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Szám: 33/2007. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2007. december 18-án (kedden) 14.30 órai kezdettel tartott  rendkívüli üléséről 

 

Jelen lévő képviselők: dr. Dietz Ferenc polgármester, Kun Csaba alpolgármester, dr. Dragon Pál, 

Dicső Zoltán, Hajdu Gábor, Horváth Győző, Hidegkuti Gergely, 

Horváth Győző, Kiss Károly, Magyar Judit, Radványi G.  Levente, 

Tolonics Gyula, Zakar Ágnes és Zakar Gergely képviselők  

 

Távol vannak:  Benkovits György, Fülöp Zsolt, dr. Pázmány Annamária, Szegő András, 

Trenka István képviselők. 

  

Hivatalból jelen 

van az ülésen:  dr. Molnár Ildikó jegyző, dr. Kirhhof Attila aljegyző 

  

Tanácskozási joggal 

jelen van az ülésen:   Alföldiné Petényi Zsuzsanna főépítész,  Puhl Márta irodavezető, Szűcs 

Imréné irodavezető  

Tanácskozási joggal meghívottak 

 

1. napirendi ponthoz: Szakál Zsolt és Zelkó Attila a Volánbusz Zrt. 

képviselői 

 

3. napirendi ponthoz:   Göllner Aurél Pálné     

     
5. napirendi ponthoz:    Lindmayer Eszter a VSZ Zrt. mb. cégvezetője 

      Szebeni Lajos a Püspökmajori Baráti Kör elnöke 

       

       

 

  

dr. Dietz Ferenc polgármester: 9.00 órakor megnyitja a Képviselő-testület ülését. Megállapítja, 

hogy a jelenlévő képviselők száma 13 fő, a Képviselő-testület határozatképes. Ismerteti, hogy a 

meghívóban szereplő napirendi pontokon kívül még két sürgősségi napirendi pont kerül 

felvételre. 1. Sürgősségi indítvány Szentendre Város Önkormányzatának a helyi adókról és 

az adózás rendjéről szóló 64/2003. (XII.18.) Önk. sz. rendelet módosításáról Felkéri a 

képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az 1. sürgősségi indítvány napirendre vételéről. 

 

1. Sürgősségi indítvány Szentendre Város Önkormányzatának a helyi adókról és az adózás 

rendjéről szóló 64/2003. (XII.18.) Önk. sz. rendelet módosításáról  
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Szavazás eredménye 

 

#: 2851   Száma: 07.12.18/0/0/A/KT 

Ideje: 2007 december 18 15:05  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 100.00 72.22 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 13 100.00 72.22 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 5   27.78 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Zakar Gergely Igen - 

Benkovits György Távol - 

Fülöp Zsolt KVEUB elnök Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

Szegő András Távol - 

Trenka István Távol - 

 

     

2851   Száma: 2007.12.18/0/0/A/KT 

 

Szegő András képviselő megérkezik az ülésterembe, így a jelenlévő képviselő tagok száma 14 

fő. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátja a 2. sürgősségi indítvány napirendre vételét. 
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2. Sürgősségi indítvány Szentendrei Közművelődési, Kulturális és Városmarketing 

Közhasznú Társaság Alapító Okiratának módosításáról 
 

Szavazás eredménye 

 

#: 2852   Száma: 07.12.18/0/0/A/KT 

Ideje: 2007 december 18 15:05  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 92.86 72.22 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 1 7.14 5.56 

Szavazott 14 100.00 77.78 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 4   22.22 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Zakar Gergely Igen - 

Radványi G. Levente Tart. - 

Benkovits György Távol - 

Fülöp Zsolt KVEUB elnök Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

Trenka István Távol - 

 

     

2852   Száma: 2007.12.18/0/0/A/KT 

 

 

 



 4 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Javasolja 1. napirendi pontként megtárgyalni a meghívó szerinti 

1. pontot: „Előterjesztés Szentendre Város közigazgatási határán belüli helyi autóbusz 

közlekedés ellátására a VOLÁNBUSZ Zrt-vel 2008. március 3-ig” 2. napirendi pontként a 

meghívó szerinti 5. napirendi pontot: „Tájékoztató a parkolási rendszerről valamint a hődíj és 

a melegdíj árak emeléséről” 3. napirendi pontként javasolja a meghívó szerinti 6. napirendi 

pontot „Tájékoztató a városüzemeltetési feladatok ellátásáról” 4. napirendi pontként javasolja 

„Sürgősségi indítvány a Szentendre Város Önkormányzatának a helyi adókról és az adózás 

rendjéről szóló 64/2003. (XII.18.) Önk. sz. rendelet módosításáról” 5. napirendi pontként 

indítványozza megtárgyalni a Sürgősségi indítvány a Szentendrei Közművelődési, Kulturális 

és Városmarketing Közhasznú Társaság Alapító Okiratának módosításáról szóló sürgősségi 

indítványt 6. napirendi pontként javasolja megtárgyalni a meghívó szerinti 3. napirendi pontot: 

„Előterjesztés a VSz Zrt. vezérigazgatói pozíciójához kapcsolódó munkaerő közvetítő 

kiválasztásáról” 7. napirendi pontként javasolja megtárgyalni a meghívó szerinti 2. napirendi 

pontot: „Tájékoztató a Liliom 20 Kft. ingatlancsere ajánlatáról” 8. napirendi pontként 

javasolja megtárgyalni a meghívó szerinti 4. napirendi pontot: „Előterjesztés az egyes 

vállalkozási formák gyakorlásának területi korlátozásáról szóló, 37/2003. (VI. 18.) Önk. 

rendelet módosításáról – I. forduló 

 

Tolonics Gyula képviselő Ügyrendi javaslata: A tájékoztatók kerüljenek az ülés végén 

utolsóként megtárgyalásra a szavazást igénylő napirendi pontok, pedig kerüljenek előre. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Javasolja megváltoztatásra a napirendi pontok tárgyalását: 

Javasolja 1. napirendi pontként javasolja megtárgyalni a meghívó szerinti 1. napirendi pontot: 

