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Szám: 14/2006. 

JEGYZ�KÖNYV 
 

Készült  Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
2006. április 25-én (kedden)  09.15 órai kezdettel tartott   ülésér�l 

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

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

 
Távol vannak: dr. Fülöp Zsolt   képvisel� 
 

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,  Sz�cs 
Imréné irodavezet�k   

Tanácskozási joggal meghívottak: 
 
1-4. napirendi ponthoz:  Horváth Gusztáv a VSz. Rt. cégvezet�je 

5. napirendi ponthoz: Szabó Péter Mocca Negra Rt. vezérigazgató 

32. napirendi ponthoz: Takácsné Sz�k Mária   

 
dr. Dietz Ferenc polgármester: miel�tt megnyitja a Képvisel�-testület ülését,  kér egy 
próbaszavazást.  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1217   Száma: 2006.04.25/0/0/ 
Ideje: 2006. ápr. 25.  09:22 
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszer� szavazás 
Tárgya:  
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 88.24 83.33 
Nem 2 11.76 11.11 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
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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 - 
Hankó László Igen - 
Horváth Gy�z� Igen - 
dr. Kiss László Igen - 
Lakatos Pálné Igen - 
dr. Pázmány Annamária Igen - 
Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 
Simonyi György Igen - 
Wachsler Tamás Igen - 
Zakar Ágnes Igen - 
Zsigmondi Éva Igen - 
Magyar Judit Nem - 
Szeg� Eta Nem - 
Fülöp Zsolt Távol - 
 
dr. Dietz Ferenc polgármester:   megállapítja, hogy a testület   17 f� képvisel� jelenlétével 
határozatképes, a Képvisel�-testület ülését megnyitja.  
Miel�tt   rátérne a napirendi  pontok tárgyalására, kéri a jelenlév�ket, hogy fél perces néma 
felállással  adózzanak Farkas Tibor emlékének,  aki a napokban autóbalesetben  elhunyt.   A 
Jogi-, Igazgatási és Ügyrendi Bizottság  mellett m�köd� Közbiztonsági Munkacsoport 
tagjaként  m�ködött közre  a Képvisel�-testület  munkájában.  
Visszatérve a napirendi pontok tárgyalására, a  sorrendre vonatkozóan a következ�ket 
javasolja: két sürg�sségi indítvány került  kiosztásra az el�zetesen megküldött  
el�terjesztések  mellé.   
1. Sürg�sségi indítványként a  Családsegít� és Gyermekjóléti Szolgálatról szóló tájékoztatót 
javasolja megtárgyalásra, majd 2-ként a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
árvízkárok enyhítésére nyújtandó támogatásra vonatkozó megállapodás aláírásáról szóló 
sürg�sségi indítványt.   
A  napirendi pontok  közül  levételre javasolja  a következ�ket:    
a 3. sorszámmal jelzett "El�terjesztés a város közparkolói üzemeltetésének módozatáról" 
cím�t,  továbbá  
a 15. "El�terjesztés az önkormányzat tulajdonában álló bérlakások és helyiségek 
elidegenítésének feltételeir�l szóló …../2006. (…) Önk. sz. rendelet valamint az önkormányzat 
tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletér�l szóló 20/2003. 
(V. 15.) Önk. sz. rendelet módosításáról szóló …/2006. (…) Önk. sz. rendelet megalkotásáról" 
cím�t,  valamint   
a 21.  sorszámmal jelzett "El�terjesztés a Szentendre M�vel�dési és M�vészeti Intézményei 
alapító okiratának módosításáról"  szólót és  
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a 22.  számút, mely az "El�terjesztés a Szentendre M�vel�dési és M�vészeti Intézményei 
intézményvezet�jének öt éves megbízásáról szóló pályázat kiírásáról" szól, mert  az 
el�terjesztés még további tárgyalást igényel.   
Szavazásra bocsátja  az 1. sz.  sürg�sségi indítvány  napirendre vételét.  
  

Szavazás eredménye 
 

#: 1218   Száma: 2006.04.25/0/0/ 
Ideje: 2006.ápr..25 09:32 
Típusa: Nyílt 
Rendelet; Elfogadva 
Min�sített 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 - 
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 - 
Wachsler Tamás Igen - 
Zakar Ágnes Igen - 
Zsigmondi Éva Igen - 
Fülöp Zsolt Távol - 
 
   
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képvisel�-testület az 1. sz. sürg�sségi indítványt 
napirendre vette.  
Szavazásra bocsátja  a 2. sz. sürg�sségi indítványt. 
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Szavazás eredménye 
 

#: 1219   Száma: 2006.04.25/0/0/ 
Ideje: 2006.ápr..25 09:33 
Típusa: Nyílt 
Rendelet; Elfogadva 
Min�sített 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 - 
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 - 
Wachsler Tamás Igen - 
Zakar Ágnes Igen - 
Zsigmondi Éva Igen - 
Fülöp Zsolt Távol - 
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képvisel�-testület a 2. sz. sürg�sségi indítványt 
napirendre vette.        
 
dr. Bindorffer Györgyi  képvisel�: kéri Polgármester Urat, hogy hangosabban beszéljen a 
mikrofonba, és ismételje meg az utóbb elmondottakat.  
 
dr. Dietz Ferenc polgármester:   elismétli a 22. napirendi pontra vonatkozó tudnivalókat, 
mely a SZEMMI-vel kapcsolatos, majd szavazásra bocsátja  a napirendi pontok egészét.  
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Szavazás eredménye 

 
#: 1220   Száma: 2006.04.25/0/0/ 
Ideje: 2006.ápr..25 09:36 
Típusa: Nyílt 
Rendelet; Elfogadva 
Min�sített szavazás 
 
Tárgya:  
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 100.00 88.89 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 16 100.00 88.89 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
dr. 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 - 
Wachsler Tamás Igen - 
Zakar Ágnes Igen - 
Zsigmondi Éva Igen - 
Benkovits György Távol - 
Fülöp Zsolt 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 

 
 
 
 
 

1. Tájékoztató a  Családsegít� és Gyermekjóléti Szolgálatról 
 
 

dr. Dietz Ferenc 
polgármester 

2. Sürg�sségi indítvány Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának árvízkárok enyhítésére nyújtandó 
támogatásra vonatkozó megállapodás aláírása 
 

dr. Dietz Ferenc 
polgármester 

   
3. El�terjesztés Szentendre Város Önkormányzat és a VSZ Rt. 

között létrejött 2009. 12. 30-ig érvényes, a háztartási szilárd 
hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatás 
ellátására irányuló közszolgáltatási szerz�dés módosításáról, 
valamint a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos 
hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló, többször 
módosított 8/2004. (III. 1.) Önk. sz. rendelet módosításáról 
 

dr. Dietz Ferenc 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 

4. El�terjesztés Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-
testületének a belváros forgalmi rendjér�l, a fizet� parkolók 
rendjér�l, és a parkolási díjakról szóló…/2006. (…) Önk. sz. 
rendelet megalkotásáról 

El�terjesztés kiegészítés a belváros forgalmi rendjér�l, a 
fizet� parkolók rendjér�l és a parkolási díjakról szóló 
…/2006. (…) Önk. sz. rendelet módosításáról 
 
 

dr. Dietz Ferenc 
polgármester 

5. Tájékoztató a Városi Szolgáltató Rt. m�ködésér�l szóló 
vizsgálati jelentésr�l 
 

dr. Dietz Ferenc 
polgármester 

6. El�terjesztés a Mocca Negra Részvénytársaság által az 
11252 hrsz-ú 1005 m2 terület� közút megvásárlására tett 
ajánlat elfogadásáról 
 

dr. Dietz Ferenc 
polgármester 

 

7. El�terjesztés az Önkormányzat tulajdonában álló József utca 
6. szám alatti 8505 hrsz-ú sportpálya hasznosítására kiírt 
pályázat, valamint K�zúzó utcai 475/6 hrsz-ú sportpálya 
hasznosítására kiírt pályázatok eredményhirdetésér�l 

 
 

dr. Dietz Ferenc 
polgármester 

 

8. El�terjesztés a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztérium 
Minisztere 7/2006.(III. 14.) NKÖM rendelete alapján „art” 
mozi- hálózat fejlesztésének támogatásáról szóló pályázaton 
való indulásról 
 

dr. Dietz Ferenc 
polgármester 
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9. Tájékozató a fogorvosok elhelyezésének kérdésér�l 

 
 
 

dr.  Dietz Ferenc 
polgármester 

10. El�terjesztés Szentendre Város Önkormányzat 2005. évi 
költségvetésének végrehajtásáról és a 2005. évi 
pénzmaradvány jóváhagyásáról 
 
 

dr. Dietz Ferenc 
polgármester 

 

11. Tájékoztatás a 2006. április 1–jei hatállyal végrehajtott 
közalkalmazotti és köztisztvisel�i béremelés tárgy évi 
forrásáról  
 
 

dr. Dietz Ferenc 
polgármester 

12. Beszámoló a bels� ellen�rzés 2005. évi munkájáról 
 
 

dr. Dietz Ferenc 
polgármester 

13. Tájékoztató a Szentendrei Önkormányzat Képvisel�-testület 
számára a Széchenyi téren megvalósult kedvezményes 
lakásépítésr�l 
 
 

dr. Dietz Ferenc 
polgármester 

 

14. Tájékoztató a Barcsay Jen� Általános Iskola építési 
beruházásával kapcsolatban  
 

 

dr. Dietz Ferenc 
polgármester 

15. Tájékoztató a SZEI gazdaságossá tételére vonatkozó 
ütemtervr�l, valamint a 2005. évi ellen�rzési jelentésr�l 
 
 

dr. Dietz Ferenc 
polgármester 

16. El�terjesztés Szentendre Város zöldfelületeinek 
használatáról és védelmér�l szóló 34/2005. (X. 18.) Önk sz. 
rendelet módosításáról 

 

dr. Dietz Ferenc 
polgármester 

 

17. a) El�terjesztés Szentendre Város Önkormányzat Szentendre 
város Önkormányzatának Szervezeti és M�ködési 
szabályzatáról szóló, többször módosított 6/2003.(II.24.) 
Önk. sz. rendeletének módosításáról 
 
 
b) El�terjesztés Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-
testületének az önkormányzat vagyonáról és az 
önkormányzati vagyon feletti tulajdonosi jogok 
gyakorlásáról szóló 34/2003. (VI.18.) Önk. sz. rendelet 
módosításáról 
 
 

Radványi G. Levente 
alpolgármester 
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18. El�terjesztés Szentendre Város Képvisel�-testületének a 
képvisel�k, bizottsági elnökök és tagok, a tanácsnokok és 
kisebbségi szószólók tiszteletdíjáról szóló módosított 
10/2003. (III.18.) Önk sz. rendelet módosításáról 

 
 

dr. Dietz Ferenc 
polgármester 

19. El�terjesztés a polgármester, alpolgármester és 
munkacsoportok díjazásáról szóló 49/2003.(III.11.) Kt. sz. 
határozat 2. pontjának valamint a 81/2006.(III.23.) Kt. sz. 
határozat módosításáról  
 
 

dr. Dietz Ferenc 
polgármester 

20. El�terjesztés a 2006. éves összesített Közbeszerzési Terv 
elfogadásáról 
 
 

dr. Dietz Ferenc 
polgármester 

21. El�terjesztés a Szentendre, Boldogtanyai út 19. szám alatti 
túlépítkezés vonatkozásában földhasználati szerz�dés 
megkötésér�l  
Az Ötv. 12. § (4) bekezdés b) pontja alapján zárt ülés 
rendelhet� el! 
 
 

dr. Dietz Ferenc 
polgármester 

22. El�terjesztés Szentendre Szabadtéri Néprajzi Múzeum 
Közalapítvány, valamint a Szentendréért Közalapítvány 
alapító okiratának módosításáról 
 
 

dr. Dietz Ferenc 
polgármester 

 

23. El�terjesztés a Pap szigeti strand üzemeltetésére irányuló 
pályázati kiírásáról 
 
 

dr. Dietz Ferenc 
polgármester 

24. El�terjesztés Szentendre Város Önkormányzatának 
tulajdonában lév� hrsz-ú Parktábor környezetrendezése, 
hasznosítása tárgyában kiírt ötletpályázati eljárásban a 
Bíráló Bizottság munkájáról, valamint a tervpályázat 
eredményér�l 
 
 

dr. Dietz Ferenc 
polgármester 

25. El�terjesztés a „Virágos Magyarországért Környezetszépít� 
Verseny” címmel kiírt versenyfelhíváson való indulásról 
 
 

dr. Dietz Ferenc 
polgármester 

 

26. El�terjesztés a Szentlászlói út mentén fekv� 0270/1 hrsz-ú 
külterületi ingatlan felajánlásáról 
 

 

dr. Dietz Ferenc 
polgármester 

27. El�terjesztés 1956 Szentendrén cím� könyv kiadásának dr. Pázmány Annamária 
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támogatásáról 

 

 

Zakar Ágnes 
dr. Dietz Ferenc 
Horváth Gy�z� 

 
28. El�terjesztés Szentendre 023/66-67 hrsz-ú ingatlanok 

kisajátításának kérelmér�l 

Az Ötv. 12. § (4) bekezdés b) pontja alapján zárt ülés 
rendelhet� el! 
 

dr. Dietz Ferenc 
polgármester 

29. El�terjesztés a Szentendre 023/68 hrsz-ú ingatlan 
kisajátításának megindításáról 

Az Ötv. 12. § (4) bekezdés b) pontja alapján zárt ülés 
rendelhet� el! 
 
 

dr. Dietz Ferenc 
polgármester 

 

30. El�terjesztés Juhász Tibor dömörkapui lakásbérl� 
beruházásainak megtérítésér�l 
Az Ötv. 12. § (4) bekezdés b) pontja alapján zárt ülés 
rendelhet� el! 
 

dr. Dietz Ferenc 
polgármester 

31. El�terjesztés a Bükköspart 11171/2 és a Vad�r utca 6633/2, 
6633/3 hrsz-ú ingatlanok cseréjér�l 

Az Ötv. 12. § (4) bekezdés b) pontja alapján zárt ülés 
rendelhet� el! 
 
 

dr. Dietz Ferenc 
polgármester 

32. El�terjesztés a Szentendre belterület 3647 hrsz-ú – 
természetben Szentendre, Csillag u. 3647 hrsz-ú - és 3676 
hrsz-ú - természetben Csillag u. 4676 hrsz-ú -  ingatlanok 
közötti területcserér�l 
Az Ötv. 12. § (4) bekezdés b) pontja alapján zárt ülés 
rendelhet� el! 
 
 

dr. Dietz Ferenc 
polgármester 

33. El�terjesztés a Szentendre belterület 7500/2 hrsz-ú, -
természetben, Szentendre Alkony utcában található- ingatlan 
vételárának megállapításáról 
Az Ötv. 12. § (4) bekezdés b) pontja alapján zárt ülés 
rendelhet� el! 
 
 

dr. Dietz Ferenc 
polgármester 

 

34. El�terjesztés önkormányzati tulajdonú bérlakás 
hasznosításáról 
Az Ötv. 12. § (4) bek. a) pontja alapján zárt ülés! 
 
 

dr. Dietz Ferenc 
polgármester 

 

35. El�terjesztés az Oktatási Minisztérium által kiírt „a helyi 
önkormányzatok 2007. évi címzett támogatási igénybejelentéséhez el�írt 

dr. Dietz Ferenc 
polgármester 
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ágazati beruházási koncepciójához”  pályázaton való 
indulásról 
 

 

36. Tájékoztató az árvíz elleni védekezésr�l  
 

dr. Dietz Ferenc 
polgármester 

 
37. Interpellációk, kérdések 

 
 

 

38. Egyebek 
 
 
 
Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekr�l 
El�adó: dr. Dietz Ferenc polgármester   
 
 
Horváth Gy�z� képvisel�: a filmgyárral kapcsolatban megtudhatóak-e az újabb 
fejlemények?  
 
dr. Dietz Ferenc polgármester:  nem történt jelent�s el�relépés az utolsó  tárgyalások óta, a 
szakhatósági egyeztetések megtörténtek,  a tényleges munkák még nem kezd�dtek el.  Jelen 
pillanatban  a védett területen lev� növények áttelepítése  okoz gondot.  
 
Magyar Judit képvisel�: kérdezi Polgármester Úrtól, hogy  uszoda ügyben a beruházóval 
tartott megbeszélés mir�l szólt?  
 
dr. Dietz Ferenc polgármester:  a beruházás vezet�jével  folytatott tárgyalás lényegében 
tájékoztató jelleg� volt.   
 
Lakatos Pálné képvisel�:  az esetlegesen várható következ� árvízre gondolva  történtek-e 
el�készületek?  A lakóktól hozzá érkezett  visszajelzéseket tolmácsolva pedig megköszöni a 
Hivatal dolgozóinak az árvíznél  végzett munkát. � maga is naponta  volt lenn és 
személyesen tapasztalta, hogy mindenki er�n felül teljesített.    
 
dr. Dietz Ferenc polgármester:  az Önkormányzat és a Hivatal nevében is megköszöni 
Képvisel� Asszonynak az elismer� szavakat. A kés�bbiekben napirendre kerül még egy 
tájékoztató az árvízzel kapcsolatban.  Biztonsági okokból  a Casino mögött kiépített 
védvonalat és a Duna korzónál   rakott bordákat nem bontják el, mert  augusztusban még 
számítani lehet az úgynevezett "zöldárra".  Amint le lehet bontani ezeket, úgy szakaszosan 
meg lehet kezdeni  a végleges  gát építését. A zsákok elszállításáról megállapodtak a 
vállalkozókkal, az folyamatosan történik.  
 
Zsigmondi Éva képvisel�: kérdése a Pécsett  megalakult  Magyarországi Történeti Városok  
Szövetségére vonatkozik, a Szentendre Gyökerei  Hagyomány�rz� Baráti Társaság 
kapcsolatrendszert  szeretne  kialakítani  a  jöv�ben.   
 
dr. Dietz Ferenc polgármester:   10-12 város alapította meg a kölcsönös tapasztalatcsere  
reményében, hogy az egymás számára hasznos  információk,  ötletek  legoptimálisabb 
kihasználása érdekében. Megválasztották a vezet�séget, mely Gyula város lett. Szentendre 
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pedig a Felügyel� Bizottságban kapott feladatot. A városmarketingre  vonatkozóan javasolta 
egy  �sszel megrendezésre kerül�  konferencia lehet�ségét.   
 
Simonyi György képvisel�: a tavaszi nagytakarítás megszervezésébe hiba csúszott, 
Pismányban nem látta sikeresnek.  Kérdezi, hogy a  Progress Rt. -re visszatérnek-e még?  
Valamint kérdezi, hogy a   Gondolat Televízió  miért nincs jelen? 
 
dr. Dietz Ferenc polgármester:  a tavaszi nagytakarítás egyes  városrészeken  sikeresnek 
mondható, voltak olyan területek, ahol kevesebben vettek részt.  Ennek egyik indoka az 
éppen abban az id�ben kezd�d� árvíz,  ami keresztül húzta az el�zetes terveket, hiszen az 
er�sebb fizikumú  lakosságot a  gátra irányították.  Kéri a képvisel�ket, hogy szervezzenek 
egy újabb takarítást a közeljöv�ben, ami a választási plakátok eltakarítására vonatkozna 
f�képp.   
Barcsay ügyhöz kapcsolódó válasza - sok hiányosságról érkezett beszámoló, melyet újabb 
szemle követett, miután  jegyz�könyvben rögzítették a hibák javításának határidejét.  
Arra jelen pillanatban nem tud választ adni, hogy a  Gondolat Televízió  miért nincs jelen, de 
rákérdeznek a szünetben a távolmaradás okára.  
 
dr. Dragon Pál képvisel�:  a szerb-dalmát zenei központ létesítésének tervér�l kér b�vebb 
tájékoztatást. 
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: az esemény a  Szerb/Montenegrói – Magyar Kormányközi 
Vegyes Bizottság alakuló ülése,  melyre    március  24-én Szentendrén  került sor.   Bársony 
András  koordinálta a rendezvényt. Felvetésre került egy  szerb-dalmát-balkán kulturális 
zenei központ létesítésének terve. Kedvez�en fogadták a jelenlév�k, de konkrét döntés még 
nem született, a folytatás  be lett tervezve.  
 
Zakar Ágnes képvisel�: a szervezett takarításról tájékozatja a testületet.   
 
dr. Dragon Pál képvisel�: csatlakozik az el�tte szólóhoz.  
 
Horváth Gy�z� képvisel�:  kérdezi, hogy a  "Barcsay ügy"  kapcsán felvet�dött kérdéseket    
az arra vonatkozó tájékoztatónál tegye meg?  
 
 dr. Dietz Ferenc polgármester: javasolja az egyebek napirendi pont keretében térjenek 
vissza rá.  
 
 
Jelentés a lejárt határidej� önkormányzati határozatok végrehajtásáról 
El�adó: dr. Dietz Ferenc polgármester  
 
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: kiosztásra került egy kiegészítés  a 73/2006. (V. 10.) Kt. sz. 
határozat 2. pontjára vonatkozóan, melynek végrehajtási határideje meghosszabbításra kerül. 
A  határozat az  önkormányzat tulajdonában lév� Szentendre, Jeges u. 7297/4 és 7296 hrsz- ú 
ingatlanok vételi ajánlatának jóváhagyásáról szól.   
 
Szeg� Eta  képvisel�: az el�terjesztésben szerepl�  els� határozathoz van kérdése-  az Intrum 
Justicia  cég miért tagadta meg a  szerz�dés aláírását?  
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dr. Gerendás Gábor jogász: válaszol a feltett kérdésre.  
 
dr. Bindorffer Györgyi képvisel�:  tudomása szerint a  MICROINVEST mint cég már  nem 
létezik. Kérdezi, hogy kivel folytatódnak  a további tárgyalások?  
 
Radványi G. Levente alpolgármester: válaszol a feltett kérdésre.  
 
dr. Dietz Ferenc polgármester:  további kérdés, hozzászólás nem lévén a határozati 
javaslatot szavazásra bocsátja.   
 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1221   Száma: 2006.04.25/0/0/ 
Ideje: 2006.ápr..25 10:04 
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszer� szavazás 
 
Tárgya:  
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 100.00 83.33 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 15 100.00 83.33 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 3   16.67 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
Benkovits György Igen - 
dr. Bindorffer Györgyi Igen - 
dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 
dr. Dragon Pál Igen - 
Eszes Sándor 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 - 
Wachsler Tamás Igen - 
Zsigmondi Éva Igen - 
Fülöp Zsolt Távol - 
Horváth Gy�z� Távol - 
Zakar Ágnes Távol - 
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képvisel�-testület a következ� határozatot hozza:       
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Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
82/2006. (IV.25.) Kt. sz. határozata: 

 
Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testülete megtárgyalta a lejárt határidej� 
önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló jelentést.  
1. 180/2005. (V. 10.) Kt. sz. határozat, 
    239/2005. (VI. 14.) Kt. sz. határozat,  
    414/2005. (XI. 15.) Kt. sz. határozat, 
    417/2005. (XI. 15.) Kt. sz. határozat, 
    444/2005. (XII. 13.) Kt. sz. határozat, 
    449/2005. (XII. 13) Kt. sz. határozat, 
    459/2005. (XII. 13.) Kt. sz. határozat, 
    469/2005. (XII. 13.) Kt. sz. határozat, 
    3/2006. (I. 24.) Kt. sz. határozat, 
    11/2006. (I. 24.) Kt. sz. határozat, 
    16/2006. (I. 24.) Kt. sz. határozat, 
    17/2006. (I. 24.) Kt. sz. határozat, 
    20/2006. (I. 24.) Kt. sz. határozat, 
    22/2006. (I. 24.) Kt. sz. határozat, 
    23/2006. (I. 24.) Kt. sz. határozat, 
    28/2006. (I. 31.) Kt. sz. határozat, 
    31/2006. (I. 31.) Kt. sz. határozat, 
    59/2006. (II. 14.) Kt. sz. határozat, 
    65/2006. (I. 21.) Kt. sz. határozat, 
    71/2006. (III. 7.) Kt. sz. határozat, 
    79/2006. (III. 14.) Kt. sz. határozat, 
    80/2006. (III. 7.) Kt. sz. határozatok végrehajtására adott jelentést elfogadja, és a 
 
2. 208/2005. (VI. 14.) Kt. sz. határozat határidejét: 2006. június 15., 
    345/2005. (IX. 13.) Kt. sz. határozat határidejét: 2006. június 30., 
    413/2005. (XI. 15.) Kt. sz. határozat határidejét: folyamatos, 
    419/2005. (XI. 15.) Kt. sz. határozat határidejét: folyamatos, 
    428/2005. (XII. 06.) Kt. sz. határozat határidejét: folyamatos, 
    21/2006. (I. 24.) Kt. sz. határozat határidejét: folyamatos, 

 24/2006. (I. 24.) Kt. sz. határozat határidejét: a versenyeztetési eljárás elhúzódása miatt:         
2006. május 15., 
60/2006. (II. 14.) Kt. számú, 
61/2006. (II. 14.) Kt. sz. határozatok határidejét: folyamatos, 
65/2006. (I. 21.) Kt. sz határozat határidejét: 1-2-3, 4. a) pontjaira: a Kt. májusi ülése,  
77/2006. (III. 14.) Kt. sz. határozat határidejét: beszámolásra a Kt. májusi ülése  
73/2006. (III. 07.) Kt. sz. határozat határidejét: 2006. május 31-re  módosítja. 

         
 
Utasítja a Jegyz�t, hogy a határozatok végrehajtását kísérje figyelemmel, valamint a 
Polgármestert, hogy a tett intézkedésekr�l számoljon be. 
 
Felel�s:  Polgármester 
Határid�:  folyamatosan 
 
dr. Molnár Ildikó jegyz�: a Gondolat Városi Televízióval kapcsolatban (továbbiakban 
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GVTV) jelzi, hogy  kaptak hivatalos meghívót az ülésre,  de betegség miatt nem tudnak a mai 
ülésen jelen lenni és ezért a TV felvétel helyett  rövid összefoglalót fognak adni az ülésen 
történtekr�l.  
 
 
Beszámoló a Képvisel�-testület által a Polgármesterre – népjóléti igazgatás területén -
átruházott hatáskörben tett intézkedésekr�l a 2006. 02. 09. – 2006. 03. 03. közötti 
id�szakban 
El�adó: dr. Dietz Ferenc polgármester  
 
 
dr. Dietz Ferenc polgármester:  kérdés, hozzászólás nem lévén a határozati javaslatot 
szavazásra bocsátja.  

 
Szavazás eredménye 

 
#: 1222   Száma: 2006.04.25/0/0/ 
Ideje: 2006.ápr..25 10:06 
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 - 
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 - 
Wachsler Tamás Igen - 
Zakar Ágnes Igen - 
Zsigmondi Éva Igen - 
Fülöp Zsolt Távol - 
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dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képvisel�-testület a következ� határozatot hozza:       

Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
83/2006. (IV.25.) 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 
igazgatási területén – átruházott hatáskörben tett intézkedésekr�l a 2006. 02. 09. - 2006. 03. 
03. közötti id�szakban szóló beszámolót elfogadja. 
Felel�s:  Polgármester 
Határid�:  azonnal 
 
 
 
Beszámoló a Képvisel�-testület által a Szociális és Egészségügyi Bizottságra átruházott 
hatáskörben tett intézkedésekr�l a 2006. 01. 15. – 2006. 03. 15. közötti id�szakban 
El�adó: dr. Pázmány Annamária  a SZEB elnöke 
 
 
dr. Dietz Ferenc polgármester:  kérdés, hozzászólás nem lévén a határozati javaslatot 
szavazásra bocsátja.  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1223   Száma: 2006.04.25/0/0/ 
Ideje: 2006.ápr..25 10:06 
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 - 
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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 - 
Wachsler Tamás Igen - 
Zakar Ágnes Igen - 
Zsigmondi Éva Igen - 
Fülöp Zsolt Távol - 
 
     
dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képvisel�-testület a következ� határozatot hozza:       
 

Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
84/2006. (IV.25.) Kt. sz. határozata: 

 
Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testülete a Szentendre Város Önkormányzat 
Szervezeti és M�ködési Szabályzatáról szóló 6/2003. (II.24.) Önk. sz. rendelet 18. § (6) 
bekezdése értelmében, a 2006. január  15. – 2006. március 15. közötti id�szakban 
önkormányzati bérlakásra kötött lakásbérleti szerz�dések meghosszabbításához a Szociális és 
Egészségügyi Bizottságra átruházott hatáskörben tett intézkedésér�l szóló beszámolót 
elfogadja.  

 

Felel�s:      a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke 
Határid�:  azonnal, beszámolásra a 2006. márciusi Képvisel�-testületi ülés  
 
 
 
 
Tájékoztató a  Családsegít� és Gyermekjóléti Szolgálatról.  
El�adó:  dr. Dietz Ferenc polgármester   
 
 
dr. Pázmány Annamária képvisel�: kiegészítésként jelzi az el�terjesztéshez, részt vett a 
Budakalászi  Önkormányzat  Szociális és Egészségügyi Bizottságának ülésén, akik szintén  
pozitívan értékelték a csatlakozást.  
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: köszöni a kiegészítést. Tájékoztató lévén az el�terjesztéshez  
nem   tartozik határozat.  
 

2. Sürg�sségi indítvány Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
árvízkárok enyhítésére nyújtandó támogatásra vonatkozó megállapodás 
aláírása 
El�adó: dr. Dietz Ferenc polgármester 
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dr. Dietz Ferenc polgármester:   kérdés, hozzászólás nem lévén a határozati javaslatot 
szavazásra bocsátja  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1224   Száma: 2006.04.25/2/0/ 
Ideje: 2006.ápr..25 10:10 
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszer� szavazás 
 
Tárgya:  
 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Benkovits György Igen - 
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 - 
Wachsler Tamás Igen - 
Zakar Ágnes Igen - 
Zsigmondi Éva Igen - 
 
     
dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képvisel�-testület a következ� határozatot hozza:   
 
 

Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
85/2006. (IV.25.) Kt. sz. határozata: 
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Szentendre Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete felhatalmazza a Polgármestert, 
hogy Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata és Szentendre Város Önkormányzata 
között árvízkárok enyhítésére, illet�leg az árvízkárosultak megsegítésére vonatkozó 
megállapodást írja alá. 
Felel�s:    Polgármester 
Határid�: azonnal 
 
 
 
3.  El�terjesztés Szentendre Város Önkormányzat és a VSz. Rt. között létrejött  

2009. 12. 31-ig érvényes, a háztartási szilárd hulladékkal kapcsolatos 
hulladékkezelési közszolgáltatás ellátására irányuló közszolgáltatási szerz�dés 
módosításáról valamint a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos 
hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló, többször módosított 8/2004. 
(III.1.) Önk. sz. rendelet módosításáról 
El�adó: dr. Dietz Ferenc polgármester 
 

 
dr. Dietz Ferenc polgármester: a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési 
helyi  közszolgáltatásról szóló rendelet   módosítását a  Városi Szolgáltató Rt. cégvezet�je  
által 2006. március 1-jén keltezett és a testület elé  beterjesztett  levél indokolja, melyben 
jelzi, hogy a  73.000.000 Ft-os támogatásból térítésmentesen csak 1-1 lomtalanítást tudnak 
elvégezni. A Képvisel�-testület azonban 2-2 lomtalanítást fogadott el a 73.000.000 Ft terhére, 
ezért a mellékelt levelében foglaltaknak megfelel�en ismételten kérte a fent leírt javaslata 
támogatását. 
 
Horváth Gusztáv a VSz. Rt. cégvezet�je: szóbeli kiegészítést tesz az írásos 
el�terjesztéshez.   Véleménye szerint a februári ülésen az  általa tett módosítás   nem   került  
pontosan  bele a  jegyz�könyvbe,  hiszen a Képvisel�-testület azt a számukra kedvez�bb  
változatot fogadta el, mely szerint az Önkormányzat  egy lomtalanítást  fizetett volna 
hagyományos módon és  egyet kés�bb végzett volna  el a Városi Szolgáltató Rt. azért a  
bizonyos   73 M Ft-ért. A döntés értelmében az els� lomtalanítást kell  elvégezniük az 
összegért, aminek következtében sokkal több költséggel kell számolniuk. A testületi ülésen 
elmondottakat mindenki hallotta, de nem kerülhetett a jegyz�könyvbe, hiszen  nem � az 
el�terjeszt�,  nem képvisel�, nem Jegyz�   és nem Polgármester.   
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: a hozzászólás nem  elég egyértelm�,  kéri Jegyz� Asszonyt, 
hogy reagáljon az elhangzottakra.  
    
dr. Molnár Ildikó jegyz�:  nem érti  a Horváth Gusztáv  által elmondottakat. A  
jegyz�könyv egyes részei szó szerint készültek, err�l annak idején személyesen egyezetett  a  
VSz. Rt. cégvezet�jével, pontosan a félreértések elkerülése végett szó szerint került 
lejegyzésre a  szóban forgó rész. A jegyz�könyvbe az került,   ami a testületi ülésen 
elhangzott.  Ha az indítványozó szándéka nem arra terjed ki, mint ami elhangzott és amiben 
döntött a testület, arról �  nem tehet. A testületi jegyz�könyv,  a határozat és a 
Közszolgáltatási Szerz�dés azt tartalmazza, amit a Képvisel�-testület  többségi szavazással 
elfogadott. Az el�fordulhat, hogy  az indítványozó szándéka esetleg nem arra terjed ki, amit  
elmond, de a jegyz�könyvbe csak az kerülhet, ami az ülésen elhangzik.  
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Horváth Gusztáv a VSz. Rt. cégvezet�je: rosszul fogalmazott, nem a jegyz�könyvbe, 
hanem a határozatba került más, mint ami elhangzott, elnézést kér.  
 
Fülöp Zsolt képvisel�:  továbbra sem világos számára, hogy  Cégvezet� Úr szerint végül is  
hány lomtalanításról lenne szó?  Eredetileg 2 háztartási és  2 zöldlomtalanításról   van szó. Az 
el�terjesztés számára visszalépést jelent.  Kéri Cégvezet� Urat, fejtse ki világosan a 
szándékot, mert  továbbra is érthetetlen, és hogyan lesz  a jelen helyzetben 2-2 lomtalanítás?  
 
 Horváth Gusztáv a VSz. Rt. cégvezet�je:  a Vagyongazdálkodási Iroda kérésre  került 
ilyen megfogalmazással az el�terjesztés.  Nem azt írja le, hogy hány lomtalanítás  lesz,  
hanem azt, hogy a 73 M Ft terhére  egyet ingyen kell elvégezniük. Tulajdonképpen eredetileg 
is ez volt a szándékuk, csak fordított sorrendben. Tekintve, hogy   73 M Ft terhére  egyet  
"ingyen" kell elvégezniük, a többit a költségvetés terhére, szerz�dés alapján.    
 
Magyar Judit képvisel�:  véleménye  és emlékezete szerint  a 73 M Ft éppen azért lett 
ennyi, mert így szabták meg az összeget és a lomtalanítások számát, mégpedig  pontosan 2-2-
t. Ha most visszalépnek és 1-1 lomtalanításról van szó, akkor  a lomtalanításért kifizetett  
összeggel   szemben fenntartásai vannak, abból is vissza kell venni.  Éppen attól 73 M Ft, 
hogy a lomtalanítások számát is figyelembe vették.  
 
Wachsler Tamás  képvisel�: Jegyz� Asszony  nem értett egyet  a Horváth Gusztáv  által  
vélelmezett állítással, hogy a jegyz�könyvbe nem pontosan az került, mint ami elhangzott,  
de aztán  Cégvezet� Úrtól  elhangzott egy másik állítás is, hogy a határozatban nem az került, 
mint amit a Képvisel�-testület megszavazott.  Kéri Jegyz� Asszonyt, kommentálja az   
elmondottakat.   
 
A jegyz�könyv alábbi,  idéz�jelbe tett  része szó szerint íródott: 
 
dr. Molnár Ildikó jegyz�: "mind  a rendeletmódosításba, mind a jegyz�könyvbe,  mind a 
határozatba az került, amit a Képvisel�-testület többségi döntéssel megszavazott.  A testület 
döntése akkor arra irányult, hogy az 5. számú mellékletben  szabályozott 73 M Ft terhére 
végzi el a VSz Rt. a  2-2 lomtalanítást,  és egyébként a rendelet 21.  szakasza pedig azt 
tartalmazta, hogy egy zöld és egy sima lomtalanítást térítésmentesen végez el a városnak. Az, 
hogy  ez hangzott el, ezt szavazta meg a testület és  ez van a rendeletben és ennek 
megfelel�en került a Közszolgáltatási Szerz�dés is módosításra.  Ez van benn. Én err�l azt 
hiszem,  hogy akkor többet  beszéltem a Cégvezet� Úrral és szó szerint le is 
jegyz�könyveztük  ezt a részt, pontosan a félreértések elkerülése érdekében. Még egyszer azt 
tudom mondani, hogy lehet, hogy az indítványozó szándéka nem erre terjedt ki, vagy a 
Cégvezet� Úr nem ezt értette bele abba, ami  elhangzott, de a jegyz�könyvben, 
határozatokban és a rendeletben az van, amit a testület  elfogadott. 
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: indítványozom, hogy most már tovább ezzel ne  
foglakozzunk, hogy  így vagy úgy készült, mert valamennyien tudjuk, hogy SZMSZ alapján 
lehet�ség van arra, hogy a jegyz�könyv módosítással kijavításra kerüljön.  Ha most bárki 
fönntartja azt, hogy  itt a meghamisítása történt, ennek jogi következményei vannak. 
Úgyhogy nem javasolom,  hogy ezt  a kérdést itt tovább feszegessük és tovább nézegessük. A 
tartalmi részekre menjünk rá, hogy hogy kívánjuk a módosítást.  
 
Fülöp Zsolt képvisel�: nem tudom, hogy jól értem-e a különbséget, ami  az egy hónappal 
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vagy két hónappal ezel�tti döntésünk, meg a mostani  szándék között van. Megpróbálom 
megfejteni a mai feladványt.  Arról van szó, hogy a Közszolgálati Szerz�désben két hónappal 
ezel�tt két lomtalanítás lett meghatározva. Két háztartási és két zöld,  ha jól értem. A mostani 
szándék az, hogy  legyen egy lomtalanítás  meghatározva, és hogyha sikerül kiharcolni a 
költségvetésb�l, akkor lehessen még egy. Ha pénzhiányra hivatkozva meg egyebekre  azt 
mondjuk, hogy  nem lehet, hát akkor nem lehet. Ha jól értem.  Csak kérdés.  
 
Horváth Gusztáv a VSz. Rt. cégvezet�je: még egyszer azért, hamisításról nem beszéltem,  
tehát föl ne merüljön  valakiben ez, hogy én ezt mondtam, én,… de arra  emlékszem 
pontosan, bár én a jegyz�könyvet �szintén szólva el sem olvastam, csak a határozat  az  
érdekes, nem az, hogy mi van a jegyz�könyvben. A döntés el�tt szót kértem, mert nem volt 
pontos amit az Alpolgármester   Úr, mint aki a vezette az ülést,  határozatba hozott. Én 
elmondtam  akkor is, amit korábban, hogy csak azt tudom bevállalni, tehát felel�sséggel 
anélkül, hogy a céget  tönkretenném, hogy egy lomtalanítást a  73 M terhére megcsinálunk, 
egyet-egyet. Egy zöldet és egy háztartásit, a továbbit pedig úgy, mint  a korábbi években. 
Külön szerz�dés alapján, amit a város fizet. Én azt kértem, hogy err�l szavazzanak és azt 
mondtam, hogy ennél többet munkából, vagy kevesebbet pénzben nem tudok elfogadni.  Én 
úgy gondolom a testület err�l szavazott, bár nem képvisel� mondta ezt el és én nem lettem 
módosító indítvány, vagy nem került, …vagy nem tudom hova került,  tehát lényeg az, hogy  
akkor is ezt mondtam, lehet, hogy nem volt érthet�.  Most is ez  a véleményem.  Tehát azért  
nincs benne két lomtalanítás, mert akkor is csak arról volt szó, bár nem err�l szavazott a 
testület, -megengedem- hogy egyet a  73 M terhére ingyen csinálunk, egyet-egyet, a másikat, 
a többit pedig nem szükséges rögzíteni rendeletben, mert ha megrendeli az Önkormányzat, 
akkor ahogy eddig is, ezután is megcsináljuk. A jelenleg érvényes… a korábbi rendeletben az 
szerepelt, hogy legalább egy lomtalanítást csinálunk. Ez volt pongyola és  ezért tetette bele a, 
úgy tudom Irodavezet� Asszony kezdeményezte, hogy legyen fixálva, hogy  ennek terhére 
egyet ingyen meg kell csinálni. Érthet� így, Képvisel� Úr?   Tehát még egyszer, ha nem 
érthet�.   Korábbi években egy-egy lomtalanítást csináltunk Egy zöldet és egy  
hagyományost, amit a Hivatal fizetett ki külön szerz�dés alapján. Most eszerint a  rendelet 
szerint  egyet legalább ingyen meg kell csinálnunk, illetve a  73 M  Ft beletartozik.  
Amennyiben többet kér az Önkormányzat, akkor ezt külön szerz�dés alapján - úgy, mint a 
korábbi években - csinálunk meg. Tehát egyet ingyen nyert a testület ezzel az el�terjesztéssel. 
Mondhatom azt, hogy nyert -mit tudom én - 10 M Ft-ot. Amellett, hogy 7 M Ft-tal 
csökkentette a  pénzünket.   17 M Ft-ot ismét spórolt a VSz Rt.-n az Önkormányzat.     
 
Simonyi György képvisel�: nem tudom, én nem így emlékszem, de meg kellene nézni a 
jegyz�könyvet,  én úgy emlékszem, hogy kett� volt 73 M-ért, ez volt megszavazva, most az 
jött be, hogy egy van 73 M-ért. Én úgy gondolom, hogy az volt a szándék, hogy  60 M-ért 
egy és 73 M-ért kett�. Én erre emlékszem, de a jegyz�könyv mást mond,  akkor jó lenne ezt 
tisztázni. De ahogy itt körülnézek, a testületen, ez volt a szándék, hogy egy legyen  60 M-ért 
és  kett� legyen 73 M-ért.   De most az került be, hogy egy van 73 M-ért és ha még egyet 
akarunk, azért már fizetni kell.   Én ezt értem most ebb�l az el�terjesztésb�l."   
 
 
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: jelzi képvisel�-társainak,   nem kíván  jogászként  
véleményt mondani.  Az el�ttük lev� el�terjesztésr�l kell dönteni, arról, hogy most mit 
szeretnének. 
   
dr. Pázmány Annamária képvisel�: ügyrendileg javasolja, hogy kérjék ki az el�z� 
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határozatot, és addig függesszék fel a tárgyalást! 
 
dr. Dietz Ferenc polgármester:  szavazásra bocsátja  az ügyrendi javaslatot.   
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1225   Száma: 2006.04.25/3/0/ 
Ideje: 2006.ápr..25 10:23 
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszer� szavazás 
 
Tárgya:  
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
Benkovits György Igen - 
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 - 
Wachsler Tamás Igen - 
Zakar Ágnes Igen - 
Zsigmondi Éva Igen - 
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képvisel�-testület az ügyrendi javaslatot elfogadta.   
Amint megérkezik a kért anyag, visszatérnek a felfüggesztett napirendi pont tárgyalására.  
 
 
4. El�terjesztés Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testületének a belváros 

forgalmi rendjér�l, a fizet� parkolók rendjér�l, és a parkolási díjakról 
szóló…/2006. (…) Önk. sz. rendelet megalkotásáról 
El�adó: dr. Dietz Ferenc polgármester 
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dr. Dietz Ferenc polgármester: a parkolás  ügye több  esetben is volt már a Képvisel�-
testület el�tt és hosszas tárgyalások el�zték meg korábban is. Nagyon sok észrevétel és 
javaslat hangzott el, amik beépítésre kerültek. Ezek  a módosítások vastagított fekete  bet�vel  
szerepelnek.   
 
dr. Kiss László képvisel�:  megegyezés szerint a lakossági fórumokon elhangzottakat is 
kérte bedolgozni a  javaslatba. Úgy látja, ez a mostani el�terjesztés nem tartalmazza azokat, 
és nincs összhangban a kérésekkel. Elhangzott, hogy legyen P+R  parkoló,  továbbá nem  
derül ki bel�le, hogy mi a célja a parkolási rendszernek. Nem tartja szem el�tt  azt a fontos 
szempontot, hogy bevételhez juttassa az Önkormányzatot. Összeállította a rendelet-tervezet 
módosítási javaslatát, melyet felsorol:  
-  a 2. §-ba  javasolja  belevenni a  P+R  parkolási lehet�séget és a gyors parkolási zónát a 
régi formában,  a Kaiser's melletti parkolónál.   
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: kérdezi  Képvisel� Úrtól, hogy pontosan  hova gondolja ezt  
és szövegszer�en   kéri a módosító indítványt szó szerint bemondani.  
 
