
Szám: 3/2007. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2007. február 13-án (kedden) 09.00 órai kezdettel tartott  üléséről 

 

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

György, Fülöp Zsolt, Gulyás József, Hajdu Gábor, Hidegkuti 

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

Levente, Trenka István és  Zakar Ágnes képviselők  

 

Távol vannak:  Dicső Zoltán, dr. Dragon Pál, dr.Pázmány Annamária, Tolonics 

Gyula, Simonyi György képviselők. 

  

Hivatalból jelen 

van az ülésen:  dr. Molnár Ildikó jegyző, Szabó Géza aljegyző 

  

Tanácskozási joggal 

jelen van az ülésen:   Alföldiné Petényi Zsuzsanna főépítész, Bíró Nóra személyügyi 

referens, dr. Dóka Zsolt jogtanácsos,  dr. Gerendás Gábor 

irodavezető, dr. Kirchhof Attila jogi, egészségügyi és minőségügyi 

referens,  Marosi Imréné irodavezető, dr. Pozsonyi  Szilvia jegyzői 

referens, Puhl Márta irodavezető, Szűcs Imréné irodavezető  

Tanácskozási joggal meghívottak 

1-2-3-4 napirendi pontokhoz:   Medveczky Imre cégvezető 

      Szegő András igazgatóság tag 

 

3. napirendi ponthoz:    Juhászi Attila tü alezredes 

Jámbor Ferenc tü főhadnagy 

 8. napirendi ponthoz:   Molnár Zsolt polgármester (Sigetmonostor) 

 

9. napirendi ponthoz:    Eredics Gábor (Vujicsics együttes vez.) 

 

11. napirendi ponthoz:   Háromszéki Gyula pályázó 

 

17. napirendi ponthoz:   Frigyesi András pályázó 

      Kriaszter Attila pályázó 

      Tereh István pályázó 

 

21. napirendi ponthoz:    Maholányi Pál 

  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: 9.19 órakor megnyitja a Képviselő-testület ülését és 

próbaszavazást kér.  
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Szavazás eredménye 

 

#: 1991   Száma: 2007.02.13/0/0/ 

Ideje: 2007.febr..13 09:20 

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 10 76,92 55,55 

Nem 3 23,08 16,67 

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 - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Fülöp Zsolt KVEUB elnök Igen - 

Gulyás József Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Hajdu Gábor Nem - 

Horváth Győző SzEB elnök Nem - 

Trenka István Nem - 

Dicső Zoltán Távol - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

Simonyi György Távol - 

Tolonics Gyula Távol - 

 

 

Kiss Károly képviselő: indítványozza, hogy a 2. napirendi pontot a Cégvezető úr 

megérkezése után tárgyalják.  

 

Gulyás József képviselő: a 17. napirendi pontot javasolja levenni napirendről és a pályázatot 

eredménytelennek nyilvánítani.  

 

Magyar Judit képviselő: most kapta az információt, hogy Medveczky Imre cégvezető úr nem 

tud részt venni az ülésen, helyette Torma Péter úr kér értesítést a napirendi pont tárgyalása 

előtt fél órával.  
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Dicső Zoltán, dr. Dragon Pál és Tolonics Gyula képviselők 09.25 órakor 

megérkeznek az ülésterembe, a jelenlévő képviselők száma 16 fő.  
 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri szavazzanak a 4 darab sürgősségi indítvány napirendre 

vételéről.  

 

Az első sürgősségi indítvány, melynek címe: az árvízvédelmi töltés és kerékpárút építése 

során a honvédségi területen előállt nehézségekről. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1992   Száma: 2007.02.13/0/0/ 

Ideje: 2007.febr..13 09:27 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elfogadva 

Minősített 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 - 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt KVEUB elnök Igen - 

Gulyás József 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 - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

Simonyi György Távol - 
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Dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri szavazzanak a második sürgősségi indítványról, 

melynek címe: „Szentendrei” név használatának engedélyezéséről. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1993   Száma: 2007.02.13/0/0/ 

Ideje: 2007.febr..13 09:27 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elfogadva 

Minősített 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 - 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt KVEUB elnök Igen - 

Gulyás József 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 - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

Simonyi György Távol - 

 

 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri szavazzanak a harmadik sürgősségi napirendi pontról, 

melynek címe: „Szentendre” név használatának engedélyezéséről. 
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Szavazás eredménye 

 

#: 1994   Száma: 2007.02.13/0/0/ 

Ideje: 2007.febr..13 09:27 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elfogadva 

Minősített 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 - 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt KVEUB elnök Igen - 

Gulyás József 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 - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

Simonyi György Távol - 

 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri szavazzanak a negyedik sürgősségi indítványról, 

melynek címe: a Projekt Előkészítő Alap (PEA4) keretében történő pályázat benyújtásáról.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1995   Száma: 2007.02.13/0/0/ 

Ideje: 2007.febr..13 09:28 

Típusa: Nyílt 
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Rendelet; Elfogadva 

Minősített 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 - 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt KVEUB elnök Igen - 

Gulyás József 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 - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

Simonyi György Távol - 

 

 

 

dr. Pázmány Annamária 9.28 órakor megérkezik az ülésterembe, a képviselők száma 17 fő. 

 

 

Dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri szavazzanak Gulyás József képviselő indítványáról, 

mely szerint a 17. előterjesztést leveszik napirendről. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1996   Száma: 2007.02.13/0/0/ 

Ideje: 2007.febr..13 09:28 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elutasítva 

Minősített szavazás 
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Tárgya:  

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 2 11,76 11,11 

Nem 12 70,59 66,66 

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: 

 

 

Gulyás József Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

Dicső Zoltán Nem - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Nem - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Nem - 

Fülöp Zsolt KVEUB elnök Nem - 

Hajdu Gábor Nem - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Nem - 

Horváth Győző SzEB elnök Nem - 

Kiss Károly Nem - 

Kun Csaba alpolgármester Nem - 

dr. Pázmány Annamária Nem - 

Tolonics Gyula Nem - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Nem - 

Benkovits György Tart. - 

Radványi G. Levente Tart. - 

Trenka István Tart. - 

Simonyi György Távol - 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri egybe szavazzanak a napirendi pontok elfogadásáról. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1997   Száma: 2007.02.13/0/0/ 

Ideje: 2007.febr..13 09:29 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
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Igen 16 94,12 88,88 

Nem 1 5,88 5,56 

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 - 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt KVEUB 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 - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Gulyás József Nem - 

Simonyi György Távol - 

 

 

  

 

Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

Horváth Győző képviselő: a Pap-szigettel kapcsolatos megbeszélésről tesz fel kérdést. 

Elmondja még, hogy a TÖOSZ polgármesterek fóruma dr. Dietz Ferencet választotta meg 

Pest Megye elnökének. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: válaszában elmondja, hogy a Pap-szigettel kapcsolatban ismét 

befektető csoporttal tárgyalt.  

 

Magyar Judit képviselő: kérdéseket tesz fel a temető, valamint a Caprice Kft igazgatójával 

történt megbeszélésekről, valamint a Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Tanács ülésén 

elhangzottakról.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: beszámol a megbeszélésekről.  
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Zakar Ágnes népviselő: az Utcai Segítőszolgálat vezetőjével folytatott megbeszélésről tesz 

fel kérdést. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: válaszában elmondja, hogy a hajléktalanok elhelyezésével és 

segítésével kapcsolatban tartott megbeszélést.  

 

dr. Pázmány Annamária képviselő: kiegészíti a Polgármester Úr beszámolóját, ismerteti a 

segítőszolgálat munkáját.  

 

Radványi G. Levente képviselő: kérdése, hogy ki szervezte a BKV-bérletek emelése miatt 

tartott demonstrációt, valamint kifogásolja, hogy azt egy köztisztviselő publikálta a 

Szentendre és Vidéke c. újságban. Azt is megengedhetetlennek tartja, hogy ugyanebben az 

újságban az jelent meg, hogy a tűzoltóparancsnokot ismét megbízzák a feladatainak 

ellátásával. Kifogást emel továbbá a Szentendrei Tükör újság 9. oldalán található cikkel 

kapcsolatban, és kéri, hogy határolódjanak el ennek szellemétől.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a BKV bérletekkel kapcsolatos kérdésre válaszolva elmondja, 

hogy ez kistérségi érdekvédelmi megmozdulás volt - a 13 kistérségi polgármesterekkel együtt, 

továbbá ismerteti a BKV-val történt tárgyalások részleteit. A többi felvetésre az Egyebekben 

fog válaszolni, mivel nem a napirendhez kapcsolódik.  

Több kérdés nem lévén, kéri szavazzanak a határozati javaslatról.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1998   Száma: 2007.02.13/0/0/ 

Ideje: 2007.febr..13 09:51 

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű 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 - 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt KVEUB elnök Igen - 

Gulyás József Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 
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Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Simonyi György Távol - 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

29/2007. (II. 13.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a lejárt határidejű 

önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló jelentést azzal, hogy a: 

 

1.  171/2006. (VI. 13.) Kt. sz. határozat, 

     180/2006. (VII. 25.) Kt. sz. határozat, 

     261/2006. (X. 24.) Kt. sz. határozat, 

     288/2006. (XI. 28.) Kt. sz.  határozat, 

     294/2006. (XI. 28.), és 327/2006. (XII. 12.) Kt. sz.. határozat, 

     306/2006. (XI. 28.) Kt. sz. határozat, 

     319/2006. (XII. 12.) Kt sz. határozat, 

     333/2006. (XII. 12.) Kt. sz. határozatokra adott jelentést elfogadja, 

 

2.  és az alábbi határozatok határidejét meghosszabbítja úgy, hogy a: 

103/2006. (IV. 25.) Kt. sz. határozat, és 224/2006. (IX. 12.) Kt. sz. határozat határidejét 

2007.   március 31., 

    104/2006. (IX. 25.) Kt. sz. határozat határidejét folyamatos, beszámolásra: 2007. február 

28., 

    174/2006. (VI.13.) Kt. sz. határozat határidejét 2007. március 31.,   

    27/2007. (I. 16.) Kt. sz. határozat határidejét: folyamatos 

    28/2007. (I. 16.) Kt. sz. határozat határidejét: folyamatos, 2007. február 28-ára módosítja. 

   

Utasítja a Jegyzőt, hogy a határozatok végrehajtását kísérje figyelemmel, valamint a 

Polgármestert, hogy a tett intézkedésekről számoljon be. 

 

 

 

1. Sürgősségi indítvány az árvízvédelmi töltés és kerékpárút építése során a 

honvédségi területen előállt nehézségekről 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ismerteti az előterjesztést.  
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Fülöp Zsolt képviselő: javasolja jelezni  a Honvédségnek - levél formájában - Szentendre 

Város pozitív hozzáállását kérve hasonló esetben az ő rugalmasságukat. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: válaszol az észrevételre.  

 

Kun Csaba alpolgármester: kiegészíti a Polgármester úr válaszát. Módosító javaslata, hogy a 

határozati javaslat 1. pontjában a beruházás a forráshiányos oszlopban kerüljön kimutatásra.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a módosító javaslatot befogadja.  

 

Radványi G. Levente polgármester: a munkával kapcsolatos észrevételeiről, problémákról 

szól. Véleménye szerint az okozza a legtöbb problémát, hogy a sürgősség miatt a 

telekrendezés még nem történt meg. Javasolja, hogy a kivitelező tűzzön ki minden vonalat és 

a Földhivatalnál ez kerüljön rögzítésre.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: indítványozza, hogy a Városüzemeltetési, Környezet- és 

Műemlékvédelmi Bizottság  egy rendkívüli ülés keretében hallgassa meg a két vállalkozót, 

hogy melyek voltak korábban azok – az írásban nem rögzített – megállapodások, hogy 

előbbre jussanak a kérdésben. Kéri szavazzanak a határozati javaslatról. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1999   Száma: 2007.02.13/1/0/ 

Ideje: 2007.febr..13 10:02 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elfogadva 

Minősített 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 - 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt KVEUB elnök Igen - 

Gulyás József Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 
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Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Simonyi György Távol - 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

30/2007. (II. 13.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

 

1. az Euro-VELO hálózat fejlesztése – Szentendre, Dunaparti panoráma kerékpárút 

építése elnevezésű beruházás ÁFA-kulcs változásból adódó megtakarítás összege - 

bruttó 10.858.490 Ft - a 2007. évi költségvetési rendelet  forráshiányos oszlopában 

kerüljön kimutatásra, hogy a honvédség területén felmerült újabb problémák 

megoldásra kerülhessenek. 

 

Felelős:  Polgármester, Jegyző 

Határidő:  azonnal 

 

2. felkéri a Polgármestert, hogy a ROP Irányító Hatóság felé (a VÁTI Kht. 

Közreműködésével) méltányossági kérelmet nyújtson be a többlet kiadások 

fedezésére.  

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2007. február 26. 

 

 

 

 

3. felkéri a Polgármestert, hogy a beruházás befejeztével a Tervezővel szemben a 

tervezési hibákból adódó többlet kiadások megtérítését kezdeményezze.  

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő: 2007. június 30.  

 

 

 

10.02 órától a tárgyalás zárt ülésen folytatódik, melyről külön jegyzőkönyv 

készül.  
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10.06 órától nyílt ülésen folytatódik a tanácskozás, a képviselők száma 17 

fő.  
 

 

4. Sürgősségi indítvány a Projekt Előkészítő Alap (PEA4) keretében történő 

pályázat benyújtásáról 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ismerteti az előterjesztést.  

 

Gulyás József képviselő: kérdése, hogy milyen projekt előkészítésére pályázik az 

Önkormányzat.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a már korábban elfogadott vezérprojektek közül fogják 

kiválasztani azt az egyet, amely a feltételeknek megfelel.  

 

Gulyás József képviselő: ha jól érti, akkor ez egy biankó felhatalmazás. Kérdése, hogy van-e 

lehetőség, hogy a testület döntsön a kiválasztásról.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: válaszában elmondja, hogy szakmai szempontok szerint fog a 

Hivatal javaslatot tenni és ezek közül kerül kiválasztásra, hogy melyiket adják be a pályázatra.   

 

Hidegkuti Gergely Városüzemeltetési, Környezet- és Műemlékvédelmi Bizottság elnöke: 

elmondja, hogy a KMROP (Közép-Magyarországi Regionális Operatív Program) anyaga még 

nem áll rendelkezésre. Kéri Gulyás József képviselő urat járjon közbe, hogy ezekről az 

információkról minél előbb tudomást szerezzenek, mert tudomása szerint már márciusi 

beadási határidők is lesznek a kiírásban.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: elmondja, hogy az előkészítésben nagy csúszások vannak. 

Több fórumon tárgyalják az anyagot, és a hét során már egy-két téma elfogadásra kerül.  

 

Gulyás József képviselő: felajánlja segítségét. Véleménye szerint az eddig előkészített 

pályázatok nem megfelelőek egy PEA pályázat beadásához. Fontosnak tartja, hogy legyenek 

kellően előkészített pályázatok. El kell dönteni, hogy melyek azok a nagy projektek, amivel a 

város részt kíván venni a PEA pályázaton, melyről felelősségteljes döntést kell hozni a 

képviselő-testületnek.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: felsorol néhány olyan dolgot, amelyben konzorciumként 

közreműködik a város. Hivatalon belül kijelölték a felelősöket, akik azon dolgoznak, hogy az 

anyagok készen legyenek és benyújtásra kerülhessenek. A nagy gondot viszont az önerő 

biztosítására a forráshiány jelenti, így év közben többször lesz szükség a költségvetés 

módosítására. A PEA pályázatra esélyesnek tartja a Pap-sziget valamint az Intermodial 

csomópont kialakítását – viszont pályázni csak egyre van lehetőség.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: javasolja, hogy a 12 kiemelt témából próbáljanak összevonni témákat, 

mert vannak olyanok, amelyek – akár 3-4 is - egymásra építhetők.  
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dr. Dietz Ferenc polgármester: az akciótervben külön – Budapestre, Pest megyére - ki van 

választva köztereknek, városközpontok megújítása. Így Szentendrén az óváros megújítása, 

melyhez kapcsolni lehet a Duna korzó megújítását, valamint a Templomdomb újjáépítését. Az 

ilyen – lépcsőzetesen kapcsolódó pályázatokat – az EU is jobban támogatja. A határidővel 

kell óvatosan bánni, mert az sem jó, ha túl nagy a pályázat, mert 2 éven belül meg kell 

valósítani.  

 

Radványi G. Levente képviselő: nem tartja helyesnek, hogy a testület döntési jogokat ad ki a 

kezéből. Az előzőekben említett vezérprojektek még csak ötletek, azokkal még nem lehet 

pályázni. Nincs mögöttük tárgyszerű folyamatleírás, hogy mielőtt tudjon a város pályázni.  

Javasolja, hogy az EU referens állítsa össze azoknak a projekteknek a listáját, amelyek már 

úgy állnak, hogy azok továbbvihetők, beadásra előkészíthetők.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: elmondja, hogy a bizottság korábban kapott tájékoztatást 

arról, hogyan történik az előkészítettség – és ez folyamatosan történik. Javasolja, hogy ha a 

Hivatal szakértői kiválasztották  a PEA-ra alkalmas pályázatot, tartsanak egy politikai 

egyeztetést erről.  

 

Gulyás József képviselő: ez nem bizalmi kérdés, hanem a választott testület felelőssége. 

Milliárdos kérdésről van szó, hogy merre haladjon Szentendre, és milyen stratégiai céljai 

vannak. Egy projektre van lehetőség, hogy nyerjünk forrást, azt jól előkészítsük, a tervezési 

folyamatot olyan fázisba juttassuk, hogy legyen egy benyújtható pályázatunk. Ez a döntés a 

testülettől nem vonható el.   

 

 

Trenka István képviselő: elmondja, hogy kizárólag a város érdekében támogat minden olyan 

pályázatot, amely a fejlődést szolgálja. Az idő rövidsége miatt – meg lehetne határozni akár 

egy hármas dolgot, amelyből lehet választani.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: két kulcspozíciójú téma van - az óváros rekonstrukciója és a HÉV-

állomás környékének kialakítása – melyek az elsődlegesek és ezekre építhető még 3-4 Egyéb 

kérdés, észrevétel nem lévén, kéri szavazzanak a határozati javaslatról. .  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: mindez komoly szakmai előkészítő munkát igényel. Meg kell 

vizsgálni, hogy melyik felel meg a PEA kiírásának, végig kell elemezni mind a 12 projektet.  

 

Gulyás József képviselő: ha a hivatali munka eljut abba a stádiumba, hogy dönteni lehet, 

akkor hívják össze – akár rendkívüli ülésre – a képviselőket és döntsenek.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: a belváros rekonstrukciójára és a HÉV-állomás környékére illenek a 

fejlesztési elképzelések. Ha ennek a két gócnak a megoldásában egyetértenek, akkor nem 

szükséges még egyszer ülést tartani.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: összefoglalja a módosító javaslatot, mely szerint a 2. pont a 

következők szerint módosul: „felhatalmazza a Polgármestert az 1. pontban meghatározott, 

megfelelő előkészítettséggel rendelkező pályázatot terjessze a Képviselő-testület elé”. 

 

Radványi G. Levente képviselő: egyetért a határozati javaslattal 

 

Hidegkuti Gergely képviselő: minden pályázathoz támogatásáról biztosít.  
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dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri szavazzanak a határozati javaslatról.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2002   Száma: 2007.02.13/4/0/ 

Ideje: 2007.febr..13 10:33 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elfogadva 

Minősített 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 - 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt KVEUB elnök Igen - 

Gulyás József 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 - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Simonyi György Távol - 

 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

33/2007. (II. 13.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

 

1. pályázatot kíván benyújtani a Közép Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanácshoz 
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a 4. Projekt Előkészítő Alap (PEA4) keretében a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség és a 

regionális Fejlesztési Tanács által az Új Magyarország Fejlesztési Terv operatív 

programjainak megvalósítását szolgáló projekt előkészítése érdekében; 

2. felhatalmazza a Polgármestert az 1. pontban meghatározott, megfelelő 

előkészítettséggel rendelkező pályázatot terjessze a Képviselő-testület elé; 

3. A pályázat benyújtásához szükséges 10 %-os önerőt költségvetéséből biztosítja, 

legfeljebb 4.000.000 Ft összeghatárig.  