„Előterjesztés Szentendre Város közigazgatási határán belüli helyi autóbusz közlekedés 

ellátására a VOLÁNBUSZ Zrt-vel 2008. március 3-ig” Javasolja 2. napirendi pontként 

javasolja megtárgyalni a meghívó szerinti 4. napirendi pontot: „Előterjesztés az egyes 

vállalkozási formák gyakorlásának területi korlátozásáról szóló, 37/2003. (VI. 18.) Önk. 

rendelet módosításáról – I. forduló” Javasolja 3. napirendi pontként megtárgyalni Szentendrei 

Közművelődési, Kulturális és Városmarketing Közhasznú Társaság Alapító Okiratának 

módosításáról szóló Sürgősségi indítványt. Javasolja 4. napirendi pontként javasolja 

megtárgyalni a Sürgősségi indítvány Szentendre Város Önkormányzatának a helyi adókról 

és az adózás rendjéről szóló 64/2003. (XII.18.) Önk. sz. rendelet módosításáról Javasolja 5. 

napirendi pontként javasolja megtárgyalni a meghívó szerinti 3. napirendi pontot: „Előterjesztés 

a VSz Zrt. vezérigazgatói pozíciójához kapcsolódó munkaerő közvetítő kiválasztásáról” 
Javasolja 6. napirendi pontként javasolja megtárgyalni a meghívó szerinti 5. napirendi pontot 

„Tájékoztató a parkolási rendszerről valamint a hődíj és a melegdíj árak emeléséről” 

Javasolja 7. napirendi pontként javasolja megtárgyalni a meghívó szerinti 6. napirendi pontot: 

„Tájékoztató a városüzemeltetési feladatok ellátásáról” 8. napirendi pontként javasolja 

megtárgyalni a meghívó szerinti 2. napirendi pontot: „Tájékoztató a Liliom 20 Kft. 

ingatlancsere ajánlatáról”. 

 

Benkovits György képviselő megérkezik az ülésterembe, így a jelenlévő képviselő tagok száma 

15 fő. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a módosításokkal szavazásra bocsátja a napirendi pontok 

tárgyalását. 
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Szavazás eredménye 

 

#: 2853   Száma: 07.12.18/0/0/A/KT 

Ideje: 2007 december 18 15:09  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű 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 - 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Zakar Gergely Igen - 

Radványi G. Levente Nem - 

Fülöp Zsolt KVEUB elnök Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

Trenka István Távol - 

 

     

2853   Száma: 2007.12.18/0/0/A/KT 
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N A P I R E N D  

 

 

1.  Előterjesztés Szentendre Város közigazgatási határán 

belüli helyi autóbusz közlekedés ellátására a 

VOLÁNBUSZ Zrt-vel 2008. március 3-ig 

Az anyag később kerül megküldésre! 

 

 

dr. Dietz Ferenc  

polgármester 

2.  Előterjesztés az egyes vállalkozási formák 

gyakorlásának területi korlátozásáról szóló, 37/2003. 

(VI. 18.) Önk.sz. rendelet módosításáról – I. forduló 

 

 

dr. Dietz Ferenc  

polgármester 

 

3.  Sürgősségi indítvány Szentendrei Közművelődési, 

Kulturális és Városmarketing Közhasznú Társaság 

Alapító Okiratának módosításáról 

 

 

dr. Dietz Ferenc  

polgármester 

4.  Sürgősségi indítvány Szentendre Város 

Önkormányzatának a helyi adókról és az adózás 

rendjéről szóló 64/2003. (XII.18.) Önk. sz. rendelet 

módosításáról 

 

 

dr. Dietz Ferenc  

polgármester 

5.  Előterjesztés a VSz Zrt. vezérigazgatói pozíciójához 

kapcsolódó munkaerő közvetítő kiválasztásáról  

Az anyag később kerül megküldésre! 

 

dr. Dietz Ferenc  

polgármester 

 

6.  Tájékoztató a parkolási rendszerről valamint a hődíj és 

a melegdíj árak emeléséről 

 

dr. Dietz Ferenc  

polgármester 

 

7. Tájékoztató a városüzemeltetési feladatok ellátásáról  

dr. Dietz Ferenc  

polgármester 

 

8. Tájékoztató a Liliom 20 Kft. ingatlancsere ajánlatáról  

Az anyag később kerül megküldésre! 

 

 

dr. Dietz Ferenc  

polgármester 

 

1. Előterjesztés Szentendre Város közigazgatási határán belüli helyi autóbusz közlekedés 

ellátására a VOLÁNBUSZ Zrt-vel 2008. március 3-ig 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ismerteti az előterjesztést. 

 

Horváth Győző képviselő: Kérdése, hogy a tárgyalások alatt szóba került-e a körforgalmi 

buszjáratok alakulása. 
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dr. Dietz Ferenc polgármester: Nem. Ebben a kérdéskörben ezt a kérdést nem lehet kezelni. 

 

Horváth Győző képviselő: Mikortól várható a körforgalmi buszjáratok újraindítása? 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Ha a közbeszerzési eljárás lefolytatása eredményes lesz, akkor 

március 3-tól fog belépni a vállalkozó. 

 

 

Radványi G. Levente képviselő: fontosnak tartja, hogy Szentendrén megoldott legyen a 

buszközlekedés, de úgy gondolja, hogy még így is nagy terhet ró a városra a veszteségek 

finanszírozása.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a VOLÁNBUSZ ZRt. követelheti az Önkormányzattól mindazon 

költségek megtérítését, amelyek ténylegesen nincsenek fedezve a jegyárakkal. A kezdő összeg 60 

M Ft volt, ehhez képest a jelenlegi összeg, kedvező. 

 

Szegő András képviselő: kérdése, hogy mit tesz a VOLÁNBUSZ ZRt. annak érdekében, hogy az 

utasok által fizetett jegyárak a cég kasszájába kerüljenek és ne a buszvezetők zsebébe? 

 

Radványi G. Levente képviselő: egyetért Szegő András képviselő előző hozzászólásával. 