A  jegyz�könyv  további, idéz�jelbe tett  része szó szerint íródott  az egyértelm�  
értelmezés végett.  
 
dr. Kiss László képvisel�:  "két  beterjesztés van. Az egyik az  a… az ami most  ez a 
rendelet-tervezet címszó szerint van, a másik pedig az el�z�, amihez   jöttek észrevételek. 
Most ott a 3. illetve  2.§ az  "kiterjed a Dunakanyar körút és a Duna korzó által határolt 
városrészre (a továbbiakban: belváros), valamint a Vasúti villasornak a Vitéz utcától a 
Dunakanyar körútig terjed� részére, a Kaiser’s Áruház körüli parkoló területre, valamint a 
város közigazgatási területén belül a gépjárm�-forgalomtól védett és korlátozott közutakra és 
közterületekre."  Azt hiszem ez szabatos és  jó megfogalmazás volt, én ezt fontosnak tartom, 
hogy így szerepeljen,  azonkívül hát …(Polgármester Úr  közbeszól) 
 
dr. Dietz Ferenc polgármester:  mi kerül akkor bele?  Tehát  próbáljuk  úgy, hogy  ezt 
nekünk rendeletbe amennyiben err�l szavaztatok kés�bb, akkor ezt nekünk bele kell építeni. 
Tehát egy normaszövegre van szükség.  Vagy az lehet, hogy most  elmondja Képvisel� Úr, 
hogy  konkréten mik  a javaslatai, a Hivatal ezt  normaszöveggé dolgozza és utána szavazunk 
róla,  vagy pedig most konkrétan normaszövegként  már  írom.  Mert úgy  körülbelül nem 
lehet beleírni.  
 
dr. Kiss László képvisel�:  lehet írni.  Én pontosan csak annyit mondok, amennyit javasolok.  
 
dr. Dietz Ferenc polgármester:  igen.  
 
dr. Kiss László képvisel�:  akkor tehát a  2.§-t azt  a Rendelet területi hatálya - úgy kérem 
megfogalmazni, hogy -  kiterjed a Dunakanyar körút és a Duna korzó által határolt 
városrészre (a továbbiakban: belváros), valamint a Vasúti villasornak a Vitéz utcától a 
Dunakanyar körútig terjed� részére, a Kaiser’s Áruház körüli parkoló területre, valamint a 
város közigazgatási területén belül a gépjárm�-forgalomtól védett és korlátozott közutakra és 
közterületekre.   
 
dr. Dietz Ferenc polgármester:  ez van benne.  
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dr. Kiss László képvisel�:  nem ez van  itt a tervezetben.  Tessék szíves elolvasni a 
tervezetnek a 2. §-át. Nem az van benne,  tessék elolvasni, kés�bb hátrább van a tervezet.  
 
dr. Dietz Ferenc polgármester:  ez van benne és utána-mögötte van egy, hogy  a kivételre  
javasolt szövegrész,  a fekete, de azok  nem kerültek  beépítésre.  Ez az elmúlt alkalommal, 
tehát a képvisel�i indítványok elhangzottak,  d�lt bet�vel szerepel az eredeti rendelet-tervezet 
a normaszöveg, és mögötte van fekete bet�vel,  de ha mi most elfogadjuk, akkor a d�lt bet�t 
fogadjuk el.  Tehát  a  fekete   nem azt  jelenti, hogy az már bele van építve. Ez csak tervezet, 
múltkor felmerültek  ezek, arról külön-külön szavazunk. Tehát ha Képvisel�  Úr a korábbit 
kívánja fönntartani,  d�lt bet�s részt, akkor  semmit  nem kell csinálnia, annyit, hogy ha a 
fekete részr�l szavaztatunk, nemmel szavaz.   
 
dr. Kiss László képvisel�: jó. Tekintettel, hogy az új   rendelet 4. §-a a rendelet-tervezet nem 
tartalmazza a  P+R parkolót,  ezért javaslom a …(Polgármester Úr  közbeszól) 
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: egy pillanat a 4.§  2.§-a (megjegyzés: Polgármester Úr a 4.§   
2.  pontjára gondolt valószín�leg)  ingyen  + P+R zóna,  elnézést, azt kérném, hogy megadom 
a szót  utána Szeg� Etának.  
  
dr. Kiss László képvisel�: most mir�l beszéljünk akkor, az új   a rendelet-tervezetr�l, amir�l  
szavazás fog történni, vagy   pedig a régir�l, amit beadtunk?  
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: nem. Elmondom. Be van adva ez a d�lt bet�s rész,  ami az 
eredeti rendelet-tervezet volt. Ehhez  elhangzottak  különböz� javaslatok és észrevételek  
képvisel�k részér�l.  Ezek a  javaslatok akkor nem normaszer�en hangzottak el, hanem egy 
általános megfogalmazásban. Ezt a Hivatal  kidolgozta normaszöveggé, hogy  konkrétan és 
pontosan legyen meghatározva, ezt jelezte fekete bet�vel. Most ezekr�l a fekete bet�s 
részekr�l külön-külön szavaztatunk majd, hogy beépítsük-e, avagy sem.  Tehát  ha simán 
csak a d�lt bet�s, korábbi  eredeti normaszöveget kívánja valaki fenntartani, akkor az  marad, 
ahhoz nem kell külön észrevétel.  
 
dr. Kiss László képvisel�: ha így nézzük akkor tulajdonképpen  a területi hatály az 
tartalmazza azokat a dolgokat, - egy kis - amit elmondanék. Részleteiben,  mert a 
részletekben  van a hiba.  Itt csúszunk el a részleteknél, mert  akkor ha egy tervezet ide van 
nekünk téve, ami tervezet és van egy munkaanyag, ami a régi, akkor  nem tudom, hogy 
melyikr�l beszéljünk,  mert így nem lehet másról beszélni. Vagy a tervezetr�l, vagy a 
munkaanyagról. Én  a tervezethez készítettem a  javaslataimat.  
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: megadom a szót Irodavezet� Asszonynak, hogy akkor 
értelmezze, hogy  akkor most az 1. része, ahol feketével  szerepelnek,  vagy pedig a 2. ahol 
egységesen rendelet-tervezet van? Egységes szerkezet, amir�l a Kiss doktor Úr beszél?   
 
dr. L�rincz Andrea irodavezet�: tehát tekintettel arra, hogy a Hivatal azt a nemes feladatot 
kapta, hogy az összes képvisel�i el�terjesztést próbálja  belefogalmazni a normatervezetbe,  
de mivel err�l a testület nem döntött, ha mi mindent belefogalmazunk, akkor meg kellett 
volna jegyeznünk, hogy kinek a javaslat volt. Ezért azt csináltuk, hogy ami az eredeti  
szerz�dés-tervezet volt, vagy  rendelet-tervezet, az van d�lt bet�vel és vastag bet�vel vannak 
odaírva azok a javaslatok, a 2.§-nál  az, amit valaki kihúzásra javasolt. De a rendelet 
szövegén mi ezeket nem tudtuk átvezetni, hiszen nem volt rá testületi döntésünk. Tehát   az 
eredeti javaslat mindig a vékony d�lt bet�, és a vastag bet�s  részekr�l meg kell dönteni a 
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testületnek. Tehát  jelenleg a Kiss doktor  által kért eredeti normaszöveg  van a rendelet-
tervezetben és ha a testület nagyobbik része úgy dönt, hogy ki szeretné húzni, mint  a Vasúti 
villasort,  illetve a  Kaiser’s környékét a fizet� parkolós övezetb�l, akkor azt a részt majd ki 
kell húzni. Tehát  erre kell testületi döntés. Fordítva  csináltuk meg, mint ahogy a  Kiss 
doktor  logikája volt. Tehát mi beépítettük  az � javaslatát,  és ha a testület ezzel nem ért 
egyet, akkor nem beépíteni,  hanem kihúzni kell.  
 
dr. Dietz Ferenc polgármester:  a 2/b, ahol egységes szerkezetben van  benne, gondolom a 
Kiss  doktor ebb�l indult ki, és abban d�lt bet�vel szerepelnek konkrétan azok, a mik az 
el�z�ben, a 2/a-ban  feketével szerepelnek. Ezt kérdezi Kiss doktor.    
 
dr. L�rincz Andrea irodavezet�: nem, a 2/b- ott már a 4. §-on  javasoltak  további 
módosítást, és a mellékleteknél.  
 
dr. Dietz Ferenc polgármester:  mögötte van egy  egységes szerkezet�  rendelet, ahol már 
d�lt bet�vel szerepelnek a fekete  bet�s részek.  Vagy ez csak a láthatóság kedvéért?   
 
dr. L�rincz Andrea irodavezet�: igen, tehát ott már nem ugyanúgy vettük át. igen.  
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: ennek csak az volt a célja, hogy látni, hogy melyiket hova 
illesztették be, vagy mi a célja?  A szavaztatást kérdezi a Kiss doktor, hogy  nem mindegy, 
hogy most igennel vagy nemmel szavaztatunk.  Melyiket  tekintjük alapnak?  
 
dr. L�rincz Andrea irodavezet�: hát  alapnak szerintem az 1. rendeletünket tekintjük, tehát 
az els� el�terjesztést. Az 1. számú el�terjesztést.  
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: akkor jó. A  2/a  és abban szerepel feketével.  
 
dr. L�rincz Andrea irodavezet�:  ja igen, 2/a-t, igen. Nekem két kettesem van, de a 2/a-t  
tekintjük eredetinek.   
 
dr. Dietz Ferenc polgármester:  kicsit bonyolultan lett, mert  a 2/a , ahol fekete bet�vel 
szerepelnek  azok, amik elhangzottak múltkor képvisel�i módosító indítványként, és a 2/b-be 
ott már be is építették, csak azért, hogy lássuk. de én szavaztatni úgy fogok, ahogy az el�bb is 
mondtam a  Kiss doktornak, hogy a 2/a-ban a fekete részekr�l fogok külön-külön szavaztatni. 
A 2/b csak azért készült, hogy lássuk, hogy mi hova  kerül be. A szövegkörnyezetet is 
lehessen látni. Kicsit bonyolultan készítette a Hivatal el�, de szerintem most már érthet�.       
 
dr. Kiss László képvisel�:  szabad? Hogy akkor most úgy szerepelek, mint el�terjeszt�, vagy 
pedig csak simán?  Ezt az el�terjesztést? Hogy szerepel, hogy a javaslatok befogadása 
szempontjából nem mindegy az, hogy hogy szerepel az ember. Engem ezzel bíztak  meg, 
hogy egy ilyen el�terjesztést csináljak. Én azt meg is csináltam. Most az a kérdés, hogy…   
   
dr. Dietz Ferenc polgármester: igen, korábban valóban  Kiss doktor volt az el�terjeszt�, de 
utána az átdolgozásra került, és  így az el�terjeszt�  Miakich Gábor  lett,  aztán Radványi G. 
Levente  és  megörököltem én az el�terjesztést.  Tehát  bármi módosítást  én tudok befogadni.  
Megadom a   szót dr. Bindorffer Györgyinek. 
 
dr. Bindorffer Györgyi képvisel�: el vagyok tévedve, elnézést kérek ezért. A 2.§  az most 
akkor a 2/a-ban is benne van? Pillanat.  
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dr. Dietz Ferenc polgármester: igen, a 2.§  ott szerepel a 2. oldalon, hogy mit vegyünk ki 
bel�le. A  2/b-t ne nagyon nézzük, az csak egy ilyen mankó, hogy hol van benne a 
rendeletben.  
 
dr. Bindorffer Györgyi képvisel�: hát akkor most melyiket  kell nézni? Az els�t, vagy a 
másodikat?   
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: 2/a-t.  
 
dr. Bindorffer Györgyi képvisel�: tehát ami másodszorra van bekötve?  
 
dr. Dietz Ferenc polgármester:  nem, a legelején, ahogy kezd�dik, az a 2/a.  
 
dr. Bindorffer Györgyi képvisel�: 2/a, 2/b. Rendben. Mert azt mondja, hogy a "Dunakanyar 
körút és a Duna korzó által határolt városrészre (a továbbiakban: belváros), valamint a 
Vasúti villasornak a Vitéz utcától a Dunakanyar körútig terjed� részére, a Kaiser’s stb."  Na 
most hol van akkor ebben az a felsorolás, hogy a Vitéz utcai terület   milyen parkolási  hatály 
alá fog esni,  mert  a 2/b-ben van. Hogy mi lesz kiemelt és mi  nem? Mert ezek az utcák 
egyrészt nagyon sz�kek, és   ha oda jön valaki,   vagy megáll az  utcán, a háza el�tt a saját 
kocsival, akkor kell-e fizetnie egyrészt,  másrészt van egy javaslat, a Fülöp Zsolt  javaslata, 
(Polgármester Úr közbeszól)  
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: elnézést, kérném azt, hogy koncentráljunk egy 
hozzászólóra!  
 
dr. Bindorffer Györgyi képvisel�:  addig tényleg ne legyen a HÉV bevonva, amíg ott - amit 
mondtam is pár nappal ezel�tt is -  amíg nincsenek rendezve a  viszonyok, addig a HÉV-et  
ne vonjuk bele, egyrészt mer nem  tudjuk pontosan, hogy melyik terület kié, másrészt mert  a 
környez� utcákat akkor totálisan elfogják  árasztani az autók.  Most is felállnak már a 
VOLÁN területére. Köszönöm. Tehát ezt javaslom, hogy vegyük ki.  
 
dr. Dietz Ferenc polgármester:   azt indítványoznám, tisztelt Képvisel�  társaim, mert 
látom, hogy most már 6-7 hozzászóló is van, hogy a 2/a pontnál menjünk sorba, - hogyha már  
a Hivatal dolgozott vele,   és kidolgozta ezeket a javaslatokat -, mert gondolom  ugyanehhez 
szeretnének hozzászólni, vagy ezeket kívánják módosítani. Végig megyünk egyenként és 
szavazunk, hogy beépítsük, ne építsük és  ha ezen túl vagyunk, szerintem le fog csökkenni a 
hozzászólások    száma. Pont az Önök javaslatai  kerültek beépítésre, és utána kezdjünk el 
konkrétan hozzászólni egyes kérdésekr�l,  mert akkor már tudjuk, hogy  néz ki az egész.  Az 
a gond a hozzászólásokkal mindig, hogy jók a felvetések, jók a javaslatok,  de nem 
normaszer�ek. Tehát  ha bárkinek -most is  dr. Bindorffer Györgyi  képvisel� asszonynak - 
nem az a feladata, hogy  normaszer�en megfogalmazza,  elmondja  körülbelül,  de nekünk 
konkrétan  kell, ha a rendeletbe építünk bele.  Kérnék akkor csendet és figyelmet, mert  ez 
most nem lesz könny�.  
Ügyrendi?  Akkor  Wachsler Tamásnak megadom  a szót. 
 
Wachsler Tamás  képvisel�:  ügyrendi  javaslat - a javaslat az az lesz, hogy  Polgármester 
… nem tudom mi lesz  javaslat, de el�ször elmondom, hogy mi a probléma.  A  probléma az 
az, hogy kaptunk egy tájékoztatót, ami arról szól, hogy van ez a per, ami zajlik a Bartex Rt-
vel és ebben egy -  mondjuk úgy, hogy kétséges legitimitású szakért�,  legalábbis a hivatali  
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jogász által kétségesnek  min�sített  legitimitású szakért� - kihozott egy számot, amely 
szerint az Önkormányzat a Bartexnek okozott  durván 180 M Ft kárt. Én nem tudom, hogy ez 
igaz, vagy nem igaz. Pontosabban azt tudom, hogy ide van írva, de hogy ebb�l mi lesz?  
Hogy ebb�l lesz- e olyan ítélet, - nyilván ezt senki nem tudja, lesz- e olyan ítélet, ami ezt 
befolyásolja -, de hogyha   lesz  egy  ilyen ítélet, akkor annak er�s hatása lehet a mostani 
vitára. Tehát ha mondjuk  úgy állapítunk meg   parkolási övezetet,  hogy az sz�kebb lesz, 
tágabb lesz,  más lesz, mint amit  egy ítélet kapcsán esetleg majd  kénytelenek leszünk 
valakivel megegyezni,  akkor most  akkor most "luxot" rúgunk. Nem tudom  menyire 
érthet�? Az a kérdés, hogy Polgármester Úr, Jegyz� Asszony véleménye szerint mennyire 
kell komolyan venni ezt a kétséges  legitimitású szakért�i anyagot, és ha annak  kell venni, 
vagyunk-e abban a  helyzetben,  hogy most hosszú távú döntéseket hozzunk a parkolással 
kapcsolatban.  Kérdés.  
 
dr. Dietz Ferenc polgármester:   ez félig volt ügyrendi, de belefér még szerintem.  a válasz 
a következ�: tegnap érdekl�dtem dr. Dóka Zsoltnál,  aki konkrétan ezt az ügyet viszi, valóban 
van egy ilyen. Nem teljesen a  kétséges legitimitást használnám, mert teljesen legitim ez a 
szakért�, ugyanis bíróság által kirendelt   igazságügyi szakért�.  Tehát annak elvileg azt kell 
elfogadnunk, hogy amit � mond, az  úgy van. Természetesen   mindannyian tudjuk,  peres 
eljárásban  ez nincs  mindig úgy,  mert a másik fél is kirendelhet újabb szakért�t. Amit én 
kaptam Dóka Zsolt úrtól,  azt az anyagot, abból elég egyértelm� volt, hogy a szakért�nek 
nem kell�en megalapozottak -ebben csatlakoznék Wachsler Tamásnak a hozzászólásához - , 
nem kell�en megalapozottak a számításai, mert különböz� utakat, meg nem tudom miket   
hozzászámolt a  költségek vonatkozásában. Ami szerintem lényeges és fontos, hogy korábban 
is az volt a Hivatal álláspontja, és ez nem változott, hogy magára a szerz�dés létrehozására a 
Ptk alapján elég kicsi az esély. Tehát ilyen szempontból úgy érzem, hogy ezt tárgyalhatjuk. 
Amivel számolnunk    kell, az a ártérítésnek a lehet�sége. De ha gondolják, erre ha szükséges, 
zárt ülést rendelek el, de ebbe most nem mennék bele a részletekbe,  tehát ilyen szempontból 
én úgy gondolom, hogy ezt a kérdést továbbvihetjük és tárgyalhatjuk. Mert arra, hogy a 
szerz�dést a bíróság vele létrehozza, arra úgy t�nik, hogy kicsi az esély. Kártérítésre van 
esetleg lehet�ség.  Benkovits György?   
 
Benkovits György képvisel�:  ügyrendi  javaslat - amit mondott a Polgármester Úr, azzal 
kapcsolatos. Én tisztelettel javaslom,  hogy ezt a kérdést, legalábbis ezt a szabályozást most  
zárt ülésen tárgyaljuk. Legalább egy részét, mondjuk két §-t,  vagy a fél napirendet, nem 
tudom, hogy lehetne szabályozni. Mert hát világos, hogy az egész városnak tudnia kell,  hogy  
milyen rendeletet alkotunk a belváros  forgalmi rendjénél. Hol lehet parkolni, tehát nem ez az 
eltitkolandó ha tetszik a nyilvánosság el�l, hanem  szerintem vannak olyan gazdasági érdekei 
az Önkormányzatnak,  amelyr�l  hát ha az ellenérdek� fél  tudomást szerez,  akkor az 
Önkormányzat hátrányba kerül. Ezért javaslom a zárt ülést.     
 
dr. Dietz Ferenc polgármester:    a kérdés annyi, mennyire  akarunk belemenni a 
részletekbe. Ezért  beszéltem virágnyelven, hogy lehet�leg keveset mondtam. Ha bele 
kívánunk menni a részletekbe, akkor… Akkor szavazzunk, akkor zárt ülés legyen.   
 
 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1226   Száma: 2006.04.25/4/0/ 
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Ideje: 2006.ápr..25 10:43 
Típusa: Nyílt 
Rendelet; Elfogadva 
Min�sített szavazás 
 
Tárgya:  
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 88.88 88.88 
Nem 1 5.56 5.56 
Tartózkodik 1 5.56 5.56 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
Benkovits György Igen - 
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 - 
Wachsler Tamás Igen - 
Zakar Ágnes Igen - 
Zsigmondi Éva Igen - 
Simonyi György Nem - 
Szeg� Eta Tart. - 
 
dr. Dietz Ferenc polgármester:  16 igen. Köszönöm!  Kérem, hogy a Hivatal dolgozói  a 
feltételeket biztosítsák.   
 
A Képvisel�-testület  10.43 órától 11.11 óráig  ZÁRT ülésen folytatja a 
napirendi pont tárgyalását. 
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: a  Hivatal annyiban  próbált a segítségünkre lenni, hogy 
kiosztottak egy tervezetet,  hogy  egyértelm� legyen,  - különösen Kiss doktor Úrnak 
mondom -  tehát  kiosztottak egy  rendelet-tervezetet,  ami most tartalmazza egységesen d�lt 
bet�vel  azokat, amik fekete bet�vel szerepelnek az anyagban.   Én indítványozom, hogy 
most §-onként  menjünk végig az adott kérdéseken és  külön-külön szavazzunk. Kivéve, 
hogyha  valamelyik képvisel�  - csak ezt már elég nehezen lehet   visszakövetni -  
visszavonja  az erre vonatkozó módosító indítványát.   
Az els� a 2. §. Van egy eredeti  szöveg a rendelet  céljának, a rendelet területi hatályának  a 
vonatkozásában. Ehhez jött  egy olyan kiemelés, hogy kivételre javasolta  ebb�l a  "Vasúti 
villasor a Vitéz utcától a Dunakanyar körútig terjed� része, és a Kaiser’s Áruház körüli 
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parkoló területét" . Ami el�ttünk szerepel, az az eredeti szöveg most, ami kiosztásra került.  
Most arról szavazzunk, hogy a fekete bet�s rész  a 2. §, aki azt mondja, hogy igen,  az azzal 
ért egyet, hogy akkor  a fekete §-nak megfelel�en kikerüljön  bel�le ez  a rész.  
 
Fülöp Zsolt képvisel�:  szeretném, hogy ez a rendeletben valami határozatlan, vagy  egy 
feltétel  teljesülése esetén  lépjen ez a dolog, ez a § hatályba, mégpediglen azért, mert 
szeretném, hogyha  Kaiser’s Áruház  környékén  nem csinálnánk egy nagy galibát azért, mert 
még nincs kész a P+R  parkoló.  Hiszen hogyha sikerülne  a MICROINVEST utódjával  
valamilyen úton-módon megegyezni,  és kialakítani ott egy parkolót, akkor   azt hiszem 
semmi probléma,  meg lehet csinálni és örülök neki. Egyébként emlékeztetném Kiss doktort, 
hogy  a Kaiser’s környéke egyáltalán  belekerüljön ebbe  a parkolási mizériába, azt én voltam 
oly bátor javasolni. Tehát nem szabad azt mondani, hogy, vagy  nem lenne jó azt sugallni, 
hogy  én nekem valami érdekem f�z�dik ahhoz, hogy ne legyen parkolás, én azt mondom, 
hogy igenis legyen…(Polgármester közbeszól és kéri  a képvisel�t, hogy   ne 
személyeskedjen) 
Épp ezért mondom,  javaslom, nehogy véletlen valaki személyes dolgot  sejtsen benne, tehát 
elvonatkoztatom.  Tehát   elvonatkoztatva: szeretném, hogyha megépülne ott a P+R parkoló,  
és utána lehessen bevezetni ezt a rendszert. Ezért két megoldás  lehetséges. 1. most kivesszük 
a rendelet hatálya alól  ezt a területet. Ez az egyik megoldás.  
Másik beteszünk még egy pontot, hogy ez a § akkor lép hatályba, hogyha megépült  a P+R 
parkoló. Hogy a kett�  közül melyiket válasszuk, az nekem teljesen mindegy.  Tehát ez a 
javaslatom.  
 
dr. Dietz Ferenc polgármester:  a rendelet területi hatályának ez az id�szakos… ez 
jogtechnikailag  nehéz ezt megoldani.  Tehát azt, hogy most ett�l lép hatályba, azt meg  lehet 
oldani, de  hogy erre a részre vonatkozóan a területi hatályt, csak onnantól, ez nehézkes. 
Tehát ilyenkor… egyértelm�en megtéveszt� is, tehát azt szoktuk, hogy akkor kés�bb. Ha 
szükséges,  egy hónap múlva módosítjuk. Kivesszük, vagy betesszük.  De egy területi  hatályt  
most szétbontogatunk  külön alpontokra?  De ez a 2. §-ban van, akkor szétkell bontani 
utcánként… Nehezen követhet�, tehát a jogszabálynak egyik alapeleme, de  nem is kell 
belemenni normadolgokba. … 
 
dr. L�rincz Andrea irodavezet�: rendkívül nehéz azt megoldani, hogy  utcánként 
léptessünk hatályba egy  rendeletet.  Szerintem sokkal egyszer�bb, hiszen  mire a 
MICROINVEST-tel jelenleg Liliom Kft.-vel  a tárgyalások eredményre vezetnek,  utána 
tudunk rendeletet módosítani. Egyébként a VSZ.Rt. szerz�dése  májusban lejár, tehát a 
májusi testületi ülséen ismételten kell tárgyalnunk, hogy mit és hogyan szeretnénk, arról nem 
beszélve, hogy a MICROINVEST jogutódjával egy megállapodás megkötése folyamatban 
van, ami most azért nem került a testület elé, mert még tárgyalunk velük. Tehát ott 
ugyanebben a tárgyalásban bele lehet építeni, hogy hol mikor és milyen parkolót  szeretnénk 
és ebb�l mi ez, amit neki kell megépítenie, de ott  a  városnak akkor el kell  tudni majd 
dönteni, hogy mit szeretne a Kaiser's területével. Tehát jogtechnikailag a legkönnyebb az, 
hogy kihúzzuk most a Vasúti Villasor, meg a  Kaiser's  parkoló  területét és utána májusban 
majd visszarakjuk. de azt se tudjuk még, hogy ezt a rendeletet mikortól szeretnénk  hatályba 
léptetni, mert ha azt mondjuk, hogy mindaddig, amíg meg nem  állapodik abban a testület, 
hogy hogyan és milyen módon  kívánja bevezetni a parkolást,  tehát mire a VSZ Rt, 
megvalósítja  mondjuk a parkolóórákat, az is néhány hónap. Tehát meg lehet csinálni azt is, 
hogy benne hagyjuk a rendeletben  Vasúti Villasort és azt mondjuk, hogy ennek a 
rendeletnek a hatályba lépése  mondjuk szeptember. Most mondtam egy számot. Semmi sem 
biztos, tehát itt pont az a nehéz, itt minden folyamatban van, minden alakul,  mindenki 
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változattani szeretne  a forgalmi renden is,  van akinek jó, van akinek nem jó, így lehetetlen 
rendeletet alkotni. Most nagyon szeretném, hogyha  a testület  megalkotna egy rendeletet, ami 
ha nem sikerül tökéletesre, vagy az élet bebizonyítja, hogy mégsem így kellett volna,  azon 
könnyebb változtatni. A  meg nem hozott rendelet a legrosszabb, mert akkor marad a régi. 
Meg akkor állandóan ilyen áttekinthetetlen  el�terjesztések jönnek, hogy most beleraktuk azt 
a módosító javaslatot, nem raktuk bele… "  
 
 
dr. Kiss László képvisel�:  a MICROINVEST-tel és  jogutódjával már több, mint  4 éve  
folyik eredménytelenül a vita. Megismétli a már kifejtett összegzését.   
 
Zsigmondi Éva képvisel�:  ügyrendi javaslata, hogy vegyék le a napirendr�l és egy más 
id�pontban csak ezt a napirendet tárgyalja a meg a testület.   
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátja  az ügyrendi javaslatot, jelzi nem 
támogatja.     
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1228   Száma: 2006.04.25/5/0/ 
Ideje: 2006.ápr..25 11:21 
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elutasítva 
Egyszer� szavazás 
 
Tárgya:  
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 4 25.00 22.22 
Nem 9 56.25 50.00 
Tartózkodik 3 18.75 16.67 
Szavazott 16 100.00 88.89 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
Hankó László Igen - 
Simonyi György Igen - 
Szeg� Eta Igen - 
Zsigmondi Éva Igen - 
dr. Bindorffer Györgyi Nem - 
dr. Dietz Ferenc polgármester Nem - 
dr. Dragon Pál Nem - 
Fülöp Zsolt Nem - 
dr. Kiss László Nem - 
Lakatos Pálné Nem - 
dr. Pázmány Annamária Nem - 
Wachsler Tamás Nem - 
Zakar Ágnes Nem - 
Benkovits György Tart. - 
Eszes Sándor Tart. - 
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Magyar Judit Tart. - 
Horváth Gy�z� Távol - 
Radványi G. Levente alpolgármester Távol - 
 
dr. Dietz Ferenc polgármester:   a Képvisel�-testület    nem támogatta az  ügyrendi 
javaslatot.   
 
Fülöp Zsolt képvisel�:  azok szempontjából nézve a parkolás helyzetét, akik autóval  
mennek le a HÉV-hez, ott leparkolnának, mert  HÉV-vel mennek tovább,  azok számára mit 
tudnak ajánlani?  Hol parkolhatnak estig, ha a környez� keskeny utcákat mentesíteni 
szeretnék a zsúfoltságtól?  
 
dr. Dietz Ferenc polgármester:  felhívja képvisel�-társai figyelmét, hogy  a kedvezmények    
érvényesítése mellet ne  feledkezzenek el arról sem, hogy a bevétel is fontos!  
 
dr. Bindorffer Györgyi  képvisel�:  egyetért  Fülöp Zsolt képvisel�vel.  
 
dr. Kiss László képvisel�: a mellékutcák  forgalmát táblákkal lehet szabályozni. 
  
dr. Dietz Ferenc polgármester: további hozzászólás nem lévén a szavazás következik.  
Hangsúlyozza, hogy a   rendelet 2. §-ának kiemelt  fekete részér�l történik szavazás,  aki 
igennel szavaz, azt támogatja, hogy kikerüljön  a rendeletb�l.  Szavazásra bocsátja  a 
javaslatot.  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1229   Száma: 2006.04.25/5/0/ 
Ideje: 2006.ápr..25 11:25 
Típusa: Nyílt 
Rendelet; Elfogadva 
Min�sített szavazás 
 
Tárgya:  
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 10 90.91 55.55 
Nem 1 9.09 5.56 
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: 
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 - 
Lakatos Pálné Igen - 



 31 

Magyar Judit Igen - 
Wachsler Tamás Igen - 
dr. Kiss László Nem - 
Horváth Gy�z� Távol - 
dr. Pázmány Annamária Távol - 
Radványi G. Levente alpolgármester Távol - 
Simonyi György Távol - 
Szeg� Eta Távol - 
Zakar Ágnes Távol - 
Zsigmondi Éva Távol - 
 
     
dr. Dietz Ferenc polgármester:  a Képvisel�-testület  elfogadta a javaslatot.   
Szavazásra bocsátja  a  rendelet 3. §-t érint� javaslatot.   
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1230   Száma: 2006.04.25/5/0/ 
Ideje: 2006.ápr..25 11:28 
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: 
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 - 
Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 
Wachsler Tamás Igen - 
Simonyi György Tart. - 
Horváth Gy�z� Távol - 
dr. Pázmány Annamária Távol - 
Szeg� Eta Távol - 
Zakar Ágnes Távol - 
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Zsigmondi Éva Távol - 
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képvisel�-testület a javaslatot elfogadta.  
A következ� szavazási blokkban szerepel  a  Martinovics u. ingyenessé tételére vonatkozó  
javaslat, a REC el�tti területet,  az ingyenes parkolási és a rövid parkolási  zónába es� utcák 
felsorolása többek közt.   
 
Fülöp Zsolt képvisel�: az érthet�ség kedvéért kér  elismételni  néhány információt a  
szavazás menetére vonatkozóan.  
 
Horváth Gusztáv a VSz. Rt. cégvezet�je: jelen rendelet együtt kezeli  a parkolókat és nem 
tesz különbséget fizet� és ingyenes parkolók közt,  ebb�l kifolyólag a  nem fizet� parkolók 
rendben tartása okozhat  félreértéseket.  
 
dr. Dietz Ferenc polgármester:  véleménye szerint a szerz�dés megkötésekor kell 
figyelembe venni a parkolók takarítására vonatkozó el�írásokat.  
 
Horváth Gusztáv a VSz. Rt. cégvezet�je: a 6. § (8) bekezdés tartalmazza  a  parkolási 
övezeten belül lakóhellyel rendelkez�kre vonatkozó  tudnivalókat.  Úgy véli, be kellene tenni 
azt a kitételt, hogy a fizet� parkolási zónában lev� ingatlanra vonatkozzon.  
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: jelzi, hogy akkor  vegyék figyelembe, amikor sorra kerül a 
szóban forgó rész.  
Szavazásra bocsátja  a rendelet 4. §-át, kiegészítve a Martinovics  u. ingyenessé tételével. 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1231   Száma: 2006.04.25/5/0/ 
Ideje: 2006.ápr..25 11:32 
Típusa: Nyílt 
Rendelet; Elutasítva 
Min�sített szavazás 
 
Tárgya:  
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 6 42.86 33.33 
Nem 7 50.00 38.89 
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: 
 
Benkovits György Igen - 
Eszes Sándor Igen - 
Hankó László Igen - 
Lakatos Pálné Igen - 
Magyar Judit Igen - 
Simonyi György Igen - 



 33 

dr. Dietz Ferenc polgármester Nem - 
dr. Dragon Pál Nem - 
Fülöp Zsolt Nem - 
dr. Kiss László Nem - 
dr. Pázmány Annamária Nem - 
Radványi G. Levente alpolgármester Nem - 
Wachsler Tamás Nem - 
Horváth Gy�z� Tart. - 
dr. Bindorffer Györgyi Távol - 
Szeg� Eta Távol - 
Zakar Ágnes Távol - 
Zsigmondi Éva Távol - 
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képvisel�-testület a javaslatot nem fogadta el.      
Következ� rész a REC el�tti terület ingyenessé tételére  vonatkozó javaslatot, melyet a 4. § 
(1)  bekezdése  tartalmaz.  A területre folyamatban van egy földhasználati szerz�dés.  
 
Radványi G. Levente  alpolgármester: a területtel kapcsolatban többszöri egyeztetetés után    
született az a döntés, hogy bérleti szerz�dés formájában oldják meg a konfliktust, és ne 
vonják be a rendelet hatálya alá a területet.  Ez a megoldás  diplomáciai szempontból is a 
legel�nyösebb döntés.  
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátja  a javaslatot.   
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1232   Száma: 2006.04.25/5/0/ 
Ideje: 2006.ápr..25 11:35 
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: 
 
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 - 
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dr. Kiss László Igen - 
Lakatos Pálné Igen - 
Magyar Judit Igen - 
dr. Pázmány Annamária Igen - 
Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 
Wachsler Tamás Igen - 
Zakar Ágnes Igen - 
Simonyi György Tart. - 
dr. Bindorffer Györgyi Távol - 
Szeg� Eta Távol - 
Zsigmondi Éva Távol - 
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képvisel�-testület a javaslatot elfogadta.       
 
Szavazásra bocsátja  az Ady Endre út - Rév  utca közti területre  érkezett javaslatot.   
 
dr. L�rincz Andrea irodavezet�: ameddig kétirányú a forgalom, addig nem fér el a 
parkolósáv.  Ezt még ki kell dolgozni. 
 
Benkovits György  képvisel�: jelen pillanatban le van zárva a szóban forgó terület, viszont a  
lezárás megsz�ntetése után be lehetne vezetni az észak-déli közlekedést.   Az út egyik oldalán 
minden további nélkül lehetne parkolni, míg a másik oldalon a bicikli út érintetlen 
maradhatna.  
 
dr. Dietz Ferenc polgármester:  véleménye szerint a forgalmi renddel kell együtt  tárgyalni 
a javaslatot,  önmagában  nem tudnak megfelel� megoldást találni.  
 
dr. Kiss László képvisel�:  a rendelet 6. § (5) pontjából kéri kivenni a  Paprikabíró utcai 
nagyparkolót és ugyanide betenni  a  Marx teret és Jókai utcát.   
 
Fülöp Zsolt képvisel�: a  Paprikabíró utcai parkolónál a közintézmények közelsége miatt 
merült fel a javaslat. A  kedvezményes dolgozói  bérletet itt tudnák a legtöbben kihasználni, 
míg a munkaid� letelte után és hétvégén állhatnak ott a buszok.  
 
Zakar Ágnes képvisel�: a 6. § (5) bekezdést javasolja  kiegészíteni: "… közalkalmazottak, 
köztisztvisel�k és egyházi intézmények dolgozói…" 
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: egyházi iskola és óvoda dolgozóira gondol a Képvisel� 
Asszony?   
 
Lakatos Pálné képvisel�: a 6. § (8)  bekezdésében javasolja a következ� kiegészítést "a 
fizet� parkolási zónában lakóhellyel vagy székhellyel ..." 
 
 
dr. Dietz Ferenc polgármester:  szavazásra bocsátja  a 6. § (5) bekezdésére érkezett  
javaslatot, miszerint a    Paprikabíró  utca kerüljön ki a rendelet  ezen részéb�l.  
 
 

Szavazás eredménye 
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#: 1233   Száma: 2006.04.25/5/0/ 
Ideje: 2006.ápr..25 11:46 
Típusa: Nyílt 
Rendelet; Elutasítva 
Min�sített szavazás 
 
Tárgya:  
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 4 26.66 22.22 
Nem 7 46.67 38.89 
Tartózkodik 4 26.67 22.22 
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 - 
dr. Kiss László Igen - 
Magyar Judit Igen - 
dr. Bindorffer Györgyi Nem - 
dr. Dietz Ferenc polgármester Nem - 
dr. Dragon Pál Nem - 
Fülöp Zsolt Nem - 
dr. Pázmány Annamária Nem - 
Wachsler Tamás Nem - 
Zakar Ágnes Nem - 
Hankó László Tart. - 
Horváth Gy�z� Tart. - 
Lakatos Pálné Tart. - 
Simonyi György Tart. - 
Radványi G. Levente alpolgármester Távol - 
Szeg� Eta Távol - 
Zsigmondi Éva Távol - 
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képvisel�-testület a javaslatot nem fogadta el.   
Szavazásra bocsátja  a következ� javaslatot, mely szerint ugyanebbe a parkoló zónába  
kerüljön be a Jókai utca  és a  Marx  tér.  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1234   Száma: 2006.04.25/5/0/ 
Ideje: 2006.ápr..25 11:47 
Típusa: Nyílt 
Rendelet; Elfogadva 
Min�sített szavazás 
 
Tárgya:  
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
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Igen 12 80.00 66.66 
Nem 1 6.67 5.56 
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. 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 - 
Wachsler Tamás Igen - 
Zakar Ágnes Igen - 
dr. Dietz Ferenc polgármester Nem - 
Benkovits György Tart. - 
Simonyi György Tart. - 
Radványi G. Levente alpolgármester Távol - 
Szeg� Eta Távol - 
Zsigmondi Éva Távol - 
 
dr. Dietz Ferenc polgármester:  a Képvisel�-testület a javaslatot elfogadta.      
Szavazásra bocsátja  a  6. § (5)  bekezdéséhez érkezett javaslatot: kerüljön be "iskolák és 
óvodák  dolgozói".  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1235   Száma: 2006.04.25/5/0/ 
Ideje: 2006.ápr..25 11:49 
Típusa: Nyílt 
Rendelet; Elfogadva 
Min�sített szavazás 
 
Tárgya:  
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 11 68.75 61.11 
Nem 1 6.25 5.56 
Tartózkodik 4 25.00 22.22 
Szavazott 16 100.00 88.89 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
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Benkovits György Igen - 
dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 
dr. Dragon Pál Igen - 
Fülöp Zsolt Igen - 
Horváth Gy�z� Igen - 
dr. Kiss László Igen - 
Lakatos Pálné Igen - 
dr. Pázmány Annamária Igen - 
Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 
Wachsler Tamás Igen - 
Zakar Ágnes Igen - 
Magyar Judit Nem - 
dr. Bindorffer Györgyi Tart. - 
Eszes Sándor Tart. - 
Hankó László Tart. - 
Simonyi György Tart. - 
Szeg� Eta Távol - 
Zsigmondi Éva Távol - 
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képvisel�-testület a javaslatot elfogadta.   
A szavazással elfogadott módosítást javasolja korrigálni: " Szentendrei székhelyen m�köd� 
iskolák és óvodák dolgozói". 
Szavazásra bocsátja  a javaslatot.  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1236   Száma: 2006.04.25/5/0/ 
Ideje: 2006.ápr..25 11:49 
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: 
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 - 
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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 - 
Wachsler Tamás Igen - 
Zakar Ágnes Igen - 
Simonyi György Tart. - 
Szeg� Eta Távol - 
Zsigmondi Éva Távol - 
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képvisel�-testület a javaslatot elfogadta.   
A    6. § (8) bekezdésére vonatkozó javaslatot befogadja, mely a  fizet� zónában lakóhellyel 
rendelkez� lakosok parkolására  vonatkozik.  
Szavazásra bocsátja  a 7. § (2) bekezdésre érkezett javaslatot, mely  a városi rendezvények 
idejére vonatkozó parkolásra vonatkozik.  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1237   Száma: 2006.04.25/5/0/ 
Ideje: 2006.ápr..25 11:51 
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: 
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 - 
Wachsler Tamás Igen - 
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Zakar Ágnes Igen - 
Simonyi György Tart. - 
Szeg� Eta Távol - 
Zsigmondi Éva Távol - 
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képvisel�-testület a javaslatot elfogadta.       
Szavazásra bocsátja  a  jelz�órával történ� ingyenes parkolásra vonatkozó javaslatot, melynek 
id�tartama  1  óra hossza.  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1238   Száma: 2006.04.25/5/0/ 
Ideje: 2006.ápr..25 11:52 
Típusa: Nyílt 
Rendelet; Elfogadva 
Min�sített szavazás 
 
Tárgya:  
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 13 81.25 72.22 
Nem 1 6.25 5.56 
Tartózkodik 2 12.50 11.11 
Szavazott 16 100.00 88.89 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
Benkovits György Igen - 
dr. Bindorffer Györgyi Igen - 
dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 
dr. Dragon Pál Igen - 
Eszes Sándor Igen - 
Hankó László Igen - 
dr. Kiss László Igen - 
Lakatos Pálné Igen - 
Magyar Judit Igen - 
dr. Pázmány Annamária Igen - 
Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 
Wachsler Tamás Igen - 
Zakar Ágnes Igen - 
Fülöp Zsolt Nem - 
Horváth Gy�z� Tart. - 
Simonyi György Tart. - 
Szeg� Eta Távol - 
Zsigmondi Éva Távol - 
 
dr. Dietz Ferenc polgármester:  a Képvisel�-testület a javaslatot elfogadta.  
A rövid parkolási zónára ez természetesen nem vonatkozik és ott ingyenes zóna sincs. 
Szavazásra bocsátja  a rendelet 7. § (4) bekezdését.  
  



 40 

Szavazás eredménye 
 

#: 1239   Száma: 2006.04.25/5/0/ 
Ideje: 2006.ápr..25 11:53 
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: 
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 - 
Wachsler Tamás Igen - 
Zakar Ágnes Igen - 
Simonyi György Tart. - 
Szeg� Eta Távol - 
Zsigmondi Éva Távol - 
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képvisel�-testület a javaslatot elfogadta.  
 
Fülöp Zsolt képvisel�: a következ�t javasolja, hogy a 8. §-ban szerepl� kedvezményt akkor 
vehesse igénybe a gépkocsi tulajdonos, amennyiben nincs köztartozása.  
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: a rendelet  díjtételekre vonatkozó része tartalmazza ezt a 
kitételt. 
 
Fülöp Zsolt képvisel�: a kedvezményre jogosító matricát akkor igényelheti, ha nincs 
köztartozása az Önkormányzat felé,  rendelkezik ezt alátámasztó  igazolással,  van szerz�dése 
a szemétszállításra, az éves  súlyadó be van fizetve.  
 
dr. Kiss László képvisel�: véleménye szerint csak a gépjárm�adó befizetését kell igazolnia, 
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a többit nem kérhetik számon a lakosságon.  
 
Benkovits György  képvisel�:  egyszer� nyilatkozattal megoldható a  feladat.  
 
dr. Dietz Ferenc polgármester:  szintén a nyilatkozattal ért egyet.   A javaslat a  rendelet 7. 
§ (3) bekezdésébe  illik bele. Szentendre város területén gépjárm� súlyadót fizet� 
magánszemélyek egy  óra ingyenes parkolásra jogosító jelz�-órát igényelhetnek, amennyiben 
írásban nyilatkozik, hogy nincs köztartozása. 
 
dr. Pázmány Annamária képvisel�: az oldalkocsis motorkerékpárokról  szóló részhez kíván 
javaslatot tenni.  
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátja  a javaslatot.   
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1240   Száma: 2006.04.25/5/0/ 
Ideje: 2006.ápr..25 12:01 
Típusa: Nyílt 
Rendelet; Elfogadva 
Min�sített 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: 
Benkovits György 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 - 
dr. Pázmány Annamária Igen - 
Wachsler Tamás Igen - 
Zakar Ágnes Igen - 
Magyar Judit Nem - 
Eszes Sándor Tart. - 
Simonyi György Tart. - 
dr. Bindorffer Györgyi Távol - 
Radványi G. Levente alpolgármester Távol - 
Szeg� Eta Távol - 
Zsigmondi Éva Távol - 
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dr. Dietz Ferenc polgármester:  a Képvisel�-testület a javaslatot elfogadta.  
Következik a 12. §-ra vonatkozó javaslat, mely az engedélyek kiadására vonatkozik. Nem 
javasolja a  költség-térítés törlését.  Befogadja   a javaslatot.  
 
Fülöp Zsolt képvisel�: megfontolásra javasolja a Szentendrén  közszolgáltatást nyújtó   
gépjárm�vek esetében az esetenkénti behajtási engedély kiadását, érdemesebbnek gondolja a  
hosszabb távú engedélyek kiadását. A szóban forgó gépjárm�vek kiszállás esetén  
figyelmeztet� jelzést használnak.  
 
dr. L�rincz Andrea irodavezet�: a  Városüzemeltetési Csoport  javaslatait figyelembe véve 
tették ezt a módosítást,  az összes közm�szolgáltató beleértend�.  
 
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: a továbbiakban befogadja a  15. §-t érint�, a  Polgármesteri 
Hivatal gépjárm�veire vonatkozó  javaslatot is, valamint a 17. § -ban történ� "lakosonként" 
kifejezés helyett a "lakásonként" legfeljebb  2 szgk.  
A  következ� a 18. § (3) bekezdése: "kérelemre behajtási és várakozási engedélyt kaphat a 
Szentendrén dolgozó családorvos, gyermekorvos, családorvos mellett dolgozó ápolón�, 
véd�n�, szociális gondozó, valamint a SZEI szakorvosa a munkavégzésük idejére." 
 
dr. Kiss László képvisel�:  kéri rendezni a szakorvosi és a családorvosi  rendel� udvarán 
történ� parkolást.   
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: ezzel a helyzettel nem tudnak foglakozni, mert a 
rendel�intézet önálló költségvetési   intézmény, nincs ráhatása az Önkormányzatnak.  
Befogadja a 18. § (3) és a  18. § (4)  bekezdésére vonatkozó javaslatokat.   
Következik a 23. §: "a Szentendrén dolgozó családorvos, gyermekorvos, családorvos mellett 
dolgozó ápolón�, véd�n�, szociális gondozó, valamint SZEI szakorvosa a munkavégzésük 
idejére;"  Befogadja a javaslatot.  
A mellékletekben a következ� módosítások kerülnek módosításra: 8-18 óráig legyen a 
parkolás fizet�.  
 
Horváth Gusztáv a VSz. Rt. cégvezet�je: véleménye szerint este 8-ig  mindenképp van 
értelme a  fizet� parkolásnak. 
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: javasolja reggel 9-t�l  este 9-ig legyen akkor  fizet�   a 
parkolás.   
 
dr. Kiss László képvisel�: az 1. számú mellékletben a kiemelt zónában  minden nap kell 
parkolási díjat szedni.   
 
dr. Dietz Ferenc polgármester:  befogadja a javaslatot.   
 
dr. Kiss László képvisel�:  a többi helyen pedig kivételt képezzen a munkaszüneti nap, mint 
pl. május 1-je. Az este 8 óráig történ� fizet� id�t soknak tartja.     
 
dr. Dietz Ferenc polgármester:  ha csak a munkanapokra sz�kítik a parkolási díj szedését, 
és a szombat-vasárnap nem fizet�, jelent�s bevétel kiesést jelent, mert épp a hétvégén van  
megnövekedett  forgalom.  
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Horváth Gusztáv a VSz. Rt. cégvezet�je: egyetért a Polgármester Úrral.  
 
Simonyi György képvisel�:   véleménye szerint is  a turizmusra kell  építeni, ezért a  9-19 
történ� fizet� parkolás elfogadható.  
Ha megemelik a parkolási díjat, azzal  a vállalkozó  bevételét növelik. Kérdezi, hogy ez az 
Önkormányzatnak hol térül meg?  
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: a jelenlegi szerz�dés májusban lejár, annak fényében kell 
átgondolni a változtatásokat.    
Javasolja, hogy minden nap legyen fizet� parkolás és minden zónára kiterjed�en  9-20 óráig.  
Szavazásra bocsátja  a javaslatot.  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1241   Száma: 2006.04.25/5/0/ 
Ideje: 2006.ápr..25 12:12 
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. 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 - 
dr. Pázmány Annamária Igen - 
Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 
Wachsler Tamás Igen - 
Zakar Ágnes Igen - 
Magyar Judit Nem - 
Simonyi György Nem - 
Eszes Sándor Tart. - 
Benkovits György Távol - 
Szeg� Eta Távol - 
Zsigmondi Éva Távol - 
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dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képvisel�-testület a javaslatot elfogadta.    
A közalkalmazottak részére történ� kedvezményes bérletvásárlásra vonatkozó javaslat 
következik. A tervezetben 10 ezer Ft/év szerepel.  
 
Lakatos Pálné képvisel�:  javaslata szerint vagy havi 1000 Ft/hó, vagy 10.000 Ft/év díjban  
határozzák meg a kedvezményes bérletek árát.    
 
Zakar Ágnes képvisel�: egyetért a javaslattal,  az évi 10.000 Ft/éves díjjal.   
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátja  a javaslatot. 
 

 Szavazás eredménye 
 

#: 1242   Száma: 2006.04.25/5/0/ 
Ideje: 2006.ápr..25 12:15 
Típusa: Nyílt 
Rendelet; Elfogadva 
Min�sített 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: 
 
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 - 
Lakatos Pálné Igen - 
Magyar Judit Igen - 
dr. Pázmány Annamária Nem - 
Radványi G. Levente alpolgármester Nem - 
Wachsler Tamás Nem - 
Zakar Ágnes Nem - 
dr. Bindorffer Györgyi Tart. - 
Simonyi György Tart. - 
Szeg� Eta Távol - 
Zsigmondi Éva Távol - 
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dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képvisel�-testület a javaslatot elfogadta.       
Javasolja, hogy kiegészíteni azzal a meghatározással, hogy   1.000 Ft/hó, vagy egyösszegben  
január végéig befizetett 10.000 Ft/év a bérlet díja.   
Szavazásra bocsátja  a javaslatot.  
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1243   Száma: 2006.04.25/5/0/ 
Ideje: 2006.ápr..25 12:16 
Típusa: Nyílt 
Rendelet; Elfogadva 
Min�sített szavazás 
 
Tárgya:  
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 12 75.00 66.66 
Nem 1 6.25 5.56 
Tartózkodik 3 18.75 16.67 
Szavazott 16 100.00 88.89 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
Benkovits György Igen - 
dr. Bindorffer Györgyi Igen - 
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 - 
Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 
Wachsler Tamás Igen - 
Zakar Ágnes Igen - 
Magyar Judit Nem - 
Eszes Sándor Tart. - 
Hankó László Tart. - 
Simonyi György Tart. - 
Szeg� Eta Távol - 
Zsigmondi Éva Távol - 
 
 dr. Dietz Ferenc polgármester:   a Képvisel�-testület a javaslatot elfogadta.  
A következ� javaslat, hogy a  köztisztvisel�k és  a közalkalmazottak részére ingyenes legyen  
a parkolás a Paprikabíró  utcában.  
 
Benkovits György  képvisel�: jelzi, hogy  nem  ért egyet a javaslattal.  
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dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátja  a javaslatot.  
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1244   Száma: 2006.04.25/5/0/ 
Ideje: 2006.ápr..25 12:18 
Típusa: Nyílt 
Rendelet; Elutasítva 
Min�sített szavazás 
 
Tárgya:  
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 3 18.75 16.67 
Nem 7 43.75 38.89 
Tartózkodik 6 37.50 33.33 
Szavazott 16 100.00 88.89 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
Fülöp Zsolt Igen - 
dr. Kiss László Igen - 
Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 
Benkovits György Nem - 
dr. Bindorffer Györgyi Nem - 
dr. Dietz Ferenc polgármester Nem - 
Eszes Sándor Nem - 
Hankó László Nem - 
Magyar Judit Nem - 
Wachsler Tamás Nem - 
dr. Dragon Pál Tart. - 
Horváth Gy�z� Tart. - 
Lakatos Pálné Tart. - 
dr. Pázmány Annamária Tart. - 
Simonyi György Tart. - 
Zakar Ágnes Tart. - 
Szeg� Eta Távol - 
Zsigmondi Éva Távol - 
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képvisel�-testület a javaslatot nem fogadta el.       
 
dr. Bindorffer Györgyi  képvisel�: kérdése és módosító indítvány indítványa is van:  
a Kossuth Lajos utca   Bolgár utcától  Fürd� utcáig es� részén  és a Vasúti Villasor  mindkét 
oldalon parkolnak. Kérdezi, hogy aki a  járdára áll  fel parkolni  az autójával, az is köteles 
fizetni?  
Módosító indítványa: a Kossuth Lajos utcában és a Római sánc közben minden  nap autók 
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sokasága parkol, véleménye szerint fizet�ssé kellene tenni azt a részt is.  
 
 
dr. L�rincz Andrea irodavezet�: a Kossuth utcában nem szabad felállni a  járdára, ennek és 
a zónáknak a   jelzése az üzemeltet� feladata lesz.  
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: ki lesz táblázva minden tudnivaló.  
Szavazásra bocsátja  a Római sánc köz  általános zónába kerülését.  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1245   Száma: 2006.04.25/5/0/ 
Ideje: 2006.ápr..25 12:24 
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. Bindorffer Györgyi Igen - 
dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 
dr. Dragon Pál Igen - 
Fülöp Zsolt Igen - 
Horváth Gy�z� Igen - 
dr. Kiss László Igen - 
Lakatos Pálné Igen - 
Magyar Judit Igen - 
dr. Pázmány Annamária Igen - 
Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 
Wachsler Tamás Igen - 
Zakar Ágnes Igen - 
Benkovits György Tart. - 
Hankó László Tart. - 
Eszes Sándor Távol - 
Simonyi György Távol - 
Szeg� Eta Távol - 
Zsigmondi Éva Távol - 
 
dr. Pázmány Annamária képvisel�:  javasolja, hogy  az oldalkocsis motorkerékpárok 
parkolása kerüljön be a díjtételbe.  
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dr. Dietz Ferenc polgármester:   a rendelet 6. § (6)  bekezdésében szerepel a 
motorkerékpárokra vonatkozó rész, mely szerint  jelenleg  nem kell nekik parkoló díjat 
fizetni. Aki igennel szavaz,  továbbra is ezt támogatja, aki nemmel, az pedig a  
motorkerékpárok  parkolásának fizet�ssé tételét támogatja. Szavazásra bocsátja  a javaslatot.  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1246   Száma: 2006.04.25/5/0/ 
Ideje: 2006.ápr..25 12:25 
Típusa: Nyílt 
Rendelet; Elutasítva 
Min�sített szavazás 
 
Tárgya:  
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 0 0.00 0.00 
Nem 12 80.00 66.66 
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. Bindorffer Györgyi Nem - 
dr. Dietz Ferenc polgármester Nem - 
dr. Dragon Pál Nem - 
Eszes Sándor Nem - 
Fülöp Zsolt Nem - 
Hankó László Nem - 
dr. Kiss László Nem - 
Lakatos Pálné Nem - 
dr. Pázmány Annamária Nem - 
Radványi G. Levente alpolgármester Nem - 
Wachsler Tamás Nem - 
Zakar Ágnes Nem - 
Benkovits György Tart. - 
Horváth Gy�z� Tart. - 
Magyar Judit Tart. - 
Simonyi György Távol - 
Szeg� Eta Távol - 
Zsigmondi Éva Távol - 
     
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képvisel�-testület  a motorkerékpárok fizet� parkolása 
mellett döntött.  
Szavazásra bocsátja  a rendeletet egészét.  
 
