 
Simonyi György képvisel�: kérése, hogy amint  lesz információ  a MÁK-tól,  a Polgármester 
tájékoztassa �ket a fejleményekr�l.  
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Magyar Judit képvisel�: nem ért egyet a  határozati javaslat 1. pontjával sem. Véleménye  
szerint meg kell várni  a MÁK válaszát  és annak függvényében lehet  tovább lépni. 
Azt követ�en szükséges  dönteniük és amennyiben indokolt, úgy induljon el egy bels� 
vizsgálat annak kiderítésére, hogy hol történt a hiba.    
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: kérdezi  Képvisel� Asszonytól, hogy ebben az esetben mi a 
konkrét határozati javaslata?    
 
Magyar Judit képvisel�:  ismétli,  szavazásra bocsáthatja  Polgármester Úr  a határozati 
javaslat  1. pontját de � nem fogja támogatni.  Ehhez még azt kívánja hozzátenni azt a 
kiegészítést, hogy a MÁK  levele után a Polgármester  tájékoztassa a Képvisel�-testületet és 
amennyiben szükséges,    kezdeményezzenek egy  bels� vizsgálatot.  Ezt a kiegészítést teszi a 
határozati javaslathoz.  
 
Radványi G. Levente  alpolgármester: elfogadja  a Polgármester  által elmondottakat. 
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: feszített kampány id�szak - ez az eljárás a kulcsszava.    
 
dr. Pázmány Annamária képvisel�: jelen helyzetben akkor cselekednek  helyesen, ha 
mindannyian a város érdekeit tartják  szem el�tt.  
 
Horváth Gy�z� képvisel�: a lakosság véleménye, hogy a szemben álló politikai nézetek 
helyett a város ügyeinek el�re vitelét kell  szorgalmazni.  
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: a határozati javaslathoz   Magyar Judit képvisel� asszonytól 
érkezett   módosító indítvány:  
- a Polgármester  haladéktalanul tájékoztassa a Képvisel�-testületet   a MÁK álláspontjáról.   
Szavazásra bocsátja  a módosító indítványt.  
  

Szavazás eredménye 
 

#: 1662   Száma: 2006.09.22/1/0/ 
Ideje: 2006.szept..22 10:19 
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszer� 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: 
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Benkovits György Igen - 
dr. Bindorffer Györgyi 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 - 
Simonyi György Igen - 
Szeg� Eta Igen - 
Zakar Ágnes Igen - 
dr. Dietz Ferenc polgármester Tart. - 
Lakatos Pálné Távol - 
Wachsler Tamás Távol - 
Zsigmondi Éva Távol - 
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: a     Képvisel�-testület a módosító indítványt támogatta.   
Szavazásra bocsátja  a határozati javaslat 1. pontját.   
Szentendre  Város Önkormányzat Képvisel�-testülete a 2006. évben  nyújtott  vis maior 
pályázatok aktuális helyzetér�l szóló beszámolót elfogadja.  
   

 Szavazás eredménye 
 

#: 1663   Száma: 2006.09.22/1/0/ 
Ideje: 2006.szept..22 10:20 
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszer� szavazás 
 
Tárgya:  
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 8 53.33 44.44 
Nem 6 40.00 33.33 
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 - 
Fülöp Zsolt Igen - 
Horváth Gy�z� Igen - 
dr. Kiss László Igen - 
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dr. Pázmány Annamária Igen - 
Zakar Ágnes Igen - 
Benkovits György Nem - 
Hankó László Nem - 
Magyar Judit Nem - 
Radványi G. Levente alpolgármester Nem - 
Simonyi György Nem - 
Szeg� Eta Nem - 
Eszes Sándor Tart. - 
Lakatos Pálné Távol - 
Wachsler Tamás Távol - 
Zsigmondi Éva Távol - 
 
dr. Dietz Ferenc polgármester:   a Képvisel�-testület     a következ� határozatot hozza:  
 

Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
247/2006. (IX.22.) Kt. sz. határozata: 

 
 
Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testülete:   

 

1. a 2006. évben  nyújtott  vis maior pályázatok aktuális helyzetér�l szóló beszámolót 
elfogadja. 

 
2. felkéri a  Polgármestert, hogy   haladéktalanul tájékoztassa a Képvisel�-testületet   a 
MÁK álláspontjáról. 

 
 
 

 
2. Egyebek 
 
 
Magyar Judit képvisel�:  az ülés alatt  megkereste �t   telefonon   egy szentendrei lakos, aki   
fel van háborodva a  kapott szóróanyagon.  
 
dr. Dietz Ferenc polgármester:   további hozzászólás nem lévén  köszöni a részvételt. Az    
ülést   10.23 órakor  bezárja.  
 
   
 
 

K. m. f. 
 
 dr. Dietz Ferenc dr. Molnár Ildikó 
 polgármester jegyz� 
 