Kérése, hogy a későbbiekben induljon el egy vizsgálat, hogy miért került ilyen helyzetbe az 

önkormányzat és ki a felelős ezért. 

 

Szakács Zsolt a VOLÁNBUSZ képviseletében: minden önkormányzatnak kötelessége, hogy a 

veszteségeket finanszírozza, ez a település nagyságától és a megrendelt szolgáltatástól, függ. 

Eddig Szentendre Város a céget a normatív támogatás megadásán túl, más összeggel nem 

támogatta. A szerződések felülvizsgálata megtörtént, pontos kimutatások készültek, hogy a 

cégnek mennyi a bevétele, vesztesége, ezáltal kérték az Önkormányzattól a veszteség 

kiegyenlítését. Elmondja, hogy ez az összeg 2007. évben 35 M Ft. Az egyeztetések után a cég 

egy nagyon kedvező ajánlatot nyújtott be az önkormányzatnak a veszteségek finanszírozására. A 

cég mindent elkövet annak érdekében, hogy a bevételeik növekedjenek, vannak a cégnek 

alvállalkozói ellenőreik, akik ezt a fajta munkát végzik. 

 

Kun Csaba alpolgármester: Elmondja, hogy a folyamatos tárgyalások alatt a korábbi 60-70 M 

Ft-os követeléssel szemben jelenleg 20 M Ft-os körülbelüli összegben realizálódik, amit az 

önkormányzatnak fizetnie kell. Felmerült a VOLÁNBUSZ ZRt-vel egy közös cég létrehozása is, 

de a végeredmény az lett, hogy ki kellett írni a közbeszerzési eljárást. Az önkormányzat 

ragaszkodott ahhoz, hogy a VOLÁNBUSZ ZRt. a szerződésben foglalt kötelezettségeit teljesítse, 

de ez nem történt meg a mai napig sem. 

 

További kérdés hozzászólás nem lévén a polgármester felkéri a képviselő-testület tagjait, 

szavazzanak az előterjesztésről. 
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Szavazás eredménye 

 

#: 2854   Száma: 07.12.18/1/0/A/KT 

Ideje: 2007 december 18 15:22  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 15 100.00 83.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 15 100.00 83.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   16.67 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Benkovits György Igen - 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Zakar Gergely Igen - 

Fülöp Zsolt KVEUB elnök Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

Trenka István Távol - 

 

     

2854   Száma: 2007.12.18/1/0/A/KT 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

411/2007. (XII.18.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy:  
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Elfogadja a VOLÁNBUSZ ZRt. javaslatát és felhatalmazza a Polgármestert a mellékelt 

Szerződés és Megállapodás aláírására és az abban foglaltak pénzügyi feltételeinek 

teljesítésére: 2007.december 21-ig  19.659.600,Ft.- 

     2008. január 31-ig    7.800.000,Ft.- 

 

Felelős polgármester 

Határidő: 2007. december 21. 

 

 

 

 

SZERZŐDÉS 

 

Személyszállítási szolgáltatás ellátására, mely létrejött: 

Szentendre Város Önkormányzata 2000, Szentendre, Városház tér 3. 

adószám: 15395364-2-13 

képviseletében dr. Dietz Ferenc polgármester (a továbbiakban: Önkormányzat), 

valamint a: 

Volánbusz Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

Székhely: 1091 Budapest, Üllői Út 131. 

Cégjegyzékszám: 01-10-042156 

Adószám: 10824346-2-44 

Bankszámlaszám: KHB. Nyrt. 10200971-21508747-00000000 

Képviseletében: Faj csák Lajos forgalmi és kereskedelmi igazgató Biahó János üzemigazgató, 

mint szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató) 

(a továbbiakban együtt: Felek) között az alábbi feltételekkel: 

1. Az Önkormányzat és Szolgáltató rögzítik, hogy közöttük 2004. december 22-én — 2005. 

január 1. 0.00 órától 2007. december 31. 24.00 óráig tartó határozott időre — Közszolgáltatási 

Szerződés jött létre, Szentendre Város közigazgatási területén belül autóbusszal végzett 

menetrend szerinti helyi személyszállítás ellátása tárgyában (a továbbiakban: Közszolgáltatási 

Szerződés). 

2. A Felek úgyszintén rögzítik, hogy az Önkormányzat Szentendre Város közigazgatási területén 

belül autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás ellátására az autóbusszal 

végzett menetrend szerinti személyszállításró szóló 2004. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: 

Törvény) alapján nyilvános pályázati eljárás keretében kívánja az Új szolgáltatót kiválasztani, 

melynek érdekében részvételi felhívást tartalmazó hirdetménnyel induló tárgyalásos 

közbeszerzési eljárást indított. A Felek rögzítik továbbá, hogy a jelen pontban hivatkozott 
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közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő közszolgáltatási szerződés — a 

közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvényben rögzített határidők betartásával — 

várhatóan 2008. március 3. napjával lép hatályba. A Felek e tekintetben rögzítik, hogy 2008. 

január 1. 0.00 órától az új, a pályázati eljárás alapján megkötött érvényes közszolgáltatási 

szerződés hatályba lépéséig terjedő időszakban a közszolgáltatás folyamatossága az 

Önkormányzat érdekkörében felmerült okból veszélybe kerül. Erre vonatkozóan az 

Onkormányzat kifejezetten kijelenti, hogy a közszolgáltatás folyamatosságának veszélybe 

kerüléséért a Szolgáltató nem felelős, és vállalja, hogy a Szolgáltatót mentesíti minden, erre 

tekintettel bejelentett kár- és egyéb igénytől. 

1 

3. Az Önkormányzat kijelenti, hogy a Törvény 3. (1) bekezdésében rögzített feladatát 

közszolgáltatás folyamatosságának fenntartásával kívánja ellátni. Erre tekintettel az 

Önkormányzat 2008. január 1. 0.00 órától kezdődően az új, a pályázati eljárás alapján megkötött 

érvényes közszolgáltatási szerződés hatályba lépéséig, legkésőbb 2008. március 2. 24.00 óráig 

terjedő időszakra, a Törvény 8. (2) d) pontja alapján megbízza a Szolgáltatót Szentendre Város 

közigazgatási területén belül az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás 

ellátásával. A Szolgáltató a megbízást elfogadja. A Felek egyező akarattal megállapodnak abban, 

hogy a Szolgáltató a jelen szerződés szerinti személyszállítási tevékenységet a jelen 

megállapodásban foglaltak szerint, egyebekben a Közszolgáhatási Szerződésben foglaltakkal 

azonos feltételekkel látja el. 