  

Szavazás eredménye 
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#: 1247   Száma: 2006.04.25/5/0/ 
Ideje: 2006.ápr..25 12:26 
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: 
 
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 - 
Wachsler Tamás Igen - 
Zakar Ágnes Igen - 
Simonyi György Távol - 
Szeg� Eta Távol - 
Zsigmondi Éva Távol - 
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képvisel�-testület a következ� rendeletmódosítást fogadta 
el.  

 

 
 
 
 
 
 

Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 

15/2006. (IV.28.) Önk. rendelete 
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a belváros parkolási rendjér�l és a parkolási díjakról, valamint a védett övezetekbe 

történ� behajtás rendjér�l  
 

 
Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, 
többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, valamint a közúti közlekedésr�l szóló 1988. évi I. törvény valamint a végrehajtásáról 
szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelet alapján, figyelembe véve Szentendre Város történelmi 
hagyományait, földrajzi adottságait, építészeti jellegzetességeit, a belváros közlekedési és 
parkolási rendjér�l, valamint a parkolási díjakról az alábbi rendeletet alkotja: 
 

 
I. fejezet 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 

1. § 
 
A Rendelet célja, hogy Szentendre Város sajátosságaira figyelemmel megállapítsa azokat a 
helyi szabályokat, amelyek a zavartalan gyalogos közlekedés biztosítása mellett a város egyes 
területein a szükséges gépjárm� várakozóhelyek kialakítását és m�ködését el�segítik.  
 

2. § 
 
A Rendelet területi hatálya kiterjed a Dunakanyar körút és a Duna korzó által határolt 
városrészre (a továbbiakban: belváros), valamint a város közigazgatási területén belül a 
gépjárm�-forgalomtól védett és korlátozott közutakra és közterületekre. 
 

3.§ 
 

 (1)  A Rendelet személyi hatálya alá tartoznak:  
- a gépjárm�vel közterületen közleked�, megálló, illetve várakozó gépjárm�vek 

tulajdonosai, üzemeltet�i, használói; 
- a parkolók üzemeltet�je, tekintet nélkül arra, hogy magán- vagy jogi személy, vagy 

jogi személyiséggel nem rendelkez� szervezet; 
- az önkormányzat és intézményei 

 
(2) A parkolókat az Önkormányzat tulajdonában lév� Városi Szolgáltató Rt. (továbbiakban: 

a VSZ Rt.) 
a) parkolási jegyet adó, érmével m�köd�, akkumulátoros, távfelügyeleti 

rendszerbe bekapcsolt jegykiadó automatákkal, vagy  
b) el�re váltható parkoló szelvénnyel,  
c) kézi díjbeszedés� parkolójeggyel üzemelteti,  

üzemelteti, mely feladat ellátásához alvállalkozót nem vehet igénybe. 
 
 
 
 

II. fejezet 
PARKOLÁSI REND 
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Általános rendelkezések 

 
4. § 

 
(1) A 2. § (1) bekezdésben meghatározott területek képezik Szentendre Város parkolási 

övezetét, melyen belül az alábbi zónák létesülnek személygépkocsik részére:  
1. ingyenes parkolási zónák: 

- délen a Rózsakert lakótelep és a Duna korzó és a 11-es f�közlekedési út által 
határolt terület 

- Bükkös parton a patak jobb partján a piac területén lév� parkolóhelyek, kivéve 
szerdán és szombaton 13 óráig 

 
2. kiemelt zóna: 

- a Duna korzó a Fürd� utca  és a Görög  utca között 
- Duna korzó a Görög utca és a Lázár cár tér között november 1. és március 15. 

között 
- Duna korzó a Lázár cár tér és a Dunaár utca között 
- a Jókai utca páros oldala 
- Kert utca 
- Marx Tér 
- a Péter Pál utca páros oldala a Duna korzótól a Dumtsa Jen� utcáig 
- Lázár cár tér november 16. és március 31. között 
-  

3. rövid idej� parkolási zóna: 
- a Kossuth Lajos utca mindkét oldala a Bolgár utcától a Fürd� utcáig 
 

4. általános zóna: 
- Kossuth Lajos utca a Római sánc közt�l a Vuk Karadzsics térig 
- Vuk Karadzsics tér 
- Bajcsy-Zsilinszky utca 
- Rákóczi Ferenc utca 
- Dobozi utcai parkoló 
- Martinovics utca temet� fel�li oldala 
-  Római Sánc köz 
 

(2) A Szentendre Város Parkolási Övezetén belül az autóbuszok az alább megjelölt 
helyeken parkolhatnak: 

 - a Paprikabíró utcánál található nagyparkoló 
 

5. § 
 

(1) A fizet� parkolók üzemeltetési rendjét a helyszínen jól láthatóan, de a forgalmat nem 
zavaró módon, táblán kell közzé tenni.  

 
 
 
Közölni kell: 

-  a parkolási díjakat; az esetleges pótdíjakat, valamint a díj és pótdíj megfizetésének 
módját; 
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- az üzemeltetési id�pontokat; 
- az üzemeltet� nevét és címét, telefonszámát; 
- �rzéssel vagy �rzés nélkül m�ködik. 

 
(2) A fizet� parkolókban a parkolási helyeket – lehet�ség szerint felfestéssel – ki kell jelölni. 

A közterületi parkolóhelyek kijelölésér�l Szentendre Város Önkormányzata, felfestésér�l 
és a szükséges táblák kihelyezésér�l az üzemeltet� gondoskodik. 

 
(3) Parkolási díjat csak a kijelölt parkolóhelyeken várakozó gépkocsik után kell fizetni, 

illetve szabad beszedni. (1988. évi. I. tv. 15. § (2) bekezdés) 
 
(4) A kijelölt parkolóhelyek vonatkozásában az üzemeltet� jogosult és köteles a szabálytalan 

parkolással kapcsolatos szabálysértési feljelentéseket megtenni; köteles a kijelölt 
parkolóhelyeket karbantartani (sarazás, hóeltakarítás, szükség szerinti sózás, 
tisztántartás).  

 
(5) A fizet� parkolásra kijelölt területek egyéb célra történ� igénybevételét Szentendre Város 

Polgármestere engedélyezi. Az engedély kiadásához üzemeltet� el�zetes írásbeli 
hozzájárulása szükséges, kivéve azokat az eseteket, melyr�l Szentendre Város 
Önkormányzata és Üzemeltet� a köztük létrejött szerz�désben megállapodtak. 
Üzemeltet� a fizet� parkolóhelyeket parkolástól eltér� célra kizárólag Szentendre Város 
Önkormányzatának írásbeli engedélyével hasznosíthatja . 

 
(6) A mozgássérültek részére minden megkezdett 50 gépkocsi hely után legalább 1 db – 

megkülönböztet� jelzéssel ellátott – parkolóhelyet kell biztosítani. 
 

Díjtételek 
 

6. § 
 
(1) A parkolási övezet a közúti közlekedés szabályozásáról szóló, többször módosított 

1/1975. (II. 5.) KPM-BM számú rendelet (a továbbiakban: KRESZ) 15. §-a (1) 
bekezdésének c) pontjában meghatározott módon kijelölt olyan körülhatárolt terület, 
amelyek díjfizetés ellenében parkoló-automatából váltott szelvénnyel, vagy el�re váltható 
parkoló szelvénnyel, illetve kézi díjbeszedés� parkolójeggyel vagy parkolási jogot 
tanúsító bérlettel vehet� igénybe és meghatározott id�tartamig használhatók. 

 

(2) A város közparkolóiban alkalmazható legmagasabb várakozási díjakat, és bérletek díjait 
és a fizetési kötelezettség id�tartamát a rendelet. 1. és 2. sz. melléklete tartalmazza. 

 

(3) Kézi díjbeszedés vagy el�re váltott parkolójegy esetén a várakozás minden megkezdett 
órája után kell a várakozási díjat fizetni, kivéve a 4. § (1) bekezdésének 4. pontjában 
meghatározott rövid idej� parkolási zónában, ahol a díjat a megkezdett fél óra után kell 
fizetni, de annak eltelte után az nem hosszabbítható meg. 
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(4) A bérletek csak személygépkocsira és 50 cm3 löket térfogatot meghaladó 
motorkerékpárra és oldalkocsis motorkerékpárra válthatók. 

 
(5) Azok a közalkalmazottak, köztisztvisel�k és  szentendrei székhelyen m�köd� iskolák, 

óvodák dolgozói, akiknek állandó munkahelye a 2. § (1) bekezdésében meghatározott 
városrészben található, a munkáltató által kiállított igazolás ellenében 1 
személygépkocsira kedvezményes éves bérlet vásárlására jogosultak, (2. sz. melléklet). A 
kedvezményes bérlet munkanapokon az alábbi parkolókban érvényes: 

- Dobozi utcai parkoló; 
  - Martinovics utca temet� fel�li oldala; 
  - Paprikabíró utcai nagy parkoló; 

- Marx tér, Jókai utca. 
 
(6) A motorkerékpárok és oldalkocsis motorkerékpárok a zónának megfelel� 

személygépkocsi tarifával parkolhatnak. 
 
(7) A fizet� parkolókban a mozgássérülteknek a részükre fenntartott és megkülönböztet� 

jellel felfestett parkolóhelyen nem kell várakozási díjat fizetni. 
 
(8) A parkolási övezeten belül fizet�  zónában lakóhellyel, vagy székhellyel (telephellyel) 

rendelkez� gépjárm� tulajdonos, vagy üzemeltet�, amennyiben nincs lehet�sége az 
ingatlan területén a gépjárm� tárolására – lakóingatlana, vagy székhelye (telephelye) 
közvetlen közelében kialakított parkoló-területen, a tulajdonában, vagy üzemeltetésében 
lév� egy darab személygépkocsi tekintetében díjmentességet élvez, amennyiben a (10) 
bekezdésben foglalt feltételeknek megfelel. 

 
(9) A díjmentességet a parkoló üzemeltet�je a gépkocsi üzemeltet�jének részére a kiállított 

hatósági okmány (lakcímigazolvány, forgalmi engedély) és a gépjárm� adó 
kötelezettségét Szentendrére való befizetését igazoló bizonylat alapján dokumentálja. Az 
igazoláson fel kell tüntetni a járm� rendszámát, az igénybe vehet� parkoló megjelölését, 
valamint az érvényesség id�tartamát. Az igazolást egy – a gépjárm�re felragasztható – 
matrica képezi.  

 
(10) A várakozási díj �rzést, vagy más szolgáltatást nem foglal magában, az általános forgalmi 

adót azonban tartalmazza. 
 

7. § 
 
(1) A területen az engedéllyel rendelkez�kön kívül várakozási díj megfizetése nélkül 

várakozhat  

a) segédmotor-kerékpár, 
b) a megkülönböztet� jelzéssel jogszer�en ellátott gépjárm�, 
c) közérdekb�l történ� veszély-, illetve hibaelhárítást végz�k gépjárm�ve, 
d) a parkoló területén egészségügyi ellátást végz� házi- és gyermekorvos, hivatásos 

ápoló, szociális gondozó gépjárm�ve munkavégzése során,  
e) diplomáciai mentességet élvez� személyek ilyen megkülönböztet� jelzéssel ellátott 

járm�ve, 
f) a mozgáskorlátozott igazolvánnyal rendelkez�, vagy az �t szállító személy járm�ve, 

amennyiben a mozgáskorlátozott igazolványát a szélvéd� mögött jól láthatóan 
helyezi el.  
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(2)  A Polgármester engedélyezheti Szentendre Város Önkormányzatának közigazgatási 
területén belül kiemelt rendezvény helyére és idejére a meghívott vendégeket szállító 
járm�vek díjmentes parkolását, valamennyi zónában. 

 
(3) Szentendre város területén gépjárm� súlyadót fizet� magánszemélyek egy  óra ingyenes 

parkolásra jogosító jelz�-órát igényelhetnek, amennyiben írásban nyilatkozik, hogy nincs 
köztartozása. Az adó megfizetését igazoló emblémát a gépjárm�-tulajdonosok a teljesített 
adó mértékével azonos id�szakra az adófizetést követ�en a Polgármesteri Hivatal 
Közgazdasági Iroda, Adó Csoportjánál kapják meg.  

 
(4)  A (3) bekezdésben meghatározott ingyenes parkolás nem vehet� igénybe azon zónákban, 

ahol a parkolás megengedett maximális id�tartama nem éri el az ingyenes parkolás 
maximális id�tartamát. 

 
 

8. § 
 
(1) A területen gépjárm�vel jogszer�en várakozni kizárólag a várakozáskor érvényes 

parkolójegy, napijegy, havi, féléves, éves várakozási engedély, illet�leg igazolás (a 
továbbiakban együtt:engedély) birtokában lehet. 

 
(2) Az (1) bekezdés szerinti engedélyt a gépkocsiban az els� szélvéd� mögött, jól látható 

helyen kell elhelyezni, illet�leg az ellen�rzés során meg kell azt mutatni. A parkolásra 
jogosító matrica csak felragasztva érvényes. 

 
(3) A bizonylat a rajta feltüntetett id�tartamig érvényes, egy évnél hosszabb id�re, illetve 

2007. január 31-t meghaladó dátumra nem adható ki. 
 
(4) Amennyiben a várakozási díjat a járm� tulajdonosa, használója a várakozás 

megkezdésekor az (5) bekezdésben meghatározott türelmi id� letelte után nem fizette 
ki, illet�leg a várakozási díjat a várakozás megkezdésekor kifizette ugyan, azonban a 
kifizetett díj alapján a jogosult várakozási id�t 15 percet meghaladóan túllépte, a nem 
fizetés és a túllépés idejére számítandó óradíjat és pótdíjat kell fizetnie. A jogtalan 
parkoló használatot az ellen�rz� szervnek fényképfelvétellel kell bizonyítani. 

 
(5) A türelmi id� minden esetben a várakozás megkezdését�l számított 10 perc. 

 
(6)  A pótdíj mértéke:  

a) a parkolás napján történ� befizetés esetén 1.500 Ft, 
b) öt naptári napon belüli befizetés esetén 3.000 Ft, 
c) öt naptári napon túli befizetés esetén 10.000 Ft,  
d) mozgássérült igazolvánnyal való visszaélés, illetve jogtalan használat esetén-, vagy 
a mozgássérültek részére kijelölt parkolóhelyen történ� jogosulatlan parkolás esetén a 
pótdíj mértéke 10.000 Ft, továbbá az üzemeltet� köteles feljelentést kezdeményezni. 
 

(7) A parkolási díj, a díjkülönbözet és a pótdíj kiszabására és beszedésére jelen rendelet 
felhatalmazása alapján a parkoló üzemeltet�je jogosult.  

 
(8) Ha a parkolási díjat, pótdíjat, az esedékességet követ� 30 naptári napon belül nem 

fizették meg, úgy azt a parkolók üzemeltetését végz� Városi Szolgáltató Rt. önállóan, 



 55 

saját nevében jogosult polgári peres úton érvényesíteni. A bíróság joger�s határozatában 
megállapított tartozás összegét – önkéntes teljesítés hiányában – adók módjára kell 
behajtani. 
 

(9) A szabálytalanságot megállapító ellen�r köteles a díjfizetés elmulasztását jól látható 
helyen írásban jelezni és közölni a rendezés lehetséges módját. 

 

(10) A megrongálódott bérletet – annak leadásával egyidej�leg – az üzemeltet� 1.000 Ft 
kezelési költség felszámítása mellett kicseréli. 

 

(11)  A gépkocsinak, vagy rendszámának megváltozása esetén a tulajdonos vagy az 
üzemeltet� 1.000 Ft eljárási költség befizetése mellett az új rendszámra kérheti a 
parkolás engedély kiadását a már megváltott –matrica (bérlet) leadása esetén. 

 
(12) Az ellen�rzést a parkolókat üzemeltet� VSZ Rt. végzi.  
 
 

A parkoló-építés pénzbeli megváltásáról 

 
9. § 

 
(1) Az építmények rendeltetésszer� használatához szükséges gépjárm� várakozóhelyek 

(parkolók) számát a mindenkori hatályos Országos Településrendezési és Építési 
Követelmények (OTÉK), valamint a vonatkozó önkormányzati rendelet el�írásai alapján 
kell meghatározni az épület (helyiség) nagysága, jellege és funkciója alapján. 

 
(2) Amennyiben a közlekedési vizsgálat ezt lehet�vé teszi, úgy kiemelt közcél megvalósítása 

érdekében történ� közintézmények építésénél a mindenkori hatályos Országos 
Településrendezési és Építési Követelmények (OTÉK) el�írásainál 50%-kal kevesebb 
gépjárm�-várakozóhely kialakítása kötelez�. 

 
(3) Amennyiben az engedélyezni kívánt építményhez az (1) bekezdés szerint megállapított 

parkolók létesítése saját telken belül nem oldható meg, az építésügyi hatóság a tervezett 
építkezést engedélyezheti, ha az építtet� a parkolókat Szentendre Város 
Önkormányzatával kötött szerz�dés alapján pénzben megváltja. 

 
(4) A Dunakanyar körút - Ady Endre út – Duna korzó által határolt területen belül a 

kisvárosias lakóövezetekben (Lkk, Lk-01, Lk-02, Lk-03, Lk-04, Vt-K1, Vt-K2, Vt-K3, 
Vt-K4, Vt-1, Vt-2, Vt-2*, Vt-3) egy építési telken, kett�nél több lakás kialakítása esetén 
a parkolóhelyek pénzbeni megváltása nem engedélyezhet�. 

 
(5) A megváltás esetei - amennyiben a parkolók száma növekedik: 

a) új lakóépület vagy más nem lakás céljára szolgáló építmény létesítése, b�vítése; 
b) építési engedélyt igényl� funkcióváltással járó építmény-felújítás; 
c) építéssel nem járó rendeltetési mód változtatása. 
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(6) Az építés-hatósági engedély nélkül, vagy az engedélyt�l eltér� módon végzett 
építkezéskor is köteles az építtet� meghatározott számú parkoló elhelyezésére vagy 
megváltására. 

 
(7) a) A parkoló létesítésére vagy megváltására vonatkozó kötelezettséget a Jegyz� az építési 

illetve fennmaradási engedélyezési eljárásban határozattal állapítja meg. 
 
b) A parkoló-megváltásra vonatkozó szerz�dés megkötésére a Polgármester jelen 
rendeletben kap felhatalmazást. 
 

(8) A parkoló-megváltás összege járm�venként 
a) a belvárosban (következ�k által határolt terület: Dunakanyar krt. az Ady E. u. 

keresztez�déséig, Papszigeti Duna-ág sodorvonala, Szentendrei Duna sodorvonala, 
Postás strand területének déli határa a Dózsa Gy. út és a Dunakanyar krt. 
keresztez�déséig, valamint a Dunakanyar krt. mindkét oldala) 500.000 Ft 

 
b) a város más területein 250.000 Ft. 

 
(9) a) Az építtet�nek a parkoló-megváltási összeget a szerz�dés megkötését követ� 15 banki 

napon belül kell megfizetnie, és a befizetés igazolását az építési- illetve fennmaradási-
engedély kérelemhez kell csatolnia. 
 
b) A Polgármester különös méltányosságot érdeml� esetben a lakásépítéskor (b�vítéskor) 
fizetend� megváltási összeg kiegyenlítésére – kizárólag magánszemély építtet� számára – 
legfeljebb 18 havi kamatmentes részletfizetést engedélyezhet úgy, hogy az els� részlet 
fizetési határideje a szerz�dés megkötését követ� 15. banki nap. 
 

(10) Meghiúsult építkezés esetén a szerz�dés hatályát veszti, és az építtet� az igazolt kezelési 
költség levonásával a befizetett összeget visszaigényelheti, amelyet az önkormányzat 15 
napon belül köteles visszafizetni. 

 
(11) A parkoló-megváltásra befizetett összegeket az önkormányzat elkülönítetten kezeli, mely 

t�ke és kamatai felhasználása csak Szentendre Város közigazgatási területén belüli 
gépjárm�-tárolásra szolgáló létesítmény építésére történhet.” 

 
 

III. fejezet  
VÉDETT ÖVEZETEK 

 
 

Általános rendelkezések 
 

10. § 
 

(1) A korlátozott behajtási övezetek az 1988. évi I. tv. 34. § (2) bekezdése alapján 
(továbbiakban védett övezet) Szentendre Város Önkormányzata által kijelölt olyan 
területek, ahová a behajtás, továbbá ahol a várakozás korlátozott. (A védett övezetek 
felsorolását és területük határait a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.) 
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(2) Korlátozott behajtási övezet: az 1/1975. (II.5.) KPM-BM együttes rendelet (a 
továbbiakban: KRESZ) 15. §-a (1) bekezdésének c) pontjában meghatározott módon 
kijelölt körülhatárolt terület, amelyekre 
a) a behajtás, esetenként a várakozás díjmentesen, csak külön engedéllyel történhet; 
b) a behajtás díjfizetés ellenében és esetenként meghatározott id�tartamon belül történhet 

(4. sz. melléklet) 
 

11. §  
 
(1) A védett övezet területére – érvényességi id�szak megjelölésével - lakóingatlan 

megközelítésére történ� behajtást, illetve személy- és áruszállítást megenged� 
hozzájárulás (a továbbiakban: engedély) adható ki.  
 

(2) A 3,5 t össztömeget meghaladó gépjárm�vek behajtására, illetve parkolására a 
védett övezet területére engedély nem adható ki, kivéve a 21. § (1) bekezdése 
szerint. 
Az engedélyek fajtáit és kiadásuk feltételeit a jelen rendelet szabályozza. 

 

(3) A védett övezet területére szóló engedélyeket a közút kezel�je, az önkormányzat 
Képvisel�-testülete nevében a polgármester adja ki a KRESZ 14. § (14) bekezdésének, 
valamint a jelen rendeletben foglaltak figyelembevételével. 

 
12. § 

 
(1) A védett övezet forgalmi rendjének ellen�rzését végz� szervként a közterület-felügyel� 

köteles elvenni, és a kiadó szervnek bevonás céljából visszajuttatni, vagy ha az elvétel 
nem lehetséges, az érvénytelenítésr�l intézkedni annak a behajtási engedélynek, 
a) amelyet nem az arra jogosult használ; 
b) amelynél az engedélyre jogosultság megsz�nt; 
c) amely hamis vagy meghamisították; 
d) amely megszerzésének feltételei vonatkozásában a kiadó szervet megtévesztették; 
e) amellyel bármely más módon visszaéltek. 

 
(2) A megrongálódott behajtási engedélyt – annak leadásával egyidej�leg – az engedélyt 

kiadó, kérelemre 1000 Ft kezelési költség megfizetése ellenében kicseréli. 
 
(3) A bevont vagy érvénytelenített engedély három hónapon belül nem pótolható. 
 
(4) Az elveszett vagy megsemmisült behajtási engedély helyett az érvényesség évében az arra 

jogosult külön kérelemre – az id�arányos megváltási díj kétszeresének megfizetése 
ellenében – új engedélyt kaphat. 

 
(5) Az engedélyek  

a) kiadásáért, cseréjéért és pótlásáért költségtérítést kell fizetni; 
b) visszaszolgáltatása esetén a hátralev� egész hónapok számának megfelel�en kell a 

befizetett megváltási díj arányos részét visszatéríteni. 
 
(6) A térítési díjakat a Kérelmez� az engedély kiadása el�tt, egy összegben köteles 

megfizetni. Az engedély csak a térítési díj megfizetése után adható ki. 
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13. §  
 
A közúti forgalomban résztvev� gépkocsi vezet�je a behajtási engedélyt a járm� els� 
szélvéd�jének bal alsó sarkában, kívülr�l jól látható módon köteles elhelyezni. 

 
Behajtás és várakozás a védett övezetekben 

 
14. §  

 
A védett övezetbe:    

− lakossági, 
− intézményi, 
− áruszállítási-szolgáltatási, 
− ideiglenes 

engedéllyel szabad behajtani. 
 

15. §  
 
A védett övezetbe behajtáshoz nem kell behajtási engedély a KRESZ 14. § (14) 
bekezdésében felsoroltakon kívül 

− a megkülönböztet� fény- és hangjelz� készülékkel felszerelt, és azt használó 
gépjárm�; 

− a figyelmeztet� jelzéssel ellátott, és azt használó járm�; 
− az igazolvánnyal rendelkez� mozgássérültet szállító gépjárm�; 
− a diplomáciai mentességet élvez� személy ilyen hatósági jelzéssel ellátott 

gépjárm�vek 
− a Polgármesteri Hivatal gépjárm�vei részére; 
− az önkormányzat által kiadott szolgálati igazolvánnyal, célforgalom esetén. 

 
 
 

Behajtás az I. övezetbe 
 

16. § 
 
(1) Annak az ingatlantulajdonosnak, akinek ingatlantulajdona, valamint annak a lakosnak, 

akinek lakóhelye, tartózkodási helye az I. védett övezetben van, kérelemre lakossági 
behajtási engedélyt kell kiadni a saját tulajdonában álló személygépkocsi(k)ra. 

 

(2) a) Kérelemre lakossági behajtási engedélyt kell kiadni annak a magánszemélynek a 
tulajdonában lev� személygépkocsi(k)ra, aki az I. védett övezet területén 
ingatlantulajdonos, vagy lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkez� lakos, ha az 
engedélyre jogosult az övezet területén nem közterületen lév� saját parkolóhellyel 
rendelkezik. 

 

b) Kérelemre lakossági behajtási engedélyt kell kiadni annak a magánszemélynek a 
tulajdonában lev� személygépkocsi(k)ra, aki az I. védett övezet területén nem közterületi 
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bérelt parkolóhellyel rendelkezik. Az engedély id�beli hatálya a parkolóhely-bérlet 
idejével megegyez�. 

 

(3) Az I. védett övezetre érvényes lakossági behajtási engedéllyel közterületen várakozni 
tilos, az engedély kizárólag a ki- és beszállás id�tartamára történ� megállásra, valamint az 
I. övezeten belüli nem közterületi várakozóhely megközelítésére és elhagyására jogosít. 

 
17. § 

(1) a) Annak az ingatlantulajdonosnak, akinek ingatlantulajdona, valamint annak a lakosnak, 
akinek lakóhelye vagy tartózkodási helye az I/A. védett övezet területén van, és nem 
közterületen lév� saját parkolóhellyel rendelkezik, kérelemre lakossági behajtási 
engedélyt kell kiadni a saját tulajdonában álló személygépkocsi(k)ra. A behajtási 
engedély csak az I/A. övezeten belüli nem közterületi várakozóhely megközelítésére és 
elhagyására jogosít.  

 
b) Kérelemre lakossági behajtási engedélyt kell kiadni annak a magánszemélynek a 
tulajdonában lev� személygépkocsi(k)ra, aki az I/A. védett övezet területén nem 
közterületi bérelt parkolóhellyel rendelkezik. A behajtási engedély csak az I/A. övezeten 
belüli nem közterületi várakozóhely megközelítésére és elhagyására jogosít, az engedély 
id�beli hatálya a parkolóhely-bérlet idejével megegyez�.  

 
(2) Annak az ingatlantulajdonosnak, akinek ingatlantulajdona, valamint annak a lakosnak, 

akinek lakóhelye vagy tartózkodási helye az I/A. védett övezet területén van, és nem 
közterületen lév� saját parkolóhellyel nem rendelkezik, kérelemre lakossági behajtási és 
várakozási engedélyt kell kiadni a saját tulajdonában álló személygépkocsi(k)ra (de 
lakásonként legfeljebb 2 személygépkocsira). A behajtási és várakozási engedély az I/A. 
övezet közterületein várakozásra is jogosít. 

 
18. § 

 
(1) A védett övezetben székhellyel, telephellyel, fiókteleppel rendelkez� egyéni vállalkozó, 

jogi személy intézményi behajtási engedélyt csak áruszállításra, az áru ki- és bepakolása 
idejére kaphat.  

 
(2) A 18. § (1) bekezdésekben felsoroltak, amennyiben a védett övezetben nem közterületen 

lev� saját parkolóhellyel rendelkeznek, intézményi behajtási engedélyre jogosultak. Ezzel 
az intézményi behajtási engedéllyel közterületen várakozni tilos. 

 
(3) Kérelemre behajtási és várakozási engedélyt kaphat a Szentendrén dolgozó családorvos, 

gyermekorvos, családorvos mellett dolgozó ápolón�, véd�n�, szociális gondozó, 
valamint a SZEI szakorvosa a munkavégzésük idejére. 

 
(4) A védett övezetbe a Polgármesteri Hivatal gépjárm�vei térítésmentesen jogosultak 

behajtani és várakozni. 
 

19. § 
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(1) Áruszállítási-szolgáltatási behajtási engedélyt kaphat az, aki – legfeljebb 3,5 tonna 
megengedett legnagyobb össztömeg� járm�vel – a védett övezetben rendszeres 
áruszállítási-szolgáltatási tevékenységet végez.  

 
(2) Ingatlan felújításánál, építésnél épít�anyag ki- és beszállítására, illetve az építéshez 

szükséges munkagép ki és behajtására behajtási (útvonal) engedélyt kaphat az, aki a 
védett övezetben joger�s építési engedéllyel, és/vagy az építés kivitelezésére 
vonatkozóan teljes kör� felel�sségbiztosítással rendelkezik. 

 
 

20. § 
 
A lakossági, az intézményi, az áruszállítási-szolgáltatási engedélyek legfeljebb egy évre , de 
maximum 2007. január 31-ig adhatók. 
 

21. §  
 
(1) Ideiglenes behajtási engedélyt, útvonal-engedélyt, ideértve a súlykorlátozás táblával 

jelzett össztömeg-korlátozás alóli felmentést is - legfeljebb 9 tonna össztömegig - 
indokolt, rendkívüli esetben, az önkormányzat képvisel�-testülete nevében – a 
körülmények gondos mérlegelése mellett - a Polgármester adhat. A polgármester az 
össztömeg-korlátozás alóli felmentést megtagadja, ha a védett övezetben található közút 
teherbírása és állapota alapján nem alkalmas arra, hogy a megengedett össztömeget 
meghaladó járm� azon - akár csak eseti jelleggel is - közlekedjék. 

 
(2) Az ideiglenes behajtási engedély az engedély érvényességi id�tartama alatt a védett 

övezet területére való behajtásra jogosít. 
 
(3) Az ideiglenes behajtási engedély az azon feltüntetett, de legfeljebb 30 napig terjed� 

id�tartamra adható. 
 
(4) Az ideiglenes behajtási engedély egy naptári évben ugyanazon kérelmez� részére 

ugyanazon ingatlan megközelítése céljából (többszöri kiváltás esetén is) összesen 90 
napra adható ki. 

 
(5) Az ideiglenes behajtási engedélyért id�arányos megváltási díjat kell fizetni. 
 

 
 

A díjakról 
 

22. § 
 
 Térítésmentes lakossági, illetve intézményi behajtási engedélyt válthat ki az az állandó és 
ideiglenes tartózkodással rendelkez� lakos, közület, egyéni vagy társas vállalkozó, akinek a 
lakása, telephelye a védett övezeten belül van, és annyi személygépkocsira, amennyi az 
ingatlanán, telephelyén elfér. 
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23. §  
 
Térítésmentes lakossági behajtási engedélyt válthat ki: 

a) Az az állandó és ideiglenes tartózkodással rendelkez� lakos, aki ingatlanán saját 
parkoló hellyel nem rendelkezik ingatlanonként egy darab saját tulajdonú 
személygépkocsira, 

 
b) a Szentendrén dolgozó családorvos, gyermekorvos, családorvos mellett dolgozó 

ápolón�, véd�n�, szociális gondozó, valamint SZEI szakorvosa a munkavégzésük 
idejére; 

 
c) magánszemély egészségügyi, szociális, családi, méltányossági okból, a Polgármester 

egyedi elbírálása alapján. 
 

24. § 
 
Térítés ellenében válthat  

a) lakossági behajtási engedélyt az az ingatlantulajdonos, akinek csak közterületen van 
lehet�sége a személygépkocsik várakozására, a második vagy ezen felüli saját 
tulajdonú személygépkocsi(k)ra, 

  
b) intézményi behajtási engedélyt 

− a védett övezetben telephellyel rendelkez� természetes vagy jogi személy, ha 
ingatlanán saját parkolóhellyel nem rendelkezik, személygépkocsival történ� 
behajtásra –, áruszállítás céljából folyamatos ki- és berakodás mellett, 

− a Szentendrén szolgáltatást végz� áruszállító vállalkozó, áruszállítás céljából 
folyamatos ki- és berakodás mellett, 

− a Szentendrén szolgáltatást végz�, javító, szerel� vállalkozó. 
 
c) ideiglenes behajtási és parkolási engedélyt  

− a munkavégzés idején a védett övezet területén építési, szerelési munkát végz� 
vállalkozó. 

 
25. § 

 
A Polgármester egyedi elbírálása alapján, egyedi térítési díjjal kaphat behajtási engedélyt 
Szentendrén széleskör� lakossági közszolgáltatást végz� gazdasági társaság, vagy non profit 
szervezet. A térítés mértéke az egyébként alkalmazandó tarifa 0-75%-a lehet.  

 
 
 
 

26. §   
 
  A térítési díjakat a rendelet  4. sz. melléklete tartalmazza. 
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IV. FEJEZET 

Ellen�rzés 
 

27. §  
 

   A védett övezetben a közterület-felügyel�, valamint a parkoló üzemeltet�je jogosult: 
 
a) az övezet területére behajtó gépjárm� vezet�je behajtási engedélyének érvényességét; 
b) az engedélynek a gépjárm�vön történ� elhelyezését ellen�rizni. 

 
 

28. §  
 
(1) A város területén a KRESZ 59. §-a alapján a rend�rség értesítése mellett a közterület-

felügyel� – a közút kezel�jének megbízásából – a járm�veket a közterületr�l 
eltávolíttathatja. 

 
(2) Közterületen szabálytalanul elhelyezett, illetve a korlátozott várakozási övezetekben 

díjfizetés nélkül várakozó, valamint a védett övezetekbe engedély nélkül behajtó, vagy 
engedély nélkül várakozó járm�vek rögzítésére – amennyiben az balesetveszélyt nem 
jelent és a közúti forgalmat nem akadályozza – a közterület-felügyel� kerékbilincset 
alkalmazhat. 

 
 

V. FEJEZET 

Szabálysértési rendelkezések 
 

29. §  
(1) Aki 

− a védett övezetbe érvényes engedély nélkül behajt, 
− a védett övezet területén érvényes engedély nélkül várakozik, 
− engedélyét a gépjárm�vön nem, illet�leg az el�írástól eltér�en vagy annak jól 

láthatóságát nem biztosító módon helyezi el, 
− e rendeletben meghatározott parkoltatási rendet megszegi, a fizet� parkoló 

használatáért járó díj, díjkülönbözet vagy a pótdíj fizetését elmulasztja vagy 
megtagadja,  

szabálysértést követ el, amelyért az elkövet� harmincezer forintig terjed� pénzbírsággal 
sújtható. 
 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés elkövet�jével szemben ötszáz forinttól 

tízezer forintig terjed� helyszíni bírság szabható ki. 
 
(3) Parkoló igénybevételével kapcsolatos ismételt szabálysértés esetén a visszavonható, a 

közparkolóknál a bérleti szerz�dés visszafizetési és kártérítési igény kizárásával 
felmondható. 
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VI. FEJEZET   
Eljárási szabályok   

 
30. §  

 
(1) E rendeletben meghatározott engedélyek kiadása iránti kérelmet – írásban – a 

Polgármesterhez kell benyújtani. 
 
(2) A kérelemnek tartalmaznia kell: 

a) a kérelmez� személyi adatait (név, lakcím, nem magánszemély kérelmez� esetén az 
elnevezést, a székhelyét, a telephelyét, a képvisel� nevét, címét), 

b) a járm� kategóriájának, illetve típusának megnevezését, a forgalmi rendszámát, a 
forgalmi engedély számát, 

c) az engedély típusát, állandó lakó esetében az igénybe veend� parkoló 
megjelölését és kiadásának indokát, 

d) bérelt parkolóhely megközelítésére szolgáló engedély-kérelem esetében a nem 
közterületi parkolóhely használatára vonatkozó írásbeli bérleti szerz�dést, a 
használatról szóló egyéb típusú írásbeli megállapodást. 

 
(3) Közös háztartásban él�knek a kérelmet lehet�leg együttesen kell el�terjeszteni, annak 

megjelölésével, hogy melyik gépkocsira kérik a térítésmentes engedély kiadását. Közös 
kérelem hiánya esetén a kérelmet a gépjárm� tulajdonosa, vagy üzemben tartója 
terjesztheti el�. 

 
31. § 

 
(1) A kérelmet a Polgármester megvizsgálja – és amennyiben az a rendelet el�írásainak 

megfelel – a kérelmez� részére az engedélyt térítésmentesen, illetve a költségtérítés 
befizetése után 8 munkanapon belül köteles kiadni. 

 
Záró rendelkezések 

 
32. § 

 
(1) E rendelet 2006. június 1-jén lép hatályba, és ezzel egyidej�leg hatályát veszti a 

44/2001. (X.15.) Önk. sz. rendelet, és annak módosításai a 41/2002. (XII.27.) Önk. sz., 
53/2003. (X.31.) Önk. sz., 30/2004. (VII.20.) Önk. sz., 36/2004. (IX.23.) Önk. sz., a 
42/2004. (X.15.) Önk. sz., az 51/2004. (XII.17.) Önk. sz., a  14/2005. (IV.12.), valamint a 
24/2005. (VI.29.) rendeletek. 

 
(2) E rendelet rendelkezéseit a folyamatban lév�, még el nem bírált ügyekben is alkalmazni 

kell.  
 
(3) A rendelet kihirdetésér�l a Jegyz� gondoskodik. 
 
Szentendre, 2006.  április 28. 
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1. sz. melléklet 

 
1. A város közparkolóiban alkalmazható legmagasabb várakozási díjak: 
 

 Parkolóhely Díj 
 

Fizet� parkolás 
id�tartama (óra) 

I. SZEMÉLYGÉPKOCSIK:   

1. Ingyenes zóna 
 Díjmentes korlátlan 

2. Ingyenes P + R zóna Díjmentes korlátlan 
3. Kiemelt zóna 250 Ft/óra 9-20 (minden nap) 

4. Rövid idej� parkolási zóna* 

 80 Ft/30 perc 9-20  (minden nap) 

5. Általános parkolási zóna 160 Ft/óra 9-20  (minden nap) 

II. AUTÓBUSZOK (12 f�nél több 
személyt szállító)   

1. Dunakanyar Krt- Paprikabíró u. 
 600 9-20 (minden nap) 

III. TEHERGÉPKOCSIK    

1. Dunakanyar Krt- Paprikabíró u. 
 600 9-20 (minden nap) 

 
* A parkolás maximálisan megengedett id�tartama 30 perc. 
 
A fenti táblázatban szerepl� díjak az ÁFÁ-t tartalmazzák. 
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2.sz. melléklet 

 
1. A város közparkolóiban alkalmazható bérletek díjai kizárólag személygépkocsik és 
motorkerékpárok részére: 
 

 Parkolóhely Díj 
 

Fizet� parkolás 
id�tartama (óra) 

 SZEMÉLYGÉPKOCSIK   
I.  NAPIJEGY   
1. Kiemelt zóna 2000 Ft/nap   9-20 (minden nap) 
2. Általános parkolási zóna 1500 Ft/nap    9-20 (minden nap) 

II.  BÉRLET    

 minden zóna 5.000 Ft/hó  

 minden zóna 20.000 Ft/fél 
év  

 minden zóna 35.000 Ft/év tárgyév január 1-t�l azt 
követ� év január 5-ig 

 KÖZALKALMAZOTTAK 
KEDVEZMÉNYES BÉRLETE   

 

Dobozi utcai parkoló 
Martinovics utca temet� fel�li 
oldala 
Dunakanyar krt. - Paprikabíró u. 
Jókai utca, Marx tér 

10.000 Ft/ év 
egyösszegben  

vagy 1.000 
Ft/hó 

 

 
 
A fenti táblázatban szerepl� díjak az ÁFÁ-t tartalmazzák. 
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3. sz. melléklet 
 

A védett övezetek felsorolása és területük határai 
 
 

övezet övezet határai és részletezése a behajtás módja 

I. -     F� tér, Görög u., Futó u.,  
      Bercsényi u., Bogdányi u.( Lázár cár tért�l – F� térig),  
- Bogdányi u. Lázár cár tért�l Rév utcáig, valamint a 

Bogdányi u. ezen szakaszára csatlakozó mellékutcák 
március 15-t�l október 31-ig terjed� id�szakban, 

 

behajtási engedéllyel, 
közterületen várakozni 

nem lehet 
 

 

I/A. Alkotmány u., 
Rab Ráby tér, Munkácsy M. u. 
 és a Malom u. Bartók B. u. Munkácsy M. u. közötti 
szakasza 

behajtási engedéllyel, 
közterületen várakozni 

csak az engedéllyel 
rendelkez�knek szabad 

II. Hunyadi u., Bartók B. u., G�zhajó u., Temet� u., 
Dalmát u., Zrínyi u., Angyal u., Alsóhegy u.,  
Középhegy u., Fels�hegy u., Rab Ráby tér,  
Iskola u., Munkácsy u., Sz�l� köz,  
Martinovics út (Hunyadi – Bartók B. u.,) 

1,5 t súlykorlátozás alá 
es� terület, e fölött, de 
legfeljebb 9 tonnáig, 

eseti útvonalengedéllyel 
lehet csak behajtani 
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4. sz. melléklet 
 

A behajtási engedélyek kiadásának térítési díjai 
 
 

A behajtás jogcíme Behajtási id� korlátozása Térítési díjak 
Lakossági behajtási engedély  

(második autótól) 
 

6.840,-Ft/6 hó 

12.960,-Ft/év 

Intézményi behajtási engedély   

18.000,-Ft/év  

10.000,-Ft/6 hó 

2.000,-Ft/nap 

Áruszállítási-szolgáltatási 

behajtási engedély  

Taxi, javító- szerel� vállalkozó  

(kivéve lakossági tüzel�anyag 

szállítás) 

20.30 – 9.30 

57.000,-Ft/6 hó 

108.000,-Ft/év 

5.000,-Ft/nap 

 9.30  – 20.30 
142.500,-Ft/6 hó 

270.000,-Ft/év 

Ideiglenes behajtási engedély  

3,5 – 9 tonna össztömeg� járm�vek   

behajtása épít�anyag ki- és 

beszállítására, munkagépek ki- és 

behajtása 

 20.000,-Ft/nap 

Ideiglenes behajtási engedély  

3,5 – 9 tonna össztömeg� föld- és 

törmelék elszállítás 

  6.000,-Ft/nap 

 
* A fenti díjak az ÁFÁ-t tartalmazzák 
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dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képvisel�-testület  visszatér a 3. napirendi pont 
tárgyalására, melynek vitáját  felfüggesztette a testület.   
 
 
3.  Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 16/2006. (VI.28.)  Önk. 

sz. rendelete  a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi 
közszolgáltatásról szóló, többször módosított 8/2004. (III.1.) Önk. sz. rendelet 
módosításáról 
El�adó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 
 
dr. Molnár Ildikó jegyz�:  Cégvezet� Úr is megkapta a kért  jegyz�könyvi részt. Kérdezi 
t�le, hol érez pontatlanságot?      
 
Horváth Gusztáv a VSz. Rt. cégvezet�je:   Jegyz� Asszony félreértette �t, nem a decemberi 
jegyz�könyvet  kifogásolta, hanem a januárit.  
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: megnyugtatja Horváth Gusztáv  cégvezet� urat, hogy azt is  
kikészítették a kollegák, kérdezzen  bármelyikb�l, utána tud nézni. 
 
Horváth Gusztáv a VSz. Rt. cégvezet�je: jelzi, nincs semmi gond. De  továbbra is 
félreérthet�nek érzi a  döntést, mert  a szavazás el�tt pontosított.  Továbbá  Alpolgármester 
Úr is  azt hangsúlyozta, hogy éves  szinten összesen 2 db lomtalanításról van szó.  Idézi a 
jegyz�könyv részletet: "A rendeletben  szerepel egy,  az éves összesen  kett� lomtalanítás, 
plusz kett� zöldlomtalanítás  �sszel illetve tavasszal. A rendeletben  rögzítettel együtt a 
Városi Szolgáltató Rt.  évente kett� lomtalanítást  és kett� zöldlomtalanítást  végez tavasszal 
és �sszel.  Ez a rendelet  22. §  (1) bekezdésében szerepel. "   
Ez azt jelenti, hogy a rendelettel együtt  kett� lomtalanítást kell végezniük. Az � értelmezése 
szerint ehhez jött  még a +1  lomtalanítás. Kéri Alpolgármester Urat, � is mondja el a 
véleményét.   
 
Radványi G. Levente alpolgármester:  emlékeztet mindenkit, hogy a téma tárgyalása indult 
valamikor decemberben  4-szeri  lomtalanítással, ami után visszakerült a rendelet  a testület 
elé,  mert kiderült, hogy nem életszer� a döntés.  Cégvezet� Úrral történ� tárgyalás után  
ismételten a testület elé került  döntésre, amikor is már évi 60 M Ft illetve 70 M ft általános 
térítésr�l volt szó pluszban.  A rendelet eredetileg is tartalmazott  1 térítéses lomtalanítást, 
amire Cégvezet� Úr fel is hívta a figyelmet. Akkor   egészítették ki az összeget  70 M Ft-ról 
73 M Ft-ra és a jegyz�könyvben szövegszer�en  is ez szerepel. A szándék, az elgondolás és a 
jegyz�könyv  szövegszer�sége   szinkronban van,  értelmezésbeli különbségek adódnak 
valószín�leg. Elgondolása szerint diktálta,  és úgy is értelmezte, hogy  a rendeletnek 
megfelel�en  van egy térítéses és a másik ingyenesen történik meg.  Utólagos sajnálatát fejezi 
ki, hogy akkor nem részletezték tovább az értelmezést.   
 
Fülöp Zsolt képvisel�:  az idei évben két háztartási lomtalanítás lesz.  Kérdezi, hogy mikor 
lesz az els� és mikor a második,  továbbá mikor kerül sorra a zöldlomtalanítás? Szeretne 
egyértelm� választ kapni,  hogy ne legyen ismételten értelmezési probléma,  világosan 
megnevezve az  évi kett�  háztartási lomtalanítás és kett� zöldlomtalanítás idejét.  
 
Horváth Gusztáv a VSz. Rt. cégvezet�je: kiegészítést kíván tenni, hogy  kétszeri 
lomtalanítás idejét el�re  meg kell  tervezni, mert össze kell hangolni a pomázi 
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lomtalanítással is. Véleménye szerint a két zöldlomtalanításnak már nincs értelme, mert már 
nem lesz annyi  nyesedék, tekintve, hogy már  nincs tavaszi zöldhulladék.   
 
Magyar Judit képvisel�: nem érti a pénzügyi részét a döntésnek. Ha arról van szó, hogy 
nincs 4 lomtalanítás és marad a  rendeletbeli lomtalanítás, akkor  eredetileg 60  M Ft-ot 
fizettek volna a Városi Szolgáltató Rt-nek. Ezt figyelembe véve az t�nik ki, hogy  elfogadják 
a plusz lomtalanítást 13 M Ft-ért?  
 
Horváth Gusztáv a VSz. Rt. cégvezet�je:  ismétli, hogy   73 M Ft-ért két lomtalanítást 
szavazott meg a testület, melyek közül egyiket fizeti az Önkormányzat.   Volt szó 60 M Ft-ról 
is, de reméli meggy�zte a testületet.    Jelzi, az els� lomtalanítás a drágább, az kíván  nagyobb  
munkát.  
 
dr. Bindorffer Györgyi képvisel�: az elhangzottak �t is elbizonytalanították és már nem 
látja át, mi is kerül 60 M Ft-ba és mi kerül 73 M  Ft ? Ha a 60 M Ft-os támogatást  nézi, 
kérdezi, hogy  azzal mit fizetne  ki a város,  hiszen  eddig beleszámított az 1 normál és az 1 
zöldlomtalanítás.  Mi a költsége egyáltalán  a zöldlomtalanításnak, és mi a költsége a 
háztartási lomtalanításnak?   
 
Horváth Gusztáv a VSz. Rt. cégvezet�je:  a rendelet tartalmazza a választ a kérdésre. A 73 
M Ft-os összeg tartalmazza a közterületre  kitett be nem azonosítható  tulajdonú hulladék 
elszállítását, és ezenkívül tartalmazza 1 zöld és 1 sima lomtalanítás költségét. Tavalyi évben 
12 M Ft  volt a hagyományos és 7 M Ft körüli volt a  zöldlomtalanítás költsége.    
Számtalan kimutatással igazolták  a költségvetés tárgyalása el�tt, hogy mennyibe kerül a 
lomtalanítás költsége.   
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: további hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a 
határozati javaslatot.  Aki igennel szavaz, arra szavaz, hogy  1 háztartási és 1 zöldlomtalanítás 
marad, aki pedig nemmel szavaz, az  pedig  a korábbi rendszert támogatja, a 2  háztartási és 2 
zöldlomtalanítás. Az összeg, a 73 M Ft változatlan marad. 
 
Simonyi György képvisel�: értelmezni szeretné az eddig elhangzottakat: a döntést�l függ�en 
vagy 1-1 lomtalanítás lesz, vagy 2-2, de mindenképp összesen 73 M Ft-ért. Ami  nem 
stimmel, hogy  Horváth Gusztáv a VSz. Rt. cégvezet�je nem akarja elvégezni a 2-2 
lomtalanítást  73 millió Ft-ért.  Hiába szavazza meg a testület.   
A másik probléma, hogy ha az 1-1 illetve a 2-2 lomtalanítás is  73 M Ft-ba kerül, akkor  miért 
nem kérnek 1 sima és 1 zöldlomtalanítást  lomtalanítást 60 millió Ft-ért?  nem látja a 
különbséget.  
 
dr. Dietz Ferenc polgármester:  nem volt Képvisel� Úrnak ilyen jelleg� javaslata.  
 
Simonyi György képvisel�: a 60 M Ft nem a lomtalaníts költsége. Ennyivel járul hozzá az 
Önkormányzat a Városi Szolgáltató Rt.  üzemelési  költségéhez, ennyi  az éves  támogatás. 
Ezért az összegért �k  végeznek pluszban még egy lomtalanítást. Úgy látja, keverednek a 
fogalmak.  Jelen pillanatban ott tartanak, hogy most az emelt  73 M Ft-tal támogatják meg a 
céget és ezért kapnak 1-1, vagy jó esetben 2-2 lomtalanítást.  A 2-2 lomtalanítást el sem 
akarja fogadni Cégvezet� Úr 73 M Ft-ért. Ezzel együtt azt javasolja, ne a 2-2 lomtalanítást   
er�ltessék 73 M Ft-ért, hanem az 1-1 lomtalanítást  60 M Ft-ért.  
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dr. Dietz Ferenc polgármester:  módosító indítvány  Képvisel� Úrtól a 60 M Ft-os 
támogatás?  Abban az esetben a költségvetést is módosítani  szükséges.     
 