4. sikeres pályázat esetén az 1. pontban meghatározott pályázat megvalósítása érdekében, 

a pályázat céljának megfelelő, szolgáltatás megrendelésre irányuló közbeszerzési 

eljárást indít, amelynek lebonyolítására a Közbeszerzési Munkacsoportot kéri fel a 

hatályos közbeszerzési szabályzat alapján; 

5. a 4. pontban meghatározott közbeszerzési eljárást (eljárásokat) az Önkormányzat 

2007. évi összesített közbeszerzési tervében szerepelteti; 

6. felhatalmazza a Polgármestert,hogy a közbeszerzési szabályzat alapján a 4-5. pontban 

meghatározott közbeszerzési eljárás nyertesével a szerződést kösse meg. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 1-3. pont: 2007. február 28. 

  4-6. pont: a közbeszerzési eljárás lefolytatásától függően 

 

  

 

5. Előterjesztés a Városi Szolgáltató Zrt. Felügyelő Bizottsága ügyrendjének 

jóváhagyásáról 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ismerteti, hogy az előterjesztést a Jogi, Igazgatási és Ügyrendi 

Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja.  

 

Szegő András Felügyelő Bizottság elnöke: elmondja, hogy a javaslatokat átvezették, 

átdolgozták az anyagban. Kéri a Képviselő-testületet, hogy az anyagot fogadja el.  

 

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

határozati javaslatról. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2003   Száma: 2007.02.13/5/0/ 

Ideje: 2007.febr..13 10:36 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elfogadva 

Minősített 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 
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Nem szavazott 0   0,00 

Távol 1   5,56 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Benkovits György Igen - 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt KVEUB elnök Igen - 

Gulyás József 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 - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Simonyi György Távol - 

 

 

 

 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

34/2007. (II. 13.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testület jóváhagyja a VSZ Zrt. Felügyelő 

Bizottságának ügyrendjét, mely a határozati javaslat mellékletét képezi. 
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A Városi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Felügyelő 

Bizottságának ügyrendje1 
 

 

A jelen ügyrend célja, hogy meghatározza a Városi Szolgáltató Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság Felügyelő Bizottságának hatáskörére, szervezetére és működésére, 

tagjainak jogaira és kötelezettségeire vonatkozó alapvető szabályokat. A Felügyelő Bizottság 

a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.), a részvény- társaság alapító 

okirata, valamint a jelen ügyrend szerint működik. 

 

Az Felügyelő Bizottság létrehozása és a felügyelő bizottsági tagság 

 

1. A Felügyelő Bizottság három tagból áll. 

 

2.  A Felügyelő Bizottság tagja csak természetes személy lehet. Nem választható a Felügyelő 

Bizottság tagjává: 

 akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztésre ítéltek, 

amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; 

 akit a részvénytársaság tevékenységi körében szereplő valamely foglalkozástól 

eltiltottak, az ítélet hatálya alatt; 

 a részvénytársaság vezető tisztségviselője, annak közeli hozzátartozója ( Ptk. 

685. §.b) pontja;) valamint élettársa;  

 a részvénytársaság könyvvizsgálója; 

 a részvénytársaság munkavállalója, kivéve a munkavállalók érdekképviseletét; 

 az, aki a részvénytársasággal azonos tevékenységet is folytató más gazdálkodó 

szervezetben vezető tisztségviselő, kivéve, ha ezt az érintette gazdasági 

társaság társasági szerződése lehetővé teszi vagy a gazdasági társaság legfőbb 

szerve ehhez hozzájárult; 

 

3.  A Felügyelő Bizottság tagjait a társaság legfőbb szerve választja és hívja vissza.2 

 

4. A Felügyelő Bizottsági tagság az e tisztségre megválasztott személy által történő írásbeli 

elfogadással jön létre. A felügyelő bizottsági taggá megválasztott személy a tisztség 

elfogadásától számított 15 napon belül írásban tájékoztatni köteles azokat a gazdasági 

társaságokat, amelyeknél már felügyelő bizottsági tag. 

 

5.  A felügyelő bizottsági tagság négy évre szól. A felügyelő bizottság tagjai újra 

választhatóak. 

                                                 
1 Az ügyrendet a Felügyelő Bizottság 2007. január 12-én megtartott ülésén fogadta el. 
2
A felügyelő bizottság tagjai a jelen ügyrend módosítás és egységes szerkezetbe foglalás időpontjában, az alapító 

határozata alapján: Szegő András elnök, dr. Drobilisch Erzsébet és Hargitay László  tagok.  
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6. Megszűnik a felügyelő bizottsági tagság: 

 a megbízatás időtartamának a lejártával; 

 visszahívással (amelyre bármikor sor kerülhet); 

 a tag által történő lemondással; 

 törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével; 

 elhalálozással; 

 külön törvényben meghatározott esetekben. 

 

A megüresedett felügyelő bizottsági hely betöltéséről a társaság legfőbb szerve dönt. 

 

Amennyiben a Felügyelő Bizottság létszáma bármely okból az alapító okiratban, illetve az 1. 

pontban megjelölt létszám alá, csökken, a cégvezető vagy az igazgatóság haladéktalanul 3 

(három) munkanapon belül köteles összehívni a részvénytársaság legfőbb szervét a Felügyelő 

Bizottság létszámának a kiegészítése érdekében. 

 

A Felügyelő Bizottság feladata és hatásköre 

 

 

7. A Felügyelő Bizottság a társaság legfőbb szervétől kapott megbízás alapján ellenőrzi a 

részvénytársaság ügyvezetését (igazgatóságát, cégvezetőjét). 

 

A Felügyelő Bizottság: 

a) gondoskodik arról, hogy a társaság rendelkezzék az eredményes működését 

biztosító átfogó ellenőrzési rendszerrel; 

b) az igazgatóság tagjaitól (cégvezetőtől), illetve a részvénytársaság vezető állású 

munkavállalóitól felvilágosítást vagy jelentést kérhet; 

c) a részvénytársaság könyveit és iratait megvizsgálhatja, illetve szakértővel 

megvizsgáltathatja; megvizsgálja a társaság legfőbb szervének napirendjén 

szereplő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan 

előterjesztést, amely annak kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik; 

d) megvizsgálja az igazgatóság (cégvezető) által a Felügyelő Bizottság részére 

háromhavonta készített jelentést az ügyvezetés munkájáról, a társaság vagyoni 

helyzetéről és üzletpolitikájáról; 

e) írásbeli jelentést készít a társaság legfőbb szerve részére a számviteli törvény 

szerinti éves beszámolóról és az adózott eredmény fe1használásáról; 

f) összehívja a társaság legfőbb szervének rendkívüli ülését és javaslatot tesz 

annak napirendjére, amennyiben úgy ítéli meg, hogy az igazgatóság 

(cégvezető) tevékenysége jogszabályba, (alapító okiratba) ütközik, vagy 

egyébként sérti a társaság vagy a tulajdonos érdekeit, továbbá, ha az 

igazgatóság létszáma bármely okból az alapító okiratban megjelölt létszám alá 

csökken; 

g) kezdeményezheti az igazgatósági ülés összehívását, és javaslatot tehet annak 

napirendjére; 

h) javaslatot tesz a társaság legfőbb szerve számára a megválasztandó 

könyvvizsgáló személyére, biztosítja az információáramlást a könyvvizsgáló és 

a belső ellenőrzés között; 
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i) megbízza tagjait egyes ellenőrzési feladatok ellátásával, valamint megosztja 

tagjai között az egyes ellenőrzendő ügyköröket az alábbiak szerint: 

 Átfogó üzletpolitikai célkitűzések meg- valósulásának ellenőrzése; 

 pénzügyi-számviteli ellenőrzés, 

 belső ellenőrzési tevékenység irányítása és ellenőrzése; 

 az igazgatóság működése törvényességének az ellenőrzése stb.; 

j) szükség esetén kijelöli a társaság perbe1i képviseletét ellátó felügyelő 

bizottsági tagot; 

k) megállapítja saját ügyrendjét, amelyet a társaság legfőbb szerve hagy jóvá. 
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A Felügyelő Bizottság tagjainak jogai és kötelezettségei; felelősségük 

 

8. A Felügyelő Bizottság minden tagjának joga és kötelezettsége, hogy a bizottság 

munkájában részt vegyen és személyes tevékenységével aktívan, előmozdítsa a testület 

eredményes működését. A Felügyelő Bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, 

képviseletnek nincs helye. 

 

9. A Felügyelő Bizottság tagjai kötelesek ellátni a rájuk bízott ellenőrzési feladatokat, továbbá 

kötelesek részt venni a Felügyelő Bizottság ülésein. 

 

10. A Felügyelő Bizottság bármely tagja jogosult: 

a) az ülés napirendjére javaslatot tenni; 

b) az ülés összehívását kérni - írásban az ok és a cél megjelölésével a 

felügyelőbizottság elnökétől és, ha az a kérelemnek 48 órán belül nem tesz 

eleget, az ülést maga összehívni; 

c) a napirenden szereplő kérdésekben véleményt nyilvánítani; 

d) a határozatok meghozatalában (a szavazásban) részt venni; 

e) a meghozott határozattal kapcsolatos ellenvéleményének az ülés 

jegyzőkönyvébe való rögzítését kérni. 

 

11. A Felügyelő Bizottság tagjai tanácskozási (felszólalási) joggal jogosultak részt venni a 

társaság legfőbb szervének ülésén. 

 

12. A Felügyelő Bizottság tagjai jogosultak jogsértésre hivatkozással a társaság legfőbb 

szerve által hozott határozatok bírósági felülvizsgálatát kezdeményezni. 

 

13. A Felügyelő Bizottság tagjai a társaság ügyeiről szerzett értesüléseiket - tisztségük 

megszűnését követően is - üzleti titokként kötelesek megőrizni. Felelősek annak 

biztosításáért, hogy illetéktelen személyek ne férhessenek hozzá az általuk kért és részükre 

kiadott iratokhoz és adatokhoz. 

 

14. A Felügyelő Bizottság tagjai és közeli hozzátartozóik nem köthetnek a saját nevükben 

vagy a saját javukra a részvénytársaság tevékenységi körébe tartozó ügyleteket, kivéve, ha ezt 

a társasági szerződés kifejezetten megengedi. 

 

15. A Felügyelő Bizottság tagjai e tisztség ellátásáért a társaság legfőbb szerve által 

megállapított tiszteletdíjat kapják, továbbá igényt tarthatnak a feladataik ellátásával 

kapcsolatban indokoltan felmerült igazolt költségeik megtérítésére is. 

 

16. A Felügyelő Bizottság tagját e minőségében sem a munkáltatója, sem pedig a 

részvényesek nem utasíthatják. 

 

17. A Felügyelő Bizottság tagjai az ilyen tisztséget betöltő személyektől elvárható fokozott 

gondossággal kötelesek eljárni, kötelezettségeik vétkes megszegésével a társaságnak okozott 

kárért a polgári jog szabályai szerint felelnek.  A Felügyelő Bizottság tagjai korlátlanul és 

egyetemlegesen felelnek a testületi működés során a társaságnak felróhatóan okozott kárért. 

Ha a kárt a Felügyelő Bizottság határozata okozta, mentesül a felelősség alól az a felügyelő 
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bizottsági tag, aki a döntésben nem vett részt, valamint az a tag is, aki a határozat ellen 

szavazott és kérte ellenvéleményének az ülés jegyzőkönyvében való rögzítését. 
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A Felügyelő Bizottság szervezete, működése 

 

18. A Felügyelő Bizottság testületként jár el. A Felügyelő Bizottság a munkáját éves 

munkaterv alapján végzi, amelyet legkésőbb az év első felügyelő bizottsági ülésén állítanak 

össze és fogadnak el. A Felügyelő Bizottság működésével kapcsolatos költségeket - ideértve a 

külső szakértő igénybevételével kapcsolatos költségeket is - a részvénytársaság viseli. 

 

19. A Felügyelő Bizottság a tagjai sorából elnököt választ. A Felügyelő Bizottság üléseit az 

elnök hívja össze és vezeti. Az elnök gondoskodik az ülések technikai feltételeiről (beleértve 

az adminisztratív tevékenységet is). Az elnök feladata az ülések előkészítése, a testületi 

tevékenység irányítása, koordinálása, a Felügyelő Bizottság álláspontjának a képviselete a 

társaság legfőbb szerve és az igazgatóság (cégvezető) felé. Amennyiben ez szükséges, az 

elnök képviseli a Felügyelő Bizottságot harmadik személyek felé. A bizottság nevében a 

kiadmányozási jogkör az elnököt illeti meg. Az elnök akadályoztatása esetén feladatait az 

általa kijelölt felügyelő bizottsági tag látja el. 

 

20. A Felügyelő Bizottság szükség szerint, de legalább évente hat alkalommal tart ülést. Az 

ülések közötti időtartam 3 hónapnál hosszabb nem lehet. Az év első felében egy ülést olyan 

időpontban kell megtartani, hogy az legalább tizenöt nappal megelőzze a társaság számviteli 

törvény szerinti éves beszámolójának elfogadása és az adózott eredmény felhasználása 

tárgyában döntő legfőbb szerve ülésének időpontját. 

 

21. Az elnök köteles nyolc napon belül intézkedni a Felügyelő Bizottság ülésének 15 napon 

belüli időpontra való összehívásáról: 

 ha azt a Felügyelő Bizottság bármely tagja, az igazgatóság legalább két tagja (vagy a 

cégvezető), a könyvvizsgáló írásban az ok és a cél megjelölésével kéri 

 ha a legutóbbi ülés óta három hónap már eltelt, 

 ha valamely közgyűlés elé terjesztendő jelentés Felügyelő Bizottság általi 

megvizsgálása végett ez szükséges. 

 

5 (öt) munkanapon belül köteles az elnök a Felügyelő Bizottság ülésének összehívására: 

 ha az előzőleg összehívott felügyelő bizottsági ülés határozatképtelen volt (28. pont), 

 

Ha az elnök nem tesz eleget az ülés összehívása iránti kötelezettségének, az ülést a Felügyelő 

Bizottság bármely tagja összehívhatja. 

 

22. A Felügyelő Bizottság ülésére szóló írásbeli meghívó - ideértve a levél, telefax, e-mail 

vagy távirat útján a címzetthez intézett meghívást is - a kitűzött időpont előtt legalább 5 (öt) 

munkanappal kell a Felügyelő Bizottság tagjai részére eljuttatni. A meghívónak tartalmaznia 

kell az ülés helyét, idejét, napirendjét. A meghívóhoz mellékelni kell az ülés napirendjére 

kitűzött kérdésekben való határozathozatalhoz szükséges információkat tartalmazó 

előterjesztéseket, jelentéseket és egyéb anyagokat. 

 

23. A felügyelő bizottsági ülés napirendjére kell tűzni minden olyan kérdést, amelynek a 

megtárgyalását a társaság legfőbb szerve, az alapító képviselője, a Felügyelő Bizottság 

elnöke, legalább két felügyelő bizottsági tag, a könyvvizsgáló, az igazgatóság vagy annak 

legalább két tagja (illetve a cégvezető) javasolja. 
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24. Nem szabályszerűen összehívott felügyelő bizottsági ülést csak akkor lehet megtartani, 

illetve a meghívóban közölt napirenden nem szereplő kérdést csak akkor lehet megtárgyalni, 

ha az ülésen valamennyi felügyelő bizottsági tag jelen van, és az ülés megtartása, illetve a 

meghívóban nem közölt napirendi pont megtárgyalásával mindegyikük egyetért. Ezt a tényt 

az ülésről készített jegyzőkönyvben rögzíteni kell. 
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25. A Felügyelő Bizottság ülései zártak, azokon a Felügyelő Bizottság tagjain kívül csak a 

meghívottak vehetnek részt. A Felügyelő Bizottság üléseire szükség szerint meghívhatja 

a) az alapító képviselőjét, 

b) az igazgatóság elnökét (vagy a cégvezetőt), 

c) a könyvvizsgálót, 

d) a társaságnak azt az alkalmazottját, aki a napirendhez kapcsolódó előterjesztést 

készítette, 

e) az adott kérdés véleményezéséhez igénybe vett külső szakértőt. 

 

Az a)-c) pont alattiak a Felügyelő Bizottság ülésein tanácskozási joggal vehetnek részt. A 

Felügyelő Bizottság eseti jelleggel, a napirendtől függően más személyeket is meghívhat 

üléseire. Indokolt esetben a Felügyelő Bizottság határozattal elrendelheti, hogy az adott 

napirendi pont tárgyalásánál csak a Felügyelő Bizottság tagjai lehetnek jelen. 

 

26. A Felügyelő Bizottság ülésének lefolyása a következő. Az ülés megnyitását, a 

határozatképesség megállapítását és a napirend elfogadását követően az egyes napirendi 

pontokat az elfogadott sorrendben tárgyalja meg a bizottság. Egy napirendi ponton belül 

először az előterjesztés (jelentés) ismertetésére kerül sor, majd kérdések, hozzászólások, vita 

következik. Ennek alapján az elnök megfogalmazza az elhangzott határozati javaslatokat, és 

azokat egyenként szavazásra teszi fel. A szavazást követően az elnök megállapítja annak 

eredményét és ismerteti az elfogadott határozat szövegét. A tárgysorozat megtárgyalása után 

az ülést be kell rekeszteni, a jegyzőkönyvet le kell zárni. 

 

27. A Felügyelő Bizottság ülése határozatképes, ha azon mindhárom tag jelen van. Az ülés 

határozatképességét az elnök állapítja meg. Határozatképtelenség esetén az elnök 

haladéktalanul köteles az ülést 5 (öt) munkanapon belüli időpontra ismételten összehívni. 

 

28. A Felügyelő Bizottság a döntését a jelenlevő felügyelő bizottsági tagok egyszerű 

szótöbbségével hozza. Minden felügyelő bizottsági tagot egy szavazat illet meg.  A szavazás 

nyílt. Titkos szavazás alkalmazásáról esetenként dönt a testület. 

 

29. Az ülésről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyv felvétele történhet kézírással 

vagy hangrögzítéssel. A jegyzőkönyvet, az ülést követő nyolc napon be1ül gépírásos 

formában e1 kell készíteni, és azt meg kell küldeni minden felügyelő bizottsági tag, valamint 

a 26. a), b), c) pont szerinti meghívottak részére.  A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az ülés 

helyét, időpontját, a megjelentek nevét a részvételi jogosultságuk feltüntetésével, a napirendi 

pontokat, a tárgyalt ügyekben felszólalók nevét és a felszólalások rövid lényegét, az 

elhangzott határozati javaslatokat, a szavazás arányát és eredményét, a meghozott 

határozatokat, valamint - erre irányuló igény esetén - a határozathozatalt követően is 

fenntartott esetleges kisebbségi, illetőleg külön véleményeket. A jegyzőkönyvet az elnök és a 

jegyzőkönyvvezető írja alá. A jegyzőkönyvhöz - erre irányuló igény esetén - a kisebbségi 

vagy külön véleményt írásban csatolni kell. A jegyzőkönyvből szükség esetén kivonatot kell 

készíteni. A kivonatot az elnök írja alá. 

 

30. A Felügyelő Bizottság döntéseit, állásfoglalásait határozati formában hozza. A 

határozatokat évenként arab számmal folyamatos számozással kell ellátni (pl.  1/2007. sz. 

határozat, 2/2007. sz. határozat, stb.). A határozat tartalmától függően fel kell tüntetni a 

teljesítési határidőt és a végrehajtásért felelős személy nevét. A Felügyelő Bizottság által 
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hozott határozatokat a meghozott  döntések  időrendi sorrendjének megfelelően, a határozatok 

könyvében kell vezetni, illetve a társaság legfőbb szervének – kivonati formában – meg kell 

küldeni.   