4. Az Önkormányzat vállalja, hogy a VOLÁNBUSZ Zrt.-nek a szentendrei helyi 

inenetrendszerinti autóbuszos személyszállításból adódó veszteségének finanszírozására 2007. 

december 21-ig 10.716.000 Ft + AFA összeget, valamint a 2008. j ali uár-február hónapban 

végzett fenti tevékenység támogatására 2008. január 

31-ig 3.250.000 + AFA/hó, azaz összesen 6.500.000 + AFA Ft-ot fizet ki számla ellenében, 

átutalással. 

Fizetési késedelem esetén az Önkormányzat késedelmi kamatot köteles fizetni, melynek mértéke 

a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese. 

Amennyiben a jelen szerződésben meghatározott fizetési kötelezettségeknek az Önkormányzat a 

szerződésben meghatározott határidőre nem tesz eleget, a Szolgáltató jogosult a jelen szerződés 

azonnali hatályú felmondására. 

5. A Felek rögzítik, hogy fentebb rögzített kötelezettségeiken túl egymással szemben jelen 

szerződésben szabályozott jogviszonyból eredően semmilyen múltbeli, sem jövőbeli egyéb 

követelésük nincs és ilyet a jövőben sem támasztanak. 

A jelen Megállapodást - mint akaratukkal mindenben megegyezőt — a szerződő felek elolvasás 

után jóváhagyólag írták alá. 

Budapest, 2007. december 

 

2. Előterjesztés az egyes vállalkozási formák gyakorlásának területi korlátozásáról szóló, 

37/2003. (VI. 18.) Önk. rendelet módosításáról – I. forduló 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 
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dr. Dietz Ferenc polgármester: Ismerteti az előterjesztést. 

 

dr. Dragon Pál képviselő: Elmondja, hogy a Jogi, Igazgatási és Ügyrendi Bizottsága 2007. 

december 7-i ülésén javasolta, hogy a rendeleteket két fordulóban tárgyalja a képviselő-testület. 

A jelen előterjesztés esetében csak egy módosításról van szó, így javasolja a képviselő-

testületnek az előterjesztés I. fordulós megtárgyalását. 

 

Kiss Károly képviselő: A Non-profit Gazdasági Társaság képviseletében elmondja, hogy az 

anyagot elfogadhatónak tartják a tagok is. 

 

dr. Molnár Ildikó jegyző: az SZMSZ nem tartalmaz olyan jellegű kikötést, hogy a rendelet-

tervezeteket két fordulóban kell tárgyalnia a képviselő-testületnek. Ha a szakbizottság is így látja 

jónak és a képviselő-testületnek nincs ellenvetése, akkor lehet róla szavazni. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: felkéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az 

előterjesztésről. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2855   Száma: 07.12.18/2/0/A/KT 

Ideje: 2007 december 18 15:25  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 15 100.00 83.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 15 100.00 83.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   16.67 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Benkovits György Igen - 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 
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Radványi G. Levente Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Zakar Gergely Igen - 

Fülöp Zsolt KVEUB elnök Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

Trenka István Távol - 

 

     

2855   Száma: 2007.12.18/2/0/A/KT 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

59/2007. (XII.20.) Önk. számú rendelete  

az egyes vállalkozási formák területi korlátozásáról szóló 37/2003. (VI.18.) Önk. sz. rendelet 

módosításáról 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször 

módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az egyes 

vállalkozási formák területi korlátozásáról szóló 37/2003. (VI.18.) Önk. sz. rendeletet, az 

alábbiak szerint módosítja: 

 

1. § 

 

(1) Az egyes vállalkozási formák területi korlátozásáról szóló 37/2003. (VI.18.) Önk. sz. 

rendelet 4. §-a az alábbi szövegrésszel egészül ki: 

„ …,  valamint 11-es főút keleti oldalán a Pap-szigeti bejárótól délre a Dunakorzó                 

útig terjedő szakaszon.” 

 

 

2. § 

 

(1)  A rendelet 2008. február 1-jén lép hatályba. 

 

(2)  A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik. 

 

Szentendre, 2008. december 18. 

  

 

3. Sürgősségi indítvány Szentendrei Közművelődési, Kulturális és Városmarketing 

Közhasznú Társaság Alapító Okiratának módosításáról 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 
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Kiss Károly képviselő: Ügyrendi javaslata, hogy az ülés zárt ülésen folytatódjék. Visszavonja 

ügyrendi javaslatát. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: az ülés nyílt ülésen folytatódik. Behívja az ülésterembe Göllner 

Aurél Pálnét. Kérdése, hogy vállalja-e a Kht. vezetését 2-3 hónapra január 31-i hatállyal?  

 

Göllner Aurél Pálné közművelődési vezető: szívesen vállalja, de a Kht-nak a pénzügyi részét 

nem ismeri, ebben segítséget kér. A Kht.-ban jelenleg a 3 fő pénzügyi dolgozó helyett egy fő 

pénztáros hölgy dolgozik. 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ha január 31-vel megtörténik a Kht-ban az átadás-átvétel, akkor 

számszakilag kellő információ birtokába kerülhet Göllner Aurél Pálné. 

 

Göllner Aurél Pálné közművelődési vezető: kérdése, hogy a meghirdetett gazdasági vezetői 

beosztásra van-e jelentkező? 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: tudomása szerint Trencséni Erzsébet a Kht. gazdasági vezetője 

még egy évig fog dolgozni a Kht-ban. Elmondja, hogy az újságból értesült arról, hogy a Kht. 

gazdasági vezetői pályázatot írt ki. 