Horváth Gy�z� képvisel�: Cégvezet� Úr  az imént utalt  arra, hogy a 2 háztartási 
lomtalanítást elvégzi, a zöldlomtalanításból pedig az egyik  már okafogyottá vált, hiszen  
április van.   
 
 
Radványi G. Levente alpolgármester: emlékezteti  a testülete arra,  hogy amikor elkezdték 
ezzel kapcsolatban a vitát, akkor  4 db lomtalanításról volt szó. Ezzel kapcsolatban megjelent  
egy újságcikk is, sajnos tévesen. Ezt követ�en tárgyalta újra  a testület a rendeletet, és  az 
általánosan elfogadott nézet szerint  a városnak szüksége van  az évente kétszeri 
lomtalanításra és  évente kétszeri  zöldlomtalanításra is.  Ezt követ�en  döntöttek a 2 
lomtalanításról és a 2 zöldlomtalanításról, majd az anyagi részér�l.    Megemelték az  
összeget 73 M Ft-ra  azért, hogy meglegyen a 2  lomtalanítás.  Ebb�l  fedezik az egyiket,  a 
másik pedig  történik  a  rendeletnek megfelel�en. A 2  zöldlomtalanításról ugyancsak állást 
foglalt a  testület. Szerencsésnek tartaná, ha 2-2 lomtalanítás megmaradna, esetleg más 
fizetési konstrukcióban. 
 
Fülöp Zsolt képvisel�:  ügyrendi javaslata  szerint zárják le a vitát, és a módosító 
indítványokról szavazzanak. Megismétli az értelmezése szerinti javaslatokat:   
- 73 M Ft-ért van 2-2  lomtalanítás 
- 73 M Ft-ért 1-1 lomtalanítás és végül  
- 60 M Ft-ért  1-1  lomtalanítás Simonyi György képvisel� javaslata alapján.  
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: Radványi G. Levente  alpolgármester javasolta a 2-2 
lomtalanítást,   melyb�l az egyik lomtalanítás térítéses. Simonyi György képvisel� javasolta 
60 M Ft-ért az 1-1 alkalmat, valamint Fülöp Zsolt képvisel� javasolta a  2-2 lomtalanítást 73 
M Ft-ért.   Ez utóbbit visszavonja menet közben Fülöp Zsolt képvisel�. 
Szavazásra bocsátja  az elhangzás sorrendjében tett javaslatokat,   így Simonyi György 
képvisel�  módosító indítványa kerül els�ként szavazásra.     
Korrigál,  mert Horváth Gusztáv a VSz. Rt. cégvezet�je  szólásra jelentkezett.  
 
Horváth Gusztáv  cégvezet� hozzászólása szó szerint  került jegyz�könyvezésre.   
 
Horváth Gusztáv a VSz. Rt. cégvezet�je: "az az 1-1 lomtalanítás azt jelenti, hogy akkor  a 
drága lomtalanítást  bele kéne tennem  12 M Ft-nál kisebb-kevesebb összegért. Egyszer�en 
nem tudom, nem fér bele. Az  els�  lomtalanítás bele fog kerülni  a kett� együtt 18 millió Ft-
ba. Az els� kett�.  Ezzel szemben a tavalyi 80 millióból levonnak  20 milliót és még 18 
millióért dolgozzak ingyen.  Hát nem tudom megcsinálni. Nem lehet megcsinálni. És Simonyi 
képvisel� úr el�bb már, nem tudom benn volt-e akkor a teremben éppen,  idéztük  a januári 
jegyz�könyvet is, abban is az szerepel,  amit most is Önök el�tt van el�terjesztésként, már 
akkor egyszer megszavazták, csak valami   félreértés folytán más lett leírva, kérem, hogy 
essünk már ezen túl, mert tényleg m�ködésképtelen a cég, hát nem tudjuk,  január óta nem 
tudunk számlákat érvényesíteni."   
 
dr. Dietz Ferenc polgármester:  szavazásra bocsátja   Simonyi György képvisel� javaslatát, 
mely   60 M Ft-ért az 1-1 alkalmat biztosít.  
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Szavazás eredménye 

 
#: 1248   Száma: 2006.04.25/6/0/ 
Ideje: 2006.ápr..25 12:48 
Típusa: Nyílt 
Rendelet; Elutasítva 
Min�sített szavazás 
 
Tárgya:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 9 52.95 50.00 
Nem 2 11.76 11.11 
Tartózkodik 6 35.29 33.33 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
dr. Bindorffer Györgyi Igen - 
dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 
Eszes Sándor Igen - 
Fülöp Zsolt Igen - 
Magyar Judit Igen - 
Simonyi György Igen - 
Szeg� Eta Igen - 
Wachsler Tamás Igen - 
Zakar Ágnes Igen - 
Lakatos Pálné Nem - 
Radványi G. Levente alpolgármester Nem - 
Benkovits György Tart. - 
dr. Dragon Pál Tart. - 
Hankó László Tart. - 
Horváth Gy�z� Tart. - 
dr. Kiss László Tart. - 
dr. Pázmány Annamária Tart. - 
Zsigmondi Éva Távol - 
 
dr. Dietz Ferenc polgármester:  a Képvisel�-testület a  módosító indítványt nem fogadta el.       
Szavazásra bocsátja  Radványi G. Levente  alpolgármester módosító indítványát, mely 
megegyezik az el�terjesztésben szerepl� javaslattal.    
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1249   Száma: 2006.04.25/6/0/ 
Ideje: 2006.ápr..25 12:49 
Típusa: Nyílt 



 72 

Rendelet; Elfogadva 
Min�sített szavazás 
 
Tárgya:  
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 11 61.11 61.11 
Nem 3 16.67 16.67 
Tartózkodik 4 22.22 22.22 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
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 - 
Lakatos Pálné Igen - 
Magyar Judit Igen - 
Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 
Zsigmondi Éva Igen - 
Simonyi György Nem - 
Szeg� Eta Nem - 
Wachsler Tamás Nem - 
dr. Bindorffer Györgyi Tart. - 
dr. Kiss László Tart. - 
dr. Pázmány Annamária Tart. - 
Zakar Ágnes Tart. - 
 
dr. Dietz Ferenc polgármester:  a Képvisel�-testület a  következ� határozatot hozza:     

Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
87/2006. (IV.25.) Kt. sz. határozata: 

 
 
 

Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 
 
1. elfogadja a Szentendre Város Önkormányzat és a Városi Szolgáltató Rt. között  a 

kötött 2004. április 1-jét�l hatályos, a 67/2004. (IV. 13.), a 394/2004. (XII. 
14.),valamint a 13/2006. (I. 24.) Kt. sz. határozatokkal módosított 2009. december 31-
ig hatályban lév� közszolgáltatási szerz�dés módosítását, mely a határozat I. számú 
mellékletét képezi; 

2.  felhatalmazza a Polgármestert a szerz�dés Önkormányzat nevében történ� aláírására. 
 
Felel�s:     Polgármester 
Határid�: 1. pont: azonnal 
       2. pont: 2006. április 30. 
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I. sz. melléklet 
 

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZ�DÉS MÓDOSÍTÁS 
 
amely létrejött egyrészr�l 
 
Szentendre Város Önkormányzata (2000 Szentendre, Városház tér 1-3) 
mint megrendel� (továbbiakban: Megrendel�) másrészr�l a 

 
Városi Szolgáltató Rt. (2000 Szentendre, Szabadkai u. 9., cégjegyzékszám: 13-10-040159) 
mint Közszolgáltató (továbbiakban: Közszolgáltató) között az alábbi feltételekkel: 
 
Felek a 2004. márciusban aláírt a háztartási szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési 
közszolgáltatás ellátására irányuló közszolgáltatási szerz�dést az alábbiak szerint módosítják 
(a továbbiakban: szerz�dés) 
 

 
1. A szerz�dés II. a szerz�désb�l fakadó feladatokra vonatkozó szabályok rész 

változik az alábbiak szerint: 
  
  1.9.  pont az alábbira változik: 
 

 „1.9. Évente 1-1 alkalommal alkalmi háztartási hulladék-, és zöld-lomtalanítást 
végez a 2.6. pontban meghatározott keret terhére, melyek id�tartama 5 hétvégét 
nem haladhat meg. Amennyiben további alkalmi háztartási hulladék-, és zöld-
lomtalanítást rendel meg az Önkormányzat a települési szilárd hulladékkal 
kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló, többször módosított 
8/2004. (III.1.) Önk. sz. rendelet 22. §-ban foglaltaknak megfelel�en külön 
szerz�dés alapján végzi el a Közszolgáltató. A konkrét id�pontokról és a területi 
felosztásról a felek külön egyeznek meg.” 

 
2.6. pont az alábbiak szerint módosul: 
 

2.6. „Az 1.6.; 1.7. jelzett feladatok és 1.9. pontokban részletezett lomtalanítás 
elvégzéséért átalányáras rendszerben , havi egyenl� részletekben kifizetésre kerül� 
összeget biztosít a Közszolgáltatónak, melyet éves szinten az egységárral egy id�ben 
felülvizsgál. /2006. évben a közszolgáltatások elvégzésére ez a keret  bruttó 73 M Ft/” 

 
2. A szerz�dés 5. számú melléklete az alábbiak szerint módosul: 
 

5. sz. melléklet 
 
A Megrendel� a beazonosíthatatlan tulajdonosok által a közterületre kirakott háztartási 
szilárd hulladékok járatid�ben és az azon kívüli, heti egy alkalommal történ� kezeléséért, 
valamint a szelektív hulladékkezeléséért és az 1.9. pontban részletezett lomtalanításokért a 
Közszolgáltatónak éves szinten átalánydíjas keretet biztosít, melyet az éves egységár 
megállapítással egyidej�leg határoz meg. 
Ez az összeg 2006. évben 73 M Ft, mely havi egyenl� részletekben kerül kifizetésre, 
amennyiben a tárgyhavi hulladékkezeléssel kapcsolatban a Megrendel� részér�l felmerül� 
jogos min�ségi kifogás ezt nem teszi indokolatlanná.” 
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3. A szerz�dés jelen módosítást nem érint� részei változatlanul hatályban maradnak. 
 
4. Jelen szerz�désmódosítás 2006.  május 1-én  lép hatályba. 
 
Szentendre, 2006. ________________ 
 
 
 
 
     ………………………….      ……………………….. 
 MEGRENDEL�      KÖZSZOLGÁLTATÓ 
Szentendre Város Önkormányzata     

  Városi Szolgáltató Rt.     
               dr. Dietz Ferenc                                                                 Horváth Gusztáv    

      polgármester                        cégvezet�  
 

 
Ellenjegyezte: 
 
 
 dr. Molnár Ildikó  
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KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZ�DÉS 
(egységes szerkezetben) 

amely létrejött egyrészr�l 
 

Szentendre Város Önkormányzata (2000 Szentendre, Városház tér 1-3) 
mint megrendel� (továbbiakban: Megrendel�) másrészr�l a 

 
Városi Szolgáltató Rt. (2000 Szentendre, Szabadkai u. 9., cégjegyzékszám: 13-10-040159) 

mint Közszolgáltató (továbbiakban: Közszolgáltató) között az alábbi feltételekkel: 
 

���� Általános rendelkezések 
 
� �� A szerz�dés tárgya:1  
 
Szentendre város helyi, közszolgáltatásba bevont területein a háztartási szilárd hulladékkal 
kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatás ellátása, (továbbiakban: közszolgáltatás) a 
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. tv. (továbbiakban: Hgt.), és a további 
vonatkozó szakmai jogszabályok és a Szentendre Város Önkormányzat Képvisel� 
testületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi 
közszolgáltatásról szóló 8/2004. (III.1.) Önk. sz. rendelete (továbbiakban: Hgr.) alapján. 
 
2. A szerz�dés általános feltételei: 
 

2.1.2  Közszolgáltató jelen szerz�dés aláírásával vállalja az 1. sz. mellékletben megjelölt 
területeken a közszolgáltatás teljesítését., (továbbiakban: közszolgáltatással ellátott 
terület.) 

2.2.3  Felek rögzítik, hogy Szentendre Városban e szerz�dés id�beli hatálya alatt a Városi 
Szolgáltató Rt., mint Közszolgáltató, a hulladékkezelés tekintetében kizárólagos 
közszolgáltatási joggal és felel�sséggel rendelkezik.  

2.3.   Közszolgáltató köteles a Hgr. 11. §. (7)- ben foglaltak teljesítésére, különösen: 
2.3.1. A közszolgáltatás folyamatos és teljes kör� ellátására saját er�b�l, vagy 

alvállalkozói kapacitás bevonásával, e szerz�dés III. fejezetében 
részletezettek szerint;  

2.3.2. A közszolgáltatás az e szerz�désben meghatározott rendszer és módszer 
szerinti teljesítésére; 

2.3.3. A közszolgáltatás ellátásához szükséges mennyiség� és min�ség� járm�, 
gép, eszköz, berendezés biztosítására, valamint a szükséges létszámú és 
képzettség� szakember alkalmazására; 

2.3.4. A Képvisel�-testület számára évenként írásos beszámoló készítése a 
tapasztalatokról, a szerz�dés teljesítésér�l; 

2.4. Megrendel� általános kötelezettségei.4 
2.4.1. A közszolgáltatás ellátásához szükséges információk biztosítása; 
2.4.2. Egyéb hulladékkezelési tevékenységek, valamint a más közszolgáltatások 

összehangolásának el�segítése; 
2.5.  A közterületek takarításáról, a lomtalanításról, a sarazásról és a  téli útüzemeltetésr�l 

külön szerz�dés készül.  
                                                
1 Módosította a 13/2006. (I.24) Kt. sz. határozat 
2 Módosította a 13/2006. (I.24) Kt. sz. határozat 
3 Módosította a 13/2006. (I.24) Kt. sz. határozat 
4 Módosította a 13/2006. (I.24) Kt. sz. határozat. 
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����� A szerz�désb�l fakadó feladatokra vonatkozó szabályok 
 
� ��  A Közszolgáltató feladatai: 
 

� �� ��A szerz�désben vállalt hulladékkezel�i feladatok elvégzésér�l hulladékkezelési 
naplót vezet, melyben az eseményeket járatonként rögzíti. 

� �� ��Ha a vállalt feladatokat rendkívüli körülmény, ok miatt nem tudja elvégezni a 
szerz�dés szerinti id�pontban, ezt a naplóban rögzíti, és Megrendel� felé azonnal 
írásban jelzi. Ebben az esetben felek közösen új határid�t állapítanak meg a munka 
elvégzésére. Az elmaradt, vagy hiányosan elvégzett munkák pótlását a naplóban 
rögzíti. 

� �� ��Megbízottja útján a közös ellen�rzéseken, bejárásokon a részvételét biztosítja. A  
közös ellen�rzésekr�l ellen�rzési naplót vezet, melyben az észrevételeket közösen 
rögzítik a Megrendel�vel. 

� �� ��A hulladékkezelés egységárait évente felülvizsgálja, költségelemzést készít és a  
Megrendel� felé jóváhagyásra átadja minden év 10. hó 15-ig. 

�����Szentendre Város közszolgáltatással ellátott területein a lakosság és a gazdálkodó 
szervezetek által kihelyezett háztartási szilárd, illetve az ahhoz hasonló jelleg� 
hulladékot az annak kezelésére - ingatlanonként, illetve gazdálkodó egységenként 
- kötött egyedi és a jelen szerz�dés alapján összegy�jti a rendszeres 
hulladékgy�jt� járatok alkalmával.5 

��� ��Végzi a települési szilárd hulladék egyes összetev�inek más összetev�kt�l 
elkülönített, szelektív gy�jtését, m�ködtet hulladékgy�jt� szigeteket, legkés�bb 
jelen szerz�dés lejárta el�tt megvalósít és m�ködtet hulladékgy�jt� udvart és 
komposztáló állomást.6 

� �� �A beazonosíthatatlan eredet� háztartási szilárd hulladékokat összegy�jti a 
járatnapokon, illetve heti egy alkalommal a rendszeres járatoktól függetlenül. 

��� ��A lakossággal és a gazdálkodó szervezetekkel egyedi szerz�déses kapcsolatot hoz 
létre és tart fenn a háztartási szilárd hulladék kezelésére vonatkozóan.7 

1.9. Évente 1-1 alkalommal alkalmi háztartási hulladék-, és zöld-lomtalanítást 
végez a 2.6. pontban meghatározott keret terhére, melyek id�tartama 5 
hétvégét nem haladhat meg. Amennyiben további alkalmi háztartási 
hulladék-, és zöld-lomtalanítást rendel meg az Önkormányzat a települési 
szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról 
szóló, többször módosított 8/2004. (III. 1.) Önk. sz. rendelet 22. §-ban 
foglaltaknak megfelel�en külön szerz�dés alapján végzi el a Közszolgáltató. A 
konkrét id�pontokról és a területi felosztásról a felek külön egyeznek meg.8 

 
� �� � Megrendel� feladatai: 
 

� �� ��A Megrendel� a szerz�dés tárgyát képez� tevékenységet meghatalmazottja útján 
ellen�rzi, és észrevételeit a Közszolgáltató által vezetett hulladékkezelési naplóban 
rögzíti. 

� �� ��A Közszolgáltató tevékenységével kapcsolatos panaszokat a Közszolgáltatóval 
közösen kivizsgálja. A vizsgálat eredményét az ellen�rzési naplóban rögzítik. 

� �� ��A vállalt feladatok szerz�dés szerinti teljesítését befolyásoló ill. akadályozó 
                                                
5 Módosította a 394/2004. (XII. 14.) Kt. sz. határozat. 
6 Módosította a 394/2004. (XII. 14.) Kt. sz. határozat. 
7 Módosította a 394/2004. (XII. 14.) Kt. sz. határozat. 
8 Módosította a 87/2006. (IV.25.) Kt. sz. határozat. 
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körülményekr�l (rendezvény miatti útlezárás, stb.) Közszolgáltatót értesíti, 
lehet�ség szerint 1 héttel az esemény el�tt. 

� �� ��A  hulladékkezelési naplót  legkés�bb 7 naponta  igazolja, észrevételezi. 
� �	 ��A közszolgáltatási díjat a Közszolgáltató által készített egységár elemzés alapján 

éves szinten helyi rendeletében megállapítja. 
2.6. Az 1.6.; 1.7. jelzett feladatok és 1.9. pontokban részletezett lomtalanítás 

elvégzéséért átalányáras rendszerben , havi egyenl� részletekben kifizetésre 
kerül� összeget biztosít a Közszolgáltatónak, melyet éves szinten az egységárral 
egy id�ben felülvizsgál. /2006. évben a közszolgáltatások elvégzésére ez a keret 
bruttó 73 M Ft/9 

� �� ��A közszolgáltatást kötelez�en igénybe vev�k névsorát megadja a 
közszolgáltatónak 2004. március 13-ig. 

 
� �� � Pótmunkák: 
 

� �� ��A szerz�dés tárgyába nem tartozó munkákat Megrendel� írásban köteles 
megrendelni a hulladékkezelési  naplóban. 

� �� ��Közszolgáltató a megrendelés megérkezése után öt munkanapon belül nyilatkozik 
a megrendelés vállalásáról, díjáról, határidejér�l. 

� �� ��Megállapodás esetén Közszolgáltató köteles a pótmunka elvégzésére, Megrendel� 
pedig a készre jelentést követ� 3 munkanapon belül – a teljesítés függvényében - a 
teljesítés igazolására. 

 
������ A szerz�dés részletes feltételei 

 
(Közszolgáltató által ellátandó feladatok) 

 
Hulladékkezelési feladatok: 
Szentendre Város közszolgáltatással ellátott területén közszolgáltató saját er�b�l, vagy 
alvállalkozó bevonásával végzi a rendszeres háztartási szilárd hulladék (továbbiakban: 
hulladék) gy�jtését, szállítását, elhelyezését. 
 
� �� ��A hulladék gy�jtése 
 

� �� �� Közszolgáltató hulladékgy�jtési munkáit megfelel� célgépekkel a szerz�dés 6. sz. 
mellékletét képez� járatterv szerinti id�pontokban végzi. 

� �� �� A hulladékgy�jtés során a 3. sz. melléklet szerinti gy�jt�edények használatosak. 
Bármelyik kiegészítéseként, illetve függetlenül is - az egyedi szerz�dések szerint- 
megfelel�en jelzett m�anyagzsákok is használhatók. (3. sz. melléklet)10 

� �� �� Közszolgáltató a kialakított konténerhelyeken – ahol nincs kialakítva, ott a 
konténerek 5 méteres körzetén belül – az ürítés során kiszóródott háztartási szilárd 
hulladékot az ürítés napján összetakarítja. 

� �� �� A szállítási nap el�relátható megváltozásáról Közszolgáltató a helyi rádióban és az 
Önkormányzat lapjában, hirdetmény útján gondoskodik, 2 héttel az aktualitás el�tt. 
Err�l Megrendel�t írásban értesíti.  

� �	 �� M�szaki hibából adódó szállítás kimaradása esetén Közszolgáltató legkés�bb a 
következ� napon  6.00 és 18.00 óra között gondoskodik az elmaradt járat 
pótlásáról. 

                                                
9 Módosította 13/2006. (I. 24.) Kt. sz. határozat. Ezt módosította a 87/2006. (IV.25.) Kt. sz. határozat. 
10 Módosította a 394/2004. (XII. 14.) Kt. sz. határozat. 
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� �
 �� Havas, síkos id�szakban az útviszonyoknak megfelel� helyeken Közszolgáltató 
hulladékgy�jt� konténerek kihelyezésével gondoskodik a közszolgáltatás 
biztosításáról a Megrendel�vel egyeztetett helyszíneken. Az érintetteket a 
legkés�bb a kihelyezés id�pontjáig a változásról értesíti. 

    
� ��  Hulladék átrakása, tömörítése, elhelyezése: 
 

� �� �� Közszolgáltató az általa összegy�jtött hulladékot, saját m�szaki létesítményén 
(átrakó-tömörít� állomás) szállítótartályba átrakja, tömöríti, és a kijelölt 
lerakóhelyre (Rumpold-Bicske) szállítja ill. szállíttatja. 

� �� �� Az átrakó-tömörít� állomás m�szaki hibája esetén szükségessé váló operatív 
intézkedésr�l Közszolgáltató azonnal, írásban értesíti Megrendel�t. 

 
� �� ��Az elvégzett munkák dokumentálása, elszámolás: 
 

3.1. Közszolgáltató az összegy�jtött hulladékmennyiségr�l a Megrendel�t 3 havonta 
tájékoztatja az alábbiak szerint: 
3.1.1. számla alapján a lakosságtól begy�jtött mennyiség: lm3 kg  
3.1.2. számla alapján a gazdálkodó szervezetekt�l begy�jtött  
          mennyiség: lm3 kg 
3.1.3. beazonosíthatatlan eredet�  mennyiség: lm3 kg 

 összesen: lm3 kg 
 Bicskei lerakások összesen: kg: 

3.2. Közszolgáltató gondoskodik az összegy�jtött hulladék lerakóhelyre történ� 
folyamatos elszállításának megszervezésér�l. 

3.3. Közszolgáltató biztosítja munkavégzése során a Megrendel� meghatalmazottja 
számára az ellen�rzés lehet�ségét. 

3.4. A gazdálkodó szervezetek felé a Közszolgáltató havonta számlázza a 
hulladékkezelés  ellenértékét. 

3.5. A hulladék gy�jtése során tapasztalt rendellenességekr�l  tájékoztatja 
Megrendel�t. 

 
�� ���  Vegyes rendelkezések 

 
� �� ��Szerz�dés hatálya:  
 

1.1.�Jelen szerz�dést a felek határozott id�re kötik, amely 2004. április 1. napján lép 
hatályba, és 2009. 12. 31-ig tart. 

1.2.�Szerz�d� felek évente értékelik a szerz�dés végrehajtását. Az értékelés alapján a 
szerz�dés módosítását mindkét fél jogosult kezdeményezni. 

 
� �� �A szerz�dés tárgyát képez� szolgáltatás díja:  
 

2.1. A díj mértéke:  
2.1.1. A szerz�dés III. pontjában részletezett feladatok elvégzéséért a 

Közszolgáltató a díjfizetési id�szakra (január 01.-t�l december 31.-ig) a 
Megrendel� által jóváhagyott egységárakkal és a szerz�dött  mennyiséggel 
számított összeget számlázhatja ki a lakosság és a gazdálkodó szervezetek 
felé. Az egyedi szerz�dések megkötéséig a Közszolgáltató a lakosság 
esetében heti 120 l/ingatlan, a gazdálkodó szervezetek esetében heti 240 
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l/vállalkozás mennyiséget köteles a számláiban figyelembe venni. Az 
egyedi szerz�déseket a ténylegesen elszállításra kerül�hulladék 
mennyiségére kell megkötnie a Közszolgáltatónak, de a minimális 
mennyiséget a legkisebb szabványos gy�jt�edény (lásd 3. sz. melléklet) 
térfogata határozza meg. A szolgáltatónak a Hgr. alapján egyedi elbírálási 
lehet�sége van.11 

2.1.2. A közszolgáltatási díj – egységár- megállapítása: a díjról Közszolgáltató a 
hatályos jogszabályok el�írásának megfelel�en évente, a tárgyévet 
megel�z� év 10 hó. 15. napjáig köteles a következ� díjfizetési id�szakra 
vonatkozó költségelemzést - gy�jtés- tömörítés- szállítás- elhelyezés 
bontásban - készíteni, és Megrendel� rendelkezésére bocsátani. A 
következ� évi díjról Megrendel� legkés�bb  december 15-ig dönt. 

2.1.3.  A Megrendel� által jóváhagyott díj tárgyév január 01.-t�l december 31.-ig 
(díjfizetési id�szak) érvényes.(ld. a 4. sz. melléklet.)12 

 
2.2. A díj számlázása: 

2.2.1. A szerz�dés tárgyát képez� munkák számlázása 2 havonta történik.13 
2.2.2. A pótmunkát a leigazolás után azonnal jogosult Közszolgáltató számlázni 

Megrendel� felé. 
2.2.3. A II./1.6. és 1.7. pontokban jelzett feladatok elvégzéséért járó éves 

átalánydíjat a Megrendel� havi egyenl� részletekben fizeti ki a 
Közszolgáltatónak.14 

2.2.4. Közszolgáltató a közszolgáltatást kötelez�en igénybevev�, de díjfizetési 
kötelezettségét nem teljesít� ügyfeleinek listáját a Hgr. el�írása szerint 
átadja a Megrendel�nek, aki az elmaradt díjak adó módjára történ� 
behajtásáról gondoskodik, és azt a Közszolgáltatónak a vonatkozó 
jogszabályok szerint fizeti meg. (7. sz. melléklet)15 

 
� �� A szerz�désben foglaltak ellen�rzése: 
 
A szerz�désben foglaltakat, illetve az elvállalt pótmunkák teljesítését szerz�d� felek 
megbízottjai közösen ellen�rzik, a teljesítés során jelentkez� panaszokat közösen vizsgálják 
ki, észrevételeiket az ellen�rzési naplóban rögzítik. A szükséges intézkedésekr�l és azok 
megtételér�l kölcsönösen tájékoztatják egymást. 
 
� �� Egyéb kikötések:  
 

� �� �� Amennyiben a vonatkozó jogszabályok megváltoznak, úgy a szerz�dést a felek 
közös megegyezéssel az új feltételeknek megfelel�en módosítják. 

� �� �� Közszolgáltató a Szentendre város területén végzett tevékenysége után helyi adók 
megfizetésére kötelezett. 

� �� �� Rendkívüli id�járási és útviszonyok esetén, Közszolgáltató kezdeményezésére, 
szerz�d� felek operatív csoportot hoznak létre. Ilyen esetben a szolgáltatás 
biztosítása, a szerz�désben foglaltaktól eltér�en, az operatív csoport rendelkezései 
szerint történik. 

                                                
11 Módosította a 394/2004. (XII. 14.) Kt. sz. határozat. 
12 Módosította a 394/2004. (XII. 14.) Kt. sz. határozat. 
13 Módosította a 67/2004. (IV.13.) Kt. sz. határozat. 
14 Módosította a 394/2004. (XII. 14.) Kt. sz. határozat. 
15 Módosította a 394/2004. (XII. 14.) Kt. sz. határozat. 
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�

	 ��  A közszolgáltatási szerz�dés felmondása: 
 

	 �� �� 
 � E közszolgáltatási szerz�dés rendes felmondási ideje 6 hónap. A felmondási 
id� alatt jelen szerz�désben foglalt kötelezettségeket változatlanul teljesíteni kell. 

	 �� �� Megrendel� e közszolgáltatási szerz�dést felmondhatja, ha  
5.2.1.17 Közszolgáltató a közszolgáltatás ellátása során a tevékenységére vonatkozó 

jogszabályokat vagy hatósági el�írásokat súlyosan megsértette, és a jogsértés 
tényét bíróság vagy hatósság joger�sen megállapította; 

5.2.2.18 Közszolgáltató e szerz�désben megállapított kötelezettségeit neki 
felróhatóan súlyosan megsértette. 

	 �� �� Közszolgáltató e szerz�dést akkor mondhatja fel, ha Megrendel� e szerz�désben 
meghatározott kötelezettségét a Közszolgáltató írásbeli felszólítása ellenére 
súlyosan megsérti, és ezzel a Közszolgáltatónak kárt okoz, vagy akadályozza a 
közszolgáltatás teljesítését (Korm. r. 33. § (5) bek.). 

 

 �� ��áró rendelkezések: 
 


 �� �� A szerz�désben nem érintett kérdések tekintetében a Ptk., valamint a vonatkozó 
egyéb hatályos jogszabályokat kell alkalmazni. 


 �� �� Jelen szerz�dést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 
megegyez�t, felek jóváhagyólag írják alá.  


 �� �� Szentendre Város Önkormányzat Képvisel� testülete e szerz�dés aláírására a 
Polgármestert … határozatával felhatalmazta,  


 �� �� A csatolt mellékletek a szerz�dés elválaszthatatlan részét képezik: 
1. sz. mell.   Szentendre Város közszolgáltatással ellátott területe 
2. sz. mell.   A gazdálkodó szervezetek által fizetend� minimális 

hulladékmennyiségek 
3. sz. mell.   A hulladékkezelés során használandó gy�jt�edények 
4. sz. mell.   A hulladékkezelés egységnyi díjtételei 
5. sz. mell.   A hulladékkezelési közszolgáltatás önkormányzati támogatása 
6. sz. mell.   A gy�jt� járatok. 
7. sz. mell.   Eljárási szabályok a hulladékkezelési díj behajtása során 
8. sz. mell.   A hulladékudvarban történ� ingyenes lomok átvétele 
 

Szentendre, 2006. ________________ 
 
      ………………………….      ……………………….. 
  MEGRENDEL�      KÖZSZOLGÁLTATÓ 
Szentendre Város Önkormányzata                  Városi Szolgáltató Rt. 

 dr. Dietz Ferenc            Horváth Gusztáv       
     polgármester            cégvezet�  

 
 
 
Ellenjegyezte: 
 dr. Molnár Ildikó  
                                                
16 Módosította a 13/2006. (I.24)  Kt. sz. határozat 
17 Módosította a 13/2006. (I.24). sz. határozat 
18 Módosította a 13/2006. (I.24)  Kt. sz. határozat 
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1.számú melléklet 

 

Szentendre Város közszolgáltatással ellátott területe 
 
1. Határok: 
 
Észak-keleten:   a Hidegvizeki sz�l�k fölött a Pilisi Tájvédelmi körzet határa, 
    a Macskalyuk, 
    az Asztal-k�, a Szekrény-k� vonaláig Leányfaluval határos. 
 
Nyugaton és Dél-nyugaton: Szentendre Pomáz igazgatási területével határos a Cseresznye-

hegy vonalában,  
 a K�hegy nagy része Szentendre igazgatási területe. 
 
Délen: A Határ-d�l�, a Tókörnyéke, innen egyenes vonalban a 

kavicsbánya-tavak közti kelet-nyugat irányú töltés és a 11. sz. 
f�út találkozási pontjáig fut a határ, és végigmegy a fenti 
töltésen a Duna partjáig. 

 
A Szentendrei Duna is Szentendre közigazgatási területébe tartozik, a Határcsárdáig. 
 
2. Kivéve: 
 

PISMÁNY Kapocs u. Rézs� köz Borbolya u. 
Árva u. Kikerics fels� Rügy u. Csóka köz 
Barka u. Kopár köz Sirály u. Cs�sz u. 
Bogáncs u. K�ris köz Sörét u. Csúcs köz 
Cserkész u. Körte köz Sün u. Gyökér u. 
Csiga köz u.  Levél köz Szeles u. Hársfa u. 
Csipke köz u. Makkos u. Szilva köz Kada köz 
Erdész köz u. Mályva u. Tarka u. Magas u. 
Fagyöngy u. Morzsa u. Toboz u. Meredek u. 
Gébics u. Napraforgó köz Tövis u. Nárcisz Bég u. 
Gém u. Naspolya u. Vackor köz Szeder u. 
Gomba alsó-
Csiperke ösvény 
utcáig 

Nyírfa u. Vészi E. u. Szilfa fels�-6. sz-tól 

Gomba köz Ökörszem u. Vincellér köz Szirom fels�-Hajnal 
utca között 

Gyepes u.  �zláb u. Vörösgy�r� fels� Sztelim u. 
Gyertyán u. Patkó u. Zabla u. Varjú köz 
Héja u. Pillangó köz  Zeng� u. Viola u.  
Hörcsög u. Prés u. 

TYÚKOSD�L� 
Zápor u. 

Jeges u. Puttony u. Berkenye fels�-
Szilfa útig 

Kacor u. Remete u. Bég u. 
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PETYINA 
BOLDOGTANYA 

SZARVAS-HEGY 
Sárf� u. 

Arasz u. Bodza u. Bazsalikom u. Szarvas köz 
Bérc köz  Bölény u. Csalán u. Szilva fasor 
Dongó u. Cincér u. Cserfa u. Tárkony u. 
Fácán u.  Cserebogár u. Fakopács u. Vanília fels� – 

Málinkó utcától 
Hajnal köz  Mese u. Fels�köz  Veréb köz 
Hegymester u.  Rege u. Hermelin u. Villám fels� 
Hegymester köz Szarvas u. Málinkó u. 
Kamilla u. Szénás u. Menyét u. 
Kulacs u. Sziklás u. Mimóza u. 
Mókus köz Tölgy fels�-Holló 

utcától 
Mormota u. 

Zsálya köz Vércse u. Mustár u. 
 Zerge u. Pereszke u. 

 
 
 
A felsorolt utcák ingatlanjai a gy�jt� járm�vekkel megközelíthetetlenek, így a rendszeres 
háztartási és egyéb hulladékot a járatnapokon az érintett ingatlanok tulajdonosainak, 
bérl�inek, használóinak a legközelebbi, a járat által érintett útvonal mellett, a Szolgáltatóval 
egyeztetett helyre kell kikészítenie. 
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2. számú melléklet19 
 

A gazdálkodó szervezetek által fizetend� minimális hulladékmennyiségek 
 
A szerz�dés megkötéséig minden kötelezett 240 l/hét mennyiséget tartozik számla ellenében 
együtt megfizetni. 
A szerz�déskötés során a Közszolgáltató a jelen szerz�dés III. fejezet el�írásai szerint jár el. 
Minden egyéb hulladék (rendszeres vagy alkalmi) elszállítási és elhelyezési kötelezettsége 
alól a szóban forgó szerz�dés nem mentesít (veszélyes hulladék, folyékony hulladék, bontási 
anyagok, speciálisan a tevékenységi körb�l származó hulladékok, stb.). 
 
 

3. számú melléklet20 
 

A HULLADÉK KIHELYEZÉSE SORÁN HASZNÁLHATÓ GY�JT�EDÉNYEK 
 
50 l-s gy�jt�edény 
60 l-s gy�jt�edény 
80 l-s gy�jt�edény 
110-120 l-s gy�jt�edény 
140 l-s gy�jt�edény 
240 l-s gy�jt�edény 
660 l-s gy�jt�edény21 
740 l-s gy�jt�edény 
1100 l-s gy�jt�edény 
2500 l-es gy�jt�edény 
4000 l-es gy�jt�edény 
5 m3 gy�jt�konténer (lakótelepeken) 
Jelzett zsák (kiegészít�ként, vagy függetlenül, a Közszolgáltatóval történt szerz�dés szerint.) 
 
Az egyedi szerz�déskötés során a szerz�d� fél körülményei által meghatározott gy�jt�edényt 
a Közszolgáltató térítés ellenében biztosítani köteles.  Kivételt képeznek a társasházak és a 
lakótelepek, ahol a gy�jt�edényt a Közszolgáltató a hulladékkezelési díj ellenében biztosítja, 
karbantartja, tisztítja, cseréli mindaddig, amíg a szerz�d� fél azt rendeltetésszer�en használja. 
Az eltér� használat következtében jelentkez� anyagi kárát a Közszolgáltató a Ptk. el�írásai 
szerint követelheti szerz�d� partnerét�l. 
 
 
                                                
19 Módosította a 394/2004. (XII. 14.) Kt. sz. határozat. 
20 Módosította a 13/2006. (I.24) Kt. sz. határozat 
21 Kiegészítette a 394/2004. (XII. 14.) Kt. sz. határozat. 
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4. számú melléklet22 
 

A hulladékszállítás egységnyi díjtételei 
 

I. Lakossági díjfizetés esetén 
 

1. Ha a gy�jt�edényt a tulajdonos biztosítja 
 
Térfogat  egységnyi díj    havi díj 
liter   Ft/ ürítés     Ft 
 
50            105      453 
60            126      545 
80            167      723 
120            250                           1084 
240            501               2169 
 
 

2.  Ha a gy�jt�edényt a közszolgáltató biztosítja 
 
Térfogat egységnyi díj           havi díj 
liter  Ft/ ürítés     Ft 
660                   1537                                                              6671 
770              1767      7669 
1100              2456               10659 
2500             5394               23408 
4000             8524               36994 
5000           10611               46052 
 
1 laza m3 hulladék kezelési díja 2087 Ft 
 
 

3. A szolgáltató által jelzett zsák ára 
 
35 literes  97 Ft/db 
70 literes       178 Ft/db 
 
Az árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.” 
 

II. Vállalkozói, intézményi díjfizetés esetében 
 

 
1. Ha a gy�jt�edényt a tulajdonos biztosítja 

 
Térfogat egységnyi díj havi díj 
Liter Ft/ürítés Ft 
  50  111   481 
                                                
22 Módosította 394/2004. (XII. 14.) Kt. sz. határozat. Ezt módosította a 13/2006. (I.24)  Kt. sz. határozat. 
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  60  133   578 
  80  177   768 
120  265 1152 
240  531 2304 
 
 
 
 2. ha a gy�jt�edényt a közszolgáltató biztosítja 
 
Térfogat egységnyi díj (különdíjjal együtt) havi díj 
Liter Ft/ürítés Ft 
  660 1637   7105 
  770 1880   8159 
1100 2609 11323 
2500 5820 25259 
4000 9132 39633 
5000 11340 49216 
 
1 laza m3 kezelési díja: 2208 Ft 
 
 3. A szolgáltató által jelzett zsák ára 
 
35 literes 101 Ft/db 
70 literes 190 Ft/db 
 
 
Az árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák. 
 
 
 

5. sz. melléklet23 
 

 
A Megrendel� a beazonosíthatatlan tulajdonosok által a közterületre kirakott háztartási 
szilárd hulladékok járatid�ben és az azon kívüli, heti egy alkalommal történ� kezeléséért, 
valamint a szelektív hulladékkezeléséért és az 1.9. pontban részletezett lomtalanításokért a 
Közszolgáltatónak éves szinten átalánydíjas keretet biztosít, melyet az éves egységár 
megállapítással egyidej�leg határoz meg. 
Ez az összeg 2006. évben 73 M Ft, mely havi egyenl� részletekben kerül kifizetésre, 
amennyiben a tárgyhavi hulladékkezeléssel kapcsolatban a Megrendel� részér�l felmerül� 
jogos min�ségi kifogás ezt nem teszi indokolatlanná.” 
 
 
                                                
23 Módosította a 87/2006. (IV.25.) Kt. sz. határozat. 
�
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6. sz. melléklet 

Gy�jtési járatok jegyzéke 
a) Gy�jtési járatok: 
 
Hétf�: 
 
Hév állomás és környéke:     Id�pontja: 8 órától 13 óráig 
Acél u, Aradi u, Árpád u, Attila u, Csabagyöngye u, dr., Nagy Lajos u, Mathiász u, 
Muskotály u, Othelló, �rtorony u, Romai sánc u, Romai temet� u, Szabadkai u, Szatmári u, 
Tómellék u, Vitéz u, Vasúti villasor (Szatmári)  
 
Pismány fels�:                          Id�pontja: 6 órától 11 óráig 
Cseresznyés u, (Tátika) Vándor u, Hód u, Gomba fels� u, Csiperke u, Lepke u, Nyuszt u, 
Szél u, Ölyv u, Pálma u, Szajkó u, Táltos u, Csíz u, Panoráma u, Tambura u, Nyílhegy u, 
Vessz� u, Tarsoly u, Tegez u fels�  (Sarkantyú), Barackos u (Tátika),  Patron u, Haraszt u, 
Pázsit u, Ösvény u, Róka u, Búzavirág u, Bokréta u, Kikerics u, Vad�r u, Erdész u,  
 
Pismány alsó:                           Id�pont: 10 órától 16 óráig 
Almás u, Árok u, Balázs Á u, Barackos u (Tátika), Bor u, Boróka u, Borz u, Csend u, 
Cseresznyés u (Tátika), Csermely u, Diófa u, Egres u (Oviz), Eper u, Es� u, Felh� u, Feny� u, 
Fogoly u, Hangya u, Harangvirág u, Ibolya u, Inda u, Jázmin u, Jegenye u, Kilátó u, Kökény 
u, Kömény u, Körte u, Lejt� u, Málna u, Margaréta u, Meggyfa köz, Meggyfa u, Mirtusz u, 
Must köz, Napossétény, Oviz u, Páfrány u, Pillangó u, Pismány u, Rekettye u, Remény u, 
Ribizli u, Rövid u, Sáska u, Szamóca u, Szüret u, Tábor u, Tátika u, Tücsök u, Vadrózsa u, 
Vadvirág u, Vargánya u, Vörösgy�r� sétány alsó, Zivatar u, Szúnyog u, Zöld u,  
 
Papsziget:                               Id�pontja: 11 órától 13 óráig 
Papszigeti u, Dereglye u, Árboc u, Szöcske u, Vidra u, Horgony u, Sell� u, Derecskei u, 
Dunakanyar sétány,  
 
Petyina:                                   Id�pontja: 7 órától 10 óráig 
Barackvirág u, Völgy u, Bérc u, Sólyom u, Kankalin u, Petyina u, Csalogány u, Rigó u, 
Boldog u, Kócsag u,  
 
Püspökmajori lakótelep  1,1 m3 konténer   Id�pontja: 5 órától 12 óráig 
 
Rózsa kert lakótelep 1,1 m3 konténer          Id�pontja: 8 órától 12 óráig 
 
Füzespark lakótelep 1,1 m3 konténer          Id�pontja: 13 órától 15 óráig 
 
Vasvári lakótelep 1,1 m3 konténer               Id�pontja: 13 órától 15 óráig 
 
Rózsa-köz   lktp  5m3 9db, 4m3 1db             Id�pontja:  13 órától 15 óráig 
 
 
Kedd:   
 
Hév állomás és környéke:   Id�pontja: 10 órától 14óráig 
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Ászok u, Aszú u, Harmat u, Kövidinka u, Nagybányai u, Nagyváradi u, Pipacs u, Pomázi u, 
Szofrics u, Vasúti villasor (Szatmári),  
 
Belváros és Vasvári  P. u. és környéke      Id�pontja: 5 órától 15 óráig 
 
Ábrányi u, Ady Endre u (11-es), Alsóduna köz, Áprili tér, Arzén u, Arany J u, Bajcsy 
Zsilinszky u, Barackos köz, Batthyányi u, Bem J u, Bogdányi u, Bükköspart bels�, Céh u, 
Darupiac,  Dézsma u, Dobozi u, Dodola u. Dumtsa J u, Dumár u, Dunakanyar krt (jobb), 
Dunakorzó, Egres u (bels�), F� tér, Fulcó Deák u, Gyík u, Halász u, Hold u, Ilosvay u, Iskola 
u, Jókai M u, Kanonok u, Kossuth L u, Kölcsey u, Kucsera u, Lövész u, Mandula u, Marx tér, 
Mogyoró u, Paprikabíró u, Pátriárka u, Péter P u,  Pet�fi u, Rákóczi u, Rév u, Stéger köz (1,1 
m3 konténer), Szerb u, Sziget u. Temet� u, Tinódi u, Tiszteletes u, Toldi köz, Ulcisia köz, 
Vörösmarty u, Zenta u, Martinovits u,  Szent István u, Vasvári u, Deák F u, Templom u, Íjász 
u, Pipiske u, Galamb u, Fürj u, Kertész u,Kisfaludy u,Fürd� u,Hajós u,Lövész utca. 
  
Belváros: (Szamárhegy és környéke) Id�pontja: 7 órától 12 óráig 
 
Bartók B u, Angyal u, Bercsényi u, Csillag köz, Csillag u, Dalmát u, Futó u, Görög u, 
G�zhajó u, Hunyadi u, Iskola u, Janicsár u, Kapás köz, Kassai u, Kígyó u, Kör u, Rab Rábi 
tér, Sánc köz, Zrínyi u, Püspök sor, Horgony u, Kmetty tér, Pásztor köz, Munkácsi M u, 
Sáncköz, Római várkert, 
 
Egyéb keskeny utcák:             Id�pontja: 13 órától 15 óráig 
 
Percel M. u, Szegedi u és jobbra Bükköspart, Jobbágy u, Bánáti u, Boromissza u, Apáti u, 
Rezeda u, Fürj u, Sármány u, Szélkerék köz, Bolygó u, Pataksor, Folyondár u, Otelló udvar 
 
Bükköspart (Kovács L u. és környéke) Id�pontja: 7 órától 13 óráig  
 
Kovács L u, Lehel u, Lehel köz, Lévai u, Tavasz u, Vajda u, Vásárhelyi u, Virág u, T�zvirág 
u, Bükköspart (jobb és baloldal), József A u (János u),  
 
Pannónia telep     Id�pontja: 6 órától 12 óráig  
 
Dózsa Gy  u. Gyöngyvirág u, Honvéd u, Irányi D u, Levendula u, Liliom u, Móricz Zs u, 
Müller u, Muskátli u, Pannónia u, Patak u, Rózsa u, Stromfeld u, Telep u, Wolf G u, 
 
Tyúkos d�l�      Id�pontja: 6 órától 11 óráig 
 
Áfonya u, Berkenye u, Várkonyi u, Szalonka u, Akácfa u, Berek u, Csóka u, Szirom u alsó, 
Hajnal u, Alkony u, Kada u, Pirkadat u, Fecske u, Szilfa u alsó, Kakukk u, Gesztenye u, 
F�zfa u, Mókus u, 
 
Nefelejcs u. 4  m3  
Puskin u. 4 m3 
Szentlászlói u. 162  2,5 m3 
 
Szerda 
 
Lászlótelep, Izbég     Id�pontja:  7 órától 13 óráig 
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Kálvária u, Dália u, Török u, Klapka u, Damjanich u, Álmos u, Avar u, Bimbó u, Dália u, 
Botond u, El�d u, Deli A u, Fest� u, Huba u, János u, Szegf� u, Kun u, Katona J u, 
Ljubojevits u, �sz u, Sas u, Szobrász u, Szentlászlói u, Tilinkó u, Zúzmara u, Tél , György u, 
József A (kifele),  
Dömörkapu (1,1 m3) 
Szarvashegy, Tegez alsó   Id�pontja 6 órától 10 óráig 
 
Fészek u, Füves u, Gyurgyalag u, Horhos u, Sarkantyú u, Tegez u (alsó), Túzok u, Vad�r u, 
Villám u (alsó), Forrás u, Vanília u, Kaptató u, Dombalja u, Ezerjóf� u, Rozmaring u, 
Borsika u, Galóca u, Muflon u, Szarvashegyi u. Csányi u, Sikló u, Vaddisznó u, Nyest u, 
Pinty u, Tiszafa u, Tuja u,  
 
Boldogtanya     Id�pontja: 11 órától 14 óráig 
 
Boldogtanyai u, Erd�sor, Bagoly u, Medve u, Gerle u, Gyopár u, Nyúl u, Vadász u, Kikelet u, 
�z u, Tölgy u (alsó), Galagonya u, Fülemüle u, Szirt u, Holló u, Irtás u, Rét u, Szivárvány u, 
Farkas u, 
 
Dunakorzó 19-21  4m3 
Ady E u  46  2,5m3 
 
Csütörtök 
 
Csicserkó, 11-es F�út és környéke  Id�pontja: 7 órától 14 óráig 
 
Ady E u (Pap sziget-Határcsárda), Anna u,  Barackos u (egyirányú), Daru u, Dunakanyar krt, 
Egres u, Hegyalja u, Hóvirág u, Kisforrás u, Nap u, Pacsirta u, Seregély u, Pásztor u, Puskin 
u, Repkény u, Szélkerék u, Sztaravodai u, Törökvölgyi u, Tulipán u, Vasvári u, Zilah u, 
Kavics u, Csicserkó u, Sz�cs J. u, Kadarka u, Mester u, Zimmer u, Kékes u, Czotter A u, 
Fény u, Fiastyúk u, Üstökös u, Orgona u,  
 
 
Péntek 
 
Püspökmajori lakótelep  1,1 m3 konténer   Id�pontja: 5 órától 12 óráig 
 
Rózsa kert lakótelep 1,1 m3 konténer          Id�pontja: 8 órától 12 óráig 
 
Füzespark lakótelep 1,1 m3 konténer          Id�pontja: 13 órától 15 óráig 
 
Vasvári lakótelep 1,1 m3 konténer              Id�pontja: 13 órától 15 óráig 
 
Rózsa –köz lktp 5m3 9db, 4m3 1db 
 
b) Beazonosíthatatlan eredet� háztartási szilárd és ahhoz hasonló jelleg� hulladékok 
      gy�jt�járatai a város teljes területén: 
 
Minden héten csütörtök 06 órától 14 óráig 
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7. számú melléklet 
 

Díjhátralék keletkezése, eljárásmenet 
 
 

A hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonost terhel� díjhátralék 
adók módjára behajtható köztartozás.  
A behajthatóság érdekében: 
1. A díjhátralék keletkezését követ� 30 napon belül a közszolgáltató felhívja az 
ingatlantulajdonos figyelmét a díjfizetési kötelezettségének elmulasztására és felszólítja 
annak teljesítésére. 
2. A felszólítás eredménytelensége esetén a díjhátralék keletkezését követ� 90. napot 
követ�en a közszolgáltató - a felszólítás megtörténtének igazolása mellett - a díjhátralékot a 
települési önkormányzattól igényelheti. 
3. A szabályosan benyújtott igénylés alapján a települési önkormányzat jegyz�je a külön 
jogszabályban meghatározottak szerint haladéktalanul intézkedik a díjhátralék és a felmerült 
költségek behajtása érdekében. A behajtott díjhátralékot a települési önkormányzat nyolc 
napon belül átutalja a közszolgáltatónak. Ha a köztartozás behajthatatlan, a települési 
önkormányzat - a feladathoz kötött állami támogatás terhére - a behajthatatlanság tényének 
megállapítását követ� nyolc napon belül megtéríti a díjhátralékot a közszolgáltató részére. 
4. A közszolgáltató azon szerz�déskötésre kötelezettek listáját a Megrendel�nek intézkedésre 
átadja, akik a kétszeri tértivevényes felszólítása után sem kötnek vele szerz�dést. 
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8. számú melléklet24 
 

A hulladékudvarban történ� lomok átvétele 
 

A Városi Szolgáltató Rt. által kialakított hulladékudvarban ingyenesen megtörténik a 
beszállított lomok átvétele, ezenkívül magánszemélyekt�l  a Városi Szolgáltató Rt. területén  
kedvezményes áron átveszi a  beszállított sittet max. 1 m3 térfogatig.  

 
dr. Dietz Ferenc polgármester:  szavazásra bocsátja  a rendelet-módosítást.  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1250   Száma: 2006.04.25/6/0/ 
Ideje: 2006.ápr..25 12:51 
Típusa: Nyílt 
Rendelet; Elfogadva 
Min�sített szavazás 
 
Tárgya:  
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 11 64.71 61.10 
Nem 1 5.88 5.56 
Tartózkodik 5 29.41 27.78 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
Benkovits György 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 - 
Zakar Ágnes Igen - 
Zsigmondi Éva Igen - 
Simonyi György Nem - 
dr. Bindorffer Györgyi Tart. - 
dr. Dragon Pál Tart. - 
dr. Kiss László Tart. - 
dr. Pázmány Annamária Tart. - 
Wachsler Tamás Tart. - 
Szeg� Eta Távol - 
 
dr. Dietz Ferenc polgármester:   a Képvisel�-testület a rendelet-módosítást elfogadta.   
                                                
24  Kiegészítette a 13/2006. (I.24.) Kt. sz. határozat. 
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Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 

16/2006. (IV.28.)  Önk. sz. rendelete 
 

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról 
szóló, többször módosított 8/2004. (III.1.) Önk. sz. rendelet módosításáról 

 
 
Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, 
többször módosított 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 16. § (1) bekezdésében, 
valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 23. 
§-ában kapott felhatalmazás alapján a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos 
hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 8/2004. (III.1.) Önk. sz. rendeletet (a 
továbbiakban: R) az alábbiak szerint módosítja: 

 
1. § 

 

A R.10. § (1) i) pontja az alábbira módosul: 
 
i) Szentendre Város Közszolgáltatással ellátott területén évente 1-1 alkalommal az alkalmi 
háztartási hulladék – és zöld lomtalanítás elvégzése, mely térítésmentes. 