 

 

 

28 

 

31. Az ülések iratanyagát ülésenkénti elkülönítésben kell tárolni. Az ügyirat kezelésért a 

Felügyelő Bizottság elnöke felelős. A Felügyelő Bizottság tagjai korlátozás nélkül jogosultak 

betekinteni a bizottság ügyirataiba. 

 

 

 

 Záradék 

 

1. A jelen ügyrendet a Városi Szolgáltató Z. Részvénytársaság Felügyelő Bizottsága a 2007. 

január    12-én megtartott ülésén, mint a Felügyelő Bizottság 1/2007. számú határozatát 

fogadta el. 

2. A 2005. október 24. napján elfogadott ügyrend hatályát veszti. 

 

Szentendre, 2007. január 12-én 

 

 

Szegő András 

    a Felügyelő Bizottság elnöke 

 

 

 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat képviselő testülete, mint a Városi Szolgáltató Zrt. 

tulajdonosi jogokat gyakorló testülete a fenti ügyrendet a   2007. február 13-i ülésén 

megtárgyalta és a Gt. 34. §-ának (4) bekezdése alapján a  34/2007. (II.13.) sz. határozatával 

jóváhagyta 

 

 

 

 

 

6. Előterjesztés a 319/2006. (XII.12.) Képviselő-testület. sz. határozata alapján 

Szentendre Város közparkolóinak üzemeltetésével kapcsolatosan kiküldött 

megkeresésekre beérkezett ajánlatokról 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ismerteti az előterjesztést. 

 

Hidegkuti Gergely Városüzemeltetési, Környezet- és Műemlékvédelmi Bizottság elnöke: 

ismerteti a bizottság véleményét, mely szerint a Városüzemeltetési Zrt-vel lenne a legjobb 

döntés végeztetni a feladatot. Javasolják továbbá, hogy szakértőként vonják be az ajánlattevő 

cégeket azokon a területeken, amelyek problémákat jelentenek, valamint azt, hogy központi 

nyilvántartással működjön a parkoltatás. 

 

Magyar Judit Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elnöke: kérdése: a Bartex Rt-vel hogy áll a 

per, valamint az, hogy a Dunakorzó lezárása megvalósítható-e. Nem tartja jónak, hogy a 
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VSzZrt a kertészet eladásából szeretné a feladatot megoldani, azt inkább a pályázati önrész 

biztosítására kellene fordítani. Szakmailag nem tartja elég felkészültnek a Zrt-t a feladatra.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: válaszában elmondja, hogy a per folyamatban van. Javasolja, 

hogy zárt ülésen folytassák a tárgyalást, melyen dr. Dóka Zsolt jogász részletes tájékoztatást 

ad a perről. Kéri szavazzanak a zárt ülés elrendeléséről.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2004   Száma: 2007.02.13/6/0/ 

Ideje: 2007.febr..13 10:43 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elfogadva 

Minősített 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 - 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt KVEUB elnök Igen - 

Gulyás József Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Hajdu Gábor Távol - 

Simonyi György Távol - 

 

 

10.43 órától zárt ülésen folytatódik a tanácskozás, melyről külön jegyzőkönyv 

készül.  
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10.52 órától nyílt ülésen folytatódik a tanácskozás, a képviselők száma 17 fő.  
 

 

Kun Csaba alpolgármester: előző képviselői kérdésekre válaszolva elmondja, hogy a 

kertészet eladásából származó pénzből 50 MFt be van tervezve a költségvetésbe, és 30 MFt 

marad a VSzZrt-nél, melyből az ingatlan rendezésével kapcsolatos költségeket kell fedezni. 

Véleménye szerint a VSzZrt pályázata kellően előkészített, több éves rálátásuk van a 

parkolásra. Az ütemterv szerint az év második felében beindulhat az új parkolás. Az „A” 

változatot a bizottságok is támogatták, kéri döntsenek az előterjesztésről, ne halogassák.   

 

Fülöp Zsolt Költségvetési, Vagyongazdálkodási és EU Bizottság elnöke: ismerteti a bizottság 

döntését, mely szerint az „A” változat elfogadását javasolja. A kertészetből befolyó teljes 

összeget vonják el az Önkormányzat és a fennmaradó 30 Mft-ot a pályázati önrész 

megemelésére fordítsa. Indokként elmondja, hogy a parkoltatás – mint tevékenység – 

nyereséget hoz, ez már hitelképes. Az Önkormányzat garancia-vállalása mellett- komoly 

banki konstrukcióval véghez vihető a VSzZrt által javasolt folyamat.  

 

dr. Molnár Ildikó jegyző: figyelmeztet, hogy az ingatlanon jelzálog van, melyet rendezni 

kell és még a művelési ágból való kivonásnak is milliós költségei vannak – melynek összegét 

még nem ismerik. Mindenképpen rendelkezni kell arról, hogy ezek a költségek kit terhelnek.  

 

Fülöp Zsolt Költségvetési, Vagyongazdálkodási és EU Bizottság elnöke: véleménye szerint, 

ha a VSzZrt-nél marad a pénzt, akkor nem tudja befektetni a parkoltatásba.  

 

dr. Molnár Ildikó jegyző: csak a figyelmet szeretné felhívni,hogy az ingatlannal 

kapcsolatban még vannak pénzügyi kötelezettségek.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: nem biztos, hogy a VSzZrt egymaga elbírja-e a költségek fizetését.  

 

Hidegkuti Gergely képviselő: véleménye szerint ne most döntsenek a parkolásról. Az 

ingatlan eladását a tervezett ütem szerint kezeljék. A VSzZrt most hitelből kezdje meg a 

feladatot, melyet teljesen külön vonalként kezeljenek. Az anyag szakmaiságára tett 

megjegyzésre válaszolva elmondja,  hogy a VSzZrt-től koncepcionális anyagot kaptak, sokkal 

reálisabb képet festett pályázatuk, mint más pályázóé. Nem elsődleges szempont a 

nyereségesség, elsősorban a város rendbetétele a fontos.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kérdése a cégvezetőhöz, megvizsgálták-e a parkolás 

beindítása kapcsán azt, hogy milyen hitelekből tudják finanszírozni.  

 

Medveczki Imre cégvezető (VSzZrt): elmondja, hogy nincs egyéb forrásuk. Mindenképpen 

az ingatlan eladását tartja reális megoldásnak. Hitelt nem is próbáltak felvenni, mert a 

„hitelmutatóik” olyan rosszak, hogy arra szóba sem jöhet. A cég 2009-ben teher-mentesül.  

 

Radványi G. Levente képviselő: nem világos számára, hogy az Egres úti ingatlant mire 

szánják, de egyetértve Fülöp Zsolt képviselő úrral, értékesíteni kellene.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: az elhangzottak alapján, módosító indítványa, hogy az 

összeget elvonják a VSzZrt-től, de 10 MFt-ot otthagynak 
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dr. Molnár Ildikó jegyző: bediktálja az ez alapján változó 4. pontot.  

 

Hidegkuti Gergely képviselő: nem ért egyet a javaslattal, ezt a pontot vegyék ki.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: válaszában elmondja, hogy a költségvetés miatt ezt nem 

tehetik meg. 

 

Kiss Károly képviselő: javaslata, hogy ne vegyék ki a 4. pontot, hanem határozzák meg az 50 

MFt-ot.  

 

Radványi G. Levente képviselő: a járulékos költséget mindenképpen célszerű átadni a 

VSzZrt-nek.  

 

Kun Csaba alpolgármester: véleménye szerint a költségvetésbe az 50 MFt-nál többet ne 

tervezzenek. A határozati javaslat módosítása: az összes járulékos költséget az eladási árból 

kell fedezni.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: nem lehet tudni, hogy mikor tisztázódik ez a konstrukció. Ha az idén 

nem valósul meg, akkor a VSzZrt nem tudja a vállalását megvalósítani.  

 

Gulyás József képviselő: véleménye szerint az alapkérdés tisztázása az előkészítés során nem 

történt meg. Javasolja, hogy hallgassák meg a VSzZrt vezetőjét.  

 

Hidegkuti Gergely képviselő: szerinte a feladatok összhangban vannak. Most az a fontos, 

hogy elinduljon a beruházás. Ügyrendi javaslata, hogy hallgassák meg a VSzZrt vezetőjét és 

utána szavazzanak.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri szavazzanak az ügyrendi javaslatról.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2005   Száma: 2007.02.13/6/0/ 

Ideje: 2007.febr..13 11:24 

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 82,35 77,77 

Nem 3 17,65 16,67 

Tartózkodik 0 0,00 0,00 

Szavazott 17 100.00 94,44 

Nem szavazott 0   0,00 

Távol 1   5,56 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 
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Benkovits György Igen - 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt KVEUB elnök Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Gulyás József Nem - 

Magyar Judit PEB elnök Nem - 

Radványi G. Levente Nem - 

Simonyi György Távol - 

 

 

 

Medveczki Imre cégvezető (VSzZrt): nem tudják, mennyiért lehet eladni a területet, valamint 

azt sem, hogy mennyi lesz a beruházás összege. Véleménye szerint a javasolt ütemtervet be 

kellene tartani. A pénz elosztását csak ez után javasolja eldönteni.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: a bizottsági módosító javaslatot fenntartja. Kéri tartsanak szünetet és 

fogalmazzák meg a határozati javaslatot.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri szavazzanak a szünetről.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2006   Száma: 2007.02.13/6/0/ 

Ideje: 2007.febr..13 11:26 

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű 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: 
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Benkovits György Igen - 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt KVEUB elnök Igen - 

Gulyás József Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Tart. - 

Simonyi György Távol - 

 

 

 

11.26-tól 11.36 óráig szünet.  
 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megállapítja, hogy az Alpolgármester úr visszavonja a 

módosító javaslatát. Kéri szavazzanak a Költségvetési, Vagyongazdálkodási és EU Bizottság 

módosító javaslatáról.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2007   Száma: 2007.02.13/6/0/ 

Ideje: 2007.febr..13 11:37 

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Egyszerű 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: 

 

 

Dicső Zoltán Nem - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Nem - 
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dr. Dragon Pál JIÜB elnök Nem - 

Hajdu Gábor Nem - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Nem - 

Horváth Győző SzEB elnök Nem - 

Kiss Károly Nem - 

Kun Csaba alpolgármester Nem - 

dr. Pázmány Annamária Nem - 

Tolonics Gyula Nem - 

Trenka István Nem - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Nem - 

Benkovits György Tart. - 

Fülöp Zsolt KVEUB elnök Tart. - 

Magyar Judit PEB elnök Tart. - 

Gulyás József Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

Simonyi György Távol - 

 

   

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri olvassák fel a módosító javaslatot.  

 

Hidekuti Gergely képviselő: a 4. pont a következőképpen módosul: „hozzájárul ahhoz, hogy 

a Városi Szolgáltató Zrt. a 0358/6 hrsz-ú  5.438 m2 ingatlan értékesítéséből befolyt bevételből 

fedezze az értékesítéssel kapcsolatos és egyéb járulékos költségeket,  a fennmaradó összegből  

legalább 10.000e Ft-ot a szükséges beruházásra, legfeljebb 50.000e Ft-ot az önkormányzat 

döntése szerint egyéb feladatokra fordít, továbbá kéri, hogy a Városi Szolgáltató Zrt. az 

értékesítést megelőzően készíttessen ingatlanforgalmi értékbecslést az ingatlanról”. 

 

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

határozati javaslatról.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2008   Száma: 2007.02.13/6/0/ 

Ideje: 2007.febr..13 11:38 

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 76,47 72,22 

Nem 0 0,00 0,00 

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: 
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Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt KVEUB elnök Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Benkovits György Tart. - 

Gulyás József Tart. - 

Magyar Judit PEB elnök Tart. - 

Trenka István Tart. - 

Simonyi György Távol - 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.  

     

Szavazás eredménye 

 

#: 2009   Száma: 2007.02.13/6/0/ 

Ideje: 2007.febr..13 11:39 

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 82,35 77,77 

Nem 0 0,00 0,00 

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: 

 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt KVEUB elnök Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 



 

 

 

36 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Benkovits György Tart. - 

Gulyás József Tart. - 

Magyar Judit PEB elnök Tart. - 

Simonyi György Távol - 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

35/2007. (II. 13.) Kt. sz. határozata: 

           

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  

1. jegykiadó automatás üzemeltetési módozat kiépítésével kizárólagos önkormányzati 

tulajdonban álló társasági formában a Városi Szolgáltató Zrt. útján valósítja meg 

Szentendre városában a közparkolók üzemeltetését. 

2. felkéri a Polgármestert, hogy a parkolási renddel kapcsolatosan a soron következő 

Képviselő-testületi ülésre készítse elő a belváros parkolási rendjéről és a parkolási 

díjakról, valamint a védett övezetekbe történő behajtás rendjéről szóló 15/2006. (IV. 

28.) Önk. rendelet megfelelő módosítását. 

3. felkéri a Polgármestert, hogy a 319/2006. (XII. 12.) Kt. sz. határozata alapján 

megkeresett cégeket döntéséről értesítse. 

4. hozzájárul ahhoz, hogy a Városi Szolgáltató Zrt. a 0358/6 hrsz-ú  5.438 m2 ingatlan 

értékesítéséből befolyt bevételből fedezze az értékesítéssel kapcsolatos és egyéb 

járulékos költségeket,  a fennmaradó összegből  legalább 10.000e Ft-ot a szükséges 

beruházásra, legfeljebb 50.000e Ft-ot az önkormányzat döntése szerint egyéb 

feladatokra fordít, továbbá kéri, hogy a Városi Szolgáltató Zrt. az értékesítést 

megelőzően készíttessen ingatlanforgalmi értékbecslést az ingatlanról. 

5. a 4. pontban foglaltakra tekintettel felkéri a Polgármestert, hogy a Városi Szolgáltató 

Zrt. Alapító okiratának módosítását a Képviselő-testület soron következő ülésére 

készítse elő. 

Felelős:     Polgármester 

Határidő: 1. 3. és 4. pontban foglaltakért: azonnal 

      2. és 5.pontban foglaltakért: a Képviselő-testület 2007. márciusi ülése 

 

 

 

 

 

7. Előterjesztés Szentendre Város Hivatásos Tűzoltóság parancsnoki megbízásáról 

szóló pályázat kiírásáról 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ismerteti az előterjesztést.  
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11.41 órától ZÁRT ülésen folytatódik a tanácskozás, melyről külön 

jegyzőkönyv készül.  
 

 

Gulyás József, Dicső Zoltán és Kiss Károly képviselők távoznak az ülésteremből, a 

képviselők száma 14 fő.  

 

 

8. Előterjesztés a települési környezetvédelmi programról 

  Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 
 

 

 

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

javaslatról.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2013   Száma: 2007.02.13/8/0/ 

Ideje: 2007.febr..13 11:49 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elfogadva 

Minősített 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. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt KVEUB elnök Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 
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Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Dicső Zoltán Távol - 

Gulyás József Távol - 

Kiss Károly Távol - 

Simonyi György Távol - 

 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

38/2007. (II.13.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – összhangban a Környezet 

védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. §-nak (1) b) pontja és a 

Természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény szellemével és előírásaival, a 

környezetminőség romlásának megállítása, illetve javítása érdekében – jóváhagyja a Vis 

Naturalis Bt. által készített Szentendre Város Környezetvédelmi Programját.  

 

Felelős:     Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

 

9. Előterjesztés a zaj elleni védelem helyi szabályozásáról szóló, 18/2001. (V. 

18.) Önk. sz. rendelet módosításáról 

  Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester  

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a bizottsági módosító javaslatokat befogadja.  

 

Hidegkuti Gergely Városüzemeltetési, Környezet- és Műemlékvédelmi Bizottság elnöke: 

ismerteti, hogy az előző napon tartott rendkívüli bizottsági ülésen visszavonták a 7. § 3. 

bekezdésébe javasolt „a hangosítás nélküli” javaslatot. 

  

Zakar Ágnes képviselő:  bővíteni szeretné a csendes övezetet.  

 

Kondacs Krisztián környezetvédelmi referens: ismerteti a 3. számú függeléknek a Képviselő 

Asszony által javasolt módosítását, mely szerint csendes övezetbe javasolja a Vitéz utca – 

Római sánc utca – Pomázi út – 064/30 – 064/27 hrsz-ú ingatlanok és a Vasúti-villasor által 

határolt terület.  

 

 

Dicső Zoltán és Kiss Károly képviselők visszatérnek az ülésterembe, a képviselők száma 16 

fő.  

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: befogadja a módosítást.  
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dr. Pázmány Annamária képviselő: lakossági javaslat a Szentlászlói úton lévő sportpályán 

kívüli terület csendes övezetbe vonása. Kéri, hogy vizsgálják meg ennek lehetőségét.  

 

Kondacs Krisztián környezetvédelmi referens: válaszában elmondja, hogy a problémát nem 

oldja meg a csendes övezetbe sorolás, mert ipari terület mellett helyezkedik el.  

 

dr. Pázmány Annamária képviselő: kérdése, hogy ez ipari övezet, ezért nem lehet az 

átsorolás? 

 

Kondacs Krisztián környezetvédelmi referens: a csendes övezetbe vonás 5 decibellel 

alacsonyabb határértéknek kell teljesülni, mint a kormányrendeletben van.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri szavazzanak erről a módosításról.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2014   Száma: 2007.02.13/9/0/ 

Ideje: 2007.febr..13 11:54 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 10 62,50 55,56 

Nem 4 25,00 22,22 

Tartózkodik 2 12,50 11,11 

Szavazott 16 100.00 88,89 

Nem szavazott 0   0,00 

Távol 2   11,11 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt KVEUB elnök Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Benkovits György Nem - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Nem - 

Kun Csaba alpolgármester Nem - 



 

 

 

40 

Magyar Judit PEB elnök Nem - 

Dicső Zoltán Tart. - 

Radványi G. Levente Tart. - 

Gulyás József Távol - 

Simonyi György Távol - 

 

 

Dicső Zoltán képviselő: kérdése, hogy lehet ezt véghez vinni, hogy az utca egyik oldala 

csendes-, a másik pedig ipari övezet.  

 

Kondacs Krisztián környezetvédelmi referens: válaszában elmondja, hogy kormányrendelet 

alapján, a csendes övezetnél nem az utca egyik- vagy a másik oldalát nézik, hanem a 

hatásterületet.  

 

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

rendeletről. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2015   Száma: 2007.02.13/9/0/ 

Ideje: 2007.febr..13 11:56 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 81,25 72,22 

Nem 2 12,50 11,11 

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: 

 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt KVEUB elnök Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 
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Benkovits György Nem - 

Magyar Judit PEB elnök Nem - 

Radványi G. Levente Tart. - 

Gulyás József Távol - 

Simonyi György Távol - 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

7/2007. (II.20.)  Önk. sz. rendelete 
 

a zaj elleni védelem helyi szabályozásáról szóló 18/2001. (V. 18.) Önk. sz. 

rendelet módosításáról 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, 

többször módosított 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 16. § (1) bekezdésében, 

valamint a zaj- és rezgésvédelemről szóló, többször módosított 12/1983. (V. 12.) MT rendelet 

18. §; 27. §-ban foglaltak alapján, a zaj elleni védelem helyi szabályozásáról szóló18/2001. 

(V. 18.) Önk. sz. rendelet (a továbbiakban: R) az alábbiak szerint módosítja: 

 

1. § 

 

(1)     A R 6. § egy új (6) bekezdéssel egészül ki az alábbiak szerint: 

„A zajkibocsátási határértéket meg nem haladó, de zavarónak minősíthető 

zajhatásokra vonatkozó lakossági bejelentésre indított vizsgálatot a birtokvédelmi 

eljárások szabályai szerint kell lefolytatni.” 