 

Magyar Judit képviselő: Javasolja megvárni a vizsgálatok eredményét, addig Kriaszter Attila 

ügyvezető vezesse a Kht-t. Véleménye, hogy Göllner Aurél Pálnéval szemben ez lenne a 

tisztességes. 

 

Zakar Ágnes képviselő: nem ért egyet Magyar Judit képviselő hozzászólásával. Tudomása 

szerint Kriaszter Attilával nem lehetett együtt dolgozni. Akkor lenne nyugodt, ha minél előbb 

megszűnne a munkaviszonya a Kht-ban. Úgy gondolja, hogy a dolgozók is ezt tartanák célszerű 

megoldásnak. 

 

Zakar Gergely képviselő: amíg a vizsgálatok folyamatban vannak, addig ne váljon meg a 

képviselő-testület az Kht. ügyvezetőjétől. 

 

Magyar Judit képviselő: úgy gondolja, hogy a dolgozók miatt szükséges, hogy amíg a 

vizsgálatok nem zárulnak le, addig Kriaszter Attila maradjon a Kht. ügyvezetője.  

 

Szegő András képviselő: nem ért egyet Zakar Ágnes képviselő következtetésével. Javasolja, 

hogy a képviselő-testület várja meg a következő ülést és utána döntsön. 

 

Zakar Gergely képviselő: Ügyrendi javaslata, hogy a sürgősségi indítványt napirendről vegyék 

le és a január 22-i képviselő-testületi ülésen, tűzze napirendre. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri, szavazzanak a napirendi pont levételéről. 
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Szavazás eredménye 

 

#: 2857   Száma: 07.12.18/3/0/A/KT 

Ideje: 2007 december 18 16:26  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 86.66 72.21 

Nem 1 6.67 5.56 

Tartózkodik 1 6.67 5.56 

Szavazott 15 100.00 83.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   16.67 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Benkovits György Igen - 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szegő András Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Zakar Gergely Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Nem - 

Tolonics Gyula Tart. - 

Fülöp Zsolt KVEUB elnök Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

Trenka István Távol - 

 

     

2857   Száma: 2007.12.18/3/0/A/KT 

 

 

Hidegkuti Gergely képviselő elhagyja az üléstermet, így a jelenlévő képviselők száma 14 fő. 
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4. Sürgősségi indítvány Szentendre Város Önkormányzatának a helyi adókról és az adózás 

rendjéről szóló 64/2003. (XII.18.) Önk. sz. rendelet módosításáról 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ismerteti az előterjesztést. 

 

Zakar Ágnes képviselő elhagyja az üléstermet, így a jelenlévő képviselők száma 13 fő. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Kérdés, hozzászólás nem lévén felkéri a képviselő-testület 

tagjait, hogy szavazzanak a rendeletről. 
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Szavazás eredménye 

 

#: 2858   Száma: 07.12.18/4/0/A/KT 

Ideje: 2007 december 18 16:28  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 100.00 72.22 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 13 100.00 72.22 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 5   27.78 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Benkovits György Igen - 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Zakar Gergely Igen - 

Fülöp Zsolt KVEUB elnök Távol - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

Trenka István Távol - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Távol - 

 

     

2858   Száma: 2007.12.18/4/0/A/KT 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

60/2007. (XII. 22.) Önk. számú rendelete 

Szentendre Város Önkormányzatának a helyi adókról és az adózás rendjéről szóló 64/2003. 

(XII.18.) Önk. sz. rendelet módosításáról 
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Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször 

módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésben, valamint a helyi adókról szóló, 

többször módosított 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 

Szentendre Város Önkormányzatának a helyi adókról és az adózás rendjéről szóló 64/2003. 

(XII.18.) Önk. sz. rendeletének (a továbbiakban R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 

 

 1. § 

2008. január 1-től hatályon kívül helyezi a R. 24.§ (1) – (3) bekezdésében foglaltakat: 

 24. §   (1) Mentesül az iparűzési adó alól az az orvosi vállalkozás, amely az 

önkormányzattal –feladat  átvállalással, kötelező területi ellátásra – kötött szerződés és 

az OEP által kiutalt ellátmány  alapján működik.   

  (2) Adókedvezmény illeti meg a vállalkozót, ha egész tanéven át szakmunkástanulót 

foglalkoztat. A kedvezmény mértéke tanulónként 3.000 Ft, mely az évi fizetendő iparűzési 

adó mértékéig  terjedhet, és az a következő évre nem vihető át. 

  (3) Ha a vállalkozó legalább 50%-ban csökkent munkaképességű alkalmazottat 

foglalkoztat, vagy  ha főfoglalkozásban folyamatosan alkalmaz olyan munkavállalót, 

akit ezt közvetlenül megelőző  6 hónapban közhasznú munkavégzés keretében 

foglalkoztattak, illetőleg legalább 6 hónapon át munkanélküli járadékban részesült, a 

fizetendő adót ezen alkalmazottanként 2.000 Ft-tal csökkentheti a foglalkoztatás első és 

második évében. 

E kedvezmény feltétele, hogy az alkalmazás időtartama legalább az évi 10 hónapot elérje. 

A kedvezmény legfeljebb az évi fizetendő iparűzési adó mértékéig terjedhet és az a 

következő évre nem vihető át. 

 

2. § 

 

(1) E  rendelet  2008. január 1.  napján lép hatályba.    

(2) A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik. 

 

 

Szentendre, 2007. december 18. 

 

 dr. Dietz Ferenc dr. Molnár Ildikó 

 polgármester jegyző 

 

 

 

5. Előterjesztés a VSz Zrt. vezérigazgatói pozíciójához kapcsolódó munkaerő közvetítő 

kiválasztásáról 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

Magyar Judit képviselő elhagyja az üléstermet, így a jelenlévő képviselők száma 12 fő. 
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dr. Dietz Ferenc polgármester:  ismerteti az előterjesztést. Behívja az ülésterembe Lindmayer 

Esztert a VSZ Zrt. megbízott cégvezetőjét. 

 

dr. Dragon Pál képviselő elhagyja az üléstermet, így a jelenlévő képviselők száma 11 fő. 