 

2.§ 

 

A rendelet 22. § (1) pontja az alábbira módosul: 
 
A nagy darabos alkalmi háztartási hulladék (lom) és a zöld hulladék gy�jtésér�l 
(lomtalanítás) a Közszolgáltató évi 1-1 alkalommal, külön egyeztetett id�pontokban, 
gondoskodik, mely térítésmentes. További lomtalanítás(ok) szervezése esetén azok 
elvégzésér�l Közszolgáltató az önkormányzattal kötött külön szerz�désben foglaltaknak 
megfelel�en gondoskodik. Az akcióról a Közszolgáltató és az önkormányzat közösen 
tájékoztatja a lakosságot. 

 

3. §  

 
(1)  A rendelet 2006. május 1-jén lép hatályba. 
 
(2)  A rendelet kihirdetésér�l a Jegyz� gondoskodik. 
 
Szentendre, 2006. április 25. 
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5. Tájékoztató a Városi Szolgáltató Rt. m�ködésér�l szóló vizsgálati jelentésr�l 

El�adó: dr. Dietz Ferenc polgármester 
 
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: tájékoztatja a testületet a  Pénzügyi és Ellen�rz� Bizottság 
391/2005. (X.20.) Kt. sz. határozatáról, mely alapján egy ad-hoc bizottság jogosult  a 
jelentést  tárgyalni és  a bizottságnak kell a Képvisel�-testület részére a vizsgálati 
eredményr�l jelentést tenni. A Pénzügyi és Ellen�rz� Bizottság javasolja az ad-hoc bizottság 
összehívását és a Controll által készített anyagról tegyen jelentést a Képvisel�-testületnek.  
 
  
6.  El�terjesztés a Mocca Negra Részvénytársaság által a 11252 hrsz-ú 1005 m² 

terület� közút megvásárlására tett ajánlat elfogadásáról 
El�adó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 
dr. Dietz Ferenc polgármester: megadja a szót Szabó Péter  vezérigazgatónak. 
 
Szabó Péter vezérigazgató: röviden összefoglalja az el�terjesztéssel kapcsolatos   
történteket. 
 
Zakar Ágnes képvisel�:  módosító  javaslatot tesz a határozati javaslathoz:   
"Szentendre város Önkormányzat Képvisel�-testülete 
1.) a Szentendre város Önkormányzatának tulajdonában álló  11252 hrsz-ú 1005 m2 terület� 
út megjelölés� ingatlant, valamint a 11233/5 hrsz-ú 7408 m2 terület� út  megjelölés� 
ingatlant  a forgalomképtelen törzsvagyon állományából a forgalomképes vagyon 
állományába helyezi át. Felkéri a Jegyz�t, hogy a változást a Polgármesteri Hivatal 
Vagyongazdálkodási Irodájával a vagyonkataszteren vezettesse át. 
2.) a 11252 hrsz-ú 1005 m2 terület� ingatlant és a 11233/5 hrsz-ú 7408 m2 terület� ingatlant  
a Mocca Negra Részvénytársaság (1037 Budapest, Bécsi út 343.) részére 5.025.000,- Ft + 
1.005.000,- Ft ÁFA, összesen 6.030.000,- Ft  összegért értékesíti azzal a feltétellel, hogy a 
Mocca Negra Rt. a kialakítás alatt álló 11252, 11244/1, 11244/3 és 11233/5 hrsz-ú 
magánútjairól a Gksz-8 övezeti besorolású ingatlanok mindenkori tulajdonosainak 
gépjárm�vel való megközelítésre is alkalmas  átjárási szolgalmat biztosít, mely jogot  a 
szerz�désben rögzíteni kell, és annak alapján az ingatlan-nyilvántartásba  is fel kell 
jegyeztetni. 
Felkéri a  Jogi, Igazgatási és Ügyrendi Bizottságot, hogy  májusi ülésén az  adásvételi 
szerz�dést véleményezze. A Jogi Igazgatási és Ügyrendi Bizottság jóváhagyása után 
felhatalmazza a Polgármestert az adásvételi szerz�dés aláírására." 
 
Szabó Péter vezérigazgató:   el�zetesen egyeztettek az ügyben, a módosítást elfogadta.  
 
Zakar Ágnes képvisel�:  a korábban megígért  Izbégi sportpálya felújítást  kéri még.  
 
Szabó Péter vezérigazgató:   nem zárkózik el a feladat el�l, konkrétan  írásba is foglalta  a 
kötelezettség-vállalást.  
 
dr. Pázmány Annamária  képvisel�:  összegszer�en  tud-e Vezérigazgató  Úr  mondani 
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konkrétumot mondani?  
Szabó Péter vezérigazgató:   jelen pillanatban nem, de  intézkedik és visszatér az összeg 
pontos meghatározására.  
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: ügyrendi javaslata szerint  rövid szünetet kér. Szavazásra 
bocsátja  az ügyrendi javaslatot.  
 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1251   Száma: 2006.04.25/8/0/ 
Ideje: 2006.ápr..25 13:05 
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszer� szavazás 
 
Tárgya:  
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 100.00 83.33 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 15 100.00 83.33 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 3   16.67 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
Benkovits György Igen - 
dr. 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 - 
dr. Pázmány Annamária Igen - 
Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 
Simonyi György Igen - 
Szeg� Eta Igen - 
Wachsler Tamás Igen - 
Zakar Ágnes Igen - 
Zsigmondi Éva Igen - 
dr. Bindorffer Györgyi Távol - 
Lakatos Pálné Távol - 
Magyar Judit Távol - 
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képvisel�-testület az ügyrendi javaslat elfogadta.       
 
A Képvisel�-testület 13.05 órától  13.08 óráig rövid szünetet tart.   
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dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képvisel�-testület 13.08 órakor folytatja a testületi ülést, 
megállapítja, hogy a testület  15 f�vel határozatképes.   
Szavazásra bocsátja  a módosított határozati javaslatot. 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1252   Száma: 2006.04.25/8/0/ 
Ideje: 2006.ápr..25 13:09 
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: 
 
 
dr. Bindorffer Györgyi Igen - 
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 - 
Simonyi György Igen - 
Szeg� Eta Igen - 
Wachsler Tamás Igen - 
Zakar Ágnes Igen - 
Zsigmondi Éva Igen - 
Eszes Sándor Tart. - 
Hankó László Tart. - 
Benkovits György Távol - 
Magyar Judit Távol - 
Radványi G. Levente alpolgármester Távol - 
 
     
dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képvisel�-testület a következ� határozatot hozza:    
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Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
88/2006. (IV.25.) Kt. sz. határozata: 

 
Szentendre város Önkormányzat Képvisel�-testülete 
1.) a Szentendre város Önkormányzatának tulajdonában álló  11252 hrsz-ú 1005 m2 terület� 
út megjelölés� ingatlant, valamint a 11233/5 hrsz-ú 7408 m2 terület� út  megjelölés� 
ingatlant  a forgalomképtelen törzsvagyon állományából a forgalomképes vagyon 
állományába helyezi át. Felkéri a Jegyz�t, hogy a változást a Polgármesteri Hivatal 
Vagyongazdálkodási Irodájával a vagyonkataszteren vezettesse át. 
 
Felel�s:    Jegyz� 
Határid�: 2006. április 30. 
 
2.) a 11252 hrsz-ú 1005 m2 terület� ingatlant és a 11233/5 hrsz-ú 7408 m2 terület� ingatlant  
a Mocca Negra Részvénytársaság (1037 Budapest, Bécsi út 343.) részére 5.025.000,- Ft + 
1.005.000,- Ft ÁFA, összesen 6.030.000,- Ft  összegért értékesíti azzal a feltétellel, hogy a 
Mocca Negra Rt. a kialakítás alatt álló 11252, 11244/1, 11244/3 és 11233/5 hrsz-ú 
magánútjairól a Gksz-8 övezeti besorolású ingatlanok mindenkori tulajdonosainak 
gépjárm�vel való megközelítésre is alkalmas  átjárási szolgalmat biztosít, mely jogot  a 
szerz�désben rögzíteni kell, és annak alapján az ingatlan-nyilvántartásba  is fel kell 
jegyeztetni. 
Felkéri a  Jogi, Igazgatási és Ügyrendi Bizottságot, hogy  májusi ülésén az  adásvételi 
szerz�dést véleményezze. A Jogi Igazgatási és Ügyrendi Bizottság jóváhagyása után 
felhatalmazza a Polgármestert az adásvételi szerz�dés aláírására. 
 
Felel�s:    Polgármester 
Határid�: 2006. májusi Képvisel�-testületi ülés 
 

   
 
7. El�terjesztés az Önkormányzat tulajdonában álló József utcai 8505 hrsz-ú 

sportpálya hasznosítására kiírt pályázat, valamint K�zúzó utcai 475/6 hrsz-ú 
sportpálya hasznosítására kiírt pályázatok eredményhirdetésér�l 

 El�adó:  dr. Dietz Ferenc polgármester  
 
 

Eszes Sándor képvisel�: a   Városfejlesztési és  Környezetvédelmi Bizottság   megtárgyalta 
a megtárgyalta a József utca 6. szám alatti 8505 hrsz-ú sportpálya hasznosítására kiírt 
pályázat eredményhirdetésér�l szóló el�terjesztést, és  a bizottság kéri a pályázati kiírás 
eredménytelennek nyilvánítását. 
A K�zúzó utcai 475/6 hrsz-ú sportpálya hasznosítására kiírt pályázatok eredményhirdetésér�l 
szóló el�terjesztést  pedig  a Képvisel�-testületnek megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. 
 
Zakar Ágnes képvisel�: ismerteti a frakció véleményét, amely szinte ugyanaz, mint a 
bizottság állásfoglalása: nyilvánítsák érvényesnek, de eredménytelennek a pályázatot. A  
kett� pályázatot  egyszerre kellett volna kezelni. Hiszen ha a K�zúzó úti pályázat megvalósul, 
egészen másképp  kell gondolkodni  a  nagypályáról.  
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: a két javaslat között van egy jelent�s koncepcióbeli 
különbség. Ha  a bizottság  javaslata szerint újra kiírják a  pályázatot, akkor külön-külön 
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kerül elbírálása. Frakcióvezet� Asszony viszont azt mondta, hogy érvényes a pályázat, és 
egyben eredménytelen, de írják ki újra és egyben bírálják el. Ez elég lényeges különbség.  
 
Fülöp Zsolt képvisel�: ezt úgy lehet áthidalni, ha kiírják külön-külön, de egyszerre bírálják 
el. Így látják mind a két ajánlatot, tudnak mérlegelni. A testület is egyszerre döntsön a két 
pályázatról. Ebben az esetben látják mindkét ajánlatot.  
 
Eszes Sándor képvisel�: nem döntöttek arról, hogy ez külön legyen kiírva vagy bírálva. 
Arról volt szó, hogy ezt az ígéretet próbálják befektetni, ami lesz az  alap. De 
megfogalmazódott még egy vélemény, amit szeretne kipótolni. A bizottságban felmerült az 
is, hogy az izbégi pálya feldarabolásával, - ami a pályázatban megjelent, - nem volt komoly 
egyetértés. Esetleges  egyben való hasznosításával mindenki inkább egyetértett.  
 
Zakar Ágnes képvisel�: ha félreérthet� volt az el�bbiekben, úgy értette az egyszerit, hogy 
„egy id�ben”. Egy id�ben írják ki!  
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: Fülöp Zsolt módosító indítványa:  
1.  a kiírt pályázatok közül  mindkett� érvényes, de eredménytelen.  
2. pont: külön-külön írja ki a pályázatot az Önkormányzat mind a József u., mind a K�zúzó 
u.-i sportpálya hasznosítására, de egyszerre, egy id�pontban történjen az elbírálása.  
Felel�s:     Polgármester  
Határid�: 1. pont: azonnal, kiírásra kerül: április.  
Kérdése dr. Bindorffer Györgyi képvisel� asszonyhoz,  hogy a következ� testületi ülésre 
visszahozzák a pályázati felhívás szövegét, vagy ugyanaz maradjon  mind a kett�re?  
Ügyrendi javaslata, hogy tartsanak 5 perc szünetet.  
Szavazásra bocsátja  az ügyrendi javaslatot.   
 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1253   Száma: 2006.04.25/9/0/ 
Ideje: 2006.ápr..25 13:21 
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszer� szavazás 
 
Tárgya:  
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 14 87.50 77.78 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 2 12.50 11.11 
Szavazott 16 100.00 88.89 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
Benkovits György Igen - 
dr. Bindorffer Györgyi Igen - 
dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 
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dr. Dragon Pál Igen - 
Eszes Sándor Igen - 
Fülöp Zsolt Igen - 
Hankó László Igen - 
Horváth Gy�z� Igen - 
dr. Kiss László Igen - 
dr. Pázmány Annamária Igen - 
Szeg� Eta Igen - 
Wachsler Tamás Igen - 
Zakar Ágnes Igen - 
Zsigmondi Éva Igen - 
Lakatos Pálné Tart. - 
Simonyi György Tart. - 
Magyar Judit Távol - 
Radványi G. Levente alpolgármester Távol - 
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képvisel�-testület az ügyrendi javaslatot elfogadta.       
 
A Képvisel�-testület 13.21 órától  13.23 óráig rövid szünetet tart.   
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képvisel�-testület 13.23 órakor folytatja a testületi ülést, 
megállapítja, hogy a testület  15 f�vel határozatképes.   
Szavazásra bocsátja  a szünetben történt egyeztetéssel hozott  javaslatot, miszerint  a  
Képvisel�-testület a pályázatot érvényesnek, de eredménytelennek nyilvánítja,  új pályázatot 
ír ki és az el�terjesztést a   következ�  ülésen ismételten megtárgyalja a Képvisel�-testület. 
 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1254   Száma: 2006.04.25/9/0/ 
Ideje: 2006.ápr..25 13:24 
Típusa: Nyílt 
Rendelet; Elfogadva 
Min�sített szavazás 
 
Tárgya:  
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 14 93.33 77.77 
Nem 1 6.67 5.56 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 15 100.00 83.33 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 3   16.67 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
Benkovits György Igen - 
dr. Bindorffer Györgyi Igen - 
dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 
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 - 
dr. Pázmány Annamária Igen - 
Wachsler Tamás Igen - 
Zakar Ágnes Igen - 
Zsigmondi Éva Igen - 
Simonyi György Nem - 
Magyar Judit Távol - 
Radványi G. Levente alpolgármester Távol - 
Szeg� Eta Távol - 
 
dr. Dietz Ferenc polgármester:  a Képvisel�-testület a következ� határozatot hozza:      
 

Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
89/2006. (IV.25.) Kt. sz. határozata: 

 

 
Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, 

1. hogy a József utcai 8505 hrsz-ú, valamint a K�zúzó utcai 475/6 hrsz-ú sportpálya 
hasznosítására kiírt pályázati kiírást érvényesnek, de  eredménytelennek nyilvánítja;  

2. felkéri a Polgármestert, hogy külön pályázatot írjon ki a József utcai 8505 hrsz-ú 
sportpálya hasznosítására, melyet  megtárgyalásra a 2006. május 16-i Képvisel�-testületi 
ülésre  terjesszen el�;    

3. továbbá felkéri a Polgármestert, hogy írjon ki pályázatot a K�zúzó utcai 475/6 hrsz-ú  
sportpálya hasznosítására, melyet  megtárgyalásra a 2006. május 16-i Képvisel�-testületi 
ülésre  terjesszen el�.  

Felel�s:  Polgármester 
Határid�:  1. pont: azonnal 

2. és 3. pont: 2006.  május 16-i testületi ülés 
        
 

8. El�terjesztés a  Nemzeti Kulturális Örökség Minisztérium Miniszterének 7/2006. 
(III.14.) NKÖM rendelete alapján „art” mozi-hálózat fejlesztésének 
támogatásáról szóló pályázaton való indulásról 
El�adó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: a  mozi üzemeléséhez  szükséges még néhány egyéb 
technikai feltétel, megteremtése, ezért került az el�terjesztés a testület elé.    
 
Szeg� Eta  képvisel�: a pályázati feltételek b�vebb ismertetését kéri.  Úgy véli ezzel 
ismételten  plusz terhet vállal magára az Önkormányzat.   
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dr. Dietz Ferenc polgármester: ismerteti a szükséges tudnivalókat a Képvisel� Asszonynak. 
A folyamat elindult, visszafelé nem lehet lépni.  Javasolja a határozatban a következ�képp 
szerepeljen a döntés:  "Az Önkormányzat a  szükséges önrészt a beruházás során biztosította." 
 
Benkovits György  képvisel�: egyetért az elhangzottakkal,  de fontosnak tartja  a mozi 
meglétét.    
 
dr. Dietz Ferenc polgármester:  további hozzászólás nem lévén a határozati javaslatot 
szavazásra bocsátja.   
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1255   Száma: 2006.04.25/10/0/ 
Ideje: 2006.ápr..25 13:31 
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: 
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 - 
dr. Pázmány Annamária Igen - 
Szeg� Eta Igen - 
Wachsler Tamás Igen - 
Zakar Ágnes Igen - 
Magyar Judit Távol - 
Radványi G. Levente alpolgármester Távol - 
Simonyi György Távol - 
Zsigmondi Éva Távol - 
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dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képvisel�-testület a következ� határozatot hozza:   
 

Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
90/2006. (IV.25.) Kt. sz. határozata: 

 
 
 
 
 

Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testülete felkéri a Polgármestert hogy a: Nemzeti 
Kulturális Örökség Minisztériuma Minisztere 7/2006. (III.14.) NKÖM rendelete felhívása 
alapján az „art” mozi-hálózat fejlesztésének támogatására nyújtson be pályázatot. Az 
Önkormányzat a  szükséges önrészt a beruházás során biztosította. 
 
Felel�s:  Polgármester 

Határid�:  azonnal 

 
 
9.  Tájékoztató a fogorvosok elhelyezésének kérdésér�l  
 El�adó: dr. Dietz Ferenc polgármester  
  
 
dr. Pázmány Annamária képvisel�: röviden ismerteti a  helyzetet és   tolmácsolja az ezzel  
kapcsolatosan kialakult  véleményeket.  
 
dr. Dietz Ferenc polgármester:   tájékoztató  lévén azt  a testület meghallgatta,  és 
tudomásul vette.  
A testületi ülést 13.38 órakor  bezárja  az ebédszünet idejére.  
 
  
A Képvisel�-testület  13.38 órától ebédszünetet tart.   
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dr. Dietz Ferenc polgármester: az ebédszünet után megnyitja az ülést, megállapítja, hogy a 
Képvisel�-testület határozatképes, a jelenlév� képvisel�k száma 12 f�.  
 
 
 
10.  El�terjesztés Szentendre Város Önkormányzat 2005. évi költségvetésének 

végrehajtásáról és a 2005. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról 
 El�adó: dr. Dietz Ferenc polgármester 
 
 
dr. Pázmány Annamária képvisel�: kérdést tesz fel, melyre Puhl Márta irodavezet� 
válaszol.  
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: észrevétel nem lévén a rendelet-tervezetet szavazásra 
bocsátja.  
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1256   Száma: 2006.04.25/10/0/ 
Ideje: 2006.ápr..25 15:16 
Típusa: Nyílt 
Rendelet; Elfogadva 
Min�sített szavazás 
 
Tárgya:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 12 100.00 66.67 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 12 100.00 66.67 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 6   33.33 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Benkovits György Igen - 
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 - 
dr. Pázmány Annamária Igen - 
Simonyi György Igen - 
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Szeg� Eta Igen - 
Fülöp Zsolt Távol - 
Magyar Judit Távol - 
Radványi G. Levente alpolgármester Távol - 
Wachsler Tamás Távol - 
Zakar Ágnes Távol - 
Zsigmondi Éva Távol - 
 
     

Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
17/2006. (IV.28.) Önk. sz. rendelete 

az Önkormányzat 2005. évi zárszámadásáról 
 
 
 

Szentendre Város Képvisel�-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi törvény 
16.§ (1) bekezdése és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-a  alapján 
Szentendre Város Önkormányzata 2005. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja. 
 

1.§ 
 
(1) A Képvisel�-testület Szentendre Város Önkormányzat 2005. évi költségvetésének 

végrehajtásáról szóló beszámolóját az 1. és 1/A számú mellékletben foglaltaknak 
megfelel�en  

 
5 673 404 Ft, azaz 

  
Ötmilliárd-hatszázhetvenháromillió-négyszáznégyezer forint 
módosított bevételi és kiadási el�irányzattal 

4 754 283 Ft, azaz 
  

Négymilliárd-hétszázötvennégymillió-kett�száznyolcvanhárom-
ezer forint bevételi f�összeggel  

4 506 043 Ft, azaz 
  

Négymilliárd-ötszázhatmillió-negyvenháromezer forint kiadási 
f�összeggel  

 
hagyja jóvá. 
 
 

(2) Szentendre Város Önkormányzat 2005. évi egyszer�sített mérlegét a 7. számú melléklet 
szerint  

 
17 695 000 Ft, azaz Tizenhétmilliárd-hatszázkilencvenötmillió forint f�összeggel  

 
  jóváhagyja. 

 
(3)  Szentendre Város Önkormányzat 2005. évi pénzmaradványát a 8. és 9. számú melléklet    
szerint jóváhagyja. Az intézményeknél képz�dött 29041 EFt szabad pénzmaradványt a 2006. 
évre áthúzódó önkormányzati kötelezettségekre elvonja. 
 

2.§ 
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(1) A Képvisel�-testület a 2. számú melléklet szerint jóváhagyja az önállóan és részben 
önállóan gazdálkodó intézmények költségvetési beszámolója kiemelt el�irányzatainak 
teljesítését. 
 
(2) A Képvisel�-testület az 5., 5/A, 5/B, és 5/C  számú melléklet szerint jóváhagyja a 
Polgármesteri Hivatal el�irányzatainak teljesítését. 
 
(3) A Képvisel�-testület a felújítási el�irányzatok teljesítését a 3. számú melléklet szerint 
hagyja jóvá. 
 
(4) A Képvisel�-testület a beruházási  el�irányzatok teljesítését a 4. számú melléklet szerint 
hagyja jóvá. 
 

3.§ 
 
A Képvisel�-testület elfogadja a 10. számú melléklet szerinti tájékoztatót az adóbevételek és 
hátralékok alakulásáról. 
 

4.§ 
 
(1) A rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
(2) A rendelet kihirdetésér�l a jegyz� gondolkodik. 
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11/a  El�terjesztés Szentendre Város Önkormányzatának Szervezeti és M�ködési 
szabályzatáról szóló, többször módosított 6/2003. (II.24.) Önk. sz. rendeletének 
módosításáról 
 El�adó: dr. Dietz Ferenc polgármester 
 
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: kiosztásra került három rendelet-tervezet, valamint egy külön 
lap a 3. oldal módosításáról. A 43. § (5) bekezdése módosításra került, törölték a második 
mondatot, hiszen az egyeztetéseket követ�en megállapodtak a képvisel�k, hogy nem lesznek 
nem képvisel� tagjai a bizottságoknak.  
 
Hankó László képvisel�: javasolja a 43. § (5) bekezdésében megfogalmazni, hogy a 
bizottsági ülések id�pontjai jelenjenek meg az interneten.  
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: a 43. (5) bekezdésében azon mondat után, hogy „Öt nappal 
az ülést megel�z�en a polgármesteri hivatal hirdet�tábláján közzéteszi az ülés id�pontját és a 
tárgyalandó napirendi pontokat.” megfogalmazásra kerül, hogy ezt a honlapon is 
közzéteszik. Ezt viszont a bizottságok elnökeinek mindig id�ben kell jelezniük, hogy a 
Szervezési Csoport közzétehesse a honlapon.  
Képvisel�k részér�l felmerült, hogy érdemes lenne a bizottsági ülések id�pontját rögzíteni. 
Saját maga nem kívánta a bizottságok elnökeinek hatáskörét sz�kíteni, ezért egyenl�re a 
tervezetbe a javaslat nem került beépítésre. Meggondolásra javasolja a felvetést.  
 
Simonyi György képvisel�: kérdése, hogy a 23. §-ban nem kellene a létszámot rögzíteni? 
Azáltal, hogy a neveket rögzítették, a létszám is rögzült? 
Az ügyfélszolgálattal kapcsolatban elmondja, hogy az nem teljesen ügyfélbarát. Úgy 
gondolja, hogy hétf�i napokon érdemes lenne 9-18 óráig, csütörtökön 14-18 óráig 
meghatározni az ügyfélfogadás idejét.  
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: a problémát az jelenti, hogy az elképzelés létszámfügg�. 
Korábban a testület döntött arról, hogy létszámleépítést hajt végre.  
 
dr. Molnár Ildikó jegyz�: kérdése, hogy Simonyi György képvisel� az ügyfélszolgálat 
nyitvatartását, vagy az ügyfélfogadási id� meghosszabbítását szerette-e volna kérni?  
 
Simonyi György képvisel�: válaszolja, hogy az ügyfélszolgálat ügyfélfogadási rendjét.  
 
dr. Molnár Ildikó jegyz�: megpróbálják megoldani a kérést, viszont az ügyfélszolgálat a 
jelenleg állományban lév� kollégák rotációs váltásával m�ködik. Ennek a pontos 
nyilvántartása, a túlmunkák a saját munkavégzésük mellett, annak dokumentálása, kifizetése, 
illetve lecsúsztatása a létszámleépítés mellett komoly problémákat fog okozni a hivatalban. 
Megnézik a felvetés megvalósíthatóságát. Szándékuk szerint az ügyfélszolgálat reggelt�l a 
munkaid� végéig, ügyfélfogadás mentes napokon is rendelkezésére áll az állampolgároknak.  
A reggel 8 órai kezdést nem javasolja módosítani, viszont a tovább való nyitva tartás 18.00 
óráig meggondolandó. Legfeljebb egy napon képzelhet� el, pl. hétf�nként, mert két nap 
esetén a személyi állomány rendelkezésre állása elég nagy problémát okozna.  
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: befogadja Simonyi György képvisel� indítványát, Jegyz� 
Asszony által korrigáltak szerint.  
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dr. Bindorffer Györgyi képvisel�: 1. sz. függelékhez elmondja, hogy vasárnap szeretett 
volna egyeztetni, de ez a téma nem került szóba. Egy olyan elv alakult ki, hogy egy személy 
csak egy bizottság munkájában vegyen részt, de Benkovits György két bizottságban is vállalt 
tagságot. Kétszer megkérdezték a véleményét, kétszer el is mondta azt, amely nem lett 
figyelembe véve, de azért örült volna egy visszajelzésnek, hogy azt nem fogadják el.  
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: a bizottsági tagok névsora egyeztetésre került vasárnap. Az 
anyag e-mailen lett kiküldve mindenkinek, egy vagy két héttel ezel�tt. Az alapkoncepcióra – 
hogy vonják össze, hány bizottság lesz, milyen tagok lesznek – erre Képvisel� Asszony még 
válaszolt is. A küls�s tagok, hogy egyáltalán ne szerepeljenek, a tegnapi nap folyamán került 
egyeztetésre. Vasárnap hatalmazta fel a frakció, hogy Fülöp Zsolt és saját maga ketten 
képviseljék a frakciót, ez alapján mentek el és egyeztettek. Ha bármiféle olyan változtatás 
van, amit úgy érez a Képvisel� Asszony, hogy nem megfelel�, akkor mondja el, a 
módosításokat be lehet nyújtani, változtathatnak a tervezeten.  
 
dr. Bindorffer Györgyi képvisel�: egy megállapodás történt, aláveti magát annak, de nem 
fogja megszavazni.  
 
dr. Pázmány Annamária képvisel�: az ügyfélfogadás rendjével kapcsolatban javasolja, 
hogy határozzák meg a szombat délel�tti ügyfélfogadást, akár a pénteki helyett, akár havonta 
egyszer.  
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: a hatályos törvények alapján nagyon nehéz megoldani, mert 
plusz fizet�nap kell, valamint a pénzeket és a létszámot csökkentik. Az nem megoldható, 
hogy valaki péntek helyett szombaton jár be.  
 
Benkovits György képvisel�: a 25. § (4) bekezdésének módosítását úgy javasolja, hogy a 
széksértést a polgármester jelentheti be, a képvisel�k nem. Úgy gondolja, hogy amikor a 
széksértés megtörténik, szankciót lehet alkalmazni. Mivel politikai er�k is jelen vannak, nem 
szabad bárkinek a kezdeményezési jogot átadni. Ez esetben egy semleges személynél, a 
polgármesternél van a kezdeményezési jog. A széksértésr�l a polgármester indítványa alapján 
a Képvisel�-testület vita nélkül dönt. Javasolja kihagyni „a bármely képvisel� indítványát”.  
Nem ért egyet továbbá azon javaslattal, hogy a napirendet min�sített többséggel fogadja el a 
testület.  
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: a széksértésre vonatkozó javaslatot nem fogadja be, mert 
nem kívánja sz�kíteni a képvisel�k jogait. A javaslatot szavazásra fogja bocsátani.  
Elmondja továbbá, hogy a napirend min�sített többséggel való szavazására nem most tett 
javaslatot, már legalább három éve így történik.  
 
Benkovits György képvisel�: indítványozza, hogy a továbbiakban a testület egyszer� 
többséggel szavazzon a napirend elfogadásáról.  
 
Zsigmondi Éva képvisel�: elmondja, hogy számára is a mai napon derült ki, hogy mely 
bizottságban fog tagként részt venni. Az eredményt kifejezetten örömmel vette.  
 
Zakar Ágnes képvisel�: egy Munkacsoport marad, a Családvédelmi Munkacsoport. 
Javaslata, hogy m�ködjenek társadalmi munkában dolgozó tanácsadó testületek, amennyiben 
vállalják. Kérdése, hogy azok nem kerülnek be az SZMSZ-be?  
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dr. Dietz Ferenc polgármester: az eredeti tervezetben szerepel 3 vagy 4 bizottság, amelyik 
állt egyrészt a korábbi munkacsoportok tagjaiból, másrészt pedig azok a hitelesebb, 
közismertebb civil személyek, akik már el�re jelezték, hogy közre szeretnének m�ködni, 
társadalmi munkában is egy ilyen tevékenységben. Ez alapján van a Gazdasági, Szociális, 
Idegenforgalmi és egyéb ilyen tanácsadó testület. A tegnapi napon lezajlott egy egyeztetés a 
hivatallal és a képvisel�kkel, és a vélemény az volt, hogy az ingyenesen dolgozó civil 
tanácsadó testületeket ne rögzítsék az SZMSZ-ben. Saját maga szerette volna szabályozni, 
már csak abból a szempontból is, hogy jobban megadja a rangját egy szervezetnek azzal, 
hogy egy önkormányzati rendelettel megalkotott szabályozásban szerepel.  
 
Simonyi György képvisel�: a lényege a tervezetnek, hogy a hátralév� négy hónapra 
minimalizálják a kiadásokat, ismerve a város anyagi gondjait, másrészt rövidítsék le, 
egyszer�sítsék a bizottsági üléseket.  
Jelzi továbbá, hogy a Benkovits György azért szerepel két bizottságban tagként, mert 18 
képvisel�re lett volna szükség, de 17-en vannak.  
 
Szeg� Eta képvisel�: a 10. vagy 11. §-ba való lenne a javaslata, ha a Képvisel�-testület 
kétszer megtárgyalt egy adott anyagot, és azt kétszer elutasította, akkor harmadszorra 
minimum fél éven belül ne lehessen el�terjeszteni.  
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: kérdése, hogy változatlanul vagy módosítva? Az jelenti a 
problémát, hogy az Ötv. alapján ez alapjog. Ötv.-vel ellentétesen nem tehet semmit a 
Képvisel�-testület.  
 
dr. Bindorffer Györgyi képvisel�: kérdése, hogy a három f�re csökkentett bizottságoknál mi 
fogja jelenteni a min�sített többséget?  
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: válasza, hogy a két f�.  
Megfontolásra javasolja a bizottsági ülések adott napokon való tartását, mert amellett, hogy 
gyorsabb, sokkal nagyobb fegyelmet is kíván a képvisel�kt�l.  
 
Lakatos Pálné képvisel�: kérdése, hogy milyen szankció van arra, ha egy bizottsági tag nem 
érkezik meg id�ben a bizottság ülésére.  
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: válasza, hogy széksértés, tiszteletdíj megvonás.  
 
Lakatos Pálné képvisel�: véleménye, hogy a tanácsadó testület felállításának akkor van 
értelme, ha kapnak feladatot folyamatosan.  
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: javasolja a képvisel�knek átgondolásra, hogy a bizottsági 
ülések id�pontjainak rögzítésén túl a széksértés tényét bizottságokra is alkalmazzák-e?  
 
Zakar Ágnes képvisel�: elmondja, hogy maximálisan egyetért a tervezett struktúrával.  
Továbbra is fontos számára a tanácsadó testület, amely nem egy névleges dolog. Egy 
önkéntes munkáról van szó. Kérdése a testülethez, hogy elfogadja-e azokat a tanácsadó 
testületeket, amelyeket Polgármester Úr javasolt?  
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: el�bbiekben is elmondta, hogy azért szerette volna rögzíteni 
ezt a struktúrát is az anyagban, hogy azon testületnek a rangját emelje. Több képvisel�nek is 
az volt az elképzelése, hogy nem kíván a testület beleszólni abba, hogyan m�ködik a 
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tanácsadó struktúra. Úgy gondolták, ha esetleg változtatni kívánnak rajta, akkor ismételten 
nehézkes lesz, ha rendeletbe el�tte szabályozzák.  
 
Simonyi György képvisel�: kéri, hogy a 17. és 18. §-ról külön szavazás történjen.  
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátja Benkovits György képvisel� javaslatát, 
mely szerint a 25. § (4) bekezdésében a széksértés tényét képvisel� ne indítványozhassa, csak 
a polgármester.  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1257   Száma: 2006.04.25/11/0/ 
Ideje: 2006.ápr..25 15:52 
Típusa: Nyílt 
Rendelet; Elfogadva 
Min�sített szavazás 
 
Tárgya:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 11 73.33 61.11 
Nem 4 26.67 22.22 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 15 100.00 83.33 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 3   16.67 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Benkovits György Igen - 
dr. Bindorffer Györgyi Igen - 
dr. 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 - 
dr. Dietz Ferenc polgármester Nem - 
Simonyi György Nem - 
Szeg� Eta Nem - 
Zsigmondi Éva Nem - 
Fülöp Zsolt Távol - 
Wachsler Tamás Távol - 
Zakar Ágnes Távol - 
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dr. Dietz Ferenc polgármester: Benkovits György képvisel� javaslatát, mely szerint a 
napirendet a Képvisel�-testület egyszer� többséggel állapítsa meg, szavazásra bocsátja.  
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1258   Száma: 2006.04.25/11/0/ 
Ideje: 2006.ápr..25 15:53 
Típusa: Nyílt 
Rendelet; Elutasítva 
Min�sített szavazás 
 
Tárgya:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 9 52.94 49.99 
Nem 5 29.41 27.78 
Tartózkodik 3 17.65 16.67 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Benkovits György Igen - 
Eszes Sándor Igen - 
Hankó László Igen - 
Horváth Gy�z� Igen - 
Magyar Judit Igen - 
Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 
Simonyi György Igen - 
Szeg� Eta Igen - 
Zsigmondi Éva Igen - 
dr. Dietz Ferenc polgármester Nem - 
Fülöp Zsolt Nem - 
dr. Kiss László Nem - 
dr. Pázmány Annamária Nem - 
Zakar Ágnes Nem - 
dr. Bindorffer Györgyi Tart. - 
dr. Dragon Pál Tart. - 
Lakatos Pálné Tart. - 
Wachsler Tamás Távol - 
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dr. Dietz Ferenc polgármester: az SZMSZ tervezetet egyben szavazásra bocsátja.  
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1259   Száma: 2006.04.25/11/0/ 
Ideje: 2006.ápr..25 15:53 
Típusa: Nyílt 
Rendelet; Elfogadva 
Min�sített 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 - 
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Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
18/2006. (IV.28.) 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. 5. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezésre kerül. 
 
        2. § 
 
A R. 5. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezésre kerül. 
 
 
        3. § 
 
 
A R. 5. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezésre kerül. 
 
 
       4. § 
 
 
A R. 6. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezésre kerül. 
 
 
       5. § 
 
A R. 6. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezésre kerül. 
 
 
        6. § 
 
 
 A R. 7. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:  
 
(1) A Képvisel�- testület tagjainak száma: 18 f�. 
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       7. § 
 
 
A R. 9. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:  
 
(3) A polgármester a tárgyévre vonatkozó munkaterv-javaslatát a tárgyévet megel�z� év 
november 30-ig köteles a képvisel�-testület elé terjeszteni. 
   
 
       8. § 
 
 
A R. 10. § (7) bekezdése az alábbiak szerint módosul:  
 
(7) Rendkívüli ülés tartható, ha azt a feladatellátás, hatáskör-gyakorlás megkívánja, vagy 
más, id�közben felmerül� ok azt szükségessé teszi.  
 
      9. § 
 
 
A R. 11. § (4) bekezdés a.) pontja az alábbiak szerint módosul:  
 
(4) …  
 
a) A jegyz� a határozat végrehajtásáért felel�s részére megküldi a határozat kivonatát. A 
határozat határidejének lejártát megel�z� 1 hónappal felhívja a felel�s figyelmét a határid� 
betartására és a végrehajtásról írásos jelentés elkészítésére. 

 
A R. 11. § (4) bekezdés b.) pontjának els� mondata az alábbiak szerint módosul:  
 
b) A lejárt határidej� határozatokról szóló el�terjesztést a határozat végrehajtásáért felel�s 
személyek jelentései alapján a jegyz� állítja össze. 

 
A R. 15. §-a az alábbiak szerint módosul: 
 
(15) A testületi ülés id�pontjáról, helyér�l és tervezett napirendjér�l a Jegyz� 8 nappal az ülés 
el�tt a helyi sajtó útján, az önkormányzat honlapján és a hivatali hirdet�táblán értesíti a 
lakosságot.  

 
A R. 28. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:  
 
(1) A tanácskozásról készült hangfelvételt meg kell �rizni. Biztonságos �rzésér�l és 

nyilvántartásáról a Jegyz� gondoskodik. 
 
A R. 31. § (2) bekezdés f.) pontjának második mondata az alábbiak szerint módosul:  
 

f) … Közérdek� ügyben kezdeményezheti a képvisel�-testület hivatalának intézkedését, 
amelyre a Jegyz� 15 napon belül érdemi választ köteles adni; 
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A R. 32. § (6) bekezdés els� mondata az alábbiak szerint módosul:  
 

(6) A képvisel� kérheti a Jegyz� segítségét munkájához. …  
 

A R. 43. § (5) bekezdés az alábbiak szerint módosul:  
 

(5) A bizottság elnöke – Jegyz�vel együttm�ködve – gondoskodik a bizottsági ülések 
nyilvánosságáról. Öt nappal az ülést megel�z�en a polgármesteri hivatal hirdet�tábláján, 
valamint Szentendre város hivatalos honlapján közzéteszi az ülés id�pontját és a tárgyalandó 
napirendi pontokat. 
 

 
 A R. 46. § (1) bekezdésének a) pontja az alábbiak szerint módosul:  
 

a) segíti a települési képvisel�k munkáját, ennek keretében gondoskodik arról, hogy a 
képvisel�k által megfogalmazott kérdésekre, javaslatokra az önkormányzat Jegyz�je 30 
napon belül érdemi választ adjon. 
 

10. § 
 
 
A R. 11. § (4) bekezdésének b) pontja az alábbiak szerint módosul:  
 
b) A lejárt határidej� határozatokról szóló el�terjesztést a határozat végrehajtásáért felel�s 
személyek jelentései alapján a Jegyz� állítja össze. A napirend el�adója a polgármester. A 
felel�snek nyilatkoznia kell a határozat végrehajtása érdekében tett intézkedésér�l, annak 
eredményér�l. Amennyiben a határozat nem került végrehajtásra, köteles ennek okát 
indokolni és megfelel� intézkedést kezdeményezni, szükség esetén határid�-hosszabbítást 
kérni a testülett�l. 
 

11. § 
 
(1)  
 
a) A R. 35. § és a 4. számú függelék hatályon kívül helyezésre kerül. 
 
b) A R. 11. § (3) bekezdésének c) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
c) Harmadik rész: Határozati javaslat vagy rendelet-tervezet. 

A határozati javaslatnak pontokba foglalva tartalmaznia kell és külön 
pontonként megjelölve: 
1. a képvisel�-testület döntés-tervezetének világos és egyértelm� 

megfogalmazását; 
2. a végrehajtásért felel�s személy vagy szerv megnevezését, melyre 

megjelölhet� a polgármester, a jegyz�, bizottság, a bizottsági elnök, 
önkormányzati intézmény vezet�je; 

3. a végrehajtás határidejét, mely egyúttal a jelentéstétel határideje is. 
 

c)  A R. 12. § (1) bekezdéséb�l a „tanácsnok” szövegrész törlésre kerül. 
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d) A R. 18. § (8) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
(8) Az írásbeli el�terjesztést napirendi pont el�adója a vita el�tt szóban kiegészítheti. 
Az el�terjeszt� el�ször a bizottság elnökét kéri fel, hogy a tájékoztatást adjon az 
el�terjesztéssel kapcsolatos bizottsági állásfoglalásról, arra nézve, hogy az ügy tekintetében 
az el�terjesztéshez kapcsolódó észrevételeit mondja el. A bizottság elnöke abban az esetben 
ad tájékoztatást a bizottsági állásfoglalásról, ha az az el�terjesztés határozati javaslatához, 
illetve rendelet-tervezetéhez módosító javaslatot tartalmaz. A napirendi pont tárgyalása a 
kérdések feltevésével kezd�dik. 
 

e) A R. 19. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
(1) A képvisel�k a képvisel�-testület ülésén a napirendi pontok megtárgyalását követ�en 

önkormányzati ügyben a polgármesternek, alpolgármesternek, a bizottság 
elnökének, a jegyz�nek kérdést tehetnek fel, valamint a polgármesterhez, 
alpolgármesterhez, jegyz�höz interpellációt nyújthatnak be. 

 

f) A R. 23. § (3) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
(3) Rendelet alkotását írásban kezdeményezheti a polgármesternél az alpolgármester, 

bármelyik képvisel�, a kisebbségi önkormányzat elnöke a kisebbséget érint� ügyben, 
az állandó bizottságok és a jegyz�. A kezdeményezést a polgármesternek nyújtják 
be. 

g) A R. 23. § (6) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
(6) A képvisel�-testület az el�készítéssel megbízhatja valamely állandó bizottságát, 

vagy az el�készítésre külön bizottságot hozhat létre. Ha a javaslat több bizottság 
feladatkörét is érinti, az els�dlegesen felel�s bizottságot is meg kell jelölni. A Jogi- 
Igazgatási és Ügyrendi Bizottság a rendelet-tervezetet köteles megtárgyalni. 

 
h) A R. 29. § (6) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
(6) A közmeghallgatáson elhangzott közérdek� kérdésekre lehet�ség szerint helyben 

kell választ adni, míg a közérdek� javaslatokat a képvisel�-testület kiadhatja 
megvizsgálásra a polgármesternek, alpolgármesternek, valamint bizottságainak. 

 
i) A R. 43. § (3) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
(3) A bizottságok üléseit az elnök hívja össze. Össze kell hívni a bizottságot a bizottság 

két tagja, az alpolgármester napirendet is megjelöl� indítványára. Az elnök 
akadályoztatása esetén az általa megbízott képvisel� bizottsági tag hívja össze az 
ülést. 

 
j) A R. 49. § (6) bekezdése hatályon kívül helyezésre kerül. 
 
(2) A R. 2/f. számú mellékletének 11. pontja az alábbiak szerint módosul: 
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11. Véleményezi az idegenforgalom fejlesztésér�l szóló koncepciókat, javaslatot tesz azok 
megvalósítására. 

 

(3) A R. 2/f. számú mellékletének 12. pontja az alábbiak szerint módosul: 

12. Közrem�ködik a városfejlesztéssel, üzemeltetéssel kapcsolatos feladattervek 
összeállításában, beruházási, felújítási feladat el�készítésében és végrehajtásában. 

 
(4) A R. 2/f. számú mellékletének a képvisel�-testület által a bizottságra átruházott 
hatáskörök közül a 6. pont az alábbiak szerint módosul: 
 
6. Pályázatot ír ki és dönt a feladatkörébe tartozó pályázatok elbírálásáról a költségvetésben 
meghatározott el�irányzat erejéig, valamint a költségvetési rendeletben biztosított 
Környezetvédelmi Alap felhasználhatóságáról, ellen�rzi azok felhasználását, kimutatást vezet 
róla és legalább egyszer, évente beszámol a képvisel�-testületnek. 
 
(5) A R. 2/f. számú mellékletének a képvisel�-testület által a bizottságra átruházott 
hatáskörök közül a 7. pont az alábbiak szerint módosul: 
 
7. Jóváhagyja az építészeti és természeti védett értékek felújításának támogatási mértékét, 
dönt az éves keretösszeg biztosításán belül a konkrét támogatások odaítélésér�l, valamint 
elbírálja az építészeti és természeti védett értékek felújítására kiírt pályázatra beérkezett 
pályázatokat. 
 
(6) A R. 2/f. számú mellékletének a képvisel�-testület által a bizottságra átruházott 
hatáskörök közül a 12. pont az alábbiak szerint módosul: 
 
12. Dönt a felújítások között megtervezett intézményi felújítások konkrét feladatra történ� 
felhasználásáról. 
 
(7) A R. 3. számú melléklete hatályon kívül helyezésre kerül. 
 
(8) A R. 5. számú függeléke helyébe jelen Rendelet 1. számú függeléke lép. 
 

 
12. § 

 
A R. 12. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:  
(3) Módosító javaslat: a rendelet-tervezethez és a határozati javaslathoz a testületi ülésen 
szóban, azt megel�z�en írásban tehet�. A javaslatnak egyértelm�nek és világosnak, vagyis 
döntésre alkalmasnak kell lennie. A javaslat megtételére a 12. § (1) bekezdésében 
megjelöltek jogosultak. 
 



 116 

13. § 
 
 
(1) A R. 16. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:  
 
(2) A testületi ülés napirendjének teljes írásos anyagát kapják 

jegyz� 
aljegyz� 
polgármester 
alpolgármester 
- a jogtanácsos; 
a jogi, egészségügyi és min�ségügyi referens; 
a jegyz�i referens; 
a bels� ellen�r; 
a f�építész;  
a polgármesteri hivatal irodavezet�i, csak el�terjesztést (mellékletek nélkül) kapnak; 

 
(2) A R. 57. § (4) bekezdésének felsorolásából a „politikai tanácsadó I-III.” szövegrész 
hatályon kívül helyezésre kerül.  
 
 
(3) A R. 7. számú és 9. számú mellékletéb�l a „politikai tanácsadó I-III.”, illetve a 
„politikai tanácsadók” szövegrész hatályon kívül helyezésre kerül. 
 

14. § 
 

A R. 18. § (15) bekezdése az alábbiak szerint módosulna: 
 
(15) 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. 
 

15. § 
  
A R. 23. § (12) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 
(12) A rendeletek kihirdetésér�l a jegyz� gondoskodik a Polgármesteri Hivatal 
hirdet�tábláján történ� kifüggesztéssel. A kihirdetés (a hirdet�táblán kifüggesztés) napját a 
rendelet eredeti példányán fel kell tüntetni és a jegyz� aláírásával igazolni. A kifüggesztés 
id�tartama: 30 nap. 