 

(2)    A R 8. § (1); (5), 13. § (3); 14. § (1) hatályát veszti.  

 

(3) A  R. 9. § (4) bekezdésének b) pontjában „szombat, vasár-és ünnepnapokon 10 óra és 

18 óra között engedélyezett” helyett 9 óra és 14 óra valamint 14 óra és 19 óra között 

engedélyezett szerepeljen. 

 

(4)    A 13. § (2) bek. az alábbiakkal egészül ki:  

„…A kérelem, kötelezően csatolandó mellékletét kell képeznie akusztikai szakértői 

véleménynek, melyben, szükség szerint egy vagy több külső zajterhelési 

referenciapontot kell megjelölni.” 

 

(5)     A R 15. § egy új (2) bekezdéssel egészül ki az alábbiak szerint: 

„Zaj-és rezgésbírság kiszabásánál a zaj- és rezgésvédelemről szóló, többször 

módosított 12/1983. (V. 12.) MT rendelet 21-24. § -ban foglaltakat kell alkalmazni.” 

 

(6)     A 3. sz. függelék új  h) ponttal egészül ki: 

 " Vitéz utca - Római Sánc  utca - Pomázi út -  064/30-as hrsz.-ú és a 064/27-es  

hrsz.-ú  ingatlanok  határvonala - Vasúti Villasor által  határolt  terület."  

 

(7)    A  3. sz. függelék új  i) ponttal egészül ki: 

 " A Szentlászlói út- Izbég Sportpálya- Bükkös-patak által határolt terület 

Szentendre belterületi határáig." 

 

2. § 
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(1)  A rendelet 2007. március 1-jén lép hatályba. 

(2)  A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik. 
 

Szentendre, 2007. február 13. 

  

dr. Dietz Ferenc      dr. Molnár Ildikó 

  polgármester               jegyző 

Záradék: 

A rendelet 2007.  február 20-án kihirdetésre került. 

dr. Molnár Ildikó 

          jegyző 

 

 

A következő napirend tárgyalása 11.56 órától ZÁRT ülésen történik, melyről 

külön jegyzőkönyv készül.  

 

11.59 órától nyílt ülésen folytatódik a tárgyalás, a képviselők száma 14 fő.  
 

 

 

11. Előterjesztés 1956 Szentendrén című helytörténeti könyv kiadásának 

támogatásáról 

 Előadó: Zakar Ágnes képviselő 

 

 

Dr. Dietz Ferenc polgármester: elmondja, hogy a határozati javaslattal szemben, a 

költségvetésben már csak 500 eFt-tal van a könyv kiadása betervezve.  

 

Zakar Ágnes Kulturális, Oktatási és Kisebbségi Bizottság elnöke: megköszöni ezt a gesztust. 

Elmondja még, hogy a kéziratot elhozta, megtekinthető.  

 

Magyar Judit Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elnöke: miután nagyon szoros a költségvetés, 

az összegnek máshol jobb helye lenne. Magánkiadásban kellene kiadni a szerzőnek.  

 

 

dr. Dragon Pál és Radványi G. Levente képviselők távoznak az ülésteremből, a képviselők 

létszáma 14 fő.  

 

 

Zakar Ágnes Kulturális, Oktatási és Kisebbségi Bizottság elnöke: nem látja ezt az álláspontot 

a bizottsági határozatok között.  

 

Trenka István képviselő: elfogadhatónak tartja az 500 eFt-ot.  

 

Fülöp Zsolt Költségvetési, Vagyongazdálkodási és EU Bizottság elnöke: a bizottság 

megtárgyalta, javasolták hogy szerepeljen a költségvetésben, de összegre nem tértek ki.  

 

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

határozati javaslatról.  
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Szavazás eredménye 

 

#: 2017   Száma: 2007.02.13/11/0/ 

Ideje: 2007.febr..13 12:03 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elfogadva 

Minősített 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: 

 

 

Benkovits György Igen - 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Fülöp Zsolt KVEUB elnök Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Nem - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Távol - 

Gulyás József Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

Simonyi György Távol - 

 

   

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

40/2007. (II.13.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
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1. úgy dönt, hogy a helytörténész Máté György „1956 Szentendrén” című könyvének 

kiadását 500.000 forinttal támogatja és annak fedezetét a 2007. évi költségvetésben 

biztosítja. 

 

2. felkéri a jegyzőt, hogy a jelen határozat 1. pontjában foglaltakról az Önkormányzat 

2007. évi költségvetésének tervezésekor gondoskodjon. 

 

Felelős:    Jegyző 

Határidő: 2007. évi költségvetés 

 

 

 

12. Előterjesztés Szentendre és Szigetmonostor között tervezendő dunai „Kishíd” 

építésével kapcsolatos állásfoglalásról 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ismerteti az előterjesztést.  

 

Hidegkuti Gergely Városüzemeltetési, Környezet- és Műemlékvédelmi Bizottság elnöke: 

ismerteti a bizottság állásfoglalását, mely szerint támogatják a határozati javaslatot.   

 

Dicső Zoltán képviselő: elmondja, hogy így csatlakoztatni tudják az M0-s hídhoz.  

 

Trenka István képviselő: kérdése, hogy a csapadékvíz elvezetéssel mekkora terhet fog 

jelenteni a városnak, valamint mennyire csatlakoztatható majd a tehermentesítő úthoz. A 

Vízművek leveléből az derül ki, hogy a hídpillérek kialakítása, megépítése jelentős anyagi 

megterhelés lesz. Azt látja továbbá, hogy csak a veszélyes anyagokat szállító gépkocsikat 

zárják ki.  

 

Dr. Dragon Pál és Radványi G. Levente visszatérnek az ülésterembe, dr. Pázmány 

Annamária távozik, a jelenlévő képviselők száma 15 fő.  

 

 

 

Hidegkuti Gergely Városüzemeltetési, Környezet- és Műemlékvédelmi Bizottság elnöke: 

válaszol a felvetett kérdésekre. Többek között elmondja, hogy a beruházás még olyan 

stádiumban van, így nem valószínű, hogy egyhamar megvalósul. Mindezek a felvetett 

problémák későbbi egyeztetésekkel eldönthetők. A felmerülő költségek a Nemzeti Autópálya 

Rt-t terhelik. A csomópontot úgy próbálják terveztetni, hogy a tehermentesítő úttal 

összeköthető legyen. A csomópontot felüljárós rendszerben képzelik el.  

 

Fülöp Zsolt Költségvetési, Vagyongazdálkodási és EU Bizottság elnöke: az előzőekben 

készített hatástanulmányok alapján ismert, hogy a híd elkészülte után megduplázódik a 

Szentendrei-sziget lakossága. Beszél továbbá a lehetséges alternatívákról.  

 

Trenka István képviselő: megvalósítható elképzeléseket terjesszenek a Nemzeti Autópálya 

Rt elé, elfogadható költségekkel.  
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dr. Dietz Ferenc polgármester: kiegészítésképpen elmondja, hogy a vízelvezetés ilyen 

esetben az Autópálya Rt-t terheli.  

 

Kiss Károly képviselő: ismeri a szigetlakók lehetőségeit, de mint környezetvédő a 

következményektől félti a szigetet. 

 

Molnár Zsolt Szigetmonostor polgármestere: megköszöni, hogy a a Képviselő-testület 

foglalkozik az üggyel. Elmondja, hogy tudomása van arról, hogy nem ez az ideális megoldás 

egyik településnek sem, sok tárgyalást folytattak, mire közelíteni tudták az elképzeléseket. A 

híd megépítése még további problémákat fog felvetni, de kéri, hogy ennek ellenére 

támogassák az elképzelést.  

 

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

határozati javaslatról 1/b pontjáról.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2018   Száma: 2007.02.13/12/0/ 

Ideje: 2007.febr..13 12:20 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elfogadva 

Minősített 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 - 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt KVEUB 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 - 



 

 

 

46 

Tolonics Gyula Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Radványi G. Levente Tart. - 

Gulyás József Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

Simonyi György Távol - 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri szavazzanak a 2-3 pontról.  

 

 

dr. Pázmány Annamária képviselő visszatér az ülésterembe, a képviselők száma 16 fő.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2019   Száma: 2007.02.13/12/0/ 

Ideje: 2007.febr..13 12:21 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elfogadva 

Minősített 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: 

 

 

Benkovits György 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 - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 
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Fülöp Zsolt KVEUB elnök Nem - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Nem - 

Dicső Zoltán Tart. - 

Radványi G. Levente Tart. - 

Gulyás József Távol - 

Simonyi György Távol - 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri egyben szavazzanak a határozati javaslatról.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2020   Száma: 2007.02.13/12/0/ 

Ideje: 2007.febr..13 12:21 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elfogadva 

Minősített 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 - 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt KVEUB 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 - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Radványi G. Levente Tart. - 

Gulyás József Távol - 

Simonyi György Távol - 
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Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

41/2007. (II.13.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

1. elfogadhatónak tartja a Strand utcától délre 300 m-re lévő hídhelyet, abban az esetben, 

ha a forgalom levezetése déli irányban legalább a Dera patakig történő elhúzással 

valósul meg 

2. a Strand utcától délre 300 m-re lévő hídhely az 1.b) pont szerint három oldalú tervezői 

szerződés vagy településrendezési szerződés esetén - melyben a híd létesítés és 

forgalom levezetés vizsgálatának és meghatározásának költségviselője a Szentendre-

Szigetmonostor közötti kis híd létesítéséért felelős szerv – Szentendre 

településrendezési terveiben felülvizsgálandók közé beépítendő 

3. az alábbi feltételek fennállása esetén járul hozzá a Strand utcától délre 300 m-re lévő 

hídhely létesítéséhez: 

- ha valamennyi megalapozó tanulmány és tervezés költségét a híd beruházásért 

felelős szerv finanszírozza 

- ha az elvezető út kivitelezését a híd beruházásért felelős szerv viseli 

- ha - amennyiben szükséges - a 11. számú főút forgalmi csomópontjának kiépítési 

költségét a híd beruházásért felelős szerv viseli. 

 

Felelős:     Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Molnár Zsolt Szigetmonostor polgármestere: megköszöni a támogatást. Tájékoztat, hogy a 

Szigetmonostori Képviselő-testület 22-én dönt a kérdésben, melyre meghívja Szentendre 

Város Képviselő-testületét.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megköszöni a meghívást. 

  

Zakar Ágnes képviselő: Szigetmonostor polgármestere felé örömét fejezte ki, és 

megköszönte eddigi türelmüket.  

 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ügyrendi javaslat, hogy a Régi Egészségházról szóló 

napirendi ponttal folytassák, miután a Vujicsics Emlékház létrehozásáról szóló 

előterjesztéshez nem érkezett meg a meghívott. Kéri szavazzanak erről.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2021   Száma: 2007.02.13/12/0/ 

Ideje: 2007.febr..13 12:23 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elfogadva 
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Minősített 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 - 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt KVEUB 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 - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Gulyás József Távol - 

Simonyi György Távol - 

 

 

13. Előterjesztés a Régi Egészségházról szóló 221/2006- (IX.12.) Képviselő-testület. sz. 

határozat módosítása 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ismerteti az előterjesztést és megadja a szót az 

Alpolgármester úrnak. 

 

 

Kun Csaba alpolgármester: tájékoztatásul elmondja, hogy a határozati javaslat 2. pontjában 

szereplő 25 milliós összeg helyett 5 millió forint van a költségvetésbe betervezve. Javasolja 

így módosítani és később módosítják a költségvetést.  

 

Horváth Győző Kulturális, Oktatási és Kisebbségi Bizottság elnöke: javasolja a bizottság, 

hogy a pályázati céltartalékra kerüljön a 25 MFt elkülönítésre.  
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Puhl Márta Közgazdasági és Vagyon Iroda vezetője: tájékoztatást ad a költségekről.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: befogadja a módosítást, mely szerint az összeg 5 MFt-ra 

módosul. Kéri szavazzanak a bizottsági javaslatról. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2022   Száma: 2007.02.13/13/0/ 

Ideje: 2007.febr..13 12:28 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elutasítva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 2 12,50 11,11 

Nem 7 43,75 38,89 

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: 

 

 

Benkovits György Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Nem - 

Fülöp Zsolt KVEUB elnök Nem - 

Hajdu Gábor Nem - 

Kun Csaba alpolgármester Nem - 

Magyar Judit PEB elnök Nem - 

Radványi G. Levente Nem - 

Trenka István Nem - 

Dicső Zoltán Tart. - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Tart. - 

Horváth Győző SzEB elnök Tart. - 

Kiss Károly Tart. - 

dr. Pázmány Annamária Tart. - 

Tolonics Gyula Tart. - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Tart. - 

Gulyás József Távol - 

Simonyi György Távol - 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri szavazzanak a határozati javaslatról a módosítással. 
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Szavazás eredménye 

 

#: 2023   Száma: 2007.02.13/13/0/ 

Ideje: 2007.febr..13 12:28 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elfogadva 

Minősített 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 - 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt KVEUB 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 - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Gulyás József Távol - 

Simonyi György Távol - 

 

 

 

 

 14. Előterjesztés a Lázár cár térre kihelyezendő árusító asztalok pályáztatásáról 

                Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 
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dr. Dietz Ferenc polgármester: ismerteti az előterjesztést. Felhívja a figyelmet az együttes 

bizottság javaslatára, mely szerint a Magyar Népművészeti és Iparművészeti Kamarát 

javasolják mértékadónak.  Véleménye szerint a javaslat szűkíti az árusok körét, így csökken a 

bevétel.  

 

 Fülöp Zsolt Költségvetési, Vagyongazdálkodási és EU Bizottság elnöke: elmondja, 

javaslatuk a színvonal növelése érdekében történt. Javasolja, hogy a pályázat kiírásakor hívják 

fel a figyelmet, hogy súlyozott elbírálásban részesül, aki ilyen tevékenységgel jelentkezik.  

 

Kiss Károly képviselő: értesülése szerint az előző évben nem kelt el minden asztal éppen a 

fent említettek miatt. Fülöp Zsolt képviselő javaslatával egyetért.  

 

Trenka István képviselő: lehetnek még magasabbak is az árak.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kiegészítés a 2. pontba:  A pályázat elbírálása során előnyt 

élveznek a Magyar Népművészeti és Iparművészeti Kamara tagjai, ha saját termékükkel 

pályáznak. Egyéb kérdés, észrevétel nem lévén, kéri szavazzanak a határozati javaslatról.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2024   Száma: 2007.02.13/14/0/ 

Ideje: 2007.febr..13 12:34 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elfogadva 

Minősített 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 - 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt KVEUB elnök Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 
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Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Gulyás József Távol - 

Simonyi György Távol - 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

43/2007. (II. 13.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

1. A közterület-használat rendjének szabályozásáról szóló, többször módosított 13/2005. 

(IV. 15.) Önk. sz. rendeletének 2. § (4) bekezdés d) pontjában foglaltaknak 

megfelelően idényjelleggel vásárt tart a Lázár cár téren 10 db, árusító asztalon 2007. 

március 1. és 2007. november 1. között. 

 

2. Pályázatot ír ki közterületi árusító asztalok bérletére a Lázár cár téren 2007. március 1. 

és 2007. november 1. közötti időszakra a határozat mellékletét képező pályázati 

kiírásban foglalt feltételekkel. A pályázat elbírálása során előnyt élveznek a Magyar 

Képzőművészeti és Iparkamarának a tagjai, ha saját termékükkel pályáznak.  
 
 

3. Felkéri a Művészeti Tanács  elnökét, hogy a közterület-használat rendjéről szóló, 

többször módosított 13/2005. (IV.15.) Önk. rendelet 3 § (4) bekezdésében 

foglaltaknak megfelelően a zsűrizési eljárást folytassák le. 

 

4. Felkéri a Polgármestert a határozat mellékletét képező bérleti szerződés aláírására. 

 

Felelős:  1.- 4.  pontban foglaltak teljesítéséért – Polgármester 

Határidő:  1. pont –azonnal 

        2. pont –azonnal 

        3. pont – 2007. február 27. 

                   4. pont - 2007. február 28.  

 

 

 

 

15. Előterjesztés Szentendre Város sportkoncepciójának elfogadásáról 

 Előadó: Hajdu Gábor képviselő 

 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megkérdezi az előterjesztőt, hogy tárgyalhatják-e a napirendi 

pontot, mert későbbre hívták be a munkacsoport tagjait. 
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Hajdú Gábor képviselő: elmondja, hogy tárgyalhatják. Előterjesztőként beszél az 

előzményekről és kiegészíti az előterjesztést.  

 

Zakar Ágnes Kulturális, Oktatási és Kisebbségi Bizottság elnöke: ismerteti, hogy bár nem 

tartozik a bizottság hatáskörébe, de megtárgyalták és támogatják a koncepciót.  

 

Horváth Győző Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság elnöke: ismerteti, hogy a 

bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja.  

 

Fülöp Zsolt Költségvetési, Vagyongazdálkodási és EU Bizottság elnöke: elmondja, hogy a 

sportkoncepciónak költségvetési kihatásai is lesznek. Az önkormányzati tulajdonosi 

szemléletet erősíti és emellett működő tőkét is hozhat a városnak.  

 

Radványi G. Levente képviselő: az objektumokat kiegészíti a Kőzúzó utcai területtel, melyet 

a sport munkacsoport javaslata alapján sportolók részére kellene hozzáférhetővé tenni.  

 

dr. Dragon Pál Jogi, Igazgatási és Ügyrendi Bizottság elnöke: ismerteti a bizottság javaslatát, 

mely szerint a sportkoncepcióról készüljön rendelet. Jogi aggályként említi a II/2. pontban – 

önkormányzat kötelező feladataként - szereplő hivatkozást, ami ellentmond az ugyanerre 

vonatkozó Ötv.-nyel, valamint a V/5. pontban szereplő – sporttámogatás mértékéről szóló 

kitételt, melyeket a rendeletben szabályozni kell, pontosan megjelölve az ide vonatkozó 

törvények pontos megjelölésével.   

   

dr. Dietz Ferenc polgármester: válaszol a felvetett észrevételekre.  

 

Kun Csaba alpolgármester: újságcikkre hívja fel a figyelmet, mely szerint a képviselők nem 

voltak jelen a sportkoncepció bemutatóján, valamint hogy megszüntették a sportreferensi 

állást. Javasolja, hogy ezzel kapcsolatban helyreigazítást kell kérni. Az anyagot jónak tartja, 

de a szöveges részben pontosításokat javasol. A II. pontban a hetedik alapelvnél a szöveg 

pontosan: „sport ügyekkel foglalkozó oktatási referense végzi, aki együttműködik az 

Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság mellett működő Sportmunkacsoporttal”, mert egy 

bizottság nem gyakorolhat felügyeletet egy referens felett. 

A III/1.2. pontból kivenni a „várható csökkenésével” szövegrészt, mert a közeljövőben 

csökkenés nem várható.  

A IV/1. pontban helyesen: a Kőzúzó úti sportpálya: per alatt, első fokon az Önkormányzat 

megnyerte, de  eredménytelen a pályázat.  

Az MHSZ területet javasolja szerepeltetni a koncepcióban.  

Az anyag anyagi részével kapcsolatban elmondja, hogy a forrásokat még meg kell keresni, de 

ezt majd a rendeletben kell szabályozni. Szerepeltetni kell az anyagban az ingyenesen átadott 

ingatlanokat illetve foglalkozásokat.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: egyetért a javaslatokkal. 

 

Horváth Győző Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság elnöke: talán megoldódik a helyi 

gyerekek helyben történő sportoltatása.  

 

dr. Pázmány Annamária képviselő: elmondja, hogy a sportkoncepció összhangban áll a 

kialakítandó városmarketinggel. 