 

Kiss Károly képviselő: kérdése, hogy hány fő adta le pályázatát a VSZ Zrt. titkárságára? 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: A pályázati dokumentáció és a pályázat elkészítéséhez szükséges 

információ, illetve az intézményre vonatkozó tájékoztatást a VSZ Zrt. titkárságán kérhető. A 

pályázatot a Polgármesteri Hivatal Központi Iktatójába kell leadni. Kérdése, Lindmayer 

Eszterhez van-e tudomása arról, hogy a VSZ Zrt. titkárságára a vezérigazgatói pályázattal 

kapcsolatban, hány pályázati anyag érkezett? 

 

Lindmayer Eszter cégvezető: tudomása szerint 5-6 érdeklődő volt. 

 

Radványi G. Levente képviselő: kérdése, hogy ha a képviselő-testület úgy dönt, hogy a 

tevékenységet személyzeti tanácsadónak (fejvadász cégnek) adja ki, abban az esetben, milyen 

határidő és milyen paraméter szerepelne a szerződésben? 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a korábbi paraméterek szerepelnének, amik a korábbi kiírásban is 

szerepelnek. A pályázatok beadási határideje pedig 2008. január 15-e lenne. 

 

Kun Csaba alpolgármester: kérdése Lindmayer Eszterhez, hogy a jelentkezők részére milyen 

anyag került összeállításra? Hogyan fogja kezelni a VSZ Zrt. és az Önkormányzat azt a kéttípusú 

rendszert, hogy a jelentkező elviszi a VSZ Zrt.-től az anyagot, és készít egy pályázatot, amit lead 

az Önkormányzat iktatójába. Másrészről kiválasztásra kerül egy cég, hogy döntsön a megfelelő 

ember kiválasztásáról. Ez a két dolog, hogyan lesz összeegyeztethető? 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a két dolog egymástól függetlenül fog működni, majd 

összegzésre kerül és utána fog dönteni a képviselő-testület a cég vezérigazgatói posztjának 

betöltéséről. 

 

Kun Csaba alpolgármester: tudomása szerint a fejvadász cégek akkor kapnak pénzt, ha az Ő 

cégük által javasolt személy nyeri meg a pályázatot. Ezért célszerűnek tartaná az előző 

hozzászólásában említett két dolog közötti összehasonlítást. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: egyetért Kun Csaba alpolgármester előző hozzászólásával. 

Lehetőségként megemlíti, hogy ha 2008. január 15-ig nem érkezik értékelhető pályázat, akkor 

újból kiírásra kerülhet a vezérigazgatói állás. 

 

Radványi G. Levente képviselő: egyetért dr. Dietz Ferenc polgármester lehetőségként 

megemlített javaslatával. 

 

Zakar Gergely képviselő elhagyja az üléstermet, így a jelenlévő képviselők száma 10 fő. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ismerteti a fejvadász cégek működését. 
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Szegő András képviselő: kérdése, hogy jogilag van-e arra lehetősége a képviselő-testületnek, 

hogy döntsön a fejvadász cégek által javasolt és a pályázatokat leadó személyek között. 

 

dr. Molnár Ildikó jegyző: ebben, amit polgármester úr felvázolt a fejvadász cégek által felkért és 

a pályázatokat leadó személyek egyenlő elbírálás alá esnek. 

 

Radványi G. Levente képviselő: a két dolog nem egyeztethető össze, mert a fejvadász cég nem 

fog pályázatot beadni. Az eljárás befejezését javasolja és ennek ismeretében döntsön a képviselő-

testület, arról, hogy felkéri a céget és nyertesnek nyilvánít valakit, vagy egy újabb kiírást 

produkál. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ügyrendi javaslata a napirendi pont levétele, várja meg a 

képviselő-testület, hogy milyen pályázatok érkeznek és utána szülessen meg a döntés, hogy 

milyen irányban folytatják tovább. Kéri, szavazzanak a napirend levételéről, valamint a 

visszahozásról, ha eredménytelen lenne az első kör. 
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Szavazás eredménye 

 

#: 2859   Száma: 07.12.18/5/0/A/KT 

Ideje: 2007 december 18 16:41  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 10 100.00 55.56 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 10 100.00 55.56 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 8   44.44 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Benkovits György Igen - 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Távol - 

Fülöp Zsolt KVEUB elnök Távol - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

Trenka István Távol - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Távol - 

Zakar Gergely Távol - 

 

     

2859   Száma: 2007.12.18/5/0/A/KT 

 

 

16.42 órakor dr. Dietz Ferenc polgármester távozik az ülésteremből az ülés vezetését Kun 

Csaba alpolgármester veszi át.  
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6. Tájékoztató a parkolási rendszerről valamint a hődíj és a melegdíj árak emeléséről 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

Kun Csaba alpolgármester: megadja a szót Lindmayer Eszternek a VSZ Zrt. cégvezetőjének. 

 

Lindmayer Eszter cégvezető: ismerteti a tájékoztatót. 

 

Kun Csaba alpolgármester: kérdése, mikor tudja érvényesíteni a szolgáltató a pótdíjak 

beszedését? 

 

Lindmayer Eszter cégvezető: péntekre szeretnék megoldani ezt a problémát. 

 

Kun Csaba alpolgármester: a lakossági fórumokon elhangzott, hogy az útburkolati jelek hiánya 

miatt szabálytalanul parkolnak az autók. Kérdése, hogy ezt a problémát hogyan fogja kezelni a 

szolgáltató? 

 

Lindmayer Eszter cégvezető: a Közterület Felügyelőkkel terveznek bejárást, ahol feltérképezik 

a parkolóhelyeket, valamint azokat a helyeket, ahol nem lehet parkolni. Az ellenőrök a KRESZ 

szerinti parkolóhelyek mentén tudnak büntetni. Ahol nem lehet parkolni, ott a pótdíjnak a 

megfizettetése sem szabályos, ezeken a helyeken a  Közterület Felügyelőknek  kell intézkedniük. 