 
16. § 

 
A R. 23. § (13) bekezdése az alábbiak szerint módosul:  
 
(13) Az önkormányzati rendeletet a városi könyvtárban el kell helyezni, valamint a 
Polgármesteri Hivatalban az ügyfélfogadás idejében rendelkezésre kell bocsátani. Az 
önkormányzati rendeletet, valamint a módosított rendeletet egységes szerkezetben, az 
önkormányzat honlapján folyamatosan hozzáférhet�vé kell tenni. 
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17. § 
 
A R. 25. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:  
(1) Az a képvisel�-testületi tag, aki a tanácskozás méltóságát magatartásával zavarja, sérti – 
így különösen beszélgetés, telefonálás, közbeszólás, legalább két alkalommal történ� id�keret 
túllépés -, illet�leg a képvisel�-testület ülésén a képvisel�-testület bármely tagját sért� 
kifejezésekkel illeti széksértést követ el. 
 

 
 

18. § 
 
 
A R. 25. § (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul:  
 
(4) A széksértést a polgármester indítványa alapján a Képvisel�-testület  vita nélkül, 
min�sített szótöbbséggel állapítja meg. 

 
19. § 

 
 
A R. 25. § (6) bekezdése az alábbiak szerint módosul:  
 
(6) Amennyiben a széksértést elkövet� a testületi ülésen bántó kijelentését rögtön 
visszavonja, illetve a 25. § (1) bekezdésben foglalt magatartását megszünteti, továbbá a 
sértettet, illet�leg a képvisel�-testületet megköveti, a képvisel� testület els� alkalommal 
eltekinthet a bírság kiszabásától. 
 

20. § 
 
A R. 27. § (10) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:  
 

(10) A zárt ülésr�l készült jegyz�könyve betekinthetnek: képvisel�-testület tagjai, jegyz�, 
aljegyz�, Polgármesteri Hivatal tárgyban érintett köztisztvisel�i, valamint a jegyz�könyv 
készítéséért felel�s köztisztvisel�k; Pest Megyei Közigazgatási Hivatal vezet�je, illetve az 
általa kijelölt személy; eljáró Bíróság; eljáró Ügyészség; eljáró Nyomozóhatóság; az ügyben 
érintett egyéb szerv, személy, ha érintettségét igazolja. 

21. § 
 
A R. 29. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:  
 
(1) A képvisel�-testület évente legalább kétszer, el�re meghirdetett közmeghallgatást tart, 

amelyen az állampolgárok és a helyben érdekelt szervezetek képvisel�i közérdek� 
kérdést és javaslatot tehetnek. 

22. § 
A R. 30. §-a az alábbiak szerint módosul:  
 
A polgármester összehívhatja a polgárok gy�lését, melynek megtartására szabad téren is sor 
kerülhet. Köteles összehívni amennyiben a választópolgárok 1%-a kéri. A polgárok 
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gy�lésének napirendjét a képvisel�-testület esetileg határozza meg, de azt e fórumot 
kezdeményez�k is indítványozhatják. 

 

23. § 
(1) A R. 37.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
(1) A képvisel�-testület az alábbi állandó bizottságokat (továbbiakban: bizottságok) hozza 
létre: 

Jogi- Igazgatási és Ügyrendi Bizottság; 
Költségvetési- Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság; 
Kulturális, Oktatási, Kisebbségi és Sport Bizottság; 
Szociális és Egészségügyi Bizottság; 
Városfejlesztési, Környezet-, M�emlékvédelmi és EU Bizottság 
 

(2) A R. 2/b. számú melléklete hatályon kívül helyezésre kerül. 
(3) A R. 2/d. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép. 

 

24. § 

(1) A R. 16. § (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 
(5) A tevékenységüket érint� napirendi pontok írásos anyagát kapják: 

14.1. a személyügyi referens; 
14.2. külkapcsolati, turisztikai és pályázati referens 
14.3. a hivatal bels� egységeinek felel�sei; 
14.4. a városi tiszti f�orvos; 
14.5. az MKKSZ Szentendrei Szervezete; 
14.6. a LABE Szentendrei Szervezete; 
14.7. a Szociális és Egészségügyi Bizottság mellett m�köd� munkacsoport tagjai; 
14.8. polgár�rség; 
14.9. az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek, így különösen a 

Városi Szolgáltató Rt., és a Szentendrei Városfejlesztési Kht. 
 
 
(2) A R. 21. § (3) bekezdés 8. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
(8) a képvisel�-testület állandó, illetve ideiglenes bizottságai, valamint a munkacsoport 
tagjainak megválasztása. 

 
(3) A R. 38. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
(1) A képvisel�-testület a Szociális és Egészségügyi Bizottság munkájának segítése 

érdekében munkacsoportot hoz létre. A munkacsoport tagjainak névsorát a rendelet 
5. sz. függeléke tartalmazza. 

 
(2) A képvisel�-testület az alábbi munkacsoportot alakítja meg: 
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a) Szociális és Egészségügyi Bizottság mellett m�köd� Családvédelmi 
Munkacsoport; 

 
(3) A munkacsoport tagjait a képvisel�-testület választja, a munkacsoport munkáját a 

képvisel�-testület által választott elnök vezeti. 
 
(4) A munkacsoport tagjai 

a) e tevékenységük során a tudomásukra jutott információk védelem érdekében 
tevékenységük megkezdése el�tt esküt tesznek a képvisel�-testület el�tt. 

b) akik nem tesznek esküt a zárt ülésen tárgyalandó napirendi pont tárgyalásakor 
nem vehetnek részt az ülésen. 

 
(5) A munkacsoport tagjának, elnökének visszahívását a képvisel�k kezdeményezhetik 

az érintett bizottság véleményezése alapján. 
 
(6) A munkacsoport tagjai a képvisel�-testület által meghatározott megbízási díjra 

jogosultak. 
 
 
(4) A R. 41. § (8) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 
(8) A bizottságok elnökei a munkatervben megjelölt témákban a szakmai el�készítésre és 
ellen�rzésre a képvisel�kb�l, a bizottság mellett m�köd� munkacsoport tagjaiból, a 
képvisel�-testület által létrehozott ideiglenes bizottságok tagjaiból, valamint – a polgármester 
hozzájárulásával – indokolt esetben, küls� szakért�k bevonásával, szakért�i csoportot 
hozhatnak létre. A szakért�i csoport nem választott tagjai külön díjazásban részesülhetnek. 
 
 
(5) A R. 43. § (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 

(5) A bizottság elnöke – Jegyz�vel együttm�ködve – gondoskodik a bizottsági ülések 
nyilvánosságáról. Öt nappal az ülést megel�z�en a polgármesteri hivatal hirdet�tábláján, 
valamint Szentendre város hivatalos honlapján közzéteszi az ülés id�pontját és a tárgyalandó 
napirendi pontokat. A bizottsági munkát érint� testületi döntésekr�l, azok lefolyásáról, 
állásfoglalásokról a bizottsági üléseken tájékoztatást kapnak a bizottság mellett m�köd� 
munkacsoport tagjai is. 
 
 
(6) A R. 2/a. számú mellékletében meghatározott a Képvisel�-testület által a bizottságra 
átruházott hatáskörök közül a 3.) pont hatályon kívül helyezésre kerül. 
 
(7) A R. 2/c. Mellékletének a Képvisel�-testület által a bizottságra átruházott 
hatáskörök közül a 4. pont hatályon kívül helyezésre kerül. 
 
(8) A R. 2/c. Mellékletének a Képvisel�-testület által a bizottságra átruházott 
hatáskörök közül a 5. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
5. Dönt Szentendre Város Alkotóm�vészeti Ösztöndíjának adományozásáról. 
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(9) A R. 2/c. Mellékletének a Képvisel�-testület által a bizottságra átruházott 
hatáskörök közül a 6. pontja az alábbiak szerint módosul: 

6. Dönt Szentendre Város Tanulmányi Ösztöndíjának odaítélésér�l és összegér�l. 
 
(10) A R. 2/f. Mellékletének a Képvisel�-testület által a bizottságra átruházott 
hatáskörök közül a 11. pont hatályon kívül helyezésre kerül. 
 
 

25. § 

A R. 43. § (8) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:  
(8) A bizottsági ülésen tanácskozási joggal bármely képvisel�, a polgármester és a jegyz�, 
aljegyz�, illetve az adott ügyben felel�s köztisztvisel� részt vehet. 

26. § 

A R. 43. § (17) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
(17) A bizottságok határozataikat és állásfoglalásaikat megküldik a polgármesternek. 
Amennyiben a polgármester a határozattal vagy a bizottsági állásfoglalással nem ért egyet, 
úgy azt döntés végett a következ� testületi ülésen köteles el�terjeszteni, err�l 15 napon belül 
a bizottságot tájékoztatja. 

27. § 

(1) A R.  43. § (14) bekezdése az alábbiak szerint módosul:  

(14) A bizottság ülésér�l jegyz�könyv készül. A jegyz�könyv készítésének 
megkönnyítésére készülhet hangfelvétel is. A bizottság saját ügykezelésében külön 
sorszámmal ellátott jegyz�könyvei és ügyiratai kezelésér�l a Jegyz� gondoskodik. A 
Bizottság ülésér�l készült jegyz�könyvet az elnök írja alá. A jegyz�könyv tartalmazza 
a jelenlév�k nevét és a határozatképesség megállapítását, a tárgyalt napirendi 
pontokat, napirendi pontonként az elnök összefoglalóját, a hozzászólások azon 
lényegét, amelyek a hozott döntéseket lényegesen befolyásolják, napirendi pontonként 
a bizottság döntéseit (határozatait, állásfoglalásait), és az ezekkel ellentétes külön 
véleményt. 

 
A jegyz�könyvet kapják: 
- a polgármester;  
- az alpolgármester; 
- a jegyz�; 
- az aljegyz�; 
- irodavezet�k, referensek, jogtanácsos; 
- Önkormányzati és Szervezési Iroda Szervezési Csoportja; 
- valamennyi bizottság elnöke. 

 
A jegyz�könyv mellékletét képezi a jelenléti ív, melyet minden résztvev�nek alá kell 
írnia. A bizottság határozatait a naptári év elejét�l kezd�d�en folyamatos 
sorszámmal és évszámmal kell ellátni.  (Pl. 12/2006. (III.21.) JIÜB sz. határozat) 
 



 121 

28. § 

A R. 25. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

(3) Az a képvisel�, aki a testületi ülésr�l indokolatlanul távol marad – ily módon a képvisel�-
testület munkájában nem vesz részt – széksértést követ el. A távolmaradást a polgármesternél 
el�zetesen be kell jelenteni legkés�bb a képvisel�-testületi ülést megel�z� nap 12 óráig, 
kivéve, ha elháríthatatlan küls� ok (vis major) miatt erre nincs lehet�ség. Az igazolatlan 
távolmaradás a tiszteletdíj csökkentését vonja maga után, melynek részletes szabályait a 
képvisel�k tiszteletdíjáról szóló önkormányzati rendelet szabályozza. 

29. § 

A R. 8. számú melléklete az alábbiakkal egészül ki:  

Az ügyfélszolgálat ügyfélfogadási rendje: 
 
Hétf�   8.00-18.00 
Kedd   8.00-16.00 
Szerda   8.00-16.00 
Csütörtök 8.00-16.00 
Péntek:  8.00-12.30 

30. § 

A R. 18. § (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

(4) A képvisel�-testületi ülésen a napirend el�tt a polgármester írásban és szóban 
tájékoztatást ad a két ülés között történt fontosabb intézkedésekr�l, eseményekr�l. A 
tájékoztatóhoz a képvisel�k egy alkalommal 2 percben kérdéseket tehetnek fel, amelyre a 
polgármester megadja a választ. Ha a képvisel� nem elégedett a polgármester által megadott 
válasszal, jogában áll ismételten – legfeljebb egy alkalommal – kérdést feltenni. 

31. § 

A R. 18. § (10) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

(10) A kérdések után következnek a hozzászólások. Ha a képvisel�-testület err�l másként 
nem dönt, egy képvisel� egy el�terjesztéshez háromszor szólhat hozzá. Az els� hozzászólás 
id�tartama 3 perc, a másodiké 1 perc, a harmadiké 1 perc. Az els� hozzászólás alkalmával a 
képvisel� bejelentheti, hogy a hozzászólások id�tartamát egyben kívánja felhasználni, 
melyr�l a képvisel�-testület külön nem szavaz. 

32. § 

A R. 18. § (9) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

(9) Az el�adóhoz a képvisel�-testület tagjai, a tanácskozási joggal meghívottak egy 
alkalommal, 2 percben kérdést intézhetnek, amelyre az el�adó a vita el�tt 6 percben választ 
ad. 



 122 

33. § 
 

13.3.   A R. 1. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
(3) M�ködési területe: Szentendre város közigazgatási területe.  

 

(2) A R. 1. számú függeléke hatályon kívül helyezésre kerül. 
 

34. §  

 
(1) A R. 3. számú függeléke helyébe jelen Rendelet 2. számú függeléke lép. 
 
(2) A R. 7. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezésre kerül. 
 
(3) A R. 65. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezésre kerül. 
 

35. § 
 
(1) A R. 63. § (2) bekezdése, valamint a 6/a, 6/b, 6/c, 6/d függelékek hatályon kívül 

helyezésre kerülnek. 
(2) A R. 14. § (1) bekezdésének k) pontja hatályon kívül helyezésre kerül. 
(3) A R. 16. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
(1) A Képvisel�- testület tagjai a testületi ülés napirendjének  teljes írásos anyagát kapják 

igény esetén CD-n vagy írásos formában. 
(4) A R. 39. § (5)-(6) bekezdése hatályon kívül helyezésre kerül. 
 

36. § 
 

(1) A R. 5. § (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
(5) A feladatok önkéntes vállalása, vagy annak megszüntetése el�tt minden esetben 
el�készít� eljárást kell lefolytatni, melynek keretében az érintett bizottságok, valamint a 
Költségvetési- Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság véleményét ki kell kérni. 
Jelent�sebb költségkihatással járó feladatellátás felvállalása el�tt ideiglenes bizottság is 
létrehozható, s küls� szakért�k közrem�ködése is igénybe vehet�. 
 
(2) A R. szövegében a „Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság” elnevezés 
helyébe „Városfejlesztési, Környezet-, M�emlékvédelmi és EU Bizottság” elnevezés lép. 
(3) A R. szövegében a „M�vel�dési és Kisebbségi Bizottság” elnevezés helyébe 
„Kulturális, Oktatási, Kisebbségi és Sport Bizottság” elnevezés lép. 
(4) A R. szövegében a „Költségvetési és Vagyon Bizottság”, valamint a „Pénzügyi és 
Ellen�rz� Bizottság” elnevezések helyébe „Költségvetési- Pénzügyi és 
Vagyongazdálkodási Bizottság” elnevezés lép. 
 

37. § 
 

(1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 
(2) A rendelet kihirdetésér�l a Jegyz� gondoskodik. 
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1. számú melléklet  
 

Szentendre Város Önkormányzatának Szervezeti és M�ködési Szabályzatáról szóló, 
többször módosított 6/2003. (II.24.) Önk. sz. rendeletének módosításáról szóló 18/2006. 

(IV.28.) Önk. számú rendeletéhez 
 

A KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI ÉS VAGYONGAZDÁKODÁSI BIZOTTSÁG 
FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE 

 
Feladatköre: 
 
1. Véleményezi az éves költségvetési javaslatot, a végrehajtásáról szóló féléves és éves 
beszámoló tervezeteit. 

 
2. Vizsgálja a hitelfelvétel indokait és gazdasági megalapozottságát. 

 
3. Ellen�rzi a pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati rend és bizonylati fegyelem 
érvényesítését. A vizsgálat során tapasztalt megállapításait haladéktalanul közli a képvisel�-
testülettel. Ha a testület a vizsgálati megállapításokkal nem ért egyet, a vizsgálati 
jegyz�könyvét az észrevételeivel együtt megküldi az Állami Számvev�széknek. 

 
4. Részt vesz a jegyz�vel történ� egyeztetés alapján a polgármesteri hivatal éves intézményi 
ellen�rzésének munkájában. 

 
5. Ellen�rzi az intézményekre és feladatokra jutó költségvetési el�irányzatok és ezek terhére 
vállalt kötelezettségek összhangját. 

 
6. Ellen�rzi a meghatározott célra biztosított pénzeszközök felhasználását. 

 
7. Más állandó bizottság felkérésére gazdálkodási témában állásfoglalást készít. A felkérésr�l 
a képvisel�-testületet tájékoztatja. 

 
8. Véleményezi, beszámoltatja és ellen�rzi az önkormányzati érdekeltség� vállalkozások 
gazdálkodását, javaslatot tesz a szükséges intézkedések megtételére. 

 
9. Ellen�rzi a táv-h�szolgáltató ármeghatározó tényez�inek indokoltságát és e tevékenysége 
során a helyi érdekképviselet szervezettel egyeztet. 

 
10. Ellen�rzi a táv-h�szolgáltatási díjak f� számítási elvek alkalmazásának helyességét. 

 
11. Ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket Szentendre Város Önkormányzat a 
mindenkori költségvetési rendeletében részére meghatároz. 

 
12. Véleményezi az önkormányzat éves költségvetési rendelet-tervezetét, annak módosítására 
vonatkozó rendelet-tervezeteket, közrem�ködik az egyes intézményekkel kapcsolatos 
költségvetések egyeztetésében. 

 
13. Közrem�ködik a költségvetési el�irányzatok kialakításáról szóló el�terjesztés 
készítésében. 
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14. Figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját 
bevételekre; a vagyonváltozás alakulását, értékeli az azt el�idéz� okokat. 

 
15. Részt vesz a helyi adókoncepció el�készítésében. 

 
16. Közrem�ködik a költségvetési pót-el�irányzati igények el�készítésében. 

 
17. Részt vesz a gazdálkodással kapcsolatos rendelet-tervezetek el�készítésében. 

 
18. Figyelemmel kíséri a költségvetés bevételi és kiadási el�irányzatainak alakulását. 

 
19. Részt vesz az önkormányzat gazdasági szerepvállalásával, valamint az önkormányzati 
vagyon hasznosításával kapcsolatos döntések el�készítésében. 

 
20. Javaslatot tesz kötvénykibocsátásra, közösségi célú alapítvány; létrehozására, alapítványi 
forrás átvételére, átadására. 

 
21. Javaslatot tesz a Képvisel�-testület felé az egyes szakterületi bizottságok által támogatott 
pályázati elképzelések benyújtására. 

 
22. Állást foglal – a polgármester felkérésére – a költségvetésben tervezett, részben vagy 
egészben állami forrásból megvalósuló beruházások szükségességér�l, a teljesítés ütemér�l, 
tapasztalatairól. 

 
23. Közrem�ködik önkormányzati társulás létrehozásában, társuláshoz, vagy valamely 
érdekképviseleti szervhez való csatlakozásban; ha ez érinti a város költségvetését; 
gazdálkodását. 

 
24. Javaslatot tesz a temetési helyek megváltási és újraváltási díjára, valamint az egyéb 
temetéssel összefügg� díjakra, melyeket a 42/2000. (IX. 15.) Önk. sz. rendelet szabályoz. 

 
25. Ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket Szentendre Város Önkormányzat a 
mindenkori költségvetési rendeletében részére meghatároz. 
 
A képvisel�-testület áltat a bizottságra átruházott hatáskörök: 
 
1. Jóváhagyja GESZ szervezeti és m�ködési szabályzatát. 
2. Elszámoltatja – a Városfejlesztési, Környezet-, M�emlékvédelmi és EU Bizottsággal 
együtt – a temet� üzemeltet�jét évenként az üzemeltetési tevékenységr�l. 
3. Dönt a behajthatatlan követelések mérséklésér�l, elengedésér�l 500 ezer forint összeg� 
egyedi értékhatárig. 
4. Gyakorolja Szentendre Város Önkormányzatának a mindenkor hatályos költségvetési 
rendeletben rá átruházott hatásköröket.  
5. Gyakorolja az önkormányzat vagyonáról és az önkormányzati vagyon feletti tulajdonosi 
jogok gyakorlásáról szóló, többször módosított 34/2003. (VI.18.) Önk. sz. rendeletben a 
bizottságra átruházott hatásköröket 
6. Dönt a „pályázat útján” történ� önkormányzati lakások bérbeadásáról a 20/2003. (V.15.) 
Önk. sz. rendelet figyelembevételével. 
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1. számú függelék 
 

Szentendre Város Önkormányzatának Szervezeti és M�ködési Szabályzatáról szóló, 
többször módosított 6/2003. (II.24.) Önk. sz. rendeletének módosításáról szóló 18/2006. 

(IV.28.) Önk. számú rendeletéhez 
 
 

A BIZOTTSÁGOK  NÉVSORA 
 

Jogi- Igazgatási és Ügyrendi Bizottság 

 
Elnök:   Dr. Dragon Pál 
Képvisel� tagok: Benkovits György 

Fülöp Zsolt 
Kulturális, Oktatási, Kisebbségi és Sport Bizottság 

 
Elnök:   Dr. Bindorffer Györgyi 
 
Képvisel� tagok:  Benkovits György 

Horváth Gy�z� 
 

Költségvetési- Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság 
 
Elnök:   Magyar Judit   
 
Képvisel� tagok: Simonyi György  
   Wachsler Tamás 

Szociális és Egészségügyi Bizottság 
 
Elnök:   Dr. Pázmány Annamária 
 
Képvisel� tagok: Dr. Kiss László 

Szeg� Eta 
Városfejlesztési, Környezet-, M�emlékvédelmi és EU Bizottság 
 
Elnök:   Eszes Sándor 
 
Képvisel� tagok: Hankó László 

Lakatos Pálné 
Zakar Ágnes 
Zsigmondi Éva 
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A munkacsoport elnöke és tagjai 

Szociális és Egészségügyi Bizottság mellett m�köd� Családvédelmi Munkacsoport 
 
Elnök:   Mezei Zsuzsanna 
Tagok:  Dr. Etter László 

Kovács Miklósné 
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2. számú függelék 
 

Szentendre Város Önkormányzatának Szervezeti és M�ködési Szabályzatáról szóló, 
többször módosított 6/2003. (II.24.) Önk. sz. rendeletének módosításáról szóló 18/2006. 

(IV.28.) Önk. számú rendeletéhez 
 
 

 
Ü L É S R E N D: 

 
A polgármester úr jobb oldalán Lakatos Pálné, Fülöp Zsolt, Horváth Gy�z�, Dr. Dragon 
Pál, Dr. Kiss László, Dr. Pázmány Annamária, és Zakar Ágnes képvisel�k. 
 
 A polgármester úrral szemben: Wachsler Tamás és Dr. Bindorffer Györgyi képvisel�k. 
 
A polgármester úr bal oldalán Radványi G. Levente alpolgármester, Zsigmondi Éva, Szeg� 
Eta, Simonyi György, Magyar Judit, Eszes Sándor, Hankó László és Benkovits György 
képvisel�k. 
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11/b El�terjesztés Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testületének az 

önkormányzat vagyonáról és az önkormányzati vagyon feletti tulajdonosi jogok 
gyakorlásáról szóló 34/2003. (VII.18.) Önk. sz. rendelet módosításáról 

 El�adó: dr. Dietz Ferenc polgármester 
 
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: jelzi, hogy a 17/b mellékletben kiosztott rendelet-tervezet 2. § (1) 
bekezdés b) pontjában elírásra került a bizottság neve, helyesen: Költségvetési- Pénzügyi és 
Vagyongazdálkodási Bizottság.  
Észrevétel nem lévén a rendelet-tervezetet szavazásra bocsátja.  
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1260   Száma: 2006.04.25/11/0/ 
Ideje: 2006.ápr..25 15:55 
Típusa: Nyílt 
Rendelet; Elfogadva 
Min�sített szavazás 
 
Tárgya:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 11 64.70 61.10 
Nem 3 17.65 16.67 
Tartózkodik 3 17.65 16.67 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
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 - 
Lakatos Pálné Igen - 
dr. Pázmány Annamária Igen - 
Szeg� Eta Igen - 
Zakar Ágnes Igen - 
Zsigmondi Éva Igen - 
Eszes Sándor Nem - 
Magyar Judit Nem - 
Simonyi György Nem - 
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Benkovits György Tart. - 
Hankó László Tart. - 
Radványi G. Levente alpolgármester Tart. - 
Wachsler Tamás Távol - 
 
     

Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
19/2006. (IV.28.) Önk. sz. rendelete 

 
az önkormányzat vagyonáról és az önkormányzati vagyon feletti tulajdonosi jogok  

gyakorlásáról szóló 34/2003. (VI.18.) Önk. számú rendeletének módosításáról 
 
 

Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször 
módosított 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 16. §-ának (1) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. 
törvény 108. §-ának végrehajtására, Szentendre Város Önkormányzatának Szervezeti és 
M�ködési Szabályzatáról szóló 6/2003. (II.24.) Önk. sz. rendelet 66. §-ában foglalt kötelezettség 
teljesítésére alkotott 34/2003. (VI. 18.) Önk. sz. rendeletének (a továbbiakban R.) módosításáról 
az alábbi rendeletet alkotja. 
 

1. § 
 
 

A R. 17. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

 
 

(1) A forgalomképes vagyon szerzésér�l, elidegenítésér�l, megterhelésér�l és gazdasági 
társaságba történ� bevitelér�l, illetve bármely más, tulajdonjog változásával járó 
hasznosításáról 
a)  10.000.000,- Ft egyedi forgalmi értékhatárig a polgármester;  
b) 10.000.001- 20.000.000,-Ft egyedi forgalmi értékhatárig a Költségvetési-Pénzügyi 

és Vagyongazdálkodási Bizottság; 
b)  20.000.000,-Ft egyedi forgalmi értékhatár felett a Képvisel�-testület dönt. 

 
2. § 

A R. 18. § (1) bekezdésének  helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

(1)  A tulajdonjogot nem érint� vagyonhasznosítás körében 
a)  3.000.000,- Ft-ot meg nem haladó éves bérleti díj (Áfa nélkül) hasznosítási ellenértékig 

a polgármester,  
b)  5.000.000,- Ft-ot meg nem haladó éves bérleti díj (Áfa nélkül) hasznosítási ellenértékig 

a Költségvetési- Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság 
c)  5.000.000,- Ft-ot meghaladó éves hasznosítási ellenérték esetén a Képvisel�-testület 
     dönt a szerz�déskötésr�l. 
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3. § 

 
 
(1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 
(2) A rendelet kihirdetésér�l a Jegyz� gondoskodik. 
 
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: a rendeletet egységesen szavazásra bocsátja.  
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1261   Száma: 2006.04.25/11/0/ 
Ideje: 2006.ápr..25 15:56 
Típusa: Nyílt 
Rendelet; Elutasítva 
Min�sített szavazás 
 
Tárgya:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 9 52.94 49.99 
Nem 3 17.65 16.67 
Tartózkodik 5 29.41 27.78 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
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 - 
Lakatos Pálné Igen - 
dr. Pázmány Annamária Igen - 
Zakar Ágnes Igen - 
Magyar Judit Nem - 
Simonyi György Nem - 
Szeg� Eta Nem - 
Benkovits György Tart. - 
Eszes Sándor Tart. - 
Hankó László Tart. - 
Radványi G. Levente alpolgármester Tart. - 
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Zsigmondi Éva Tart. - 
Wachsler Tamás Távol - 
 
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: jogászok jelzik számára, hogy a legutóbbi felesleges szavazás 
volt, mert a rendelet módosítása már megtörtént.  
     
dr. Molnár Ildikó jegyz�: elmondja, hogy a rendelet-tervezetr�l egységes szerkezetben akkor 
szoktak szavazni, ha több módosítás befogadásra került, és össze-vissza is szavaztak a képvisel�k 
minden módosításban. Mivel itt a módosítást egyben tette fel a Polgármester Úr, nem pontonként, 
nem részenként, és egyben a módosítás megkapta a min�sített többséget, ezzel módosítva van a 
rendelet. Legutóbb egy technikai mal�r történt.  
 
Benkovits György képvisel�: véleménye szerint a kérdés nem megközelítés kérdése. A rendelet 
alkotás két fázisban kerül sorra, az egyik, hogy elvégzi a módosításokat, azokat az elhangzás 
sorrendje szerint és a normaszöveg alapján a testület min�sített többséggel eldönti, majd a 
rendelet akkor kerül megalkotásra, amikor a végén, összefoglalóan egységes szerkezetben 
elfogadja. E tekintetben kérjenek értelmezést, és egységes állásfoglalást.  
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: kérdése, hogy Benkovits György képvisel� mely SZMSZ pontra 
alapozza álláspontját?  
Kérdést tesz fel, melyre Hankó László képvisel� válaszol.  
 
dr. Molnár Ildikó jegyz�: a már hatályos OÉ rendeletre és a régire utal. A régi szerinti 23. § (2) 
bekezdése azt mondja, hogy a rendelet alkotás nyilvános ülésen min�sített többség� szavazással 
történik. A rendelethez f�zött módosító javaslatokról kell egyenként és min�sített többséggel 
szavazni. Tehát akkor szokott el�fordulni több szavazás egy rendelet alkotással kapcsolatban, ha 
ahhoz érkezik módosító indítvány. Polgármester Úr kérdésére a képvisel�knek nem volt 
hozzáf�zni valója az el�terjesztéshez, tehát azzal az els� szavazással, min�sített többséggel a 
rendelet alkotást a testület elvégezte.  
 
Fülöp Zsolt képvisel�: ügyrendi javaslata, hogy a jegyz�i jogértelmezés következtében zárják le 
a napirendet, és tárgyalják a soron következ� napirendi pontot. Egyet nem értés esetén a Pest 
Megyei Közigazgatási Hivatalhoz lehet fordulni kifogással.  
 
 
 
11/c  El�terjesztés az Önkormányzat 2006. évi költségvetésér�l szóló 10/2006. (II.24.) Önk. 

sz. rendeletének módosításáról 
 El�adó: dr. Dietz Ferenc polgármester 
 
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: jelzi, hogy hátra van még egy szavazás a 17/c számú rendelet-
tervezetr�l, amely a költségvetés módosítást tartalmazza. Jelzi, hogy a rendelet 2006. május 1-jén 
lép hatályba.  
 
Magyar Judit képvisel�: módosító indítványa, hogy az eredeti állapot álljon vissza, tehát ami 
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jelenleg is érvényes az SZMSZ-ben.  
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: jelzi, hogy erre nem szükséges a módosító indítvány, az egyet 
nem ért� képvisel�k nem szavazzák meg a tervezetet, így marad az eredeti rendelet érvényben.  
A rendelet-tervezetet szavazásra bocsátja.  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1262   Száma: 2006.04.25/11/0/ 
Ideje: 2006.ápr..25 16:06 
Típusa: Nyílt 
Rendelet; Elutasítva 
Min�sített szavazás 
 
Tárgya:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 9 52.94 50.00 
Nem 4 23.53 22.22 
Tartózkodik 4 23.53 22.22 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
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 - 
Lakatos Pálné Igen - 
dr. Pázmány Annamária Igen - 
Zakar Ágnes Igen - 
Hankó László Nem - 
Magyar Judit Nem - 
Simonyi György Nem - 
Szeg� Eta Nem - 
Benkovits György Tart. - 
Eszes Sándor Tart. - 
Radványi G. Levente alpolgármester Tart. - 
Zsigmondi Éva Tart. - 
Wachsler Tamás Távol - 
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dr. Dietz Ferenc polgármester: ügyrendi javaslata, hogy a 33. napirendi pontot – El�terjesztés 
Juhász Tibor dömörkapui lakásbérl� beruházásainak megtérítésér�l – az érintet jelenléte miatt 
következ� napirendi pontként tárgyalja a testület.  
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1263   Száma: 2006.04.25/12/0/ 
Ideje: 2006.ápr..25 16:07 
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 - 
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12.  El�terjesztés Juhász Tibor dömörkapui lakásbérl� beruházásainak megtérítésér�l 
 El�adó: dr. Dietz Ferenc polgármester 
 
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: röviden ismerteti az el�terjesztést.  
 
Magyar Judit képvisel�: ügyrendi javaslatában zárt ülés elrendelését kéri.  
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: az ügyrendi javaslatot szavazásra bocsátja.  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1264   Száma: 2006.04.25/12/0/ 
Ideje: 2006.ápr..25 16:10 
Típusa: Nyílt 
Rendelet; Elfogadva 
Min�sített szavazás 
 
Tárgya:  
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 88.24 83.33 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 2 11.76 11.11 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
dr. Bindorffer Györgyi Igen - 
dr. Dietz Ferenc polgármester 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 Tart. - 
dr. Dragon Pál Tart. - 
Wachsler Tamás Távol - 
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A Képvisel�-testület a 12. napirendi pontot zárt ülésen tárgyalja, melyr�l 
külön jegyz�könyv készül.  
 
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: a nyílt ülést megnyitja, megállapítja, hogy a Képvisel�-testület 
határozatképes, a jelenlév� képvisel�k száma 17 f�.  
 
 
13.  Tájékoztatás a 2006. április 1-jei hatállyal végrehajtott közalkalmazotti és 

köztisztvisel�i béremelés tárgy évi forrásáról 
 El�adó: dr. Dietz Ferenc polgármester 
 
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: kérdés, hozzászólás nem lévén megállapítja, hogy a Képvisel�-
testület a tájékoztatót tudomásul veszi.  
 

 
 

14.  Beszámoló a bels� ellen�rzés 2005. évi munkájáról 
 El�adó: dr. Dietz Ferenc polgármester 
 
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: észrevétel nem lévén a határozati javaslatot szavazásra bocsátja.  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1268   Száma: 2006.04.25/14/0/ 
Ideje: 2006.ápr..25 16:28 
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszer� szavazás 
 
Tárgya:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 100.00 88.89 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 16 100.00 88.89 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Benkovits György Igen - 
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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 - 
dr. Pázmány Annamária Igen - 
Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 
Simonyi György Igen - 
Szeg� Eta Igen - 
Zakar Ágnes Igen - 
Zsigmondi Éva Igen - 
dr. Bindorffer Györgyi Távol - 
Wachsler Tamás Távol - 
 
     

Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
92/2006. (IV.25.) Kt. sz. határozata: 

 
 
 

Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testülete a 2005. évi ellen�rzési munkáról szóló 
beszámolót elfogadja.  
 
Felel�s:    Polgármester, Jegyz� 
Határid�:  azonnal  
 
 
 

 
 
15.  Tájékoztató a Szentendrei Önkormányzat Képvisel�-testület számára a Széchenyi 

téren megvalósult kedvezményes lakásépítésr�l  
 El�adó: dr. Dietz Ferenc polgármester 
 
 
dr. Dragon Pál képvisel�: a Pénzügyi és Ellen�rz� Bizottság nem találta elfogadhatónak a 
beszámolót, ezért kérték a napirendr�l való levételét. Megalakult korábban egy ad-hoc bizottság, 
amelyet szintén érdemes lett volna meghallgatni a kérdésben. A PEB úgy látta, hogy a tájékoztató 
nem szabályosan készült, csak egy levél került becsatolásra, és semmiféle el�terjesztés jellege 
nincs az anyagnak. Javasolták, hogy készüljön egy SZMSZ-nek megfelel� tájékoztató.  
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dr. Dietz Ferenc polgármester: kérdése a PEB elnökéhez, hogy milyen gazdasági számításokra 
gondol? A Jóléti Kht.-val nincs közös üzlete az Önkormányzatnak. Az Önkormányzat átadott 
számára egy területet, és �k ingatlanokat, lakásokat és üzleteket építettek. Az � gazdasági 
számításaikat milyen alapon, ill. a velük kötött szerz�dés melyik pontja alapján tudják kérni? 
Közös társaságuk, kötelezettségük az Önkormányzat felé nincs.  
 
dr. Dragon Pál képvisel�: az egész munkáról nem kapott a testület beszámolót. Még az el�z� 
testületben alakult erre egy ad-hoc bizottság, és folyamatosan nem tudnak az egész ügyr�l. Ezért 
kérte a bizottság, hogy kapjanak valamiféle tájékoztatást, amelyben számítások is szerepelnek.  
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: ismétli, nem tudja értelmezni, hogy miféle gazdasági 
számításokra gondol? Mennyiért adták el a lakásokat? Abból mennyi volt a nyeresége? Vagy 
mennyiért fizette ki az embereket? Mennyi gépet vett igénybe? Nem tudja értelmezni a felvetést. 
Az Önkormányzatnak olyan szerz�dése van a Kht.-val, hogy a Kft. ott épít lakásokat, cserében 
egy-két úszótelken lév� ingatlant elhelyeztek. Sajnálatos módon még két hónappal ezel�tt 
kiderült, hogy a meglév� egyetlen szabad területre is joguk van építkezni, ami nem a 
legszerencsésebb. A Szabályozási Terv szerint lehet�ségük van rá, de hogy számításokat kérjenek 
t�le, nem tudja értelmezni a PEB ezen indítványát. Ha a bizottság megfogalmazza, hogy mire 
gondol, és a szerz�dés milyen pontja alapján, akkor tudja támogatni. Addig nem érti, hogy mire 
vonatkozik ez, túl általános megfogalmazás.  
 
dr. Dragon Pál képvisel�: a bizottságot tájékoztatja a testületi ülésen elhangzottakról.  
 
Zakar Ágnes képvisel�: a Jóléti Kht. ügyvezet� igazgatója kérte, hogy a beruházás végs� 
határideje 2007. június 30-ára módosuljon. Erre a testület reagáljon? Vagy ezt már jóváhagyta? 
Esetleg tudomásul veszi? Véleménye szerint ez egy bizottsági hatáskör.  
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: azt támogatja, hogy az ad-hoc bizottság összeüljön. Nem tudja, 
hogy az ad-hoc bizottság mikor ült össze utoljára.  
 
Zakar Ágnes képvisel�: kérdése, hogy ezt majd az ad-hoc bizottság fogja eldönteni és terjeszti a 
testület elé? 
 
dr. Bindorffer Györgyi képvisel�: azon vállalkozók, akik az érintett területen ingyen lemondtak 
a területükr�l annak fejében, hogy csereként fognak kapni az újra felépítend� házakban 
helyiségeket, gyakorlatilag félre lettek tájékoztatva az akkori jegyz� által. Akkoriban már élt az a 
törvény, hogy ezt is terheli illeték, mint új építés� tulajdont. Err�l nem tájékoztatták azon három 
szentendrei állampolgárt, akik a saját telkeiket átadták. Jelenleg 600.000 Ft-os illetéket vetnek ki 
rájuk, de arról volt szó, hogy csere történik. Azért adták oda ingyen a saját területüket, hogy �k 
ott cserébe helyiséget kapnak. Az akkori jegyz� nem tájékoztatta �ket, hogy nekik ez után az új 
ingatlan szerzés után illetéket kell fizetni. Az Önkormányzat pozitívan állt az esethez, és 
valamilyen módon segítenek megoldani a problémát, de a helyzet a mai napig nem látszik 
megoldódni. A jöv�ben jó lenne, ha minden törvényességi feltételr�l tájékoztatnák azokat az 
embereket, akik azzal lettek meggy�zve, hogy szentendrei gyermekeknek és szüleiknek adják át a 
telkeiket, amelyeket akár jó pénzért értékesíthettek volna.  
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dr. Dietz Ferenc polgármester: beszélt egy-két üzlettulajdonossal, és kiderült, hogy 
legtöbbjüknek volt ügyvédje is. Ez a szabály nem egy rendkívüli új szabály, amely felett át lehet 
siklani, hanem ez a f�szabály. Aki az illetéktörvénynek az alapjait legalább ismeri, az tudja, hogy 
f�szabályként mindig kell fizetni illetéket. A lakásokra van kizárólag kivétel. A lakások esetében 
ha csere történik ugyanolyan értékben, akkor nem kell illetéket fizetni. Ha különbség van, akkor 
választhat, hogy vagy a kisebb ingatlannak az értékét, vagy a különbözetet fizeti meg. Ezt nem 
csak a hivatalnak, hanem az ügyvédeknek is kellett volna tudniuk.  
Tudomása szerint az akkori polgármester, Miakich Gábor levelet küldött az Illetékhivatalnak, 
hogy az esetben alkalmaznak kedvezményt, amelyet az Illetéktörvény nem igazán enged meg. 
Úgy érzi, hogy nem csak a hivatal és a polgármester volt a felel�s, hanem a kérdésnek az 
érintettek is utánajárhattak volna.  
 
Radványi G. Levente alpolgármester: valóban levélben fordultak a Pest Megyei Illetékhivatal 
elnökéhez, � levélben válaszolt, miszerint az Önkormányzat az Illetékhivatal nevében nem járhat 
el. � a méltányosságot adott esetben az ügyféllel szemben gyakorolhatja. Az err�l szóló levelet 
az érintetteknek átadták, illetve az �ket képvisel� ügyvédnek.  
 
Horváth Gy�z� képvisel�: visszautalva egy Költségvetési és Vagyon Bizottság ülésére, hoztak 
egy olyan határozatot, hogy azoknak a beruházóknak, akik építkeznek Szentendrén, a tönkretett 
utakat helyre kell állítaniuk.  
Beszélt Rápolty Úrral, az építkezés vezet�jével, ígéretet tett arra, hogy az utakat elég hosszú 
szakaszon helyreállítják. László András egy héttel ezel�tt azt nyilatkozta, hogy nincs pénzük, 
mert nem tudják eladni a fennmaradó lakásokat.  
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: ismétli, össze fogja hívni az ad-hoc bizottságot. 
 
Magyar Judit képvisel�: jelzi, hogy az ad-hoc bizottságnak dr. Pázmány Annamária az elnöke, 
tagjai: Horváth Gy�z�, Hankó László és Magyar Judit, valamint a Polgármester. A bizottság elég 
gyakran ülésezett, egyik feladatuk az volt, hogy szabják meg az új ütemnek a m² árát, a többi 
feladat pedig általában, hogy kijelöljék azokat a lakosokat, akik a lakásokat megkaphatják. 
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: ismétli, a bizottságot össze fogja hívni, és meghívja az ülésre dr. 
Dragon Pál képvisel�t is, a számítások ismertethet�ek, hogy mi az, amit bekérnek a Kht.-t�l.   
 
 
16.  Tájékoztató a Barcsay Jen� Általános Iskola építési beruházásával kapcsolatban 
 El�adó: dr. Dietz Ferenc polgármester 
 
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: ismerteti, hogy írásos anyag nem készült a napirendi ponthoz, a 
testületet zárt ülésen szóban tájékoztatja a fejleményekr�l. 
A napirendi pont zárt ülésen való tárgyalását szavazásra bocsátja.  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1269   Száma: 2006.04.25/16/0/ 
Ideje: 2006.ápr..25 16:43 
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Típusa: Nyílt 
Rendelet; Elfogadva 
Min�sített szavazás 
 
Tárgya:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 94.12 88.88 
Nem 0 0.00 0.00 
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: 
 
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 - 
Zakar Ágnes Igen - 
Zsigmondi Éva Igen - 
Szeg� Eta Tart. - 
Wachsler Tamás Távol - 
 
A Képvisel�-testület a 16. napirendi pontot zárt ülésen tárgyalja, melyr�l 
külön jegyz�könyv készül.  
     
17.  Tájékoztatót a SZEI gazdaságossá tételére vonatkozó ütemtervr�l, valamint a 2005. 

évi ellen�rzési jelentésr�l 
 El�adó: dr. Dietz Ferenc polgármester 
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: a nyílt ülést 16.52 órakor megnyitja, megállapítja, hogy a 
Képvisel�-testület határozatképes, a jelenlév� képvisel�k száma 15 f�. 
A tájékoztató anyagot a Képvisel�-testület megkapta, kérdése Schmidt Jánoshoz, hogy történt-e 
el�relépés a labor ügyében? Bár önállóan gazdálkodó intézmény, de a hivatal jogászai javasolták 
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korábban a közbeszerzési eljárás minél hamarabb történ� lefolytatását. Kérdése, hogy az 
megvalósult-e id�közben? Sikerült-e közbeszerzési eljárás keretében kiválasztani a labort?  
 
Schmidt János SZEI részér�l: elmondja, hogy a H-Poliklinika Kft.-vel kötöttek szerz�dést, a 
közbeszerzési eljárás kiírásáig, de legkés�bb július 31-ig. Van egy el�készített együttm�ködési 
szerz�désük a hivatallal, amiben megkéri a hivatal jogászait, hogy a közbeszerzési eljárást 
kísérjék figyelemmel, és a segítségükkel kerüljön kiírásra.  
A tájékoztató anyaghoz kiegészítésként elmondja, hogy megpróbálják az elmúlt évben elindított 
fejlesztéseket befejezni, ill. a kötelezettségvállalásokat az évben kifizetni. Ez nagyrészt függ attól, 
hogy a tavaly évben megszavazott támogatásból, a pénzmaradvány jóváhagyása után mennyi az, 
amennyit a hivatal tud számukra biztosítani, és mennyit kell saját maguknak kigazdálkodniuk. 
Úgy gondolják, hogy a struktúra váltással a TVK megn�, tehát a 100%-ban finanszírozott rész, 
ami eddig alacsonyabb volt, az közel 6 M Ft-tal megemelkedhet, ill. továbbra is szponzorokat, 
támogatókat keresnek, akik ezeket a költségeket tudják fedezni.  
 
Zsigmondi Éva képvisel�: a betegek és orvosok viszonya nem minden esetben mondható jónak. 
Korábban volt egy kérése, amelyet megismétel, hogy legyen lehet�ség az orvosokkal kapcsolatos 
esetlegesen felmerül� gondjaikat szóvá tenni.  
 
Schmidt János SZEI részér�l: panaszkönyv helyett egy ládát rendszeresítettek a kartonozónál, 
ahová be lehet dobni a véleményeket a betegek részér�l, amit az intézettel, az asszisztenciával és 
az egész m�ködéssel kapcsolatban gondolnak. Az els� kiértékelés nagyon hasznos volt, 
mindenképpen segítik a munkájukban.  
 
 
18.  El�terjesztés Szentendre város zöldfelületeinek használatáról és védelmér�l szóló 

34/2005. (X.18.) Önk. sz. rendelet módosításáról 
 El�adó: dr. Dietz Ferenc polgármester 
 
 
Zakar Ágnes képvisel�: felhívja a figyelmet, hogy kapott a testület a Környezetvédelmi 
Munkacsoporttól egy véleményt, amelyet átnézésre ajánl.  
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: a Környezetvédelmi Munkacsoport nem javasolja a rendelet 
módosítását, a rendkívüli indokot nem tartják elfogadhatónak. 
 
Radványi G. Levente alpolgármester: részletes indoklást ad az el�terjesztéshez kapcsolódóan.  
 
Zakar Ágnes képvisel�: javasolja, hogy a F�kertész Asszony meghallgatása nélkül ne döntsenek 
a kérdésben.  
 
dr. L�rincz Andrea irodavezet�: saját maga egyeztetett a F�kertész Asszonnyal, aki egyetért a 
leírtakkal szakmailag. Jelen esetben a már elfogadott normaszöveg olyan módon való 
értelmezésér�l van szó, hogy az senki ne érthesse félre.  
 
dr. Bindorffer Györgyi képvisel�: kérdést tesz fel, melyre dr. Dietz Ferenc polgármester 
válaszol.  
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dr. Dietz Ferenc polgármester: további észrevétel nem lévén a rendelet-tervezetet szavazásra 
bocsátja.  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1270   Száma: 2006.04.25/18/0/ 
Ideje: 2006.ápr..25 17:02 
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: 
 
 
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 - 
Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 
Simonyi György Igen - 
Szeg� Eta Igen - 
Zsigmondi Éva Igen - 
Zakar Ágnes Tart. - 
Horváth Gy�z� Távol - 
dr. Pázmány Annamária Távol - 
Wachsler Tamás Távol - 
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Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
20/2006. (IV.28.) Önk. számú rendelete 

Szentendre Város zöldfelületeinek használatáról és védelmér�l szóló 34/2005. (X. 18.) Önk. 
sz. rendelet módosításáról 

 
 
Szentendre Város Képvisel�-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 
16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a környezet védelmének általános 
szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. (továbbiakban Kvt.) 46. § (1) bekezdésének c) pontjában, 
valamint a szabálysértésekr�l szóló 1999. évi LXIX. tv. 1. §-ában  kapott felhatalmazás alapján, a 
Szentendre Város zöldfelületeinek használatáról és védelmér�l szóló 34/2005. (X.18.) Önk. sz. 
rendeletének (a továbbiakban R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 
 

1. § 
 

A R. 11. §-ának (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
11. § (2) Fakivágás közterületen a sürg�sen elhárítandó veszélyhelyzetek, rendkívüli esetek, 
illetve a fa kiszáradásának kivételével csak a vegetációs id�n kívüli nyugalmi id�szakban, 
lombtalan állapotban történhet. A rendkívüli eset olyan beruházás keretében szükséges fakivágás, 
mely közérdeket szolgáló és állami és/vagy európai uniós támogatás igénybevétele miatt nem t�r 
halasztást. 

2. § 

 
(1) E  rendelet  a  kihirdetése  napján lép hatályba. 
(2) A rendelet kihirdetésér�l a Jegyz� gondoskodik. 
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19.  El�terjesztés Szentendre Város Képvisel�-testületének a képvisel�k, bizottsági 

elnökök és tagok, a tanácsnokok és kisebbségi szószólók tiszteletdíjáról szóló 
módosított 10/2003. (III.18.) Önk. sz. rendelet módosításáról 

 El�adó: dr. Dietz Ferenc polgármester 
 
 
Simonyi György képvisel�: 18-19-20. §-hoz kapcsolódóan elmondja, hogy nem szeretné, ha az 
illetmények megemelkednének a korábbihoz képest. Ha szükséges, akár a szorzót is csökkentsék 
ennek érdekében.  
 
dr. Bindorffer Györgyi képvisel�: az illetmény 73.600 Ft-ra módosul, kérdése, hogy eddig 
mennyi volt?  
A kisebbségi törvény, ami tudomása szerint hatályba lépett, már nem tartalmazza a szószólókat. 
Nem tudja, hogy ha négy évre lettek megválasztva, ugyanakkor az a törvény, amit elfogadtak, 
hatályba lépett, és az már nem tartalmazza, megszavazható-e?  
 
dr. Molnár Ildikó jegyz�: válaszolja, meg fogják vizsgálni, hogy átmeneti rendelkezéseket nem 
tartalmaz-e, mert ha nem, akkor nyilván nincs.  
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: hozzáteszi, hogy a díjazás megállapításánál a munkacsoportokat 
eltörölték id�közben, a tanácsnoki és több tisztséget is elvettek, úgyhogy megfontolandó, hogy 
mennyit csökkentsenek.  
 
Magyar Judit képvisel�: kérdése, hogy összességében az új bizottsági struktúrával mennyit 
spórolnak? Nem szeretné, ha a költségvetést növelnék! A 2006-os évben beépített költségvetés 
nem n�het a jelenlegi el�terjesztéssel.  
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: kérdése Simonyi György képvisel�höz, hogy mi a módosító 
javaslata? Vegyék le 1,8-ra a szorzót? 
 
Simonyi György képvisel�: egyetért a szorzó csökkentésével.  
 