 

Hajdu Gábor képviselő: válaszol a felvetett kérdésekre, észrevételekre. Módosító javaslata, 
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hogy a határozati javaslat 2. pontja legyen: „felkéri a Polgármestert, hogy az elfogadott 

koncepció alapján a sportrendeletet a Képviselő-testület 2007. áprilisi ülésére terjessze elő”. 
 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a módosító javaslatokat befogadja. Egyéb kérdés, észrevétel 

nem lévén, kéri szavazzanak a sportkoncepció elfogadásáról. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2025   Száma: 2007.02.13/15/0/ 

Ideje: 2007.febr..13 13:11 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elfogadva 

Minősített 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 - 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt KVEUB 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 - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Gulyás József Távol - 

Simonyi György Távol - 

 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri szavazzanak arról a módosításról, hogy a sportrendelet 

készüljön el az áprilisi testületi ülésre. 
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Szavazás eredménye 

 

#: 2026   Száma: 2007.02.13/15/0/ 

Ideje: 2007.febr..13 13:12 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elfogadva 

Minősített 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 - 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt KVEUB 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 - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Gulyás József Távol - 

Simonyi György Távol - 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

44/2007. (II. 13.) Kt. sz. határozata: 

 

 

1. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Szentendre 

Város sportkoncepciójá-t a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 
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Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

2. Felkéri a Polgármestert, hogy az elfogadott koncepció alapján a sportrendeletet a 

Képviselő-testület 2007. áprilisi ülésére terjessze elő. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2007. áprilisi ülés 

 

 

 

16. Előterjesztés az Európai Gazdasági Térség (EGT) és a Norvég Alap által kiírt 

pályázat Szentendre, Templomdomb felújítására 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester  

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ismerteti és kiegészíti az előterjesztést.  

 

Háromszéki Gyula (a Péter Pál Alapítvány képviseletében): ismerteti a pályázat lehetőségeit.  

 

Trenka István képviselő: támogatja a határozati javaslatot, de nem tartja szerencsésnek, hogy 

2008-ra a költségvetésben már elkötelezik magukat.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: válaszol az észrevételre.  

 

Radványi G. Levente képviselő: megfogalmazási problémát ismertet. Javasolja a határozati 

javaslat 2. pontjában belevenni, hogy „további pénzügyi kötelezettséget nem hoz létre”. A 

partnerségi nyilatkozatba pedig azt, hogy „bizonyos rendezvények térítésmentes használata”.  

 

Hidegkuti Gergely Városüzemeltetési, Környezet- és Műemlékvédelmi Bizottság elnöke: 

támogatja az előterjesztést.  

 

Benkovits György képviselő: elmondja, hogy a városnak bérleti díjat kellett fizetnie. Fontos, 

hogy használható templomdomb jöjjön létre, mely turistákat vonz. Jelenleg járhatatlan a 

burkolat.  

 

Tolonics Gyula képviselő: ismerteti, hogy a tervben benne van a burkolatcsere, éjszakára 

lezárható lesz a terület, mely az állagmegóvás szempontjából nagyon fontos.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: véleménye szerint nem most kell dönteni a hasznosításról. Erről 

kezdődjön el egy tárgyalás, de most a pályázatról döntsenek.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a határozati javaslat kiegészül egy 5. ponttal: „felkéri a 

Polgármestert, folytasson tárgyalásokat a Templomdomb tulajdonosával, hogy a kialakuló 

partnerségi viszonyra való tekintettel – a városi rendezvényekre milyen módon biztosítanak 

térhasználatot, térítésmentesen – az Önkormányzat részére”. Kéri, ezzel a módosítással 

szavazzanak a határozati javaslatról.  
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Szavazás eredménye 

 

#: 2027   Száma: 2007.02.13/16/0/ 

Ideje: 2007.febr..13 13:24 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elfogadva 

Minősített 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 - 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt KVEUB 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 - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Gulyás József Távol - 

Simonyi György Távol - 

 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

45/2007. (II. 13.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1. dönt arról, hogy a Péter Pál Alapítvány gesztorságában mint partner vesz részt a 

Norvég Alap kiírására benyújtott pályázaton 
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2. felhatalmazza a polgármestert, hogy a pénzügyi kötelezettséggel nem járó 

partnerségi nyilatkozatot aláírja 

3. felhatalmazza a polgármestert, hogy a partnerségi együttműködési megállapodást 

az önkormányzati pénzügyi kötelezettségvállalás értelmében aláírja 

4. dönt arról, hogy a pénzügyi kötelezettségvállalás mértékét, 10.000.000 Ft-t, azaz 

tízmillió Ft-t a 2008. évi költségvetésében biztosítja. 

5. felkéri a Polgármestert, folytasson tárgyalásokat a Templomdomb tulajdonosával, 

hogy a kialakuló partnerségi viszonyra való tekintettel – a városi rendezvényekre 

milyen módon biztosítanak tárhasználatot, térítésmentesen – az Önkormányzat 

részére.  

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

Magyar Judit képviselő: ügyrendi javaslata, hogy ebéd után tárgyalják a csatornázásról szóló 

napirendi pontot, mert a társulás képviselője még nem érkezett meg.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri szavazzanak az ügyrendi javaslatról.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2028   Száma: 2007.02.13/17/0/ 

Ideje: 2007.febr..13 13:26 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; 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 - 

Fülöp Zsolt KVEUB elnök Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 
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Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Trenka István Igen - 

Gulyás József Távol - 

Simonyi György Távol - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Távol - 

 

 

 

17. Előterjesztés a városrendezési feladatok megvalósítását biztosító elővásárlási jog 

megállapításáról szóló, többször módosított 10/1999. (III.19.) Önk. számú 

rendelet módosításáról 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: röviden ismerteti az előterjesztést.  

 

Radványi G. Levente képviselő: kérdést tesz fel. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a kérdésre a választ megadja. Egyéb kérdés, észrevétel nem 

lévén, kéri szavazzanak a határozati javaslatról.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2029   Száma: 2007.02.13/17/0/ 

Ideje: 2007.febr..13 13:30 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; 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 - 



 

 

 

61 

Fülöp Zsolt KVEUB 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 - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Trenka István Igen - 

Gulyás József Távol - 

Simonyi György Távol - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Távol - 

 

 

 

 

Szentendre Város Önkormányzata Képviselő testületének  

8/2007. (II.20.)Önk. sz. rendelete  

 

a városrendezési feladatok megvalósítását biztosító elővásárlási jog megállapításáról 

szóló, többször módosított 10/1999. (III.19.) Önk. számú rendelet módosításáról 

 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, 

többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében, valamint az épített környezet 

alakításról és védelméről (Étv.) szóló, többször módosított 1997. évi LXXVIII. Tv. 25. § (1)-

(2) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján a városrendezési feladatok megvalósítását 

biztosító elővásárlási jog megállapításáról szóló, többször módosított 10/1999. (III.19.) Önk. 

számú rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja: 

 

 

 

1. § 

 

A Rendelet 1. számú melléklete az e rendelet 1. mellékletében foglaltakkal egészül ki. 

 

 

 

2. § 

 

(1) A rendelet 2007. március 1-én lép hatályba. 

 

(2) A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik. 

 

 

 

Szentendre, 2007. február 13. 
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       dr. Dietz Ferenc          dr. Molnár Ildikó 

polgármester       jegyző 

 

 

 

 

 

Záradék: 

A rendelet 2007. február 20-án kihirdetésre került. 

 

                     dr. Molnár Ildikó 

                               jegyző 
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1. számú melléklet 

 

 

 

Szabályozási terv módosításra tervezett Szentendre Rózsa utca – Dózsa György út – 

Dunakanyar krt. – Vasúti villasor – Kőzúzó utca által határolt területen Szentendre 

Önkormányzata javára elővásárlási jog bejegyzéssel érintett/terhelendő ingatlanok listája 

 
 
 
374 

380 

381 

382 

383 

384 

386/1 

387/1 

387/2 

387/2/D 

387/2/F 

387/2/G 

387/2/H 

387/2/K 

387/2/L 

396 
399/2 

400/8/A 

400/9/A 

400/10/A 

400/11/A 

400/12/A 

400/13/A 

400/13/B 

 
400/14/A 

400/15/A 

400/16 

400/17 

402/2 

402/2/A 

402/4 

402/6-30 

402/31 

406/1 

406/2 

407 

408 

410 

411 

412 

413/1 

413/2 

414/1 

414/2 

415 

416 

417 

418 

 
419 

420 

421 

422 

423 

424 

425 

426 

427 

428 

429 

430 

431 

433/1 

434 

435 

436 

437 

438 

439 

440 

441 

442 

443 

 
444 

445 

446 

447 

448 

450 

451 

452/2 

452/3 

452/4 

455 

456/1 

456/2 

457/1 

457/2 

462 

464 

467 

468 

469/1 

469/3 

469/4 
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dr. Dietz Ferenc polgármester: 13.30 órakor zárt ülést rendel el, melyről külön jegyzőkönyv 

készül.  
 

 

13.44 órától nyílt ülésen folytatódik a tanácskozás, a képviselők száma 15 fő.  
 

 

 

19. Tájékoztató a bizottságok 2007. évi munkatervéről 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megállapítja, hogy a bizottságok munkatervét a Képviselő-

testület tudomásul vette.  

 

13.45 órától ebédszünet. 
 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: az ebédszünet után megnyitja a testület ülését. Kéri a 

képviselőket, kapcsolják be  szavazógépüket és próbaszavazást kér a jelenlét ellenőrzéséhez.   

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2032   Száma: 2007.02.13/0/0/ 

Ideje: 2007.febr..13 14:59 

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 9 81,82 49,99 

Nem 1 9,09 5,56 

Tartózkodik 1 9,09 5,56 

Szavazott 11 100.00 61,11 

Nem szavazott 0   0,00 

Távol 7   38,89 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Benkovits György Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt KVEUB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 
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Hajdu Gábor Nem - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Tart. - 

Dicső Zoltán Távol - 

Gulyás József Távol - 

Horváth Győző SzEB elnök Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

Simonyi György Távol - 

  

dr. Dietz Ferenc polgármester:  megállapítja, hogy a   testület  11 jelenlévő képviselővel  

határozatképes, a távollevő képviselők száma: 7 fő.  

 

 

  

20. Előterjesztés az Európai Gazdasági Térség (EGT) és a Norvég Alap által kiírt 

pályázat 2000. Szentendre 2179. hrsz. alatti Vujicsics Emlékház létrehozásáról 

Előadó: dr. Dietz Ferenc 

 

 

 

Horváth Győző képviselő megérkezi az ülésterembe, a jelenlévő képviselők 

száma: 12 fő.   
 

dr. Dietz Ferenc polgármester:   röviden ismerteti az előterjesztés tartalmát. Kérdés, 

hozzászólás nem lévén a határozati javaslatot szavazásra bocsátja. 

 

 

 Szavazás eredménye 

 

#: 2033   Száma: 2007.02.13/20/0/ 

Ideje: 2007.febr..13 15:02 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elfogadva 

Minősített 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. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 



 

 

 

67 

Fülöp Zsolt KVEUB elnök Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Dicső Zoltán Távol - 

Gulyás József Távol - 

Kiss Károly Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

Simonyi György Távol - 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:   a Képviselő-testület a következő határozatot hozza:   

 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

47/2007. (I. 16.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete Vujicsics és a Söndörgö Egyesület 

által benyújtásra kerülő Vujicsics Emlékház megépítésére benyújtott pályázattal 

kapcsolatban 

 

1. hozzájárul ahhoz, hogy a Tabakosok keresztje alatt található a 2179 hrsz-ú kilátó 

területét a Pályázó  közterületrendezési terv szerint parkosítsa 

 

2. tulajdonosi hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Vujicsics Emlékház egyik megközelítési 

útvonala a 2179 hrsz-ú önkormányzati területen keresztül vezessen 

 

3. megbízza a Polgármestert, hogy a pénzügyi kötelezettségvállalással nem járó 

partnerségi nyilatkozatot írja alá.   

 

Felelős:     Polgármester, beszámolásra: 2007. júniusi Képviselő-testületi ülés 

Határidő: azonnal 

 

     

 

21.   Előterjesztés Szentendre Város további szennyvízcsatornázásának 

koncepciójáról 

              Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester           

                                                                   

 

A napirendi pont tárgyalásánál jelen van   Maholányi Pál, a Csatorna Társulat elnöke.  
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dr. Dietz Ferenc polgármester: a Városüzemeltetési, Környezet- és Műemlékvédelmi 

Bizottság  megtárgyalta  a  szennyvízcsatornázásnak koncepciójáról készült előterjesztést. 

Javasolja, hogy a Pismány városrész szennyvízcsatornázása III. ütemmel (3. projekt) kerüljön 

összevonásra a Szarvashegy városrész szennyvízcsatornázása (5. projekt). 

 

dr. Pázmány Annamária képviselő:  ezt a javaslatot  kívánta ő maga is elmondani.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: a lakosságot időben  szükséges tájékoztatni arról, hogy a testület  

elfogadta a csatornázás tervét, folytatódik a csatornaépítés, és megvalósításra kerül a 

koncepció.  Viszont  a pontosan kidolgozott  konstrukcióra még várni kell, mivel 

megváltoztak a pályázati lehetőségek.   

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a tájékoztatás  valóban szükséges és fontos. Az ülést 

követően  Szentendre  város honlapjára is felkerül egy   összefoglaló,  valamint 

kezdeményezi, hogy a városban  megjelenő  lapokban is szerepeljenek a szükséges  

információk.     

 

Radványi G. Levente képviselő:  ő maga is ezt a javaslatot  támogatja. Figyelemmel kell 

lenni arra, hogy a  honlapon  naprakész információk szerepeljenek. 

Az előterjesztésben szereplő   határidők és összegek  tekintetében viszont fenntartásai vannak.  

Ehhez fűződő észrevétele még, hogy a csapadékvíz elvezetését már a tervezésbe is szükséges 

bevonni és  a pályáztatásnál együtt kezelni a felmerült költség-tényezőkkel.   

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a csapadékvíz elvezetése  súlyponti kérdés, de  eddig sem  

merült feledésbe. Csupán  anyagi vonzata miatt nem volt lehetőség a megoldásra. 

Amennyiben kapnak központi támogatást, úgy megoldásra kerül ez a feladat is.   

 

Zakar Ágnes képviselő: az elmúlt ütemben kimaradt a Nagyváradi utca, ugyanakkor  

rendkívül  rossz állapotban van.  Javasolja, hogy a mostani  ütemezéskor  tervezzék be.   

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:  befogadja Képviselő Asszony javaslatát, és az 1. pontba 

kerüljön be a tervezett ütemezéshez a Nagyváradi utca csatornázása. Arra korábban is volt 

lehetőség, hogy néhány kimaradt utca pótlólag   bekerüljön a koncepcióba. Egyúttal  azt a 

javaslatot is befogadja, mely a csapadékvíz elvezetésére érkezett, valamint   párhuzamban   az 

út helyreállítása  is megoldandó feladat.    

Mindenképp szerepeljenek a koncepcióban a  lehetőségek és a pénzügyi  korlátok.  

 

dr. Dragon Pál képviselő: örömmel  veszi az elhangzott módosításokat.  Nem kívánja 

megismételni azokat, de egyetért a javaslatokkal. Tovább fűzve a gondolatmenetet, 

gazdaságos  lenne, ha a csatornázás tervezése során a műszaki megoldások közé tartozna  az 

elektromos  kábelek   lefektetése.  

A  tájékoztatóra kitérve - célszerű lenne utcaneveket is  megadni a behatároláshoz, ne csak 

városrészek szerepeljenek.   

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:  kiegészítésként jelzi, kiosztásra került egy térkép a 

könnyebb tájékozódás kedvéért.  

 

Hidegkuti Gergely képviselő: statisztikai adatokat sorol a  háztartásokban történő szippantás  

gyakoriságát és  a tényleges valóságot  elemezve.  A realitás azt mutatja, a szennyvíz nagy 
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része a talajba kerül.  

Felhívja a figyelmet a "Life plusz" programra, ahol  lehetőség adódik a környezetpolitika és 

védelem témakörben a szennyvízterhelést csökkentő  pályáztatásra. 

A bizottsági ülésen okkal  rakatták be  a  költségvetés tartalékkeretbe  a tanulmányterv 

készítését.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: köszöni a Városüzemeltetési, Környezet- és 

Műemlékvédelmi Bizottság elnökének a tájékoztatást az újabb forrás lehetőségről, melynek  

utánanéznek.  

 

Benkovits György képviselő:  a  környezetszennyezés vizsgálata komplex programot 

igényel,  mely átfogó képet ad  a vízháztartástól kezdve a természetes tározókon át az  

élőhelyek rehabilitációjáig, együtt  kezelve az összes programot.   

 

Magyar Judit képviselő: kérdezi, hogy a tervezésre szánt időtartam  reális-e? Honnan 

teremti elő az Önkormányzat a beruházás  szükséges pénzösszegét?  Javasolja, hogy a  

tárgyalás során  kapjon szót Maholányi Pál, a Csatorna Társulat elnöke, valamint  köszönjék 

meg neki az eddig  nyújtott munkát.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester és Miksó Krisztián városüzemeltetési referens  
válaszolnak  a felett kérdésekre.    

 

Radványi G. Levente képviselő: hangsúlyozza, a  koncepció során rendkívül fontos a 

tervezés.  

Javasolja a határozati javaslatot egy új 2. ponttal kiegészíteni: a  Polgármester készítessen 

előterjesztést a májusi testületi ülésre a háztartási szennyvízszállítás kötelező  

közszolgáltatásként történő megoldásra. A VSz. Zrt. telephelyén megoldható lenne  a  

gépkocsik tárolása, tisztítása, menetlevél vezetése, stb.      

 

Radványi G. Levente képviselő:  ismétli módosító indítványát: a testület felkéri a 

Polgármestert, hogy a 2007. májusi Képviselő-testületi ülésre  készítsen előterjesztést a 

háztartási   szennyvízszállítás kötelező közszolgáltatásként  történő megoldására.  

 

Miksó Krisztián városüzemeltetési referens:  a júniusi határidőt javasol, melyet dr. Dietz 

Ferenc polgármester befogad a  módosító indítvánnyal együtt. 

 

Dicső Zoltán képviselő: tudomása szerint több  helyen is előfordul, hogy az ingatlan előtt   

csatornázva van az utca, mégsem kötnek rá a tulajdonosok.  A problémát kezelni kell.  

 

Maholányi Pál, a Csatorna Társulat elnöke: összefoglalja  Pismány városrész 

szennyvízcsatornázás I. ütemének   tapasztalatait, levonva a tanulságot.  Úgy véli, a 

továbbiakban   sikeresen vihető végig  a következő koncepció.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: összefoglalja a  határozati javaslatot  érintő módosításokat:  

- a határozati javaslat 2-es pontjaként  bekerült a Radványi G. Levente  képviselő által tett 

módosítás.   

- a koncepció 1-es pontjába  a tervezett ütemezéshez bekerült  a Nagyváradi utca 

csatornázása. 

- befogadásra került a  csapadékvíz elvezetésére, valamint   párhuzamban   az út 

helyreállítására  vonatkozó javaslat is.    
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-  a 3. projektben   összevonásra került  a Szarvashegy városrész és   Pismány városrész 

szennyvízcsatornázása.  

Szavazásra bocsátja  a határozati javaslatot.   

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2034   Száma: 2007.02.13/21/0/ 

Ideje: 2007.febr..13 15:46 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elfogadva 

Minősített 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 - 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt KVEUB 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 - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Gulyás József Távol - 

Simonyi György Távol - 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képviselő-testület a következő határozatot hozza:       

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

48/2007. (II.13.) Kt. sz. határozata: 
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Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

 

1.     úgy dönt, hogy Szentendre Város szennyvízcsatornázásának koncepciójá-t a határozat 

melléklete szerinti tartalommal elfogadja; 

 

2.     felkéri a Polgármestert, hogy a  júniusi Képviselő-testületi ülésre   készítsen 

előterjesztést a háztartási   szennyvízszállítás kötelező közszolgáltatásként  történő 

megoldására.  