Az útburkolati jelek felfestése az időjárás függvényében valósul meg, ezért kell a /térkép/ 

dokumentáció, ami alapján azonosítani tudják a helyeket.  

 

Kiss Károly képviselő: a 23/2007 (IV.13) Önkormányzati rendelet módosításáról szóló javaslat 

1. pont c) bekezdésében észrevételezi, hogy ehhez a rendelethez még hozzátartozik a behajtási 

korlátozás, a védett övezetbe való behajtás. Véleménye az, hogy maradhat ebben a formában, 

mert nem csak a parkolásról szól. Az 5. pontnál nem tartja célszerűnek a Buszparkoló 

megnevezés kiemelését, mert ezen a helyen autók is parkolnak. Kérdést tesz fel a chip-kártyával 

kapcsolatban. 

 

Lindmayer Eszter cégvezető: ha lesz rendeletmódosítás, akkor jelezni fogja a cég, hogy a kártya 

önköltsége 3.029 Ft. 

 

Kun Csaba alpolgármester: elmondja, hogy a javaslatot Jezsó Béla készítette, aki VSZ Zrt. 

tanácsadója volt a közbeszerzési pályázat során is. A z előterjesztés januárban kerül a képviselő-

testület elé, döntésre, ez csak tájékoztató. 

 

Kiss Károly képviselő: tudomása szerint január 1-től kiadásra kerül a chip-kártya. Úgy gondolja, 

hogy ha ez a jelenlegi rendelet alapján kerül kiadásra, amiben a kártya ára 1000 Ft, akkor a 

különbözeti összeg megfizetése a VSZ Zrt.-t fogja terhelni. 

 

Lindmayer Eszter a VSZ Zrt. mb. cégvezetője: a rendeletben meghatározott összegtől nem 

térhet el a VSZ Zrt.  

 

dr. Molnár Ildikó jegyző: ismerteti a Jogi- Igazgatási és Ügyrendi Bizottság határozatát. Úgy 

gondolja, hogy kommunikálni kell a lakossággal azzal kapcsolatban, hogy a kártya díja 1000,- Ft 

helyett 3029,- Ft lesz. Javasolja, hogy a januári képviselő-testületi ülésen a testület II. fordulóban, 
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döntsön erről a lakosság tájékoztatása után. 

 

Benkovits György képviselő: a szankcionálást akkor tudja elfogadni, ha világos és egyértelmű 

mindenki számára, hogy hol, mikor, milyen kedvezményekkel és milyen büntetésekkel lehet 

parkolni Szentendrén. 

 

Kun Csaba alpolgármester: a táblák a héten kihelyezésre kerülnek. A burkolati jelek felfestését 

mindenképpen meg kell tenni. Ekkortól lesz teljes körű a parkolási rendszer, és lehet 

érvényesíteni a pótdíjak beszedését.  

 

Radványi G. Levente képviselő: Kéri a folyamat felgyorsítását a VSZ Zrt. és az önkormányzat 

között, úgy gondolja, hogy ez a lakosság elvárása is. 

 

Kun Csaba alpolgármester: a régi, nemrég felszerelt táblák leszedését és az új táblák felrakását 

javasolja. 

 

Szegő András képviselő: a szabálytalan parkolást a Rendőrség és a Közterület Felügyelet a 

parkolási rendelettől függetlenül köteles szankcionálni. 

 

Benkovits György képviselő: célszerűnek tartaná, ha idegen nyelven is szerepelnének a táblákon 

a feliratok. 

 

 

Kun Csaba alpolgármester: kéri a VSZ Zrt.-t, hogy vizsgálja meg, annak a lehetőségét, hogy 

idegen nyelven milyen módon lehetne a figyelemfelhívó táblákat kihelyezni. Javasolja, hogy a 

képviselő-testület térjen át a tájékoztatón belül a kettes napirend tárgyalására a Tájékoztató a 

távhő-hődíj és a melegvíz hődíj árainak emeléséről. 

Ismerteti a tájékoztatót, elmondja, hogy a döntés meghozatalához szükséges a minisztériumi 

vélemény. 

 

Reményi András a VSZ Zrt. munkatársa: ismerteti a távhő rendeletet, elmondja a kiszámítási 

módját. 2008. január 1-től a gáz árát 5,8 %-al emelik országosan, az alapdíját viszont nem 

emelik, így jön ki a 4%-os emelés. 2880 Ft-os összeget 2999 Ft/GJ-ra. A melegvíz hődíja jelenleg 

0,26GJ/ víz m3-ben van meghatározva, ezt az összeget kevésnek találja. Országosan ez az érték 

0,28-0,29 GJ. Márciusban a VSZ Zrt. cégvezetőjének a kérésére kiszámolásra került, hogy a 

fűtőmű 0,34 GJ-t használ egy köbméter melegvízhez. A VSZ Zrt. kéri a módosítást 0,26GJ/ víz 

m3-ről 0,34 GJ víz m3-re. 

 

Kun Csaba alpolgármester: 30%-os emelést kér a cég. Kérdése, hogy az év minden hónapjára 

van-e ilyen adata a cégnek, vagy csak májusi és júniusi hónapokra? 

 

Reményi András a VSZ Zrt. munkatársa: csak a májusi és a júniusi hónapokra. Úgy gondolja, 

hogy a nyári hónapokban célszerű ezt megvizsgálni, amikor csak melegvízfogyasztás van.  

 

Kiss Károly képviselő: kérdése, azért kell emelni a díjat, mert az adatok rosszul lettek 

meghatározva, vagy azért mert csak kettő hónap fogyasztása lett kiszámolva, nem az egész évé? 

A december 05-én kelt levelükben a cég ezt írja: „Áraink az ÁFÁ-t és az energiaadót nem 
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tartalmazzák”. Kérdése, mennyit fizet így a lakos? Észrevételezi, hogy a levél második oldalán 

szereplő „Teljesítménydíj” megnevezése eddig még nem szerepelt sehol. Kérdése, hogy a 2008. 

évi gázemelés díja is belefoglaltatik a cég hődíj emelésének a számításába? 