Zakar Ágnes képvisel�: az eredeti el�terjesztés elfogadását támogatja.  
 
dr. Bindorffer Györgyi képvisel�: a 4 év alatt egyszer kaptak emelést, és Magyarországon az 
összes Önkormányzat közül Szentendre kapja a legkevesebbet, ez alá már ne menjenek.  
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: Simonyi György képvisel� módosító indítványát szavazásra 
bocsátja.  
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Szavazás eredménye 
 

#: 1271   Száma: 2006.04.25/19/0/ 
Ideje: 2006.ápr..25 17:09 
Típusa: Nyílt 
Rendelet; Elutasítva 
Min�sített szavazás 
Tárgya:  
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 3 18.75 16.67 
Nem 6 37.50 33.33 
Tartózkodik 7 43.75 38.89 
Szavazott 16 100.00 88.89 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Fülöp Zsolt Igen - 
Hankó László Igen - 
Simonyi György Igen - 
dr. Dietz Ferenc polgármester Nem - 
dr. Dragon Pál Nem - 
dr. Kiss László Nem - 
dr. Pázmány Annamária Nem - 
Radványi G. Levente alpolgármester Nem - 
Zakar Ágnes Nem - 
Benkovits György Tart. - 
Eszes Sándor Tart. - 
Horváth Gy�z� Tart. - 
Lakatos Pálné Tart. - 
Magyar Judit Tart. - 
Szeg� Eta Tart. - 
Zsigmondi Éva Tart. - 
dr. Bindorffer Györgyi Távol - 
Wachsler Tamás Távol - 
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dr. Dietz Ferenc polgármester: az el�terjesztett rendelet-tervezetet szavazásra bocsátja.  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1272   Száma: 2006.04.25/19/0/ 
Ideje: 2006.ápr..25 17:09 
Típusa: Nyílt 
Rendelet; Elfogadva 
Min�sített szavazás 
 
Tárgya:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 88.24 83.33 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 2 11.76 11.11 
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 - 
Zakar Ágnes Igen - 
Zsigmondi Éva Igen - 
Simonyi György Tart. - 
Szeg� Eta Tart. - 
Wachsler Tamás Távol - 
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Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
21/2006. (IV.28.) Önk. számú rendelete 

 
a képvisel�k, bizottsági elnökök és tagok, tanácsnokok és kisebbségi szószólók 

tiszteletdíjáról szóló, módosított 10/2003. (III.14.) Önk. számú rendelet módosításáról 
 

 
 
Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a polgármesteri tisztség 
ellátásának egyes kérdéseir�l és az önkormányzati képvisel�k tiszteletdíjáról szóló 1994. évi 
LXIV törvény 14-17. §-aiban foglaltakra figyelemmel - a képvisel�k, bizottsági elnökök és tagok, 
tanácsnokok és kisebbségi szószólók tiszteletdíjáról szóló, módosított, 10/2003. (III.14.) Önk. 
számú rendeletét (továbbiakban R.) az alábbiak szerint módosítja: 
 

1. § 
 

A R. 2. § (1) bekezdésében szerepl� szövegrész helyébe az alábbi rendelkezés kerül: 
 
 " A képvisel�t havonta a Ktv. 43. §-ában meghatározott illetményalap és a 2,0-es szorzó 
szorzatával megegyez� mérték� alapdíj illeti meg. 
 

Záró rendelkezések 
 

2. § 
 

(1) A rendelet 2006. április 1. napján lép hatályba. 
(2) A rendelet kihirdetésér�l a jegyz� gondoskodik. 
 
 
 
 

 
20. El�terjesztés a polgármester, alpolgármester és munkacsoportok díjazásáról szóló 

49/2003. (III.11.) Kt. sz. határozat 2. pontjának, valamint a 81/2006. (III.23.) Kt. sz. 
határozat módosításáról 
El�adó: Radványi G. Levente alpolgármester 

 
 
dr. Dietz Ferenc polgármester 17.09 órakor átadja Radványi G. Levente alpolgármesternek az 
ülés vezetését.  
 
Radványi G. Levente alpolgármester: röviden ismerteti az el�terjesztést. Kérdés, hozzászólás 
nem lévén a határozati javaslatot szavazásra bocsátja.  
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Szavazás eredménye 
 

#: 1273   Száma: 2006.04.25/20/0/ 
Ideje: 2006.ápr..25 17:11 
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszer� szavazás 
 
Tárgya:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 93.75 83.33 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 1 6.25 5.56 
Szavazott 16 100.00 88.89 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Benkovits György Igen - 
dr. Bindorffer Györgyi Igen - 
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 - 
dr. Dietz Ferenc polgármester Tart. - 
Simonyi György Távol - 
Wachsler Tamás Távol - 
 

Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
93/2006. (IV.25.) Kt. sz. határozata: 

 
 

Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testülete  
 
1. a polgármester illetményét a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseir�l és az 
önkormányzati képvisel�k tiszteletdíjáról szóló 1994. évi törvény 3. § (2) bekezdésben foglaltak 
alapján 2006. április 1. napjától  496.800 Ft összegben állapítja meg. 
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2. a 49/2003. (III.11.) Kt. sz. határozat 3. pontjának polgármesterre vonatkozó részét az alábbiak 
szerint módosítja:  
„Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testülete a Polgármester részére 2006. 
március 19. napjától havonta a polgármesteri illetmény 30%-ának megfelel� összeg erejéig az 
Alpolgármester részére az alpolgármesteri illetmény 20%-ának megfelel� összeg erejéig az éves 
költségvetés terhére költségátalány kifizetését hagyja jóvá.” 
 
Felkéri a Jegyz�t, hogy gondoskodjon a szükséges intézkedésekr�l. 
 
Felel�s: Jegyz� 
Határid�: azonnal  
     
 
Radványi G. Levente alpolgármester 17.11 órakor átadja dr. Dietz Ferenc polgármester részére 
az ülés vezetését.  
 

 
21. El�terjesztés a polgármester, alpolgármester és munkacsoportok díjazásáról szóló 

49/2003. (III.11.) Kt. sz. határozat 2. pontjának, valamint a 81/2006. (III.23.) Kt. sz. 
határozat módosításáról 
El�adó: Radványi G. Levente alpolgármester 

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

Szavazás eredménye 
 

#: 1274   Száma: 2006.04.25/21/0/ 
Ideje: 2006.ápr..25 17:12 
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: 
 
Benkovits György Igen - 
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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 - 
Szeg� Eta Igen - 
Zakar Ágnes Igen - 
Zsigmondi Éva Igen - 
Radványi G. Levente alpolgármester Tart. - 
Simonyi György Távol - 
Wachsler Tamás Távol - 
 
     
 

Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
94/2006. (IV.25.) Kt. sz. határozata: 

 
 

Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testülete az alpolgármester illetményét a 
polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseir�l és az önkormányzati képvisel�k 
tiszteletdíjáról szóló 1994. évi törvény 3. § (2) bekezdésben foglaltak alapján 2006. április 1. 
napjától  447.100 Ft összegben határozza meg. 
 
A 49/2003. (III.11.) Kt. sz. határozat 3. és 4. pontja változatlan marad.  
 
Felkéri a Jegyz�t, hogy gondoskodjon a szükséges intézkedésekr�l. 
 
Felel�s: Jegyz� 
Határid�: azonnal  
 
 
 

 
22. El�terjesztés a 2006. éves összesített Közbeszerzési Terv elfogadásáról 

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

 
#: 1275   Száma: 2006.04.25/22/0/ 
Ideje: 2006.ápr..25 17:14 
Típusa: Nyílt 
Rendelet; Elfogadva 
Min�sített szavazás 
 
Tárgya:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 100.00 88.89 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 16 100.00 88.89 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Benkovits György Igen - 
dr. 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 - 
Szeg� Eta Igen - 
Zakar Ágnes Igen - 
Zsigmondi Éva Igen - 
Simonyi György Távol - 
Wachsler Tamás Távol - 
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Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
95/2006. (IV.25.) Kt. sz. határozata: 

 
 
 

Szentendre Város Önkormányzatának Képvisel�- testülete  
1. a közbeszerzésekr�l szóló 2003. évi CXXIX. törvény 5. § (1)-(4) bekezdése alapján 

Szentendre Város Önkormányzatának és Szentendre Város Polgármesteri Hivatalának – mint 
helyi önkormányzati költségvetési szervnek – 2006. évre vonatkozó, éves összesített 
Közbeszerzési Tervét a határozat 1. számú mellékletében foglaltak szerint hagyja jóvá; 

 
2. felkéri a Polgármestert és a Közbeszerzési Munkacsoportot, hogy az éves összesített 

Közbeszerzési Tervben szerepl� - megfelel� el�készítettségi állapotban lév� és pénzügyi 
fedezettel rendelkez� - beszerzéseket a Közbeszerzési Szabályzatban foglaltak szerint 
megindítsa és lefolytassa, az eljárást lezáró döntést fenntartja. 

 
Határid�: 1. pont: azonnal 
  2. pont: folyamatos 
  
Felel�s: Polgármester, Közbeszerzési Munkacsoport 
 
 
 
A Képvisel�-testület a 23. napirendi pontot zárt ülésen tárgyalja, melyr�l 
külön jegyz�könyv készül.  
 
 
 
24. El�terjesztés Szentendre Szabadtéri Néprajzi Múzeum Közalapítvány, valamint a 

Szentendréért Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról 
El�adó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: a nyílt ülést megnyitja, megállapítja, hogy a Képvisel�-testület 
határozatképes, a jelenlév� képvisel�k száma 16 f�.  
Észrevétel nem lévén a határozati javaslatot szavazásra bocsátja.  
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1277   Száma: 2006.04.25/24/0/ 
Ideje: 2006.ápr..25 17:17 
Típusa: Nyílt 
Rendelet; Elfogadva 
Min�sített szavazás 
 
Tárgya:  
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Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 93.75 83.33 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 1 6.25 5.56 
Szavazott 16 100.00 88.89 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Benkovits György Igen - 
dr. 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 - 
dr. Bindorffer Györgyi Tart. - 
Simonyi György Távol - 
Wachsler Tamás Távol - 
 
     

Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
97/2006. (IV.25.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete 
 
1.) Szentendre Szabadtéri Néprajzi Múzeum Közalapítvány (továbbiakban: Skanzen 
Közalapítvány) Alapító Okiratát  az alábbiak szerint módosítja: 
 
Skanzen Közalapítvány Alapító Okirat 8. pontjában meghatározott Kuratórium tagjai 
 
 felsorolásánál Radványi G. Levente (2000, Szentendre, Rózsa köz 1/3.) helyére az alábbi név és 

lakcím kerül: 
 
„dr. Dietz Ferenc polgármester 
2000, Szentendre, Dumtsa J. u. 1.” 
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2.) utasítja a Skanzen Közalapítvány Kuratórium elnökét, hogy a módosítással egységes 
szerkezetbe foglalt és a határozat 1. számú mellékletét képez� Alapító Okirat Pest Megyei 
Bírósághoz történ� benyújtásáról gondoskodjon. 
 
3.) a Szentendréért Közalapítvány Alapító Okiratának 8.6 pontjában rögzített Kuratórium 
elnökének megnevezett Radványi G. Levente (2000, Szentendre, Rózsa köz 1/3.) helyére az 
alábbi név és lakcím kerül: 
 
„dr. Dietz Ferenc polgármester 
2000, Szentendre, Dumtsa J. u. 1. ” 
 
 
4.) utasítja a Szentendréért Közalapítvány Kuratóriumának elnökét, hogy a módosítással 
egységes szerkezetbe foglalt és a határozat 2. sz. mellékletét képez� Alapító Okirat Pest Megyei 
Bírósághoz történ� benyújtásáról gondoskodjon. 
 
 
Felel�s:      1. és  3. pont: Polgármester 
         2. pont: Skanzen Közalapítvány Kuratórium elnöke 
         4. pont: Szentendréért Közalapítvány Kuratórium elnöke 
 
Határid�:  1. és 3. pont:   azonnal 
                   2. és 4. pont: 2006. június 23. 
 

ALAPÍTÓ OKIRAT 

A Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testülete /továbbiakban: Alapító/ úgy rendelkezik, 
hogy mint a települési önkormányzat, a település fejlesztése, a közösségi, kulturális feladatok 
megoldásának el�segítése érdekében a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 8.§ (1) 
bekezdésében (továbbiakban: Ötv.) foglalt felhatalmazás alapján a Polgári Törvénykönyv 74/G. § 
(továbbiakban: Ptk.) rendelkezéseinek figyelembevételével, valamint a 148/1999. (XI.9.) Önk. sz. 
képvisel�-testületi határozatban foglaltak szerint Közalapítványt hoz létre. 

1. A Közalapítvány neve: 

Szentendréért Közalapítvány (továbbiakban: Közalapítvány) 

2.  A Közalapítvány székhelye: 

H. 2001 Szentendre, Városház tér 1-3. 

3.  A Közalapítvány jogállása: 

A Közalapítvány a Közhasznú szervezetekr�l szóló 1997. évi CLVI. törvény 5.§-ban foglalt 
rendelkezések szerint kiemelked�en közhasznú szervezet, arra tekintettel, hogy az Ötv. 8.§ (1) 
bekezdésben foglalt rendelkezéseknek megfelel�en az Önkormányzatra rótt kötelez� közfeladatot lát 
el. 
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3.1.  A Közalapítvány önálló jogi személy. 

 A Közalapítvány vállalja, hogy közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete 
pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 

4. A Közalapítvány célja: 

a)  a város kulturális életének színesítése, e tevékenységek színvonalának emelése a 
hagyományok ápolása, 

b)  feladatvállalás a szentendrei feln�tt és fiatalkorú lakosság kulturális, m�vészeti és ehhez 
kapcsolódó oktatási igényeinek ellátásában, valamint közrem�ködés a kulturált életvitelre való 
nevelésben, 

c)  Szentendre város kulturális rendezvényeinek, m�vészeti programjainak hatékony támogatása, 

d)   város oktatási,   m�vészeti,   kulturális   és   szociális   intézményei   fenntartásának, 
m�ködésének biztosítása,   abban   való  közrem�ködés,   továbbá   ilyen szervezetek támogatása, 
valamint az ezzel kapcsolatos civil kezdeményezések el�segítése, 

e)  az oktatás és kultúra tárgyi feltételei biztosításában közrem�ködés, 

f) egészségügyi, szociális szervezetek, intézmények létrehozása, támogatása, 

g) tehetséggondozás, szociálisan hátrányos, egészségügyi problémákkal küzd� gyermekek, családok 
élethelyzetének javítása és gyógyításuk el�segítése, 

h) közrem�ködés az épített és természeti értékek védelmében. 

5. A célok szerinti vagyonfelhasználás: 

5.1. E fenti célok elérése érdekében a Közalapítvány vagyonát a Közalapítvány az alábbiakban 
meghatározott módon használhatja fel: 

- pályáztatás útján biztosítja a korábbiakban meghatározott célok megvalósítását, támogatások 
odaítélését, 

- olyan szervezetek, programok támogatása, amelyek a célok megvalósításában való 
közrem�ködést, illetve m�ködtetést el�segítik, 

- olyan támogatási formák kialakítása, amelyek az el�bbi célok megvalósítását biztosítják, 
díjak, ösztöndíjak alapítása, odaítélése, amelyekben a 4. pont alatti célok megvalósulása 
biztosítható, 

-  olyan programok m�ködtetése, amelyek biztosítják az épített környezett védelmét, az 
oktatásban való megismertetését, illetve alkalmasak azok oktatásba való közvetlen bevonására, 

- közrem�ködés a m�vészeti kulturális intézmények állagának megóvásában, az oktatásban 
alkalmazott technikai eszközök fejlesztése, 

- a kulturális, m�vészeti képzésben való közrem�ködés, ilyen programok segítése, fenntartása, 
támogatása, 
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- olyan együttm�ködési, támogatási, fenntartási jogi keretek megteremtése, illetve 
támogatása, amelyek e fenti célok megvalósítását szolgálják. 

5.2. Jellege szerint a vagyonfelhasználás körében az egyes támogatások, illetve meghatározott 
támogatás nyújtása pályázat útján történhet, mely pályázatnak minden esetben nyíltnak, illetve a 
pályázati eljárásnak szabályozottnak kell lennie, továbbá 
biztosítani kell a pályázatban kiírt feltételek tisztaságát. 

A pályázat nem tartalmazhat olyan feltételeket, amelyekb�l - az eset összes körülményei 
mérlegelésével - megállapítható, hogy a pályázatnak el�re meghatározott nyertese van (színlelt 
pályázat). 

5.3. A Közalapítvány a társadalom és az egyének közös érdekeinek kielégítésére a közhasznú 
szervezetekr�l szóló 1997. évi CLVI törvény 26.§ c) pontjaiban foglalt: 

1. egészségmeg�rzés, betegségmegel�zés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, 

1. szociális tevékenység, családsegítés, id�skorúak gondozása, 

2. tudományos tevékenység kutatás, 

3. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, 

5.   kulturális tevékenység, 

6. kulturális örökség megóvása, 

7. m�emlékvédelem, 

8.  természetvédelem, állatvédelem, környezetvédelem, 

9. gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, 

10. hátrányos helyzet� csoportok társadalmi esélyegyenl�ségének el�segítése, 

11.  emberi és állampolgári jogok védelme, 

12.  a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli 
magyarsággal kapcsolatos tevékenység, munkaer�piacon hátrányos helyzet� 
rétegek képzésének, foglalkoztatásának el�segítése és kapcsolódó 
szolgáltatások, 

13.  sport a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján 
folytatott sporttevékenység kivételével, 

14.  közrend és közlekedésbiztonság védelme, önkéntes t�zoltás, mentés, katasztrófa-elhárítás, 

15.  fogyasztóvédelem, 

16.  rehabilitációs foglalkoztatás, 
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17.  munkaer�-piacon hátrányos helyzet� rétegek képzésének, foglalkoztatásának el�segítése és 
a kapcsolódó szolgáltatások, 

18.  euroatlanti integráció segítése, 

19.  közhasznú szervezetek számára biztosított - csak közhasznú szervezetek által igénybe 
vehet� - szolgáltatások, 

20.  ár- és belvízvédelem ellátásához kapcsolódó tevékenység, 

21.  a közforgalom számára megnyitott út, híd, alagút fejlesztéséhez, fenntartásához és 
üzemeltetéséhez kapcsolódó tevékenységet folytat. 

6.  A Közalapítvány vagyona: 

6.1.  Közalapítvány induló vagyona az alapító által rendelkezésre bocsátott 500.000,-Ft, azaz 
Ötszázezer forint. 

6.2.  A Közalapítvány nyitott, így vagyonrészévé válnak a Közalapítványhoz a kés�bbiekben 
csatlakozó bel- és külföldi természetes és jogi személyek pénzbeli és dologi adományai, 
amennyiben a felajánlást a Közalapítvány Kuratóriuma elfogadja. 

6.3.  A Közalapítványi  vagyon felhasználásáról,  az  arról  való  rendelkezésekr�l  az  5. pontban 
meghatározott keretek között a jogszabályi felhatalmazás, valamint a hatályos jogszabályi 
rendelkezések figyelembevételével a Kuratórium dönt azzal a megkötéssel, hogy a Közalapítvány 
vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem 
veszélyeztetve végezhet. 

7.  A Közalapítvány gazdálkodása: 

7.1.  A Közalapítvány éves pénzügyi terv alapján gazdálkodik, mely a várható bevételeket és 
kiadásokat oly módon tartalmazza, hogy azok egymással egyensúlyban legyenek. 

7.2.  A Közalapítvány gazdálkodása során elért eredményét kizárólag céljaival összhangban, az 
alapító okiratban meghatározott tevékenységére fordíthatja, azt fel nem oszthatja. 

7.1.  Amennyiben a Közalapítvány az államháztartás alrendszereit�l támogatásban részesül, úgy 
támogatóval köteles szerz�dést kötni, melyben a támogatás feltételeit – különösen az elszámolás 
rendjét és módját - a felek rögzítik. 

7.2.  Az igénybe vett támogatások és a Közalapítvány által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által 
megismerhet�k. 

7.3.  Az igénybe vehet� támogatási lehet�ségeket, azok mértékét és feltételeit sajtó útján a 
„Szentendre és Vidéke" cím� önkormányzati helyi lapokban nyilvánosságra kell hozni. 

7.4.  A Közalapítvány gazdálkodásával, tevékenységével, az adományok juttatásával, illetve a 
kedvezményezetteket érint� döntéseivel kapcsolatos tájékoztatás, Szentendre Város Polgármesteri 
Hivatal hirdet� tábláján, valamint az el�bbiekben megjelölt tápokban kerül meghirdetésre. 

7.5.  A Közalapítvány gazdálkodásáért, vagyonkezeléséért felel�s személyt, valamint támogatót, 
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illetve e személyek Ptk. 685.§-a szerinti hozzátartozóját cél szerinti támogatásban, juttatásban nem 
részesítheti, kivéve azon szolgáltatásokat, amelyek a célokkal összhangban bárki által igénybe 
vehet�k. 

7.6.  A Közalapítvány a hatályos számviteli és a közhasznú szervezetekre vonatkozó szabályok 
alapján éves gazdasági és közhasznúsági beszámolót készít, amelyet okleveles könyvvizsgáló 
hitelesít és a Felügyel� Bizottság megtárgyal, véleményez a Kuratórium számára. A Kuratórium 
által elfogadott beszámolót az Alapító részére meg kell küldeni, és a „Szentendre és Vidéke" cím� 
lapban közzé kell tenni. 

8.   A Közalapítvány vagyon kezel�je: 

8.1.  A Közalapítványi vagyon kezel�je és legf�bb döntést hozó szerve az alapító által az alábbiak 
szerint létrehozott és m�köd� Kuratórium, melynek felel�ssége, hogy a Közalapítvány céljaira 
rendelt vagyont leghatékonyabban m�ködtesse, figyelemmel a közhasznúsági szabályokra is. A 
Kuratórium az elnökb�l, valamint nyolc tagból áll. 

8.2.  Valamely közhasznú szervezet megsz�nését követ� 2. évig nem lehet a Kuratórium tagja az 
a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megsz�ntét megel�z� két évben 
legalább egy évig - vezet� tisztséget, amely az adózás rendjér�l szóló törvény szerinti 
köztartozását nem egyenlítette ki. 

8.3.   A Kuratórium elnöke az alapító által e tisztségre felkért és megbízott személy. 

8.4.   A Kuratórium titkárát a Kuratórium tagjai választják saját maguk közül. 

8.5.   A Kuratórium tagjai közül az önkormányzati testület képvisel�jének megbízatása 
értelemszer�en kapcsolódik e tisztségük betöltéséhez, illet�leg megbízatásuk id�tartamához. 

8.6. Ennek megfelel�en a Kuratórium összetétele az alábbiak szerint alakul:  

A Kuratórium elnöke: Szentendre város mindenkori polgármestere: 

dr. Dietz Ferenc 
(2000 Szentendre, Dumtsa J. u. 1.25)2 
 
A Kuratórium tagjai:   
 
Eredics Gábor 
(2000 Szentendre, Károly u. 28.) 
 
dr. Hernádi Emil 
(2000 Szentendre, Füge köz l.) 
 
Hortobágyiné Kisanyik Emília 
(2000 Szentendre, Martinovics u. 1.) 

                                                
25 Az alapító 21/2006. (I. 24.) Kt. sz. határozatával elfogadta. 
2 Az alapító 97/2006. (IV.25.) Kt. sz. határozatával elfogadta. 
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Kovács Endre 
(2000 Szentendre, Bükkös part 21.) 
 
Magassy Sándor 
(2000 Szentendre, Radnóti u. 1.) 
 
Torba Nándor 
(2000 Szentendre, Szmolnyica sétány 18.) 
 
Szabó László 
(2000 Szentendre, Sztaravodai u. 9/a) 
 
Vincze Ottó 
(2000 Szentendre, Rózsakert 8.) 

8.7. A Kuratórium tagja, illetve az ennek jelölt személy, amennyiben más közhasznú 
szervezetnél is vezet� tisztséget tölt be, köteles err�l a Közalapítványt tájékoztatni. 

9.   A Kuratórium m�ködése és hatásköre: 

 A Kuratórium szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülésezik. A Kuratórium 
üléseit az elnök akadályoztatása esetén a Kuratórium titkára hívja össze, oly módon, hogy a 
napirendi pontokat tartalmazó meghívó az ülést megel�z� öt nappal a meghívottakhoz 
megérkezzék 

  Rendkívüli ülést kell összehívni, ha a tagok egyharmada azt írásban a cél és az ok 
megjelölésével kéri. Az elnök ez esetben az el�terjesztett kérelem szerint az abban megjelölt 
napirenddel köteles összehívni a Kuratórium ülését. 

 A Kuratórium ülését az elnök vezeti, akadályoztatása esetén a Kuratórium titkára, a titkár 
akadályoztatása esetén a Kuratórium bármely tagja, ha a tagot erre a Kuratórium elnöke, vagy 
titkára írásban felkérte 

9.1.  A Kuratórium ülései általában nyilvánosak kivéve azokban az esetekben, ha az ülés 
nyilvánossá tétele valamely személy személyiségi jogait sértené. 

9.2.  A Kuratórium üléseir�l jegyz�könyvet kel! vezetni, amelyet a levezet� elnök és egy felkért 
tag hitelesít. 

A jegyz�könyvnek tartalmaznia kell a Kuratórium - újra kezdett, számozással ellátott, lehet�leg szó 
szerint rögzített - döntéseit (határozatait) és legfontosabb megállapításait, azok részletes tartalmát, 
id�pontját, hatályát, illet�leg a döntést támogatók és ellenz�k számarányát, személyét. 

9.6. A Kuratórium döntéseit az érintettekkel közvetlenül a határozat megküldésével közli. 

A határozat jellege vagy az érintettek nagy száma esetén, a Polgármesteri Hivatal hirdet�tábláján és a 
„Szentendre és Vidéke" cím� helyi lapban hozza nyilvánosságra. 

9.7.  A Közalapítvány m�ködésével kapcsolatosan keletkezett iratokba el�re jelzett és 
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egyeztetett id�pontban, a Közalapítvány tisztségvisel�jének, alkalmazottjának jelenlétében, a 
Közalapítvány székhelyén bárki betekinthet. 

9.8.  A Közalapítvány m�ködésének, szolgáltatásai igénybevétele módjának, beszámolói 
közlésének nyilvánossága tekintetében hozott döntését a jegyz�könyvnek szó szerint tartalmaznia 
kell, az ezzel kapcsolatos sajtótájékoztatást minden év április 30-ig hozza nyilvánosságra a 
Közalapítvány Kuratóriuma. 

9.9. A Kuratórium akkor határozatképes, ha legalább öt tagja jelen van. 

9.10.  Határozatképtelenség esetén a Kuratóriumot az eredetileg meghirdetett napirenddel két héten 
belül ismételten össze kell hívni. Az így összehívott Kuratóriumi ülés a megjelentek számára 
tekintet nélkül határozatképes 

9.11.  A Kuratórium döntéseit általában egyszer� szótöbbséggel hozza. Szavazategyenl�ség 
esetén az elnök, akadályoztatása estén a levezet� elnök szavazata dönt. 

9.12.  A Kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek a 
hozzátartozója, (Ptk. 685.§ b.) élettársa, továbbiakban: hozzátartozó, a határozat alapján: 

a)  kötelezettség vagy felel�sség alól mentesül, vagy 

b)  bármilyen más el�nyben részesül, illetve a megkötend� jogügyletben egyébként érdekelt. 

Nem min�sül el�nynek a Közalapítvány cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés 
nélkül igénybe vehet� nem pénzbeli szolgáltatás. 

10. A Kuratórium kizárólagos feladat-, és hatásköre: 

10.1. 

dönt a Közalapítványnak juttatott adományok, felajánlások elfogadásáról; 

a) dönt a Közalapítvány éves tevékenységi és pénzügyi tervér�l, elfogadja a tevékenységér�l 
és gazdálkodásáról szóló éves beszámolókat; 

jóváhagyja a Közalapítvány éves mérlegét; 

b) beszámol a Közalapítvány m�ködésér�l (évente), továbbá mindazokról a kérdésekr�l, 
amelyeket a jogszabály, valamint az Alapító által felhatalmazott Felügyel� Bizottság meghatároz; 

a Szervezeti és M�ködési Szabályzat elfogadása; 

a Közalapítványi vagyon elidegenítése; 

hitel felvétele; 

h)  gondoskodik a gazdálkodással kapcsolatos legfontosabb adatok nyilvánosságra hozataláról; 

i) dönt a közhasznúsági jelentés elfogadásáról;  
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j) dönteni abban a kérdésben, hogy az alapítvánnyal kapcsolatos közlés mely sajtóorgánumban és 
milyen tartalommal kerül közzétételre. 

10.2. A Kuratórium az a), b), c), e), í), és g) pontokban meghatározott kérdésekben a döntéseit 
egyszer� szótöbbséggel hozza. Egyéb kérdésekben a Kuratórium más szavazási arányt is 
meghatározhat. 

11. A Kuratórium elnöke: 

11.1. A kuratórium elnöke irányítja a Kuratórium munkáját, összehívja és vezeti a Kuratórium 
üléseit 

112  A Kuratórium elnöke dönt minden olyan kérdésben, amelynek eldöntése a Kuratórium 
kizárólagos feladat- és hatáskörén túl a folyamatos m�ködéshez szükséges. Amennyiben a 
döntésnek anyagi vonzata van, a döntést a Kuratórium képvisel�jének egyetértésével hozhatja 
meg. 

 A Kuratórium elnöke gyakorolja a Kuratórium döntése alapján a Közalapítvány munkáját segít� 
személyek és esetlegesen létrehozott szervezeti egységek és szervezetek dolgozói feletti 
munkáltatói jogokat. 

 A Közalapítvány dolgozói munkaviszonyának létesítéséhez és megszüntetéséhez a Kuratórium 
elnöke kikéri a Kuratórium véleményét. 

12. Kuratórium képviselete: 

12.1. A Kuratóriumot harmadik személyekkel szemben az alapító által felkért kuratóriumi tag 
képviseli. Az alapításkor a Kuratórium képvisel�je; 

Torba Nándor 
(2000 Szentendre, Szmolnyica sétány 18.) 

12.2. A bankszámla feletti rendelkezési jogosultság tekintetében a Kuratórium képvisel�je a 
Kuratórium bármely tagjával együttesen jogosult aláírásra. A Szervezeti és M�ködési Szabályzatban 
szabályozott módon a Kuratórium képvisel�je erre a Kuratórium titkárát bármely taggal közösen 
korlátozott mértékben felhatalmazhatja, 

13. A Felügyelet Bizottság: 

13.1.  Az Alapító a Közalapítvány kezel� szervének ellen�rzésére háromtagú Felügyel� Bizottságot 
hoz létre, amelynek tagjait az Alapító három évre kéri fel. A Felügyel� Bizottsági tag tagsága 
ismételten meghosszabbítható. 

13.2.  A Felügyel� Bizottság vizsgálja, ellen�rzi a Közalapítvány m�ködését és gazdálkodását. 
Ennek során a vezet� tisztségvisel�kt�l jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást 
vagy felvilágosítást kérhet, továbbá az Alapítvány könyveibe és irataiba betekinthet, azokat 
megvizsgálhatja. 

A gazdálkodás szakszer� ellen�rzése érdekében a Felügyel� Bizottság részére a Kuratórium döntéseit 
tartalmazó jegyz�könyveket meg kell küldeni. 
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13.3.  A Felügyel� Bizottság vizsgálatot tarthat – bejelentés alapján -, ha a Közalapítvány céljait 
veszélyeztetve látja, ehhez küls� szakért� segítségét is igénybe veheti. 

13.4.  A Felügyel� Bizottságot minden kuratóriumi ülésre tanácskozási joggal meg kell hívni. A 
Felügyel� Bizottság tagja az Közalapítvány vezet� szervének ülésén tanácskozási joggal részt 
vesz. 

13.5. A Felügyel� Bizottság köteles a Kuratóriumot tájékoztatni, és annak összehívását 
kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy 

a) az alapítvány m�ködése során olyan jogszabálysértés vagy az alapítvány érdekeit egyébként 
súlyosan sért� esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek 
elhárítása, illetve enyhítése a Kuratórium döntését teszi szükségessé, 

b) a vezet� tisztségvisel�k felel�sségét megalapozó tény merült fel. 

13.6. Az intézkedésre jogosult Kuratóriumot a Felügyel� Bizottság indítványára - annak 
megtételét�l számított harminc napon belül - össze kell hívni. A határid� eredménytelen eltelte 
esetén a Kuratórium összehívására a Felügyel� Bizottság is jogosult. 

13.7.  Ha az intézkedésre jogosult Kuratórium a törvényes m�ködés helyreállítása érdekében 
szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyel� Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni 
a törvényességi felügyeletet ellátó szervet 

13.8.  A Felügyel� Bizottság évente egy alkalommal beszámol az Alapítónak, de az Alapító 
felkérésére bármikor részvizsgálatot tarthat. 

13.7.  A Felügyel� Bizottság ügyrendjét és m�ködését maga határozza meg, egyebekben 
m�ködésére a Kuratórium m�ködésére vonatkozó szabályok az irányadóak 

13.8.  A Felügyel� Bizottság: 

Farkasné Nagy Valéria 
(2000 Szentendre, Pannónia u. 24/a) 
 
Gy�ri László 
(2000 Szentendre, Nap u. 42/a) 
 
Turócziné Kiss Gizella 
(2000 Szentendre, Bükkös part 72.) 

13.11.  A Felügyel� Bizottság tagjai közül elnököt választ. 

13.12.  A Bizottság tagját az Alapító írásbeli indoklással visszahívhatja. 

13.13.  Nem lehet a Bizottság tagja: 

 a Kuratórium elnöke vagy tagja, 

 aki a Közalapítvánnyal a megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló 
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll, ha jogszabály másként nem 
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rendelkezik, 

 a Közalapítvány cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe 
vehet� nem pénzbeli szolgáltatásokat, 

 az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója (Ptk. 685.§ b) és élettársa. 

13 14. Valamely közhasznú szervezet megsz�ntét követ� 2. évig nem lehet a Bizottság tagja az a 
személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megsz�ntét megel�z� két évben 
legalább egy évig - vezet� tisztséget, amely az adózás rendjér�l szóló törvény szerint köztartozását 
nem egyenlítette ki. 

14. A Közalapítvány m�ködésének ideje: 

14.1.  A Közalapítványt az Alapító határozatlan id�re hozza létre. 

14.10. Ha a Közalapítvány a Ptk. 74/G. § (9) bekezdés alapján megsz�nik, az alapítvány vagyona - 
a hitelez�k kielégítése után - az alapítót illeti meg azzal a fettétellel, hogy köteles a 4. pontban 
meghatározott célokra fordítani, az 5 pontban meghatározott keretek között. 

 

 

15. Záró rendelkezések: 

15.1.  Jelen Alapító Okiratot a Közalapítvány Alapítója annak nyilvántartásba vételét követ�en a 
Ptk. 74/G. § (6) bekezdés rendelkezése alapján a „Szentendre és Vidéke" cím� hivatalos lapban 
közzé teszi. 

15.2.  A Közalapítvány Kuratóriuma a Közalapítvány nyilvántartásba vételét követ�en két 
hónapon belül köteles megalkotni a Közalapítvány Szervezeti és M�ködési Szabályzatát. 

Az Alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései irányadók. 

Készült egységes szerkezetben: Szentendre, 2006. április 25. 

 

Az alapító képviseletében: 

 dr. Dietz Ferenc 
 polgármester 

�
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A Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testülete (továbbiakban: Alapító) úgy rendelkezik, 
hogy mint a települési önkormányzat, a település fejlesztése, a közösségi feladatok megoldásának 
el�segítése, a közm�vel�dési, tudományos m�vészeti tevékenység rögzítése, fejlesztése, az 
ifjúságpolitika és az ifjúság szórakozásának színvonalas ellátása, valamint a városi 
munkahelyteremtés, foglalkoztatás el�segítése érdekében a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. tv. 8. § (1) bekezdésében (továbbiakban: Ötv.) foglalt felhatalmazás alapján a Polgári 
Törvénykönyv 74/G. § (továbbiakban: Ptk.) rendelkezéseinek figyelembevételével, valamint az 
58/1995. (IV.11.) Önk. számú képvisel�-testületi határozatban foglaltak szerint Közalapítványt 
hoz létre. 
  
1.         A Közalapítvány neve: 
  
Szentendre Szabadtéri Néprajzi Múzeum Közalapítvány (továbbiakban: Közalapítvány) 
  
2.         A Közalapítvány székhelye: 
  
H. 2001 Szentendre, Sztaravodai út, Pf.: 63. 
  
3.         A Közalapítvány jogállása: 
  
A Közalapítvány a Közhasznú szervezetekr�l szóló 1997. évi CLVI. törvény 5. §-ban foglalt 
rendelkezések szerint kiemelked�en közhasznú szervezet, arra tekintettel, hogy az Ötv. 8. § (1) 
bekezdésben foglalt rendelkezéseknek megfelel�en az Önkormányzatra rótt kötelez� közfeladatot 
lát el. 
A Közalapítvány vállalja, hogy közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete 
pártoktól független azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 
  
4.         A Közalapítvány célja: 
  
a.)    a város kulturális életének, közm�vel�dési tevékenységének színesítése, e tevékenység 

színvonalának emelése; 
b.)    a Szentendrei Nyár c. rendezvénysorozat, illetve a Tavaszi Fesztivál városra háruló 

feladataiban való közrem�ködés; 
c.)    a városi rendezvények, az Önkormányzat által szervezett ünnepségek, rendezvények (városi 

gy�lések, megemlékezések, mulatságok, búcsúk, esküv�k, ifjúsági találkozók, táborozások, 
stb.) helyeinek biztosítása, illetve ezen rendezvények lebonyolításában való közrem�ködés 
el�segítése; 

d.)    a város közoktatási feladatában való aktív bekapcsolódás fejlesztése, m�velése az óvodai, 
általános- és középiskolai oktatás területén, valamint ezen programokban való hathatós 
részvétel és lebonyolítása; 
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e.)    a pedagógusok továbbképzésében való részvétel és felkészítés a nemzeti és nemzetiségi 
identitástudatra való oktatás elsajátítására, módszertanának megismerésére; 

f.)     a feln�ttek és fiatalok nemzeti, nemzetiségi hagyományokon alapuló és arra épül� 
önazonosságának fejlesztése, erre való nevelés el�segítése; 

g.)    a város idegenforgalmának szabályozott és színvonalas megteremtésében való részvétel 
biztosítása, az idegenek fogadásában való együttm�ködés, az ún. Szentendre Programcsomag 
kidolgozásában való részvétel; 

h.)    a közvetlen környezet, a környezetvédelem és kulturális örökség meg�rzésében, védelmében 
az abban érdekeltekkel való együttm�ködés el�segítése; 

i.)     a város tudományos életében való közrem�ködés, illetve ilyen irányú rendezvények 
megszervezésének, koordinálásának biztosítása; 

j.)     a népi építészet, épületkultúra és életmódkutatás, valamint a népi m�emlékek védelmének, 
kutatásának támogatása, közelebbr�l az országos és regionális szabadtéri néprajzi múzeumok 
és gy�jtemények tevékenységének segítése és propagálása. 

  
5.         A célok szerinti vagyonfelhasználás: 
  
E fenti célok elérése érdekében a: 
Közalapítvány vagyonát a Közalapítvány az alábbiakban meghatározott módon használhatja fel: 

-       tudományos, ismeretterjeszt� kiadványokat készít és ad ki, valamint terjeszt, 
konferenciákat, tudományos szimpóziumokat szervez, illetve azok megszervezésében  
közrem�ködik; 

-      támogatja olyan programok, tematikák kidolgozását, kidolgoztatását, amelyek az 
oktatásban, közm�vel�désben való hatékony közrem�ködést segítik el�; 

-      segítséget nyújt a Szabadtéri Néprajzi Múzeum (továbbiakban: Múzeum) kiállítás-
fejleszt�, kiállítás-épít�, bemutató munkájának biztosítására, a hagyományos paraszti 
életforma, gazdálkodás és kézm�ipari tevékenység múzeumi bemutatására, ilyen 
rendezvények, kézm�ves programok szervezésére; 

-       támogatást nyújt a Múzeum nemzetközi elismertségének fokozásához, kapcsolatainak 
ápolásához; 

-      anyagilag támogatja a Múzeumon keresztül az idegenforgalomba, közm�vel�désbe 
való bekapcsolódást, kiadványok készítésével, el�állításával, múzeumi emléktárgyak 
készítésével, terjesztésével, leporellók, katalógusok, videofilmek, CD-k, hanglemezek, 
hangkazetták el�állításával, illetve a Múzeum tevékenységéhez kapcsolódó 
ünnepségek, programok, fogadások, filmforgatások szervezésével; 

-      támogatja olyan együttm�ködés jogi kereteinek megteremtését, ami a fenti célok 
el�segítését szolgálja. 

  

Jellege szerint a vagyonfelhasználás körében az egyes támogatások, illetve meghatározott támogatás 
nyújtása pályázat útján történhet, mely pályázatnak minden esetben nyíltnak, illetve a pályázati eljárásnak 
szabályozottnak kell lennie, továbbá biztosítani kell a pályázatban kiírt feltételek tisztaságát. 
A pályázat nem tartalmazhat olyan feltételeket, amelyekb�l - az eset összes körülményei mérlegelésével - 
megállapítható, hogy a pályázatnak el�re meghatározott nyertese van. (színlelt pályázat) 
  



 165 

A Közalapítvány a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére a közhasznú 
szervezetekr�l szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. § c.) 3., 4., 5., 6., 7., 13. pontjában foglalt 
tevékenységet folytat. 
  
 
 
 6.         A Közalapítvány vagyona: 
  
a.)    a Közalapítvány induló vagyona az alapító által rendelkezésre bocsátott 100.000,-Ft, azaz 

Egyszázezer forint; 
b.)   a Közalapítvány nyitott, így vagyonrészévé válnak a Közalapítványhoz a kés�bbiekben 

csatlakozó bel- és külföldi természetes és jogi személyek pénzbeni és dologi adományai, 
amennyiben a felajánlást a Közalapítvány Kuratóriuma elfogadja. 

  
A közalapítványi vagyon felhasználásáról, az arról való rendelkezésekr�l a 3. pontban 
meghatározott keretek között a jogszabályi felhatalmazás, valamint a hatályos jogszabályi 
rendelkezések figyelembe vételével a Kuratórium dönt azzal a megkötéssel, hogy a 
Közalapítvány vállalkozási tevékenysége csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, 
azokat nem veszélyeztetve történik. 
  
7.         A Közalapítvány gazdálkodása: 
  
A Közalapítvány éves pénzügyi terv alapján gazdálkodik, mely a várható bevételeket és 
kiadásokat oly módon tartalmazza, hogy azok egymással egyensúlyban legyenek. 
  
A Közalapítvány gazdálkodása során elért eredményét kizárólag céljaival összhangban, az alapító 
okiratban meghatározott tevékenységére fordíthatja, azt fel nem oszthatja. 
  
Amennyiben a Közalapítvány az államháztartás alrendszereit�l támogatásban részesül, úgy arra 
az azt biztosító támogatóval köteles szerz�dést kötni, melyben annak feltételeit felek rögzítik, 
különösen az elszámolás feltételeit és módját. 
 
Az igénybe vett támogatások az alapítvány által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által 
megismerhet�k. 
 
Az igénybe vehet� támogatási lehet�ségeket, azok mértékét és feltételeit sajtó útján (országos, 
vagy helyi napilap) nyilvánosságra kell hozni. 
 
A Közalapítvány gazdálkodásával, tevékenységével, az adományok juttatásával, illetve a 
kedvezményezetteket érint� döntéseivel kapcsolatos tájékoztatás Szentendre Város Polgármesteri 
Hivatal hirdet� tábláján, valamint a jelen alapító okiratban szabályozott döntés szerint évente 
helyi, vagy megyei napilapban kerül meghirdetésre. 
  
A Közalapítvány gazdálkodásáért, vagyonkezeléséért felel�s személyt, valamint támogatót, 
illetve e személyek Ptk. 685. §-a szerinti hozzátartozóját cél szerinti támogatásban, juttatásban 
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nem részesítheti, kivéve azon szolgáltatásokat, amelyek a célokkal összhangban bárki által 
igénybe vehet�k. 
  
A Közalapítvány a hatályos számviteli szabályok alapján éves beszámolót készít, amelyet 
okleveles könyvvizsgáló hitelesít és a felügyel� bizottság megtárgyal, véleményez a Kuratórium 
számára. A Kuratórium által elfogadott beszámolót az Alapító részére meg kell küldeni. 
 
 
 
8.         A Közalapítvány vagyon kezel�je: 
  
A közalapítványi vagyon kezel�je és legf�bb döntést hozó szerve az alapító által az alábbiak 
szerint létrehozott és m�köd� Kuratórium, melynek felel�ssége, hogy a Közalapítvány céljaira 
rendelt vagyont leghatékonyabban m�ködtesse, figyelemmel a közhasznúsági szabályokra is.  
 
 
 
A Kuratórium az elnökb�l, a titkárból, valamint öt tagból áll. 
 
A Kuratórium titkárát a Kuratórium tagjai választják saját maguk közül. 
��

Valamely közhasznú szervezet megsz�nését követ� 2. évig nem lehet a Kuratórium tagja az a 
személy aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megsz�ntét megel�z� két évben 
legalább egy évig - vezet� tisztséget, amely az adózás rendjér�l szóló törvény szerinti 
köztartozását nem egyenlítette ki. 
  
A Kuratórium elnöke az alapító által e tisztségre felkért és megbízott személy.  
  
A Kuratórium többi tagja közül két tag személyére az alapító azzal tesz javaslatot, hogy az egyik 
személy Szentendre város mindenkori polgármestere, a másik személy pedig Szentendre Város 
Önkormányzatának mindenkori jegyz�je legyen. 
E két tag megbízatása értelemszer�en kapcsolódik a tisztségük betöltésének és megbízatásuk 
idejéhez. 
  
Ennek megfelel�en a Kuratórium összetétele az alábbiak szerint alakul: 
  
A Kuratórium elnöke:  dr. Füzes Endre 
    1124 Budapest, Tornaalja u. 4. 
  
A Kuratórium tagjai:  Kurdics Endrei Judit 
    2000 Szentendre, Ászok u. 5. 
   
    dr. Dietz Ferenc polgármester 
    2000 Szentendre, Dumtsa J. u. 1.26 2 
                                                
26Az alapító 21/2006. (I. 24.) Kt. sz. határozatával elfogadta. 
2Az Alapító 97/2006. (IV.25.) Kt.sz. határozatával elfogadta. 
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    dr. Molnár Ildikó jegyz� 
    1102 Budapest, Állomás u. 3.3 
  

dr.Viga Gyula 
    3529 Miskolc, Szilvás u. 2. 
     
    dr.Bereczki Lóránt 
    1172 Budapest, Jászkisér u. d13. 
  
    dr.Cseri Miklós 
    2000 Szentendre, Lejt� u. 4. 
  
A Kuratórium tagja, illetve az ennek jelölt személy, amennyiben más közhasznú szervezetnél is vezet� tisztséget tölt 

be, köteles err�l a Közalapítványt tájékoztatni. 

  
 
 
9.         A Kuratórium m�ködése és hatásköre: 
  
A Kuratórium szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülésezik. A Kuratórium üléseit 
az elnök akadályoztatása esetén a Kuratórium titkára hívja össze, oly módon, hogy a napirendi 
pontokat tartalmazó meghívó az ülést megel�z� öt nappal a meghívottakhoz megérkezzék. 
 
Rendkívüli ülést kell összehívni, ha a tagok egyharmada azt írásban a cél és az ok megjelölésével 
kéri. 
Az elnök ez esetben az el�terjesztett kérelem szerint az abban megjelölt napirenddel köteles 
összehívni a Kuratórium ülését. 
 
A Kuratórium ülését az elnök vezeti, akadályoztatása esetén a Kuratórium titkára, a titkár 
akadályoztatása estén a Kuratórium bármely tagja, ha a tagot erre a Kuratórium elnöke, vagy 
titkára írásban felkérte. 
 
A Kuratórium ülései általában nem nyilvánosak, de bizonyos esetekben a Kuratórium egyes napirendi pontok 

tekintetében az ülést nyilvánossá teheti. 

  
A Kuratórium üléseir�l jegyz�könyvet kell vezetni, amelyet a levezet� elnök és egy felkért tag 
hitelesít. 
A jegyz�könyvnek tartalmaznia kell a Kuratórium, újra kezdett számozással ellátott lehet�leg 
szószerint rögzített döntéseit (határozatait) és legfontosabb megállapításait, azok részletes 

                                                
3  új kuratóriumi tag személyében bekövetkezett változást, az alapító 197/2005. (V.10.) Kt. sz. határozatával    

elfogadta. 
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tartalmát, id�pontját, hatályát, illet�leg a döntést támogatók és ellenkez�k számarányát, 
személyét. 
 
A Kuratórium döntéseit az érintettekkel közvetlenül a határozat megküldésével, jellege vagy az 
érintettek köre szerint a Polgármesteri Hivatal kiadványában vagy valamely országos napilapban 
közli, illet�leg hozza nyilvánosságra. 
  
A Közalapítvány m�ködésével kapcsolatosan keletkezett iratokba el�re jelzett és egyeztetett 
id�pontban a Közalapítvány tisztségvisel�jének alkalmazottjának jelenlétében bárki betekinthet. 
 
A Közalapítvány m�ködésének, szolgáltatásai igénybevétele módjának, beszámolói közlésének 
nyilvánossága tekintetében hozott döntését a jegyz�könyvnek szó szerint tartalmaznia kell. 
  
A Kuratórium akkor határozatképes, ha legalább négy tagja jelen van. Minden olyan kérdésben, 
amely a Múzeum tevékenységét érinti, a Kuratóriumban jelenlév� múzeumi dolgozó jelenléte 
kötelez�. 

 

A Kuratórium döntéseit általában egyszer� szótöbbséggel hozza. Szavazategyenl�ség esetén az 
elnök, vagy a levezet� elnök szavazata dönt. 
  
A Kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek a 
hozzátartozója, (Ptk. 685. §) élettársa, továbbiakban: hozzátartozó, a határozat alapján 
 
a.)    kötelezettség vagy felel�sség alól mentesül, vagy 
b.)    bármilyen más el�nyben részesül, illetve a megkötend� jogügyletben egyébként érdekelt. 
 
Nem min�sül el�nynek a Közalapítvány cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés 
nélkül igénybe vehet� nem pénzbeli szolgáltatás. 
  