 

Felelős:     Polgármester, Jegyző 

Határidő: 1. pont: azonnal 

  2. pont: 2007. júniusi testületi  ülés 

 

 

 

 

 

 

A  48/2007. (II.13.)  Kt. sz. határozat melléklete 

 

 

Szentendre Város szennyvízcsatornázásának koncepciója 
 

1.  Szentendre Város Önkormányzata a város szennyvízcsatornával még el nem látott 

részeit a következő sorrendben és ütemezéssel kívánja megvalósítani: 

 

A) eset, amennyiben az Új Magyarország Fejlesztési Terv (2007-2013) nem ad 

lehetőséget EU-s pályázatok benyújtására 

 

1. Projekt elnevezése: Szentendre, Pismány városrész szennyvízcsatornázása II. ütem 

 E projekt keretein belül kerülne csatornázásra Pismányhegy északkeleti része és 

Tyukos-dűlő, valamint a Nagyváradi utca. 

 

 Érdekelt ingatlanok száma: kb. 1.100 

 Előzetesen becsült összköltség (2007. évi árszinten): bruttó 1.100 millió Ft 

 

Tervezett ütemezés: 

 Tervezés, engedélyeztetés és Társulat szervezés: 2007. március – 2008. február 

 Pályázatok készítése-elbírálása: 2008. március – 2008. szeptember 

 Kivitelezés: 2008. október – 2010. szeptember 

 

 E projekt tervezési időszakában szükséges az egész ellátandó területre 

tanulmányterv készítése is. 

 

2. Projekt elnevezése: Szentendre, Petyina városrész szennyvízcsatornázása 

 

Érdekelt ingatlanok száma: kb. 700 

Előzetesen becsült összköltség (2007. évi árszinten):  bruttó 700 millió Ft 

 

Tervezett ütemezés: 
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 Tervezés, engedélyeztetés és Társulat szervezés: 2008. március – 2009. február 

 Pályázatok készítése-elbírálása: 2009. március – 2009. szeptember 

 Kivitelezés: 2009. október – 2011. június 

 

3. Projekt elnevezése: Szentendre, Pismány városrész szennyvízcsatornázása III. 

ütem 

 E projekt keretein belül kerülne csatornázásra Külső-Pismány, valamint 

Szarvashegy szennyvízcsatornázása. 

 

Érdekelt ingatlanok száma: kb. 1.250 

Előzetesen becsült összköltség (2007. évi árszinten):  bruttó 1.300 millió Ft 

 

Tervezett ütemezés: 

 Tervezés, engedélyeztetés és Társulat szervezés: 2010. március – 2011. február 

 Pályázatok készítése-elbírálása: 2011. március – 2011. szeptember 

 Kivitelezés: 2011. október – 2013. május 

 

 

4. Projekt elnevezése: Szentendre, Boldogtanya városrészek szennyvízcsatornázása 

E projekt keretein belül kerülne csatornázásra Boldogtanya, Kisboldogtanya, 

valamint a Papszigeti út és környéke. 

 

Érdekelt ingatlanok száma: kb. 450 

Előzetesen becsült összköltség (2007. évi árszinten):  bruttó 450 millió Ft 

 

Tervezett ütemezés: 

 Tervezés, engedélyeztetés és Társulat szervezés: 2009. március – 2010. február 

 Pályázatok készítése-elbírálása: 2010. március – 2010. szeptember 

 Kivitelezés: 2010. október – 2012. június 

 

 

B) eset, amennyiben az Új Magyarország Fejlesztési Terv (2007-2013) lehetőséget ad 

EU-s pályázatok benyújtására 

 

Szentendre Város Önkormányzata a város szennyvízcsatornával még el nem látott 

részeit egy ütemben, a következő mérföldkövek szerint tervezi megvalósítani. 

 

 Érdekelt ingatlanok száma: kb. 3.500 

 Előzetesen becsült összköltség (2007. évi árszinten): bruttó 3,5 milliárd Ft 

 

Tervezett ütemezés: 

 Tervezés, engedélyeztetés és Társulat szervezés: 2007. május – 2008. június 

 Pályázatok készítése-elbírálása: 2008. július – 2008. december 

 Kivitelezés: 2009. január – 2011. június 

 

 

2.  Szentendre Város Önkormányzata e koncepció alapján a tervezéshez és a megvalósításhoz 

szükséges forrásokat az éves költségvetési rendeleteiben fogja biztosítani, azzal, hogy a 

kivitelezésnél számol a csatornázandó városrészekre megalakuló víziközmű társulat 
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érdekeltségi hozzájárulásainak befizetéseivel és a pályázat útján elnyerni kívánt 

támogatásokkal, mint a beruházás fő forrásaival. 

 

 

3.  Szentendre Város Önkormányzata az egy érdekeltségi egységre előzetesen (2007. évi 

árszinten) 220.000,- Ft érdekeltségi hozzájárulással számol a beruházás forrásoldalának 

tervezésekor. 

 

 

4.  Egy érdekeltségi egységnek minősül:   

 beépített ingatlan esetében: 1 lakás, vagy 1 üdülő egység, ill. 1 rendeltetési egység, 

 beépítetlen ingatlan esetében az ingatlan és a mindenkor hatályos Helyi Építési 

Szabályzat szerinti legkisebb kialakítható ingatlan területének hányadosaként kapott 

egész szám,  

de összesen legfeljebb 600 l/nap szennyvízkibocsátású egység. 

 

 

5.  Szentendre Város Önkormányzata 2007. évben a koncepció 1. pont a) esete szerint készíti 

elő a soron következő projektet. Amennyiben a pályázati lehetőségek időközben lehetővé 

teszik, úgy – a mielőbbi megvalósítás érdekében, tekintettel a Nemzeti Települési 

Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Program-nak való megfelelési 

követelménynek is – indokolt az egyben történő terveztetés, majd kivitelezés, és ezért a b) 

eset szerinti forgatókönyvre kíván áttérni. 

 

6. A szennyvízelvezetéssel együtt az érintett terület csapadékvíz elvezetését és az utak 

magasabb szinten történő helyreállítását is elő kell segíteni, természetesen a pénzügyi 

lehetőségek figyelembe vétele mellett. 

 

7.  E koncepciót minden évben az önkormányzat költségvetési rendeletének elfogadása előtt 

aktualizálni kell. 

 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a következő napirendi pont az  Ötv. 12.§  (4) bekezdésének 

a) pontja  alapján zárt ülésen  tartandó. A 22-es napirendi pontról külön jegyzőkönyv készül.   

 

 

A Képviselő-testület nyílt ülését  15.47 órától  17.14 óráig  felfüggeszti.  
 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a továbbiakban ismételten nyílt ülésen folytatódik az ülés. a 

jelenlévő képviselők száma: 16 fő.  Távol levő képviselők: Gulyás József és Simonyi György.   

A    következő  napirendi pont a 2007. évi költségvetési rendelet  megalkotása.  

 

 

23.  Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének az 

önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló …/2007. (…) Önk. sz. rendeletének 

megalkotásáról  

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester  
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dr. Dietz Ferenc polgármester. a koncepció több körben is megtárgyalásra került már, a  mai 

nap folyamán   a Költségvetési, Vagyongazdálkodási és EU Bizottság is véleményezte. 

 

Tolonics Gyula képviselő: ügyrendileg  javasolja, hogy tartsanak rövid szünetet.    

 

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

  

 

 

Kun Csaba alpolgármester,  Zakar Ágnes,  dr. Pázmány Annamária,  

Benkovits György, Dicső Zoltán, dr. Dragon Pál,  Hajdu Gábor, Kiss 

Károly, , Trenka István és  Radványi G. Levente  képviselők távoznak az 

ülésteremből, a jelenlévő képviselők   száma: 6 fő, a Képviselő-testület 

szavazóképtelen. 

  
 

Szavazás eredménye 

 

#: 2052   Száma: 2007.02.13/23/0/ 

Ideje: 2007.febr..13 17:23 

Típusa: Nyílt 

Határozat; Érvénytelen 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 6 100,00 33,33 

Nem 0 0,00 0,00 

Tartózkodik 0 0,00 0,00 

Szavazott 6 100.00 33,33 

Nem szavazott 0   0,00 

Távol 12   66,67 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Fülöp Zsolt KVEUB elnök Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Benkovits György Távol - 

Dicső Zoltán Távol - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Távol - 

Gulyás József Távol - 

Hajdu Gábor Távol - 

Kiss Károly Távol - 

Kun Csaba alpolgármester Távol - 
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dr. Pázmány Annamária Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

Simonyi György Távol - 

Trenka István Távol - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Távol - 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a  szavazás érvénytelen,   kéri megismételni. Időközben a 

képviselők visszatérnek az ülésterembe.   

 

 

Fülöp Zsolt képviselő távozik az ülésteremből,  Kun Csaba alpolgármester,  

Benkovits György , Dicső Zoltán, dr. Dragon Pál, dr. Pázmány Annamária 

és Trenka István  képviselők visszatérnek az ülésterembe, a   jelenlévő  

képviselők száma 11 fő.   
 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2053   Száma: 2007.02.13/23/0/ 

Ideje: 2007.febr..13 17:25 

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 8 72,73 44,44 

Nem 2 18,18 11,11 

Képviselő-testület az ügyrendi javaslatot támogatta és  a         

Tartózkodik 1 9,09 5,56 

Szavazott 11 100.00 61,11 

Nem szavazott 0   0,00 

Távol 7   38,89 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Benkovits György Igen - 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Trenka István Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Nem - 

Horváth Győző SzEB elnök Nem - 

Tolonics Gyula Tart. - 

Fülöp Zsolt KVEUB elnök Távol - 

Gulyás József Távol - 
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Hajdu Gábor Távol - 

Kiss Károly Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

Simonyi György Távol - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Távol - 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:  a Képviselő-testület a szünetre vonatkozó ügyrendi 

javaslatot támogatta.  

 

 

A Képviselő-testület rövid szünetet tart.  
 

         
dr. Dietz Ferenc polgármester: a szünet után  folytatódik az ülés. A napirendi pont 

tárgyalásánál jelen van Aszódi Albert könyvvizsgáló, akinek megadja a szót.    

 

Aszódi Albert könyvvizsgáló: megtartja a 2007. évi költségvetési rendelet-tervezet 

felülvizsgálatáról szóló   beszámolóját. A  könyvvizsgálói vélemény írásbeli változata   

kiosztásra került. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: az Állami Számvevőszék az  átvilágítás során  javasolta, 

hogy  kerüljenek  külön megjelölésre  a  költségvetési táblák, melyek nevesítésre kerülnek egy 

külön  rendelet-tervezetben.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: a  Költségvetési, Vagyongazdálkodási és EU Bizottság  véleménye 

szerint a költségvetési rendelet megvalósítható, de  nem nyújt kellő  fedezetet a szükséges 

pályázatokhoz. Valószínűleg  év közben szükség lesz a módosításra.  

Kérdése - mi a  további sorsa annak a  VSz. Zrt kertészetéből befolyó összegnek,   ami a  

cégnél marad?  Emlékeztetőül: a 80 millió Ft tervezett bevételből 50 M Ft  be lett építve a 

költségvetésbe,  ami hiányozni  fog a költségvetésből.  

 

A Költségvetési, Vagyongazdálkodási és EU Bizottságban elhangzott még a következő 

észrevétel: a   kistérségi 500 ft-os hozzájárulás helyett  400 Ft-os hozzájárulást     javasolnak.  

Az ebből  keletkező 3.000.000 Ft-os  megtakarítás fedezetet nyújthat arra az esetre, ha élni 

kívánnak   a  Pap-sziget  (4491/A hrsz-ú)  ingatlan elővásárlási joggal.  ( A mai ülés egy 

korábbi döntésére utal Fülöp Zsolt képviselő)      

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: válaszol az elhangzott kérdésre.  A bizottság támogatását 

örömmel veszi, a kistérségi befizetés csökkentését azonban nem támogatja.   

  

Hidegkuti Gergely képviselő: ismerteti a bizottság   véleményét:    

- a csatornázás tanulmánytervének elkészítésére szánt +1.5 M Ft  figyelembe vétele a 

forráshiány miatt halasztott oszlopban; 

- a Biztonságos  Város  program  prioritása, kiemelve a  11-es út  csomópont tervezésére, 

átalakítására szánt 40 M Ft-ot,   szintén a forráshiány miatt halasztott oszlopban szerepeltetve; 

- a Környezetvédelmi Munkacsoporttal egyetértve a környezetvédelem   támogatását javasolja 

felvenni  ugyanide, 0-s sorként. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a bizottsági javaslatokat befogadta.   
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Horváth Győző képviselő: a Szociális, Egészségügyi  és Sport Bizottság  támogatta a 

költségvetés elfogadását, és Kovács Miklósné  felvetése alapján javasolja, hogy  a Karitas  

400.000 Ft-os tervezett támogatását egészítsék ki 100.000 Ft-tal és Kovács Miklósné  

bizottsági tag  költségtérítésével.   Kérésük, hogy a testület vegye figyelembe a  felújítási 

munkák tervezésekor a hajléktalan szálló felújítását is.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kérdezi Képviselő Úrtól, hogy milyen keret terhére  teszi a 

javaslatot?  

 

Horváth Győző képviselő: Kovács Miklósné  bizottsági tag a saját  költségtérítését ajánlotta 

fel, valamint 100.000 Ft-ot kér még.  Bizottsági döntés keretében történik a javaslat tétel.  

   

Puhl Márta irodavezető: a bizottság ülésén ő maga is jelen volt. Kovács Miklósné bizottsági 

tag azt a javaslatot tette, hogy amennyiben a  Képviselő-testület  a Karitas  támogatását 

megemeli 100.000 Ft-tal, abban az esetben a Karitas  javára lemond a költségtérítéséről.  

Ebben az esetben  200.000 Ft-tal emelkedne a Karitas  támogatása. 

  

Zakar Ágnes képviselő:  a Kulturális, Oktatási és Kisebbségi Bizottság javasolja, hogy  a  

2007. évi pedagógus naphoz kapcsolódva szülessen munkáltatói döntés a sokszor és sokak 

által elismert színvonalon működő városi oktatási intézmények vezetői számára a minőségi 

munka elismeréséről. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a jutalmazásra mekkora összeget javasol Képviselő Asszony 

és melyik költségvetési helyről   látja biztosítottnak a kifizetést?   

 

Zakar Ágnes képviselő:   erről nem döntött a bizottság.   

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri Képviselő Asszonyt, halasszák el a forrásra és az 

összegre vonatkozó  döntést, és térjenek rá vissza a következő körben.  

  

Zakar Ágnes képviselő:  több észrevételt tesz, melyek sorban a következők:  

- a Karitas kérését megalapozottnak tartja és további segítségként a képviselők közül  

néhányan  - Tolonics Gyula, Hidegkuti Gergely, Dicső Zoltán, dr. Pázmány Annamária és 

ő maga -  felajánlottak  fejenkénti  10.000 Ft-os támogatást.   

- a jövő évi kiemelkedő városi kulturális rendezvények előkészítésére a  költségvetési 

rendelet "forráshiány miatt halasztott" oszlopába  kerüljön be  10.000.000 Ft    

- ugyanebben az oszlopban javasolja szerepeltetni a soron  kívüli felújítás, balesetveszély-

elhárítás, állagromlás  kapcsán elkülönített 10.000.000 Ft-ot. 

 

 

Puhl Márta irodavezető: a forráshiány miatt halasztott oszlopban  csak a felhalmozási 

kiadásnál,  a felújításnál és a  beruházásnál tudnak számolni.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: az épület-felújításra  szánt összeg  a "forráshiány miatt 

halasztott"  oszlopban szerepel, a  másik javaslatra szükséges visszatérni. 

 

Magyar Judit képviselő: a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnökeként és képviselőként 

egyben    teszi meg hozzászólását:  

- az adóbehajtásra nagyobb figyelmet szükséges fordítani  

-  a  pályázati  tevékenységekhez kapcsolódó  összegek nincsenek beépítve a költségvetésbe,  
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Keressenek forrást  legalább 250.000 M Ft-nak, és  annak megfelelően módosítsák  a  

következő évi  költségvetést.   

-  felhívja a figyelmet, hogy  a VSz. Zrt. közterületről  való hulladék szállításának összege  

szintén nincs betervezve.    

-  ingyenes bérlemények kimutatása nem látható - ez is a támogatások körébe tartozik 

- felülvizsgálná azokat a szerződéseket, amelyeket korábbi években kötöttek,  de a 

költségvetésbe beépített   összeg nem változik azóta sem. (pl. orvosi ügyelet) 

- a támogatások  táblázat részletezve:  

a) SZEVI támogatása 400 ezer Ft/hó. Soknak tartja  a támogatás összegét; 

 b) információs  egészségügyi  kiadvány  támogatása 400 ezer Ft - szintén átgondolásra  

javasolja az erre szánt összeget 

-  a Gondolat  Televízió 1 M Ft-os támogatásával  nem ért egyet, max 500 ezer   Ft 

megfelelne, míg a fennmaradó összeget átsorolhatnák más célra. Pl.  Tűzoltóság, Rendőrség.  

     

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:  válaszol Magyar Judit észrevételeire:  

- a pályázati önrészre vonatkozó 250 M Ft felvetésével egyetért, de forrást kell találni hozzá. 

Ötletként felmerült többféle lehetőség is, ezeket át kell gondolni.  A saját bevételek 70%-ig 

van lehetőség hitelfelvételre 

- tudomása szerint  a szemétdíj ügyében nem történt  megállapodás a VSz. Zrt.-vel.   

- az ingyenesen használt  bérlemények kimutatása folyamatosan  történik 

- a SZEVI, az információs kiadvány és a Gondolat  Televízió támogatása mind fontos, a 

városban nélkülözhetetlen az információs csatornák  üzemelése  

- a Tűzoltóság, Rendőrség támogatása nélkülözhetetlen, a javaslattal egyetért.  

- Elnök Asszony felvetette, hogy az Önkormányzatnak nincs hosszútávú  gazdasági 

koncepciója a finanszírozásra.   Valóban, de megjegyzi, a Kormánynak sincs évek óta.   Olyan 

minimális  az átengedett  bevétel az Önkormányzatok  javára, ami nem biztosítja az 

Önkormányzat fennmaradását.  

Ha hosszútávra  meg volna határozva az Önkormányzatok bevétele, könnyebben lehetne 

tervezni.      

 

Kun Csaba alpolgármester:  az   előterjesztés szöveges részéhez fűz néhány észrevételt,  

miszerint elírás történt  a 7. oldalon - a helyes szám: "…1.414.990 E Ft,…" valamint a  11. 

oldalon - a helyes szövegrész: "106,4 %-ra növekedne…".   A  helyesbítéseket dr. Dietz 

Ferenc polgármester befogadta.  

Továbbá:   a Cigány Kisebbségi Önkormányzat elfogadta a költségvetését és abban kéri  a 

Képviselő-testületet, hogy  a normatíván felül helyi pénzeszközök biztosításával segítse a  

Cigány Kisebbségi Önkormányzat működését, továbbá kéri, hogy záros határidőn belül  oldja  

meg a Cigány Kisebbségi Önkormányzat elhelyezésének kérdését. Összegszerűen mintegy  

2.5 M Ft-ot jelent.  

Javasolja, hogy biztosítsanak számukra térítésmentesen  helyiséget, melynek működési és 

fenntartási költségeit nekik kell kigazdálkodniuk  a többi civil szervezethez és kisebbségi 

önkormányzathoz hasonlóan,  de  normatíván felüli plusz  támogatást nem javasol.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ezúton köszöni meg az MSZP-nek  a kisebbségek 

elhelyezésével kapcsolatban tanúsított rugalmasságát, mert  őáltaluk nyílik lehetőség a 

Dunakorzó 18. száma alatt az ő elhelyezésükre is.     