 

Reményi András a VSZ Zrt. munkatársa: válaszol a feltett kérdésekre. Elmondja, hogy azért kell 

emelni a díjat, mert az adatok rosszul lettek meghatározva a tavalyi évben. A teljesítménydíj a 

gáz alapdíja. A 2008. évi gázáremelés díja is belefoglaltatik a cég hődíj emelésének a 

számításába. Az energia adót csak a közületek fizetik a lakosságnak nem kell megfizetnie. 

 

Radványi G. Levente képviselő: kérdése, hogy helyileg hol került kiszámolásra, hogy a fűtőmű 

0,34 GJ-t használ egy köbméter melegvízhez? 

 

Szebeni Lajos a Püspökmajori Baráti Kör elnöke: a távhő díjnál korrekt elképzelésnek tartja a 

4%-os emelést. A melegvíz díj emelésével nem ért egyet. Ismerteti szakvéleményét. A 11%-os 

melegvíz díjemelést elfogadhatónak tartaná. 

 

Kun Csaba alpolgármester: kérése Szebeni Lajoshoz, hogy írja meg szakvéleményét és küldje el 

a VSZ Zrt. és az Önkormányzat részére. 

 

Reményi András a VSZ Zrt. munkatársa: felhívja a figyelmet, hogy a gáz ára január 1-től 

emelkedni fog. Célszerűnek tartaná a hődíj emelésre vonatkozó adatok jelenlegi elfogadását és a 

januári érvényesítését. Kérdése, ha csak februárban lesz érvényesítve a hődíj emelése, akkor az 

egyhavi kimaradást ki fogja megfizetni a VSZ Zrt.-nek? 

 

Kun Csaba alpolgármester: felhívja a figyelmet, hogy a cégnek azon is el kellett volna 

gondolkodnia, hogy mikor nyújtják be a kérésüket, mivel a képviselő-testület addig nem tud 

dönteni, míg a minisztériumból nem érkezik meg a szakvélemény. 

 

Reményi András a VSZ Zrt. munkatársa: véleménye szerint nem kell a minisztériumi döntés a 

hődíj emelés elfogadásához. Amikor a kormányrendeletet megkapta, december 5-én, még aznap 

leadta a cég javaslatát. 

 

Kun Csaba alpolgármester: Csak abban az esetben tud dönteni a képviselő-testület, ha az 

engedélyező hatóság véleménye megérkezett. 

 

dr. Molnár Ildikó jegyző: a levél december 10-én került az önkormányzat központi iktatójába,  

ezért semmilyen módon nem készülhetett el, a december 11-i képviselő-testületi ülésre. Az anyag 

haladéktalanul el lett küldve véleményezésre, ami az önkormányzatra nézve kötelező feladat,  

törvény is előírja. A vélemények nélkül nem lehet döntést hoznia a képviselő-testületnek. Úgy 

gondolja, hogy a szakbizottságoknak alaposan át kell gondolni, hogy megfelelőnek tartják-e a 

szakmai előkészítést és indokoltnak tartják-e az emelés mértékét. 

 

képviselő: Ügyrendi javaslatában jelzi, hogy a képviselő-testület nem 

határozatképes. 

 

Kun Csaba alpolgármester: megköszöni az észrevételt, kéri a képviselő-testület tagjait, hogy ne 

hagyják el az üléstermet a kevés létszám miatt. 
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Horváth Győző képviselő: kérdése, hogy megérkezett-e már a minisztériumból a vélemény, 

valamint kérése, hogy Szebeni Lajos vegyen részt a januári képviselő-testület ülésén és a 

előterjesztés kidolgozásában. 
 

dr. Molnár Ildikó jegyző: nem érkezett meg a minisztériumi vélemény. A vélemény 

megküldésére az alapdíj tekintetében 20, a hődíj tekintetében 5 nap áll rendelkezésére. Úgy 

gondolja, hogy január első felében fog megérkezni az anyag. 
 

Reményi András a VSZ Zrt. munkatársa: van-e arra lehetőség, hogy ha januárban dönt a 

képviselő-testület, akkor január 1-től lesz érvényes a hődíj? 
 

Kun Csaba alpolgármester: a január 22-i ülésén dönt a képviselő-testület. Kéri a vita lezárását. 
 

7. Tájékoztató a városüzemeltetési feladatok ellátásáról 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 
 

Kun Csaba alpolgármester: ismerteti a tájékoztatót. Kérdése Lindmayer Eszterhez, hogy van-e 

konkrét elképzelése a cégnek a városüzemeltetési feladatok átvételére vonatkozóan? 

 

Lindmayer Eszter cégvezető: elmondja, hogy, felkészületlenül éri a kérdés. Erre, érdemben nem 

tud most válaszolni. A következő képviselő-testületi ülésre ígéri az anyagot.  
 

Radványi G. Levente képviselő: elmondja véleményét a hivatal létszámának leépítésével 

kapcsolatban. Úgy gondolja, hogy konkrétabb tájékoztatóra, előterjesztésre van szükség a döntés 

meghozatala érdekében. 
 

dr. Molnár Ildikó jegyző: reagál az előző hozzászólásra. 
 

Radványi G. Levente képviselő: megköszöni dr. Molnár Ildikó jegyző válaszát. 
 

Kun Csaba alpolgármester: lezárja a vitát. Megköszöni a VSZ Zrt. képviselőinek a megjelenést.  
 

8. Tájékoztató a Liliom 20 Kft. ingatlancsere ajánlatáról 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 
 

Kun Csaba alpolgármester: ismerteti a tájékoztatót. 

Kérdés, hozzászólás nem lévén megállapítja, hogy a képviselő-testület a tájékoztatót tudomásul 

vette. 
 

9. Egyebek 
 

 képviselő: a kiosztott anyagát kéri, hogy nézzék át az következő ülésre. 
 

Kun Csaba alpolgármester: további hozzászólás nem lévén a megköszöni a részvételt. Az ülést 

17.37 órakor bezárja. 

 

   K.m.f. 

dr. Dietz Ferenc                                                                                     dr. Molnár Ildikó  

   polgármester                                                                                                   jegyző 
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