10.               A Kuratórium kizárólagos feladat- és hatásköre: 
  
a.)    dönt a Közalapítványnak juttatott adományok, felajánlások elfogadásáról; 
b.)    dönt a Közalapítvány éves tevékenységi és pénzügyi tervér�l, elfogadja a tevékenységér�l és 

gazdálkodásáról szóló éves beszámolókat; 
c.)    jóváhagyja a Közalapítvány éves mérlegét; 
d.)    beszámol a Közalapítvány m�ködésér�l (évente), továbbá mindazokról a kérdésekr�l, 

amelyeket a jogszabály, valamint az Alapító által felhatalmazott Felügyel� Bizottság 
meghatároz; 

e.)    szervezeti és m�ködési szabályzat elfogadása; 
f.)     a közalapítványi vagyon elidegenítése; 
g.)    hitel felvétele; 
h.)   gondoskodik a gazdálkodással kapcsolatos legfontosabb adatok nyilvánosságra hozataláról; 
i.)     dönt a közhasznúsági jelentés elfogadásáról; 
j.)    döntés abba a kérdésben, hogy az alapítvánnyal kapcsolatos közlések mely sajtó orgánumban 

és milyen tartalommal kerülnek közzétételre. 
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A Kuratórium az a.), b.), c.), e.), f.),  és g.) pontokban meghatározott kérdésekben a döntéseit 
kétharmados szótöbbséggel hozza. 
  
11.               A Kuratórium elnöke: 
  
A Kuratórium elnöke irányítja a Kuratórium munkáját, összehívja és vezeti a Kuratórium üléseit. 
Önállóan képviseli a Kuratóriumot harmadik személyekkel szemben. 
A bankszámla feletti rendelkezési jogosultság tekintetében a Kuratórium elnöke a Kuratórium 
bármely tagjával együttesen jogosult aláírásra. Külön szabályozott módon az elnök erre a 
Kuratórium titkárát bármely taggal közösen korlátozott mértékben felhatalmazhatja. 
 
A Kuratórium elnöke dönt minden olyan kérdésben, amelynek eldöntése a Kuratórium 
kizárólagos feladat- és hatáskörén túl a folyamatos m�ködéshez szükséges. 

 

A Kuratórium elnöke gyakorolja a Kuratórium döntése alapján a Közalapítvány munkáját segít� 
személyek és esetlegesen létrehozott szervezeti egységek és szervezetek dolgozói feletti 
munkáltatói jogokat. 
  
A Közalapítvány dolgozóinak munkaviszonyának létesítéséhez és megszüntetéséhez a 
Kuratórium elnöke kikéri a Kuratórium véleményét. 
  
12.               A Felügyel� Bizottság: 
 
Az Alapító a Közalapítvány kezel� szervének ellen�rzésére háromtagú Felügyel� Bizottságot hoz 
létre, amelynek tagjait az Alapító három évre kéri fel. 
 
A Bizottság tagjai, illetve az ennek jelölt személy amennyiben más közhasznú szervezetnél is 
vezet� tisztséget tölt be, köteles err�l a Közalapítványt tájékoztatni. 
  
A Felügyel� Bizottsági tag tagsága ismételten meghosszabbítható. 
A Felügyel� Bizottság évenként vizsgálja az éves beszámoló és az elkészített könyvvizsgálói 
jelentés alapján a Közalapítvány m�ködését és gazdálkodását. 
A gazdálkodás szakszer� ellen�rzése érdekében a Felügyel� Bizottság részére a Kuratórium 
döntéseit tartalmazó jegyz�könyveket meg kell küldeni. 
  
A Felügyel� Bizottság vizsgálatot tarthat - bejelentés alapján -, ha a Közalapítvány céljait 
veszélyeztetve látja, ehhez küls� szakért� segítségét is igénybe veheti. 
  
A Felügyel� Bizottságot minden kuratóriumi ülésre tanácskozási joggal meg kell hívni. 
A Felügyel� Bizottság évente egy alkalommal beszámol az Alapítónak, de az Alapító felkérésére 
bármikor részvizsgálatot tarthat. 
 
A Felügyel� Bizottság ügyrendjét és m�ködését maga határozza meg. 
  
A Felügyel� Bizottság tagjai:   Vincze László  
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      2000 Szentendre, Angyal u. 5. 
  
      dr. Beregnyei Józsefné 
      2000, Szentendre, Egres út 30/b4 
  
      Németh Lászlóné 
      1046 Budapest, Küls� Szilágyi út 60. IV/11. 
A Bizottság tagját az Alapító írásbeli  indoklással visszahívhatja. 

Nem lehet a Bizottság tagja: 
  
a.)   a Kuratórium elnöke vagy tagja, 
b.)   aki a Közalapítvánnyal a megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló 

munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll, ha jogszabály másként 
nem rendelkezik, 

c.)   a Közalapítvány cél szerinti juttatásából részesül-kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe 
vehet� nem pénzbeli szolgáltatásokat, 

d.)   az a.)-c.) pontban meghatározott személyek hozzátartozója (Ptk. 685. §) és élettársa. 
  
Valamely közhasznú szervezet megsz�ntét követ� 2. évig nem lehet a Bizottság tagja az a 
személy aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megsz�ntét megel�z� két évben 
legalább egy évig - vezet� tisztséget, amely az adózás rendjér�l szóló törvény szerint 
köztartozását nem egyenlítette ki. 

  
13.               A Közalapítvány m�ködésének ideje: 
  

A Közalapítványt az Alapító határozatlan id�re hozza létre. 
Ha a Közalapítvány a Ptk. 74/G. § (9) bekezdés alapján megsz�nik, a Közalapítványnak az 
Alapítóra visszaszálló vagyona a Múzeumot illeti meg azzal a feltétellel, hogy köteles a 3. 
pontban meghatározott célokra fordítani, a 4. pontban meghatározott keretek között. 
  
14.          Záró rendelkezések: 
  
Jelen Alapító Okirat a Közalapítvány Alapítója annak nyilvántartásba vételét követ�en a Ptk. 
74/G. § (6) bekezdés rendelkezése alapján hivatalos lapban közzé teszi. 
Az Alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései irányadók. 
 
 Szentendre, 2006. április 25. 
                           dr. Dietz Ferenc 
                          polgármester 
 
Záradék: ezen egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot Szentendre Város Önkormányzat 
Képvisel� testülete a  97/2006. (IV. 25.) Kt. számú határozatával elfogadta. 

 
                                                
4új felügyel� bizottsági tag személyében bekövetkezett változást, az alapító 197/2005. (V.10.) Kt. sz. határozatával 
elfogadta 
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25. El�terjesztés a Pap-szigeti strand üzemeltetésére irányuló pályázati kiírásáról 

El�adó: dr. Dietz Ferenc polgármester 
 
 
Eszes Sándor képvisel�: a Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a határozati 
javaslat A) variációjával értett egyet.  
 
dr. Dragon Pál képvisel�: a Pénzügyi és Ellen�rz� Bizottság a határozati javaslat B) variációját 
támogatta, Mészáros Jánost bíznák meg a strand üzemeltetésével. 
 
Magyar Judit képvisel�: felháborító, hogy minden évben az utolsó percben kerül a testület elé az 
el�terjesztés. Egy hét van május 1-jéig, amikor általában nyitnak a strandok. Ez nem megoldás, 4. 
éve dönt ilyen módon a testület. A végeredmény, hogy rá kell költeni a strandra több millió 
forintot.  
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: megkéri a Költségvetési és Vagyongazdálkodási Bizottságot, 
hogy a májusi testületi ülésre dolgozza ki a pályázati feltételeket, és már elkezdi a hivatal 
augusztustól pályáztatni. Az a baj, hogy most több id� nincs! Ha elkezdenek pályáztatni, a 
Mészáros Úr visszaadhatja az üzemeltetést, az gondot jelent. A terület �rzése többe kerül, mint 5 
M Ft! 
 
Eszes Sándor képvisel�: úgy gondolja, a pályáztatást próbálják meg, hátha találnak egy 
vállalkozót.  
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: a határozati javaslat B) variációját támogatja azzal, hogy a 
Költségvetési és Vagyon Bizottság a júniusi testületi ülésre dolgozza ki a pályázati 
feltételeket. Ez 3. pontként belekerül a javaslatba! 
 
dr. Bindorffer Györgyi képvisel�: ha május 1-jén nyitnak a strandok, már januárban be kellett 
volna hozni az el�terjesztést.  
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: a határozati javaslat B) változatát szavazásra bocsátja, egy 3. 
pont kiegészítésével.  
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Szavazás eredménye 
 

#: 1278   Száma: 2006.04.25/25/0/ 
Ideje: 2006.ápr..25 17:23 
Típusa: Nyílt 
Rendelet; Elfogadva 
Min�sített szavazás 
 
Tárgya:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 12 75.00 66.67 
Nem 2 12.50 11.11 
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. 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 - 
Magyar Judit Nem - 
Szeg� Eta Nem - 
Benkovits György Tart. - 
Hankó László Tart. - 
Simonyi György Távol - 
Wachsler Tamás Távol - 
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Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
98/2006. (IV.25.) Kt. sz. határozata: 

 

 
Szentendre Város Képvisel�-testülete  
1. az önkormányzat vagyonáról és az önkormányzati vagyon feletti tulajdonosi jogok 

gyakorlásáról szóló, többször módosított 34/2003. (VI.18.) Önk. sz. rendelet 24. § (3) 
bekezdése alapján a Pap-szigeti strand üzemeltetésére irányuló pályázat kiírásától eltekint. 

2. felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Pap-szigeti strand üzemeltetési szerz�dését a JIÜB 
véleményezése után  Mészáros János egyéni vállalkozóval, a  strand korábbi üzemeltet�jével 
(Szentendre 2000, Méhész utca 3.) a további 1 évre megkösse. 

3. felkéri a Költségvetési- Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottságot, hogy a Pap-szigeti 
strand 2007. évi szezonra szóló üzemeltetésére irányuló pályázat feltételeit a Képvisel�-
testület júniusi ülésére dolgozza ki.  

 
Felel�s:      Polgármester 
Határid�:  1. pont: azonnal 

2. pont: 2006. május 31. 
3. pont: 2006. júniusi testületi ülés 

 
 

 
26. El�terjesztés Szentendre Város Önkormányzatának tulajdonában lév� hrsz-ú 

Parktábor környezetrendezése, hasznosítása tárgyában kiírt ötletpályázati eljárásban 
a Bíráló Bizottság munkájáról, valamint a tervpályázat eredményér�l 
El�adó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: a bizottságok javasolták a határozati javaslat elfogadását, kivéve 
a Környezetvédelmi Munkacsoportot.  
 
Lakatos Pálné képvisel�: megbeszélték a gy�ztes pályázók programját. A közelben lakó családi 
házas lakosok valószín�leg tiltakozni fognak a kiemelt megvételre javasolt 14. számú pályam� 
ellen, mert gördeszka pálya készülne ott. Az azt jelenti, hogy az ott lakók nyugalma megsz�nne. 
Javasolja, hogy a 14. sz. pályam� kerüljön ki az anyagból.  
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: kérdése, hogy a bíráló bizottságnak kik voltak a tagjai?  
 
Priester Margit f�kertész: a bíráló bizottság elnöke F�építész Asszony volt, társelnöke Dr. 
Csima Péter, a Budapesti Corvinus Egyetem tanára, a Magyar Építész Kamara építésztagozata, 
ill. kert- és tájépítész tagozata is delegált tagokat. Az építész kolléga Csete György PRIMA 
PRIMISSZIMA-díjas építész volt. Az okleveles táj- és kertépítész mérnök tag pedig Nemes 
Zoltán tervez�mérnök. A helyi szakmát képviselte Pádárné Török Éva okleveles táj- és 
kertépítész mérnök, valamint a Képvisel�-testület részér�l Eszes Sándor képvisel� úr, a VKB 
elnöke és Horvát Gy�z� képvisel� úr.  
A bíráló bizottság bírálati szempontjainak az alapja a pályázati kiírásban kiírt bírálati szempontok 
voltak, amelyet a testület elfogadott.  
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Fülöp Zsolt képvisel�: világossá kellene tenni, hogy a pályam�vek miként lesznek összeépítve, 
mert bizonyos elemeket néhány pályam�b�l szeretne a város hasznosítani, azért történik 
megvétel. Nyilvánvalóvá kell tenni, hogy a terveket miként egyeztetik a helyben lakókkal, és 
nagyságrendileg mikor várható ennek megvalósulása.  
 
Priester Margit f�kertész: a bírálati munka f� szempontjait ismerteti.  
A Képvisel�-testület ha elfogadja a bíráló bizottság szakmai döntését, azután kerülhet sor a 
lakossággal történ� egyeztetésre. Véleménye szerint azt a nyár folyamán le lehet bonyolítani, és 
az év �szére összeállhat egy koncepció, és az alapján indulhat tovább a tervezés. A megvalósítás 
és a továbbtervezés a következ� évben realizálódhat. Mivel egy ötletpályázatról van szó, 
továbbra is a tervpályázati eljárások szabályai érvényesek a tervezésre. Magából az 
ötletpályázatból születend� koncepciót pályáztatni kell majd.  
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: kérdése, hogy a szerz�i jog rendezve van? Egyes részeket is 
felhasználhatnak?  
 
Priester Margit f�kertész: igen, az az Önkormányzat birtokába kerül.  
 
dr. Bindorffer Györgyi képvisel�: jelzi, hogy a bizottság nem tárgyalta az anyagot. A 850 E Ft 
ki lett fizetve? Van rá költségvetési keret?  
Kifogásolja, hogy a bizottság nem kapta meg az anyagokat. Semmiféle értesítést nem kaptak a 
pályam�vekr�l.  
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: a költségvetési keret rendelkezésre áll. A bizottság miért nem 
kapta meg az anyagot, arról nem tud nyilatkozni, a JIÜB esetében az volt a rendszer, hogy 
megkapta a meghívót, és saját maga választotta ki, hogy mit kíván felvenni napirendre az 
SZMSZ alapján.  
 
Lakatos Pálné képvisel�: nem ért egyet azzal, hogy majd augusztusban összeállnak a tervekb�l 
összevontan a megvalósuló szempontok, és ha nem tetszik, a testületin majd leszavazzák. Már 
most jelzi, hogy nem tetszik, és az ott lakók számára sem fog tetszeni, mert eleve az ellen, hogy 
egy gördeszka pálya egy s�r�n lakott területre bekerüljön, már most tiltakozik. Így nem tudja 
megszavazni a határozati javaslatot.  
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: indítványozza, hogy amikor összeállításra kerül az anyag, 
állandó meghívottként Lakatos Pálné képvisel�t is hívják meg.  
 
Fülöp Zsolt képvisel�: van-e arra lehet�ség, hogy a második helyezett az Önkormányzat által 
összevásárolt ötletekkel együtt mindenféle pályáztatás nélkül tervezzen tovább?  
 
Alföldiné Petényi Zsuzsanna f�építész: ismerteti, hogy I. helyezett azért nincs, mert a bíráló 
bizottság egy pályam�vet sem tartott annyira kiemelked�nek, hogy azt I. díjban részesítse. Ez 
nem jelenti azt, hogy rossz a pályázat színvonala, csak azt, hogy nincs egy olyan, ami kiugrott 
volna a többi közül. Megemlíti még, hogy nem hallgatói pályázat volt, hanem országos nyílt 
tervpályázat. A megvétel azt jelenti, hogy nyilván 850 E Ft volt az összköltség keret, ami 
rendelkezésre állt. Ebb�l igyekeztek úgy összeválogatni terveket, hogy amelybe olyan ötletet 
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találtak, ami esetleg kés�bb hasznosítható, valami miatt megtetszett a bíráló bizottságnak, azok 
valamilyen díjban részesüljenek, hogy az ötletet kés�bb felhasználhassák. Nyilván egy 
tervpályázatnál mindig megvan a maximális díj és a minimális megvétel, ez egy kicsit behatárolja 
azt, hogy hány tervet lehet díjazni.  
A F�kertész Asszony elmondta a társadalmi egyeztetést, amennyiben a Képvisel�-testület 
igényli, el�tte egy informális ülés keretében közösen megnéznék a terveket.  
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: Lakatos Pálné rendszeresen ott lesz, összehívják az informális 
ülést is, és meglátják az észrevételeket.  
 
Zakar Ágnes képvisel�: kérdése, hogy mit fognak augusztusig a területtel csinálni? Nem 
rendezett, nem lehet tovább húzni a megoldást akár másfél évig.  
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: kérdése, hogy konkrét javaslata van-e Képvisel� Asszonynak? 
 
Zakar Ágnes képvisel�: válaszolja, hogy konkrét javaslatot várt volna a pályamunkáktól. Esetleg 
az Izbégi Iskolára bízzák a rendben tartását.  
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: jelzi, hogy a Lián foglalkozik a területtel, nyírja a füvet.  
További észrevétel nem lévén a határozati javaslatot szavazásra bocsátja.  
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1279   Száma: 2006.04.25/26/0/ 
Ideje: 2006.ápr..25 17:40 
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: 
 
Benkovits György 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 - 
Magyar Judit Igen - 
Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 
Szeg� Eta Igen - 
Zsigmondi Éva Igen - 
dr. Bindorffer Györgyi Tart. - 
Zakar Ágnes Tart. - 
Hankó László Távol - 
dr. Pázmány Annamária Távol - 
Simonyi György Távol - 
Wachsler Tamás Távol - 
 
     

Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
99/2006. (IV.25.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képvisel�- testülete - mint a tervpályázati eljárás kiírója - a 
Bíráló Bizottság 2006. március 21-i keltezés� zárójelentésében megfogalmazott döntése alapján: 
 

1. „Szentendre Város Önkormányzatának tulajdonában lév� 2966 hrsz-ú ingatlanon a 
szentendrei parktábor környezetrendezése, hasznosítása tárgyában kiírt tervezési 
ötletpályázati eljárás”-t (a továbbiakban: ötletpályázat) érvényesnek és egyben 
eredményesnek nyilvánítja; 

 
2. A Bizottság az egyes pályamunkák részletes bírálatainak és a tervpályázat összefoglaló 

értékelésének elfogadása után egyhangúan úgy döntött, hogy a pályam�vek díjazásra 
alkalmasak, azonban a legmagasabb díjat nem adta ki, mivel maradéktalanul egy pályam� 
sem felelt meg a Bizottság elvárásainak. A Bíráló Bizottság döntése alapján az alábbiak 
szerint díjazza az egyes pályam�vek szerz�it: 

 
Rangsor A pályam� 

bontáskori, bírálati 
sorszáma 

A pályam� szerz�i Díj összege 

II. helyezett 11. számú Proszonics Ingrid és 
Papp Andor László 

200.000 .- Ft 

III. helyezett 6. számú Kültér Bt 175.000 .- Ft 
Kiemelt megvétel 14. számú Lomnici Zsófia 175.000 .- Ft 

Megvétel 13. számú Szaszák Gabriella, 
L.né Szatmári Csenge 

és Várkonyi Mária 

150.000 .- Ft 
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Megvétel 10. számú Teletáj Kft 150.000 .- Ft 

Összesen   850.000 .-Ft 

 
 

3. felkéri a Polgármestert, hogy a Bíráló Bizottság döntése alapján, jelen el�terjesztés 
határozatának meghozatalától számított 8 banki napon (munkanapon) belül gondoskodjék 
a fenti bruttó összeg�, 20 % ÁFÁ-t is tartalmazó díjazások kifizetésér�l. 

 
4. megállapítja, hogy a tervpályázati eljárások részletes szabályairól szóló 137/2004. 

(IV.29.) Korm. rendelet szerint a tervpályázat lebonyolításáról készült valamennyi iratot, 
jegyz�könyvet 5 évig köteles meg�rizni. 

 
5. megállapítja, hogy a tervpályázati eljárásban 5 pályam� díjazásban részesült, így azok a 

pályázati kiírás szerint Szentendre Város Önkormányzatának (kiíró) tulajdonába kerülnek, 
azokat további ellenszolgáltatás nélkül felhasználhatja a szerz�i jogra vonatkozó el�írások 
betartásával [137/2004. (IV.29.) Korm. rendelet 19. § (4) bekezdése]; 
 

6. felkéri a Polgármestert, hogy a Képvisel�-testület 2006. évi októberi rendes ülésére a 
díjazásban részesült és megvásárolt tervek alapján készíttesse el� a szentendrei Parktábor 
környezetrendezésének és hasznosításának továbbtervezésre vonatkozó javaslatát. 

 
Határid�: 
1. pont: azonnal 
2. pont: azonnal 
3. pont: 2006 május 8. 
4. pont: azonnal 
5. pont: azonnal 
6. pont: 2006. októberi rendes Képvisel�-testületi ülés 

 
Felel�s: 
1.-6. pont: polgármester 

 
 
27. El�terjesztés a „Virágos Magyarországért Környezetszépít� Verseny” címmel kiírt 

versenyfelhíváson való indulásról 
El�adó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 
 
dr. Bindorffer Györgyi képvisel�: kérdést tesz fel, melyre dr. Dietz Ferenc polgármester 
válaszol. 
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: észrevétel nem lévén a határozati javaslatot szavazásra bocsátja.  
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Szavazás eredménye 
 

#: 1280   Száma: 2006.04.25/27/0/ 
Ideje: 2006.ápr..25 17:41 
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: 
Benkovits György Igen - 
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 - 
Szeg� Eta Igen - 
Zakar Ágnes Igen - 
Zsigmondi Éva Igen - 
Hankó László Távol - 
dr. Pázmány Annamária Távol - 
Simonyi György Távol - 
Wachsler Tamás Távol - 
 
     

Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
100/2006. (IV.25.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 
 
1. úgy dönt, hogy a 2006. évi Virágos Magyarországért Környezetszépít� Versenyen Szentendre 

Városa részt kíván venni. 
 
2. felkéri a Polgármestert, hogy a versenyre történ� jelentkezésr�l gondoskodjon, valamint 
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felhatalmazza arra, hogy a versenyz� önkormányzat képviseletében a versenyhez szükséges 
egyéb versenyz�i nyilatkozatokat megtegye. 

 
Felel�s:  1. és 2. pont – Polgármester 
Határid�:  1. és 2. pont – 2006. május 15.  
 
 

 
27. El�terjesztés a Szentendre, Szentlászlói út mentén fekv� 0270/1 hrsz-ú külterületi 

ingatlan felajánlásáról 
El�adó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 
dr. Dragon Pál képvisel�: a Pénzügyi és Ellen�rz� Bizottság határozatában a 2. pontot javasolta 
elfogadásra, tehát a Polgármester kezdjen tárgyalást a Közútkezel�vel, és ebbe a tárgyalásba be 
kell vonni az érintettet is.  
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: további észrevétel nem lévén a határozati javaslatot szavazásra 
bocsátja.  

Szavazás eredménye 
 

#: 1281   Száma: 2006.04.25/28/0/ 
Ideje: 2006.ápr..25 17:43 
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: 
 
Benkovits György Igen - 
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 - 
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Magyar Judit Igen - 
dr. Pázmány Annamária Igen - 
Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 
Szeg� Eta Igen - 
Zakar Ágnes Igen - 
Hankó László Távol - 
Simonyi György Távol - 
Wachsler Tamás Távol - 
Zsigmondi Éva Távol - 
 
     

Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
101/2006. (IV.25.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testülete  
1.) 11.720.700 Ft vételáron nem kívánja megvásárolni Saághy Károly (Szentendre, Jósika u. 

2/a.) tulajdonában álló Szentendre külterület 0270/1 hrsz-ú, 1 ha 3023 m² nagyságú gyep 
(legel�) m�velési ágú ingatlant.  

       Felkéri a Polgármestert, hogy a határozatról Saághy Károlyt értesítse.  
 
2.) felhatalmazza a Polgármestert, hogy tárgyalásokat folytasson az Útgazdálkodási és 

Koordinációs Igazgatósággal a 0270/1 hrsz-ú területen átvezet� leaszfaltozott összeköt� 
út tulajdonjogának kérdésér�l.  
Felkéri a Polgármestert, hogy a tárgyalások során kialakított megoldási javaslatokat 
döntésre terjessze a Képvisel�-testület elé.  

Felel�s:   Polgármester   
Határid�:  1.) pont 2006. május 10. 
                   2.) pont 2006. júniusi testületi ülés 
 
 
 
29.  El�terjesztés 1956 Szentendrén cím� könyv kiadásának támogatásáról 
 El�adó: dr. Dietz Ferenc polgármester és dr. Pázmány Annamária, Zakar Ágnes, Horváth 

Gy�z� képvisel�k  
 
dr. Bindorffer Györgyi képvisel�: a könyvkiadással kapcsolatban múlt ülésen ismertette 
véleményét, azóta semmiféle változás nem történt, ill. az elképzelések szerint 700 E Ft-tal kellene 
támogatni a könyvkiadást. Ez semmit nem változtat azon pl., hogy a Polgármester saját 
költségére utazik, és 150 E Ft-ot nem tud az Önkormányzat kifizetni egy háromnapos, a város 
szempontjából nagyon fontos hivatalos útra, Barbizonra. Semmiféle kritérium nem teljesült, és 
még 700 E Ft-ot is fizessen az Önkormányzat, az túlzás. Ezen felül nem is szavazta meg az 
el�terjesztést a M�vel�dési és Kisebbségi Bizottság.  
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képvisel� Asszony szavaztatta meg azt korábban, hogy 
semmiféle külföldi kiutazást ne támogasson az Önkormányzat. Huntingdonba, ahol kénytelen 
megjelenni, saját maga pénzéb�l utazik ki.  
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dr. Bindorffer Györgyi képvisel�: a képvisel�k többsége egyetértett akkori javaslatával, és 
támogatta.  
 
dr. Pázmány Annamária képvisel�: ügyrendi javaslatában kéri az el�terjesztést levenni 
napirendr�l. 
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: az ügyrendi javaslatot szavazásra bocsátja.  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1282   Száma: 2006.04.25/29/0/ 
Ideje: 2006.ápr..25 17:46 
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszer� szavazás 
 
Tárgya:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 9 60.00 49.99 
Nem 3 20.00 16.67 
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. Bindorffer Györgyi Igen - 
dr. Dietz Ferenc polgármester 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 - 
Magyar Judit Nem - 
Simonyi György Nem - 
Szeg� Eta Nem - 
Benkovits György Tart. - 
dr. Dragon Pál Tart. - 
Eszes Sándor Tart. - 
Hankó László Távol - 
Wachsler Tamás Távol - 
Zsigmondi Éva Távol - 
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30. El�terjesztés Szentendre 023/66-67 hrsz-ú ingatlanok kisajátításának kérelmér�l 

El�adó: dr. Dietz Ferenc polgármester 
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: javasolja az el�terjesztés zárt ülésen való tárgyalását. A 
javaslatot szavazásra bocsátja. 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1283   Száma: 2006.04.25/30/0/ 
Ideje: 2006.ápr..25 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: 
 
Benkovits György Igen - 
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 - 
dr. Pázmány Annamária Igen - 
Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 
Simonyi György Igen - 
Zakar Ágnes Igen - 
Zsigmondi Éva Igen - 
Hankó László Távol - 
Szeg� Eta Távol - 
Wachsler Tamás Távol - 
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A Képvisel�-testület a 30. napirendi pontot ZÁRT ülésen tárgyalja, melyr�l 
külön jegyz�könyv készül.  
 
 

 
31. El�terjesztés Szentendre 023/68 hrsz-ú ingatlan kisajátításának megindításáról 

El�adó: dr. Dietz Ferenc polgármester 
 
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: a nyílt ülést 17.49 órakor megnyitja, megállapítja, hogy a 
Képvisel�-testület határozatképes, a jelenlév� képvisel�k száma 15 f�. 
Javasolja az el�terjesztés zárt ülésen való tárgyalását. A javaslatot szavazásra bocsátja.  
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1285   Száma: 2006.04.25/31/0/ 
Ideje: 2006.ápr..25 17:49 
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: 
 
Benkovits György Igen - 
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 - 
dr. Pázmány Annamária Igen - 
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Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 
Simonyi György Igen - 
Zakar Ágnes Igen - 
Zsigmondi Éva Igen - 
Hankó László Távol - 
Szeg� Eta Távol - 
Wachsler Tamás Távol - 
 
     
A Képvisel�-testület a 31. napirendi pontot ZÁRT ülésen tárgyalja, melyr�l 
külön jegyz�könyv készül.  
 

 
32. El�terjesztés a Bükköspart 11171/2 és a Vad�r utca 6633/2, 6633/3 hrsz-ú ingatlanok 

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

 
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: a nyílt ülést 18.01 órakor megnyitja, megállapítja, hogy a 
Képvisel�-testület határozatképes, a jelenlév� képvisel�k száma 14 f�.  
Javasolja az el�terjesztés zárt ülésen való tárgyalását. A javaslatot szavazásra bocsátja.  
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1287   Száma: 2006.04.25/32/0/ 
Ideje: 2006.ápr..25 18:02 
Típusa: Nyílt 
Rendelet; Elfogadva 
Min�sített szavazás 
 
Tárgya:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 13 92.86 72.22 
Nem 1 7.14 5.56 
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 - 
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Eszes Sándor Igen - 
Horváth Gy�z� Igen - 
dr. Kiss László Igen - 
Lakatos Pálné Igen - 
Magyar Judit Igen - 
dr. Pázmány Annamária Igen - 
Simonyi György Igen - 
Szeg� Eta Igen - 
Zakar Ágnes Igen - 
Zsigmondi Éva Igen - 
Radványi G. Levente alpolgármester Nem - 
Benkovits György Távol - 
Fülöp Zsolt Távol - 
Hankó László Távol - 
Wachsler Tamás Távol - 
     
 
A Képvisel�-testület a 32. napirendi pontot ZÁRT ülésen tárgyalja, melyr�l 
külön jegyz�könyv készül.  
 

 
33. El�terjesztés a Szentendre, belterület 3647 és 3676 hrsz-ú – természetben Csillag utca 

– ingatlanok közötti területcserér�l 
El�adó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 
 
dr. L�rincz Andrea irodavezet�: a természetben kialakult állapotok papíron való legalizálásáról 
van szó az el�terjesztésben. A tulajdonos jóhiszem�en odahelyezte a kerítését, ahol egy 1982. évi 
határozatban engedélyezték számára, ugyanakkor az a kisajátítási eljárás valamilyen oknál fogva 
nem ment végbe. A tulajdonos kerítése marad ott, ahol van, ezáltal kialakul egy olyan terület 
jogilag is, amit a két szomszédnak felajánlhat az Önkormányzat megvételre. Eddig azért nem 
kerülhetett a testület elé a megvétel, mert a tulajdonos kerítése nem volt a jogi telekhatáron.  
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: kérdés, hozzászólás nem lévén a határozati javaslatot szavazásra 
bocsátja. 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1289   Száma: 2006.04.25/33/0/ 
Ideje: 2006.ápr..25 18:10 
Típusa: Nyílt 
Rendelet; Elfogadva 
Min�sített szavazás 
 
Tárgya:  
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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 - 
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 - 
Fülöp Zsolt Távol - 
Hankó László Távol - 
Wachsler Tamás Távol - 
 
     

Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
105/2006. (IV.25.) Kt. sz. határozata: 

 
 

Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testülete a 3676 hrsz-ú (természetben Csillag utca 
3676 hrsz alatt található) lakóház és udvar min�sítés� ingatlan illetve a 3647 hrsz-ú 
(természetben Csillag utca 3647 hrsz alatt található) közterület vonatkozásában felhatalmazza a 
Polgármestert telekalakítási szerz�dés aláírására, mely a határozat mellékletét képezi. 
 
Felel�s:     Polgármester 
Határid�: 2006. április 30. 
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34. El�terjesztés az önkormányzat tulajdonában lév� 7500/2 hrsz-ú – természetben 
Szentendre, Alkony utcában található – ingatlan vételárának megállapításáról 
El�adó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 
dr. Dietz Ferenc polgármester: a javasolt ár 26.740.800 Ft.  
 
dr. Dragon Pál képvisel�: a Pénzügyi és Ellen�rz� Bizottság egy évvel ezel�tt is tárgyalta az 
ügyet, ismét visszakerült, a bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja.  
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: kérdése Irodavezet� Asszonyhoz, hogy miért pontosan ennyi az 
összeg? Van mögötte szakvélemény?  
 
dr. L�rincz Andrea irodavezet�: nem az iroda állapította meg az összeget, hanem 2004. évben 
volt egy együttes PEB+KVB döntés. Tekintettel arra, hogy a telek egy része szakadék, egy jó 
része erd�, és csak egy kis része hasznosítható építési területként, ezért ott úgy javasolták 
megállapítani az árat, hogy az erd�ért és a szakadékért kb. 4000 Ft-os m² árat, a hasznosítható 
lakótelekért pedig 10.000 Ft/m²-t, és így jött ki pontosan a bruttó ár: 26.740.800 Ft. Ez 22.284 E 
Ft + ÁFA, ami 20%.  
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: véleménye szerint így kevés az összeg, emeljék fel 30 M Ft-ra, 
mert azóta 5%-kal kevesebb az ÁFA.  
 
dr. Dragon Pál képvisel�: saját maga ismeri a területet, valóban nagyon kis része hasznosítható. 
Véleménye szerint az árat nem lehet a végs�kig srófolni, mert sok vev� nem jelentkezik a terület 
megvételére.  
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: úgy véli a 26 M Ft-ra még 5%-ot rá lehet rakni, mert kevesebb 
lett az ÁFA.  
 
Zsigmondi Éva képvisel�: javasolja, hogy dr. Dragon Pál beszéljen az árról a vev�vel.  
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: dr. L�rincz Andrea beszélt a vev�vel, a bruttó 28 M Ft-ott 
elfogadja, azon már b�ven rajta van az 5%!  
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: további észrevétel nem lévén a kiegészített határozati javaslatot 
szavazásra bocsátja.  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1290   Száma: 2006.04.25/34/0/ 
Ideje: 2006.ápr..25 18:17 
Típusa: Nyílt 
Rendelet; Elfogadva 
Min�sített szavazás 
 
Tárgya:  
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Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 13 81.25 72.22 
Nem 1 6.25 5.56 
Tartózkodik 2 12.50 11.11 
Szavazott 16 100.00 88.89 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Benkovits György Igen - 
dr. Bindorffer Györgyi Igen - 
dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 
dr. Dragon Pál Igen - 
Eszes Sándor Igen - 
Fülöp Zsolt Igen - 
Horváth Gy�z� Igen - 
Lakatos Pálné Igen - 
Magyar Judit Igen - 
Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 
Simonyi György Igen - 
Szeg� Eta Igen - 
Zsigmondi Éva Igen - 
Zakar Ágnes Nem - 
dr. Kiss László Tart. - 
dr. Pázmány Annamária Tart. - 
Hankó László Távol - 
Wachsler Tamás Távol - 
 
     

Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
106/2006. (IV.25.) Kt. sz. határozata: 

 
 

Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testülete  
- Schobert Norbert (2000 Szentendre, Berek utca 45. szám alatti lakos) részére a 7500/2 hrsz-ú, - 
természetben Szentendre, Alkony utcában található - 4407 m2 terület� üdül� telket nettó 23.333.333 
Ft + 20% ÁFA, 4.666.667 Ft, összesen bruttó 28.000.000 Ft vételáron értékesíti. Amennyiben 
ajánlattev� a Képvisel�-testületi határozat elfogadásáról annak kézhezvételét�l számított 30 
napon belül nyilatkozik, felhatalmazza a Polgármestert az adás-vételi szerz�dés aláírására. 
 
Felel�s:    Polgármester 
Határid�: 2006.május 31. 
 
 
A Képvisel�-testület a 35. napirendi pontot ZÁRT ülésen tárgyalja, melyr�l 
külön jegyz�könyv készül.  
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36.  Tájékoztató az árvíz elleni védekezésr�l 
 El�adó: dr. Dietz Ferenc polgármester 
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: röviden ismerteti a tájékoztató anyagban foglaltakat. 
Megállapítja, hogy azt a Képvisel�-testület tudomásul veszi.  

 
 

37.  Egyebek 
 
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: jelzi, hogy a következ� testületi ülés id�pontja május 16., azt 
követ�en pedig június 13. Közmeghallgatásra kerül sor 2006. április 28-án, pénteken.  
A gáttal kapcsolatban tájékoztatja a testületet, hogy a munkálatokat a múlt pénteken leállíttatta 
Jegyz� Asszony, mivel hiába nyerte meg a város a pályázatot, az összeg nem került folyósításra. 
Eddig 44 M Ft-ot fizetett ki a város, de 67 M Ft a kötelezettsége a benyújtott számlák alapján. A 
kifizetés visszatartását azzal indokolták, hogy nem látják a beruházás megvalósítását 
egyértelm�nek és reálisnak. A Honvédséggel és a SZEBETON-nal nem történtek meg a 
szükséges egyeztetések, tárgyalások. Az Önkormányzat a beruházást saját zsebb�l nem tudja 
finanszírozni – csak a Dera-patak mellett készült el egyel�re a védvonal –, ezért látta a Jegyz� 
Asszony szükségesnek a munkafolyamatok leállítását, addig, amíg nem sikerül egyeztetni a 
VÁTI-val. Felvették a kapcsolatot velük, és remélhet�leg a ROP-on keresztül a finanszírozás is 
megvalósul.  
Több kérdés merült fel az árvíz idején felhasznált zsákok elszállítására vonatkozóan. A Védelmi 
Bizottság utolsó ülésén felvetette Körmendi Lukács úrnak, hogy a Tiszához át lehetne-e 
irányítani ezeket a zsákokat. Erre nemleges válasz érkezett. Ezek után meghirdették a 
védekezésben részt vev� vállalkozók között mind a homok elszállítását, mind az ún. tiszta zsákok 
és a szennyezett zsákok elszállításának lehet�ségét. Lefolytatták a versenytárgyalást, és a mai 
napon a vállalkozók megkezdték az elszállítást, az ügy folyamatban van.  
 
Eszes Sándor képvisel�: a városban több olyan hely van, ahol esetleg a gátat meg kell 
támasztani, de sajnos a házfalak mentén és a járda mellett is vannak elhelyezve zsákok, 
amelyeket már széttapostak az autók. Azokat szükséges lenne elszállítani, vagy felajánlani 
azoknak, akik igényt tartanak rá.  
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: javasolja, hogy F�építész Asszony koordinálja a munkálatokat.  
 
Radványi G. Levente alpolgármester: javasolja, hogy a honlapon vagy a helyi rádióban 
pontosan hirdessék meg, hogy melyik részr�l mely zsákok vihet�ek el. Emellett ismételten hívják 
fel a figyelmet, hogy ami a vízzel érintkezett, az már fert�zöttnek számít.  
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: elkészíti a hivatal a szövegezést, és Alpolgármester Úr 
engedélyével kiadásra kerül.  
 
Benkovits György képvisel�: az ideiglenes útlezárások miatt nagyon megn�tt a Bogdányi utca 
forgalma, amely miatt felháborodtak a lakók. Ráadásul az utcában legalább három helyen nagy 
méret� kátyú is van.  
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A Duna korzó szintén le van zárva, és több lakos megkereste, hogy nincs egyértelm�en jelezve a 
lezárás. A belvárosban megváltozott a forgalmi rend, ott szintén hiányoznak a tájékoztató táblák.  
Id�nként hihetetlen mennyiség� motoros érkezik a Duna korzóra, és néhányuk gyorsulási 
versenyt rendez a város ezen szakaszán. A panaszok ilyen esetekben az Önkormányzat ellen 
szólnak, nem pedig az illetékes motorosnak. 
Elmondja, hogy a közmeghallgatás egy testületi ülésnek felel meg, és ha nem határozatképes, 
akkor nem közmeghallgatás, hanem fórum. A Polgármester Úr honlapján olvashatóak voltak a 
témák, egy új program ismertetése. Megjelentek a Humetellel kapcsolatos hírek a laktanyáról. 
Ezzel kapcsolatosan jó lenne az Önkormányzat álláspontjáról szólni a volt szovjet laktanyával 
kapcsolatosan.  
Szombaton hallgat meg tájékoztatót a Pest Megyei Önkormányzat a II. Nemzeti Fejlesztési Terv 
el�készítésének állásáról. A kérdésben Szentendre Város Önkormányzata is érintett, de sajnos 
nagyon sok mindenr�l le is maradt. Viszont úgy gondolja, hogy egyrészt a kormány 
megalakulása után nem sokkal ezzel foglalkozni kell. Másrészt az el�z� id�szakban készített 
programokat „átfésülik”. Jó lenne minél el�bb javaslatokat tenni, sajtóban megjelenni, és 
egyáltalán felhívni a városra a figyelmet, valamint azokat a kezdeményezéseket elindítani a 
régióban, amelyekben szeretnének számítani ezekre a pénzügyi csomagokra. Úgy gondolja, hogy 
túlsúlyos ebben a tervben a Dél-Pest megye, valamint a f�város érdekérvényesít� képessége.  
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: a Bogdányi utca forgalmával kapcsolatban elmondja, hogy 
korábban Horváth Frigyes javaslatára zárták le a Duna korzó egy részét. A szakvéleménye 
alapján hozta meg a Költségvetési és Vagyon Bizottság azt a döntést, hogy mivel átázott er�sen a 
talaj, ezért nem szabad ráengedni a forgalmat. Az elmúlt napokban ismételten megkeresték, a 
szakemberei meg fogják a kérdést vizsgálni, és eldöntik, hogy ráengedhet�-e a forgalom vagy 
sem.  
Az orosz laktanyával kapcsolatban azt tudja a hivatal megvizsgálni, hogy van-e lehet�ség a 
perújításra, vagy más címen való perindításra.  
A Nemzeti Fejlesztési Tervvel elhangzottakkal kapcsolatban ismerteti, hogy a megválasztását 
követ�en alig egy héttel már kistérségi ülésre került sor, ahol azt tapasztalta, hogy bár 30%-kal 
vesz részt Szentendre a kistérségi díjak hozzájárulásban, megfizetésében, de még az elnökségben 
sincs benne. Miakich Gábor már december 13-án lemondott a tisztségr�l, és akkor Schuszter Urat 
választották meg helyette. A kapcsolódó anyagok nem lelhet�ek fel a hivatalban, a legutóbbi 
jegyz�könyveket is Lalátka Úrtól kérte be. Elmondja, hogy a Nemzeti Fejlesztési Tervhez a 
különböz� pályázatokra ötletszinten megszületett 3-4 terv, mint pl. Pap-sziget, de semmiféle 
kidolgozás nincs mögötte.  
 
dr. Dragon Pál képvisel�: jelzi, hogy a Munkacsoportok megszüntetése után volt, amelyik 
felkínálta, hogy ingyen, társadalmi munkában végezné tovább a munkát.  
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: korábban már elhangzott, hogy mindenképpen szükség van a 
munkacsoportokra, egy tanácsadó testület fog felállni. A képvisel�k az egyeztetést követ�en úgy 
döntöttek, hogy ezt SZMSZ-ben nem szabályozzák, és várják minden olyan személy 
jelentkezését, aki közre szeretne m�ködni a munkában.  
 
Zakar Ágnes képvisel�: az árvízi védekezésnél használt zsákokkal kapcsolatban kéri, hogy 
legalább a Kossuth Lajos utcában lév�ket szállítsák el.  
Kérdése, hogy hosszú távon a parkolás rendszerét ki fogja üzemeltetni?  
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dr. Dietz Ferenc polgármester: jelzi, hogy május 31-ig van szerz�dése a városnak a VSz. Rt.-vel.  
 
Zakar Ágnes képvisel�: elvileg hétf�n indult a kockak� javítás, de nem láthatóak a munkálatok 
sehol a városban. Kérdése, hogy miért késlekedett eddig? Figyelemmel követi-e valaki a 
hivatalból a munkafolyamatot?  
A HÉV állomáson lév� WC egy hónapja zárva tart. Kiírásra került egy pályázat. Kérdése, hogy a 
pályázatra jelentkeztek-e, ill. ki lesz az üzemeltet�?  
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: elmondja, hogy a májusi testületi ülésen kerül sor a pályázat 
elbírálására.  
 
Zakar Ágnes képvisel�: kérdése, hogy van-e el�relépés a bölcs�de pályázat ügyében?  
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: ismerteti, hogy a pénteki napon mennek Jegyz� Asszonnyal 
aláírásra a minisztériumba.  
 
Zakar Ágnes képvisel�: kérdést tesz fel a gátépítés ügyében, valamint az 56’-os könyv 
megjelentetésével kapcsolatban, amelyre dr. Dietz Ferenc polgármester válaszol.  
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: kérdése, hogy jöv� héten, május 6-án van-e arra lehet�ség, hogy 
egy közös takarítás kerüljön meghirdetésre a városban? 
 
dr. L�rincz Andrea irodavezet�: a HÉV állomáson lév� WC pályázatot elbírálta a Pénzügyi és 
Ellen�rz� Bizottság, eredményt hirdettek. Mellékeltek egy standard szerz�dést, még nem 
nyilatkozott a nyertes, hogy elfogadja-e. Ha módosítási javaslatai vannak, akkor a májusi JIÜB 
ülésen kerül elfogadásra a szerz�dés.  
 
Szeg� Eta képvisel�: Polgármester Úr figyelmébe ajánlja Juhász Tibor ügyét, amelyet tárgyaltak 
a mai nap folyamán. Érdemesnek tartaná valamikor a Dömörkapu ügyével foglalkozni.  
Továbbá elmondja, hogy folyt a csatornaépítés a Pismány lábánál, amelyet azon a részen 
november végén befejeztek. Nagyon rosszak a közlekedési viszonyok, nem értik, hogy a javítási 
munkálatokat miért nem végzik el öt hónappal a feladat elvégzése után sem. A helyreállítás lenne 
a jelenlegi feladat, véleménye szerint elvárható lenne azokban az utcákban, ahol a munkákat már 
befejezték.  
 
Radványi G. Levente alpolgármester: az utakkal, illetve a munkafolyamatok helyzetével, a 
csatornafektetéssel kapcsolatban elmondja, hogy el�rébb tartanak, mint az eredeti ütemtervben 
vázoltak. Október a befejezés várható ideje, a nyáron várhatóak az útépítések. Felvet�dtek a 
pismányi lakosok részér�l, hogy bizonyos helyeken jobb lenne másképp rendezni az utak 
állapotát. Az utolsó koordináción abban állapodtak meg, hogy megnézik, hogy melyik út milyen 
állapotban van. Sajnos az Önkormányzat által kiírt pályázathoz képest sokkal rosszabb 
állapotban. A testület azzal írta ki a pályázatot, hogy 3,5 m alatt a teljes keresztmetszetet helyre 
kell állítani, az feletti útszélességnél a fél keresztmetszetet. Egy gond van, hogy nincs mit 
helyreállítani. Olyan aszfaltos utak vannak Pismányban, hogy lerakták az aszfaltot, de nincs alatta 
alap. Nagyon nehéz a helyreállítás, ugyanakkor megjelenik a lakosok részér�l azon igény, hogy 
jó lenne, ha az egész utat helyreállítanák. Saját maga maximálisan egyetért sok felvetéssel a 
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kivitelez�kkel kapcsolatban, de ugyanakkor azért vannak túlzások a lakosok részér�l is (mint pl. 
felháborító, hogy lezárták a Cseresznyés utat).  
 
Zsigmondi Éva képvisel�: kérdése, hogy a kockak� pótlás megegyezik a kátyúzással? A Daru-
piacon az óvoda el�tt diónyi és ökölnyi nagyságú sárga kövekkel vannak a lyukak betömve, és 
azok a gépkocsikat rongálják.  
Kérdése továbbá, hogy a Lékó Úr munkája mennyi hasznot hoz a városnak?  
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: a csütörtöki napon 14.00 órakor érkezik az irodájába Lékó Úr 
beszámolni a folyamatban lév� perekr�l, minden érdekl�d� képvisel�t meghív.  
Kövekre reagálva elmondja, hogy nem kockak�vel való kijavítás történik, hanem rendes 
útjavítás.  
 
Simonyi György képvisel�: észrevételezi, hogy szerz�dések lejártakor veszik észre magát a 
tényt. Miért nem lehet el�re, a szerz�dés lejártának napjára az új állapotot el�állítani?  
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: válaszolja, hogy egy hete javasolt intézkedést a kérdésben.  
 
Simonyi György képvisel�: egy lakos reklamált, hogy szerette volna egy büntetését 
közmunkával kiváltani, és Szentendrén állítólag nincs ilyen kategória, hogy közmunka.  
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: jelzi, hogy a VSz. Rt.-nél lehet ledolgozni büntetést.  
 
Simonyi György képvisel�: megtekintette a filmgyár területét, és azt jelezte a Sas Úr, hogy 
szívesen látja a képvisel�ket egy bejáráson, hátha akkor jobban átlátják a terveiket.  
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: a filmgyárral kapcsolatban jelzi, hogy mindenképpen szeretne e 
tárgyban egy lakossági fórumot összehívni.  
 
Simonyi György képvisel�: kérdést tesz fel, melyre dr. Dietz Ferenc polgármester válaszol.  
 
Magyar Judit képvisel�: kiosztásra került a hétvégi Európa Napokról egy tájékoztató füzet, 
amely programra minden érdekl�d� képvisel�t szeretettel vár.  
 
Eszes Sándor képvisel�: a Törökvölgyi úton közlekedett a mai napon, és állítólag egy 
helyreállított utcáról van szó. Jelzi, hogy felháborító az állapota.  
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: a polgármesteri fogadóórán többen megjelentek, és kifogásolták 
a helyreállítást. A vállalkozók viszont behoztak a hivatalba fényképet, hogy miként nézett ki az 
utca korábban, és mindenképpen rosszabb állapotban volt. A szerz�désben az szerepelt 
megjegyzésként, hogy az eredeti állapot helyreállítása a feladat.  
 
Fülöp Zsolt képvisel�: olvasta az Új Magyarország programban, hogy Szentendre nevesítve 3,2 
Mrd Ft fejlesztésre várhat. Szeretné, ha egy külön napot szentelne a Képvisel�-testület a 
F�építész Asszonnyal együtt, hogy a 3,2 M Ft-ot hogyan tudnák javaslatokkal megtölteni. 
Pontosan úgy hangzik a megfogalmazás, hogy belvárosi rekonstrukció és turisztikai fejlesztés. 
Szükséges megfogalmazni azt a stratégiát, ahogy a fejlesztéseket szeretnék elindítani.  
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Alföldiné Petényi Zsuzsanna f�építész: jelzi, hogy az elképzelések csak ötlet szintjén vannak 
meg.  
 
dr. Pázmány Annamária képvisel�: tavaly év novembere óta lobbizik a kistérségi anyagi 
együttm�ködésért a SZEI ügyében, de úgy érzi, hogy ebben hathatósan csak úgy tudnának lépni, 
ha a testület hozna valamilyen döntést, vagy testületi támogatottsággal írnának egy levelet a 
környez� településeknek, és kérnék meg �ket az együttm�ködésre. Konkrétan a kardiológiához 
kellene egy ultrahang, melynek összege 10 M Ft.  
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: kér anyagot az üggyel kapcsolatban, és a hivatal el�készíti.  
 
dr. Bindorffer Györgyi képvisel�: kérdést tesz fel a SZEMMI átalakításával kapcsolatban, 
melyre dr. Dietz Ferenc polgármester válaszol.  
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: további észrevétel nem lévén a testületi ülést 19.11 órakor 
bezárja.  
 
 

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