 

Kun Csaba alpolgármester: folytatva a  támogatási táblázathoz fűződő észrevételek közül 

kettőt emel ki:  
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- a Szentendre és Vidéke  újság,   valamint a   Gondolat Televízió támogatását   szükségesnek 

tartja. Bár van némi bevételük, ennek ellenére  működésük nem mondható nyereségesnek.  

Jelenleg "tört év" van, nem lehet külön választani a támogatást, de amint a Közművelődési 

Kht. működése beindul,  a 2008. évben külön fogják kezelni a médiára vonatkozó 

támogatásokat.    

 

Trenka István képviselő:  látszólag olyan témát említ meg, amely nem tartozik szorosan a 

tárgyhoz, mégis  ide kapcsolódik - az  alkohol és a  drog okozta problémákra a Rendőrséggel   

együttműködve keressenek megoldást.   

Megemlíti  még az illegális szemétlerakás kérdését, a kutyatámadások  és a betörések  

visszaszorításának szükségességét. A költségvetésben biztosítani kell a  szükséges fedezetet, 

ezért javasolja, hogy  emeljék  meg az 5/b mellékletben szereplő  400.000 Ft-ot 500.000 Ft-ra.  

Forrásként a Gondolat Televíziónak szánt  összegből  vegyenek el  100.000  Ft-ot.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:  egyetért azzal, hogy a Rendőrség támogatása szükséges. 

Még az 500.000 Ft is kevés, de egyelőre  szűk keretből lehet gazdálkodni. Emellett  egyéb 

módon tudják őket segíteni, mint pl.  "tintapatron  gyorssegéllyel".     

 

 

Fülöp Zsolt képviselő:  kérdései Irodavezető Asszonyhoz: 

-   a már említett  50 M Ft kiesés hol jelenik meg a költségvetésben ?  

-   a  téli útüzemeltetés  átalányát átutalta-e már az Önkormányzat a VSz. Zrt.-nek? Tudomása 

szerint erre  10 M Ft-os keret adott. Ennek a 10 M Ft-os keret terhére 5 M Ft-ot javasol 

visszavenni, mert várhatóan már nem lesz olyan kemény tél. Az összeget javasolja  átvezetni  

a  fűtéskorszerűsítés támogatására  adott  csoporthoz.     

 

Radványi G. Levente  képviselő:  címszavakban összefoglalva:   

-  pályázat-előkészítésre szánt pénzt elő  kell  teremteni.  

-  Pannónia telepen évek óta  elmaradt az ígért  felújítás 

-  Rózsa utcai  járda felújítása, burkolása   (Pannónia utcai hév megállóval összekötő rész) 

-  a költségvetésben a felújításokra szánt  30 M Ft-os keretként  szereplő összegből  kéri 

nevesíteni az említett felújításra  szánt  részt.  

-  szintén ide tartozó feladat:  a   Pannónia telep  út és  csapadékvíz  elvezetése 

-  Rózsa utcai  csomópont tervezése 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: az elhangzottakkal egyetért, de jelzi Radványi G. Levente  

hozzászólásához, hogy  arra most nincs lehetőség, hogy külön-külön  térjenek ki a  képviselői 

körzetekben jelentkező problémákra.   Az igények jogosak, de  a  feladatokat  súlypontozni 

szükséges.  

A szakbizottságok döntenek majd a kiemelten fontos  tennivalókról. 

  

Hidegkuti Gergely képviselő: a téli útüzemmel kapcsolatos észrevételre reflektál-  

- a  szóróanyagot akkor is szükséges volt megvásárolnia a Vsz. Zrt.-nek,  ha eddig még nem 

volt olyan tél,   ami a szórást igényelte volna. Javasolja, hogy a fel nem használt  összeget 

fordítsák a gépjárművek  javítására.  

 

Dicső Zoltán képviselő:  egyetért Radványi G. Levente  képviselő-társa hozzászólásával-  

Pannónia telepen  mintegy 15 éve   nem történt felújítás. Szükséges forrást találni a feladatra.  

Nagy a teherautó forgalom,  szükséges volna megoldást találni.  
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Kiss Károly képviselő:   Fülöp Zsolt képviselő  hozzászólására reagál -  a fűtéskorszerűsítés  

fontos,  de véleménye szerint a forrást máshol javasolja keresni.   

 

Kun Csaba alpolgármester:  ügyrendi javaslata, hogy   zárják le a vitát.  

  

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

    

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2054   Száma: 2007.02.13/23/0/ 

Ideje: 2007.febr..13 18:19 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elfogadva 

Minősített 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 - 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Fülöp Zsolt KVEUB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Trenka István Igen - 

Radványi G. Levente Nem - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Tart. - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Tart. - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Távol - 

Gulyás József Távol - 

Hajdu Gábor Távol - 

Simonyi György Távol - 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:   a Képviselő-testület az ügyrendi javaslatot támogatta.    

Kéri Puhl Márta irodavezető asszonyt válaszoljon a képviselők által feltett kérdésekre.     
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Puhl Márta irodavezető:   válaszol Fülöp Zsolt  képviselő  által feltett kérdésre.  

A   VSz. Zrt.  telepének értékesítésből származó 50 M Ft-ot kiváltaná a Lepke utca, Csóka 

utca, illetve garázsok értékesítéséből és telek-kiegészítésekből származó bevételből   befolyt 

összeg. Így nem borul a  költségvetés egyensúlya, megmarad a 200.000.00 Ft-os felhalmozási 

bevétel és a tartalékban pedig maradna a pályázati önrészre az 50.000 000 Ft.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:   a javaslatot befogadta.  

 

Puhl Márta irodavezető:   a téli útüzemeltetésre még  nem fizettek a VSz. Zrt.-nek.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátja  Fülöp Zsolt képviselőnek a  kistérségi   

önrész  400 Ft/főre csökkentett összegre vonatkozó javaslatát, melyet nem támogat.  

 

 

 

 

 

 

 Szavazás eredménye 

 

#: 2055   Száma: 2007.02.13/23/0/ 

Ideje: 2007.febr..13 18:21 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elutasítva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 1 6,67 5,56 

Nem 8 53,33 44,44 

Tartózkodik 6 40,00 33,33 

Szavazott 15 100.00 83,33 

Nem szavazott 0   0,00 

Távol 3   16,67 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Fülöp Zsolt KVEUB elnök Igen - 

Dicső Zoltán Nem - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Nem - 

Kiss Károly Nem - 

Kun Csaba alpolgármester Nem - 

dr. Pázmány Annamária Nem - 

Radványi G. Levente Nem - 

Tolonics Gyula Nem - 

Trenka István Nem - 

Benkovits György Tart. - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Tart. - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Tart. - 

Horváth Győző SzEB elnök Tart. - 
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Magyar Judit PEB elnök Tart. - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Tart. - 

Gulyás József Távol - 

Hajdu Gábor Távol - 

Simonyi György Távol - 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képviselő-testület nem támogatta a javaslatot.       

Szavazásra bocsátja  a Karitas számára javasolt plusz 100.000 Ft támogatást.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2056   Száma: 2007.02.13/23/0/ 

Ideje: 2007.febr..13 18:22 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elutasítva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 4 26,67 22,22 

Nem 4 26,67 22,22 

Tartózkodik 7 46,66 38,89 

Szavazott 15 100.00 83,33 

Nem szavazott 0   0,00 

Távol 3   16,67 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt KVEUB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

Kiss Károly Nem - 

Kun Csaba alpolgármester Nem - 

Radványi G. Levente Nem - 

Trenka István Nem - 

Benkovits György Tart. - 

Dicső Zoltán Tart. - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Tart. - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Tart. - 

dr. Pázmány Annamária Tart. - 

Tolonics Gyula Tart. - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Tart. - 

Gulyás József Távol - 

Hajdu Gábor Távol - 

Simonyi György Távol - 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:  a Képviselő-testület a javaslatot nem támogatta.  
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Szavazásra bocsátja  Zakar Ágnes módosító indítványát, mely az oktatásban dolgozó 

intézményvezetők  jutalmazása vonatkozott. Jelzi, mivel a forrásoldal nem került 

megnevezésre,  tartózkodik a szavazástól.   

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2057   Száma: 2007.02.13/23/0/ 

Ideje: 2007.febr..13 18:24 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elutasítva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 2 13,33 11,11 

Nem 4 26,67 22,22 

Tartózkodik 9 60,00 50,00 

Szavazott 15 100.00 83,33 

Nem szavazott 0   0,00 

Távol 3   16,67 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Radványi G. Levente Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt KVEUB elnök Nem - 

Kiss Károly Nem - 

Magyar Judit PEB elnök Nem - 

Trenka István Nem - 

Benkovits György Tart. - 

Dicső Zoltán Tart. - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Tart. - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Tart. - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Tart. - 

Horváth Győző SzEB elnök Tart. - 

Kun Csaba alpolgármester Tart. - 

dr. Pázmány Annamária Tart. - 

Tolonics Gyula Tart. - 

Gulyás József Távol - 

Hajdu Gábor Távol - 

Simonyi György Távol - 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:  a Képviselő-testület a javaslatot nem támogatta.  

Szavazásra bocsátja  a   Szentendre Kulturális  Kht.  épület-felújításra (pincefelújítás) érkezett  

javaslatot, melyet támogat.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2058   Száma: 2007.02.13/23/0/ 
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Ideje: 2007.febr..13 18:25 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elfogadva 

Minősített 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: 

 

 

Benkovits György Igen - 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Fülöp Zsolt KVEUB elnök Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Tart. - 

Magyar Judit PEB elnök Tart. - 

Gulyás József Távol - 

Hajdu Gábor Távol - 

Simonyi György Távol - 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képviselő-testület támogatta a módosító indítványt.   

Szavazásra bocsátja  a   pályázatokat  támogató, Pénzügyi Ellenőrző Bizottság által javasolt  

módosító indítványt. mely   250 M Ft-ot  nevezett meg.  

 

Magyar Judit képviselő: jelzi Polgármester Úrnak, a javaslatot évközi rendelet 

módosításként kívánják megtenni.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:    egyértelmű,  nem kerül szavazásra.  

A Szentendre és Vidéke  támogatás-csökkentésére  vonatkozó  módosító indítvány szavazása 

következik,  melyet nem támogat.  

 

 

Szavazás eredménye 
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#: 2059   Száma: 2007.02.13/23/0/ 

Ideje: 2007.febr..13 18:26 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elutasítva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 4 26,67 22,22 

Nem 8 53,33 44,44 

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: 

 

 

Fülöp Zsolt KVEUB elnök Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Trenka István Igen - 

Dicső Zoltán Nem - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Nem - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Nem - 

Kiss Károly Nem - 

Kun Csaba alpolgármester Nem - 

dr. Pázmány Annamária Nem - 

Tolonics Gyula Nem - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Nem - 

Benkovits György Tart. - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Tart. - 

Horváth Győző SzEB elnök Tart. - 

Gulyás József Távol - 

Hajdu Gábor Távol - 

Simonyi György Távol - 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:      a Képviselő-testület a javaslatot nem  támogatta.  

Szavazásra bocsátja   a Gondolat Televízió támogatásának   csökkentésére irányuló  

javaslatot.    

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2060   Száma: 2007.02.13/23/0/ 

Ideje: 2007.febr..13 18:26 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elutasítva 

Minősített szavazás 
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Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 4 26,67 22,22 

Nem 8 53,33 44,44 

Tartózkodik 3 20,00 16,67 

Szavazott 15 100.00 83,33 

Nem szavazott 0   0,00 

Távol 3   16,67 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Benkovits György Igen - 

Fülöp Zsolt KVEUB elnök Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Dicső Zoltán Nem - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Nem - 

Kiss Károly Nem - 

Kun Csaba alpolgármester Nem - 

dr. Pázmány Annamária Nem - 

Radványi G. Levente Nem - 

Tolonics Gyula Nem - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Nem - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Tart. - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Tart. - 

Horváth Győző SzEB elnök Tart. - 

Gulyás József Távol - 

Hajdu Gábor Távol - 

Simonyi György Távol - 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:  a Képviselő-testület a javaslatot nem fogadta el.  

Szavazásra bocsátja  Alpolgármester Úrnak a Cigány Kisebbség többlet-támogatására 

vonatkozó indítványát.   

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2061   Száma: 2007.02.13/23/0/ 

Ideje: 2007.febr..13 18:27 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elutasítva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 1 6,67 5,56 

Nem 2 13,33 11,11 

Tartózkodik 12 80,00 66,66 

Szavazott 15 100.00 83,33 

Nem szavazott 0   0,00 
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Távol 3   16,67 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Benkovits György Igen - 

Fülöp Zsolt KVEUB elnök Nem - 

Trenka István Nem - 

Dicső Zoltán Tart. - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Tart. - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Tart. - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Tart. - 

Horváth Győző SzEB elnök Tart. - 

Kiss Károly Tart. - 

Kun Csaba alpolgármester Tart. - 

Magyar Judit PEB elnök Tart. - 

dr. Pázmány Annamária Tart. - 

Radványi G. Levente Tart. - 

Tolonics Gyula Tart. - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Tart. - 

Gulyás József Távol - 

Hajdu Gábor Távol - 

Simonyi György Távol - 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képviselő-testület a módosító indítványt nem támogatta.        

Szavazásra bocsátja  Trenka István képviselő módosító indítványát, melyben  100.000 Ft + 

támogatást   javasol a Rendőrségnek. (a Gondolat Televízió  terhére.)    

 

 

 Szavazás eredménye 

 

#: 2062   Száma: 2007.02.13/23/0/ 

Ideje: 2007.febr..13 18:27 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elutasítva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 7 46,67 38,89 

Nem 0 0,00 0,00 

Tartózkodik 8 53,33 44,44 

Szavazott 15 100.00 83,33 

Nem szavazott 0   0,00 

Távol 3   16,67 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Benkovits György Igen - 
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dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt KVEUB elnök Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Trenka István Igen - 

Dicső Zoltán Tart. - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Tart. - 

Horváth Győző SzEB elnök Tart. - 

Kiss Károly Tart. - 

Kun Csaba alpolgármester Tart. - 

dr. Pázmány Annamária Tart. - 

Tolonics Gyula Tart. - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Tart. - 

Gulyás József Távol - 

Hajdu Gábor Távol - 

Simonyi György Távol - 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képviselő-testület a javaslatot nem támogatta.   

Szavazásra bocsátja  a következő módosító indítványt: Fülöp Zsolt képviselő  a téli 

útüzemeltetés  átalánydíjának,  10 millió Ft-nak az elvétele  szólt,  ebből 5 millió Ft  kerüljön 

áthelyezésre  a lakáson belüli  fűtéskorszerűsítés  felújítására. Nem támogatja a javaslatot.  

 

  

Szavazás eredménye 

 

#: 2063   Száma: 2007.02.13/23/0/ 

Ideje: 2007.febr..13 18:28 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elutasítva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 3 20,00 16,67 

Nem 3 20,00 16,67 

Tartózkodik 9 60,00 49,99 

Szavazott 15 100.00 83,33 

Nem szavazott 0   0,00 

Távol 3   16,67 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Benkovits György Igen - 

Fülöp Zsolt KVEUB elnök Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Nem - 

Kun Csaba alpolgármester Nem - 

Trenka István Nem - 

Dicső Zoltán Tart. - 
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dr. Dietz Ferenc polgármester Tart. - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Tart. - 

Horváth Győző SzEB elnök Tart. - 

Kiss Károly Tart. - 

dr. Pázmány Annamária Tart. - 

Radványi G. Levente Tart. - 

Tolonics Gyula Tart. - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Tart. - 

Gulyás József Távol - 

Hajdu Gábor Távol - 

Simonyi György Távol - 

 

     

dr. Dietz Ferenc polgármester:   a Képviselő-testület  nem támogatta a javaslatot.  

Szavazásra bocsátja  a  Radványi G. Levente   képviselő által tett javaslatot, mely a Rózsa 

utcai járda  burkolására érkezett.  

 Szavazás eredménye 

 

#: 2064   Száma: 2007.02.13/23/0/ 

Ideje: 2007.febr..13 18:29 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elutasítva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 5 33,33 27,78 

Nem 1 6,67 5,56 

Tartózkodik 9 60,00 49,99 

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 - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Trenka István Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Nem - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Tart. - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Tart. - 

Fülöp Zsolt KVEUB elnök Tart. - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Tart. - 

Horváth Győző SzEB elnök Tart. - 

Kiss Károly Tart. - 

dr. Pázmány Annamária Tart. - 

Tolonics Gyula Tart. - 
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Zakar Ágnes KOKB elnök Tart. - 

Gulyás József Távol - 

Hajdu Gábor Távol - 

Simonyi György Távol - 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:  a Képviselő-testület  nem támogatta a javaslatot. 

Ehhez kapcsolódik a következő módosító javaslat, mely a csapadékvíz elvezetésének 

tervezésére vonatkozóan érkezett. A költségvetési rendelet  forráshiány miatt halasztott 

oszlopban szerepelő  12 M Ft-os tétel.    Szavazásra bocsátja  a javaslatot, melyet támogat.   

 

 

 Szavazás eredménye 

 

#: 2065   Száma: 2007.02.13/23/0/ 

Ideje: 2007.febr..13 18:30 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elfogadva 

Minősített 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 - 

Fülöp Zsolt KVEUB elnök Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Trenka István Nem - 

Gulyás József Távol - 

Hajdu Gábor Távol - 

Simonyi György Távol - 
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dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képviselő-testület a javaslatot támogatta.       

Utolsóként Kun Csaba alpolgármester  módosító indítványát bocsátja szavazásra, mely a Pap-

szigeten tervezett  3 M Ft-os  ingatlan elővásárlást jelenti az 57 M Ft-os felújítási keret 

terhére.  

  

 Szavazás eredménye 

 

#: 2066   Száma: 2007.02.13/23/0/ 

Ideje: 2007.febr..13 18:31 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

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: 

 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt KVEUB elnök Nem - 

Benkovits György Tart. - 

Magyar Judit PEB elnök Tart. - 

Gulyás József Távol - 

Hajdu Gábor Távol - 

Simonyi György Távol - 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:      a Képviselő-testület  a módosító indítványt támogatta.   

További módosító indítvány nem lévén, a rendelet-tervezetet egyben bocsátja szavazásra.  

 

 

Szavazás eredménye 
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#: 2067   Száma: 2007.02.13/23/0/ 

Ideje: 2007.febr..13 18:32 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elfogadva 

Minősített 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: 

 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt KVEUB elnök Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Benkovits György Tart. - 

Magyar Judit PEB elnök Tart. - 

Gulyás József Távol - 

Hajdu Gábor Távol - 

Simonyi György Távol - 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képviselő-testület a következő rendeletet alkotta:      
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Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

9/2007. ( II.20.) Önk. sz. rendelete 

az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, 

többször módosított 1990. évi törvény 16. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló, 

többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében, a Magyar 

Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvényben 

meghatározottaknak megfelelően Szentendre Város Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről 

az alábbi rendeletet alkotja, figyelembe véve az államháztartás működési rendjéről szóló 

217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet előírásait. 

 

 

  I. rész  

Szentendre Város Önkormányzat 2007. évi költségvetése 

 

 

1. § 

 

A Képviselő-testület 

a) a bevételi főösszeget 5 018 978 EFt-ban, azaz Ötmilliárd-tizennyolcmillió-

kilencszázhetvennyolcezer forint 

b) a kiadási főösszeget 5 563 978 EFt-ban, azaz Ötmilliárd- 

ötszázhatvanhárommillió-kilencszázhetvennyolcezer forint 

c) a hiányt  545 000 E Ft-ban, azaz Ötszáznegyvenötmillió 

forintban állapítja meg. 

 

 

2. § 

 

(1) A költségvetés mérlegét a Képviselő-testület e rendelet 1. számú mellékletben 

foglaltak szerint hagyja jóvá. 

(2) Az 1. §-ban megállapított kiadási és bevételi főösszegek címek, alcímek, előirányzat 

csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza. 

 

 

3. § 

 

A Képviselő-testület a hiány finanszírozására 545 000 EFt, azaz  Ötszáznegyvenötmillió                                                             

forint hitel felvételét hagyja jóvá. 

 

 

4. § 

 

Szentendre Város Önkormányzat 2007. évi kiadási és bevételi főösszegéből a helyi kisebbségi 

önkormányzatok bevételi és kiadási előirányzatait az 5/C. számú melléklet tartalmazza. Az 

előirányzat beépül az Önkormányzat költségvetésébe. 
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5. § 

 

(1) A Képviselő-testület 

(a) a Polgármesteri Hivatalban ellátott önkormányzati feladatokat, kiemelt 

előirányzatonként az 5. számú melléklet szerint, 

(b) a felújítási előirányzatokat célonként a 3.számú melléklet szerint, 

(c) a beruházási előirányzatokat célonként a 4. számú melléklet szerint, 

(d) Az ellátottak pénzbeli juttatását az 5/c számú melléklet szerint, 

(e) a Polgármesteri Hivatal címen belüli támogatásokat, pénzeszköz átadásokat 

jogcímenként a 5/B. számú melléklet szerint, 

(f) a több éves kihatással járó kötelezettségeket a 6.számú melléklet szerint hagyja jóvá. 

(2) A hosszú lejáratú kötelezettségeket a 7. számú melléklet tartalmazza. 

 A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2007. 2008. 2009. évi alakulását 

a 8. számú melléklet mutatja be mérlegszerűen. 

 Az előirányzat-felhasználási tervet a 9. számú melléklet tartalmazza. 

 

 

6. § 

 

(1) A Képviselő-testület a 2007. évi költségvetésben 190 995 E Ft céltartalékot képez,  az 

5/d számú melléklet szerint. 

 

 

7. § 

 

(1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal létszámát 2007. július 31-től 99 főben 

határozza meg . 

(2) A Képviselő-testület az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek 

létszámát a 2. számú melléklet szerint határozza meg. 

(3) A Polgármesteri Hivatalban, közszolgálati jogviszonyban álló középfokú iskolai 

végzettséggel rendelkező köztisztviselők az alapilletményük 10%-ának, a felsőfokú iskolai 

végzettséggel rendelkező köztisztviselők az alapilletményük 30%-ának megfelelő mértékű 

illetménykiegészítésre jogosultak. 

 

 

II. rész 

Szentendre Város Önkormányzat költségvetése végrehajtásának 

szabályai 

 

 

8. § 

 

(1) Szentendre Város Önkormányzat költségvetési intézményeinek és a Polgármesteri 

Hivatalnak költségvetési alapokmányaikat e rendelet mellékleteiben meghatározott 

összegekkel kell elkészíteniük. 

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza az Önkormányzat intézményeit és a Polgármesteri 

Hivatalt az előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadásoknak a befolyt bevételek 

arányában történő teljesítésére. 
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(3) A költségvetési intézmények a költségvetésben meghatározott előirányzat 

csoportoktól, kiemelt előirányzatoktól e költségvetési rendeletben foglaltak szerint térhetnek 

el. 

(4) A költségvetési intézményeknél a tervezett saját bevételek elmaradása nem vonhatja 

maga után a költségvetési támogatás növekedését. 

(5) A költségvetési intézmények támogatása csak az alaptevékenységre és az ezzel 

összefüggő kiadásokra használható fel. 

 

 

9. § 

 

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetését, bevételi és kiadási 

előirányzatát, valamint a költségvetési intézmények és Polgármesteri Hivatal költségvetését–

rendeletének módosításával –testületi döntéssel megváltoztathatja. Az előirányzat módosítás 

nem érintheti az Országgyűlés, illetve a Kormány kizárólagos előirányzat-módosítási 

hatáskörébe tartozó előirányzatokat.  

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet az 

Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a Polgármester a Képviselő-testületet 

tájékoztatja.  

(3) Ha év közben a (2) bekezdésben felsorolt szervek előirányzatot zárolnak az 

Önkormányzatnál, úgy annak kihirdetését követően a Polgármester haladéktalanul a 

Képviselő-testület elé terjeszti a költségvetési rendelet módosítását. 

(4) Év közben folyamatosan a testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet 

módosítását: 

a) központi szervek által biztosított pótelőirányzat tervbevételére; 

b) az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek saját hatáskörben végrehajtott 

előirányzat módosításainak tervbevételére; 

c) a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben hozott Polgármesteri 

átcsoportosítások tervbevételére. 

(5) A Polgármester pótköltségvetési rendelettervezetet köteles a Képviselő-testület elé 

terjeszteni, ha év közben a körülmények oly módon változtak meg, hogy azok az 

Önkormányzat költségvetésének végrehajtását jelentősen veszélyeztetik.  

 

 

10. § 

 

Előirányzat-módosítás a (2) bekezdés kivételével a Képviselő-testület kizárólagos hatásköre. 

(1) A Képviselő-testület a 2007. évi jóváhagyott költségvetési előirányzat csoportok, 

kiemelt előirányzatok tekintetében magának tartja fenn a jogot az előirányzatok év közbeni 

megváltoztatására. 

a) a költségvetési szerveket érintően: 

pénzmaradvány jóváhagyása, ezen belül a személyi juttatások, munkaadót terhelőjárulékok 

az önkormányzati költségvetési támogatás változtatása 

az intézményi alaptevékenység bevételi előirányzat változtatása 

a költségvetési előirányzatok zárolása 

b) a Polgármesteri Hivatalt, mint az Önkormányzat gazdálkodását lebonyolító 

költségvetési szervet illetően: 

a felhalmozási célú kiadások és pénzeszköz átadások főösszegének megváltoztatása 

a szabad maradványokat nem érintően a működési, felhalmozási célú kiadások és pénzeszköz 

átadások közötti előirányzat átcsoportosítása 
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a pénzmaradvány, ezen belül a személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok jóváhagyása, 

kötelezettséggel nem terhelt szabad maradvány felosztása 

az Önkormányzat saját működési és felhalmozási bevételeinek módosítása 

a költségvetésben jóváhagyott bevételi, kiadási főösszeg megváltoztatása 

(2) A Képviselő-testület a Polgármesternek a jóváhagyott költségvetésen belül az alábbi 

esetekben biztosít előirányzat módosítási jogot: 

a) az intézményen belüli működési feladat-átrendezésből következő előirányzat-

módosítás, ha a feladatok, illetve azok teljesítése, a feltételek, a folyamatok a tervezéskor 

számításba vettől eltérően alakulnak 

b) az intézményi költségvetési támogatás ágazati szintű előirányzatának betartása mellett 

átcsoportosítás a részben önállóan gazdálkodó intézmények között, ha azok feladataiban 

jelentős változás következett be 

c) a költségvetési intézmények működési kiadásain belüli kiemelt előirányzatok közötti 

átcsoportosítás 

d) a Polgármesteri Hivatal működési kiadások előirányzatán belül az igazgatási 

tevékenység és egyéb önkormányzati feladatok közötti, kiemelt előirányzatokon belüli 

átcsoportosítás azzal a feltétellel, hogy önkormányzati feladat terhére igazgatási tevékenység 

nem vállalható. 

 

 

11. § 

 

(1) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv saját előirányzat módosítási hatáskörében 

a jóváhagyott költségvetésének bevételi és kiadási kiemelt előirányzatait módosíthatja az 

alábbiak szerint: 

a) a Képviselő-testület által jóváhagyott pénzmaradványból a tényleges igénybevételnek 

megfelelően; 

(b) a Képviselő-testület által jóváhagyott bevételi előirányzaton felüli többletbevételből a 

ténylegesen befolyt és a tárgyévi felhasználást szolgáló bevételek mértékéig. A végrehajtott 

előirányzat-növelés tartós kötelezettségvállalással és költségvetési támogatás igénnyel sem a 

költségvetési évben, sem a következőévekben nem járhat. 

(2) Az önállóan gazdálkodó intézmények a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli 

többletbevételeikből elsősorban a működést szolgáló dologi, felújítási és tárgyi eszköz 

beszerzési előirányzataikat emelhetik. A személyi juttatás előirányzatát legfeljebb a 

többletbevétellel összefüggő feladat elvégzéséhez szükséges dologi kiadásoknak az adott 

bevételből történő teljesítése után fennmaradó összeg erejéig, szerződéses bevétel esetén az 

abban meghatározott összeggel emelhetik. A végrehajtott előirányzat-növelés tartós 

kötelezettségvállalással nem járhat. 

(3) Személyi juttatásokra kizárólag: 

a) az alaptevékenység körében végzett szolgáltatások ellenértékei 

b) működési célú átvett pénzeszköz 

c) a (2) bekezdésben meghatározott feltételekkel a költségvetési szerv helyiségei, 

eszközei tartós és eseti bérbeadásának díja 

címeken elért bevételi többletek fordíthatók a közvetlen közreműködők, valamint a 

feladatelvégzéséhez szükséges tevékenységet végző más dolgozók díjazása céljából abban az 

esetben, ha a bevételi előirányzat teljesült. 

(4) A költségvetési szerv dologi kiadásai körében megtervezett részelőirányzatok közötti 

átcsoportosítást –a vásárolt élelmezésre megtervezett előirányzat kivételével –hajthat végre.  

(5) A költségvetési szerv a személyi juttatások alrovatai, tételei között a 

feladatváltozással, illetve a feladat-végrehajtással kapcsolatban, saját hatáskörben 
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átcsoportosítást hajthat végre. Az előirányzat-átcsoportosítás nem járhat tartós (következőévre 

áthúzódó) kötelezettség-vállalással. 

(6) A személyi juttatások előirányzatának évközi maradványa (átmeneti bérmegtakarítás) 

a költségvetési szerv hatáskörében felhasználható többletmunka, célfeladat díjazására, 

kiemelkedő teljesítmény jutalmazására. A felhasználni tervezett bérmegtakarítást a 

költségvetés teljesítésének félévi és három negyedéves beszámolójában ki kell mutatni. A 

bérmegtakarítás felhasználása tartós kötelezettségvállalással nem járhat. 

(7) Az OEP által finanszírozott SZEI a központilag folyósított támogatások 

módosításairól köteles a Polgármesteri Hivatalt tájékoztatni. 

(8) A részben önállóan gazdálkodó szerv előirányzatainak saját előirányzat-módosítási 

hatáskörében történő változtatására a GESZ vezetője jogosult. 

 

 

12. § 

 

A normatív állami hozzájárulás 2006. évi elszámolásához kapcsolódó befizetési kötelezettség 

teljesítése érdekében az érintett intézmények részére befizetési kötelezettség írható elő. 

 

 

13. § 

 

Az önkormányzati támogatással fedezett beruházásokra, tárgyi eszköz beszerzésekre, 

felújításokra vonatkozó szerződésekben kötelezettséget vállalni előlegfizetésre és előleget 

fizetni nem lehet. 

 

 

14. § 

 

(1) A Működési célú támogatások címen tervezett előirányzatok terhére csak 

szerződésben vállalt kötelezettségek teljesíthetők. 

(2) A sport célú támogatásokról egy előzetesen kidolgozott, és elfogadott  

szempontrendszer alapján dönt a hatáskörrel rendelkező bizottság. 

 

15. § 

 

Követelések érvényesítése, követelésekkel kapcsolatos kedvezmények 

 

(1) Az Önkormányzatot és költségvetési szerveit illetőlejárt, de esedékességükig meg nem 

fizetett követelések (továbbiakban: követelés) érvényesítése iránt az Önkormányzat és a 

Polgármesteri Hivatal esetében a Jegyző, egyéb költségvetési szerv esetében a költségvetési 

szerv vezetője köteles intézkedni. 

(2) Az Önkormányzatot illetőtőke vagy kamat követelés részbeni vagy teljes 

elengedésére, illetve részletfizetés engedélyezésére (továbbiakban együtt: kedvezmények) 

100.000 Ft egyedi értékhatárig a Polgármester, 100.001 Ft–tól 500.000 Ft egyedi értékhatárig 

a Pénzügyi  Ellenőrző Bizottság, 500.001 Ft egyedi értékhatárt meghaladóan a Képviselő-

testület jogosult. 

(3) A helyi adók, a gépjárműadó, valamint az adók módjára behajtandó köztartozások 

tekintetében a (2) bekezdés nem alkalmazandó, az azokkal kapcsolatos kedvezmények 

nyújtására az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény alapján, az abban foglaltak 

szerint a Jegyző jogosult. 
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(4) Az Önkormányzat tulajdonában álló bérlakások bérbeadásából származó lakbér és 

egyéb díj követelések részletekben történő megfizetésének engedélyezésére, valamint az 

ezekből eredő kamat követelésekkel kapcsolatos kedvezmények nyújtására értékhatártól 

függetlenül a Polgármester jogosult. 

(5) A (2) és (4) bekezdésekben említett tőke vagy kamatkövetelésekkel kapcsolatos 

kedvezmények nyújtására kizárólag a Képviselő-testület jogosult, ha az adós a kedvezmény 

iránti kérelmének benyújtását megelőző 5 évben részesült valamilyen kedvezményben, de 

annak feltételeit nem tartotta be. 

(6) A költségvetés jogos bevételeinek biztosítása céljából az Önkormányzathoz beérkezett 

téves utalások, túlfizetések visszautalására csak az adószámlák közti egyeztetések után 

kerülhet sor azzal, hogy 100.000 Ft és 300.000 Ft egyedi értékhatár között ebbe az ügyfelet és 

a Pénzügyi Csoportot is be kell vonni, 300.000 Ft egyedi értékhatár felett pedig részleges 

vagy teljes adóellenőrzést kell végrehajtani. 

(7) A Jegyző e paragrafusban szabályozott tevékenységéről negyedévente beszámolót 

köteles készíteni a Képviselő-testület részére. 

 

 

16. § 

 

(1) Az Önkormányzat feladatainak jobb ellátása érdekében pályázatot nyújthat be a 

pályázatot kiíró szakminisztériumok, szakmai alapok, területfejlesztési tanács, megyei 

önkormányzat stb. felé. 

(2) A benyújtandó pályázatokhoz szükséges önrész fedezete a költségvetési céltartalékban 

nevesített előirányzat. 

(3) A benyújtandó pályázatokról a Pénzügyi, Költségvetési, Vagyongazdálkodási és EU 

Bizottság, valamint a pályázat tárgya szerint illetékes bizottság előzetes véleménye alapján, az 

SZMSZ -ben meghatározott feltételek fennállása esetén a Polgármester, egyébként a 

Képviselő-testület dönt. 

 

 

17. § 

 

(1) A költségvetési szerv – szerződés alapján –alkalmazottjának önkéntes kölcsönös 

biztosító pénztárral szembeni tagdíjfizetési kötelezettségét legfeljebb 1000 Ft/fő/hó összegben 

átvállalhatja. 

(2) Az Önkormányzat költségvetési intézményei hitelt nem vehetnek fel, kezességet nem 

vállalhatnak, értékpapírt nem vásárolhatnak, váltót nem bocsáthatnak ki és nem fogadhatnak 

el, pénzeszközeiket tartós betétként nem köthetik le. 

(3) Az Önkormányzat intézményei önálló bankszámlával nem rendelkezhetnek, 

pénzeszközeiket az Önkormányzat költségvetési számlájának alszámláin kötelesek tartani. 

(4) Az Önkormányzat által rendeletben meghatározott, a költségvetés részét képező 

alapok (pl. Környezetvédelmi Alap) bevételeit és kiadásait elkülönített alszámlán kell 

nyilvántartani. Az Alapok kiadásait az Alapok bevételeiből, csak a rendelkezésre álló összeg 

erejéig lehet teljesíteni, illetve azon kötelezettséget vállalni. 

(5) A részben önállóan gazdálkodó oktatási és egészségügyi intézmények pénzügyi-

gazdasági-számviteli, adminisztrációs, adatszolgáltatási tevékenységét a GESZ látja el az 

intézmények és a GESZ által megkötött e tevékenységre irányuló megállapodásnak 

megfelelően. 
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18. § 

 

(1) Folyószámla-hitelszerződést (likviditási hitel) a Polgármester jogosult kötni az 

Önkormányzat számlavezető pénzintézetével, hitelszerződést pedig a költségvetés szerinti 

hitelképesség mértékéig, a Képviselő-testület jóváhagyásával. 

(2) A Polgármesteri Hivatal az alapellátás finanszírozását minden egyéb hitelezői 

követelést megelőzően köteles teljesíteni.  

(3) A 2007. évi hiány finanszírozására szolgáló működési hitel felvételére csak akkor 

kerülhet sor ha a működtetés a belső források feltárását követően sem biztosítható.  

(4) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának (hitelfelvétel 

és járulékai, kezesség-vállalások, stb.) felsőhatára a korrigált saját folyó bevétel éves 

előirányzatának 70%-a. 

(5) A fejlesztési hitel felvétele csak a meghatározott feladat finanszírozására történhet. 

 

 

 

Szentendre, 2007. február 13. 
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III. rész 

A helyi kisebbségi önkormányzatok 2007. évi költségvetése 

végrehajtásának szabályai 

 

 

19. § 

 

(1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete a helyi kisebbségi önkormányzat testülete 

által jóváhagyott költségvetésére vonatkozóan nem rendelkezik döntési jogosultsággal. 

(2) A helyi önkormányzat a helyi kisebbségi önkormányzat költségvetési határozata 

törvényességéért, bevételi és kiadási előirányzata megállapításáért és teljességéért, illetve 

kötelezettségvállalásaiért és tartozásaiért felelősséggel nem tartozik. 

(3) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletébe beépült helyi kisebbségi 

önkormányzati költségvetések kizárólag a helyi kisebbségi önkormányzat határozata alapján 

módosíthatók. 

(4) A helyi kisebbségi önkormányzat testülete a költségvetési határozatában az általa 

jóváhagyott előirányzatok átcsoportosításának jogát bizottságaira és elnökére átruházhatja. 

 

 

IV. rész  

Vegyes és záró rendelkezések 

 

20. § 

 

A működési kiadások a céltartalékkal csökkentett előirányzat mértékéig finanszírozhatók. A 

felhalmozási kiadásokra a felhalmozási források realizálódásának ütemében vállalható 

kötelezettség. 

 

21. § 

 

(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy két testületi ülés között a 

sürgős, a halasztást nem tűrő esetben intézkedjen, kötelezettséget vállaljon 5.000 E Ft egyedi 

értékhatárig a következőképviselő-testületi ülésen történő beszámolási kötelezettséggel, az 

előirányzat-módosítás saját hatáskörben történő megtételével.  

(2) A Polgármester Szentendre Város Önkormányzat gazdálkodásának első féléves 

helyzetéről 2007. szeptember 15-ig tájékoztatja a Képviselő-testületet.  

 

22. § 

 

A foglalkozás-egészségügyi szolgálatról szóló 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendeletben rögzített 

foglalkozás-egészségügyi feladatokat megállapodás alapján  a SZEI látja el. 

 

23. § 

 

 (1)  Többletbevétel esetén a 4 sz. mellékletben forráshiány miatt halasztott feladatok 

prioritást élveznek a Képviselő-testület előzetes döntése szerint.  

 

24. § 
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Szentendre Város Önkormányzata a fenntartásában működő intézmények élelmezési 

nyersanyag normáit és önköltségi árait a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá. A 

jóváhagyott nyersanyag-normát és önköltségi árakat 2007. március 1-től kell alkalmazni. 

 

 

25.§ 

 

Amennyiben a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, valamint a 

Polgármesteri Hivatal és az önállóan gazdálkodó intézmény, az eszközökről és azok 

állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet 

mennyiségben és értékben, akkor a leltározást elegendő kétévenként végrehajtani.  

A kétévenkénti leltározást a Hivatalban a jegyző, az önállóan gazdálkodó intézményeknél az 

intézményvezető rendelheti el. 

 

26. § 

 

(1) E rendelet 2007. március 01-jén lép hatályba, rendelkezéseit 2007. december 31-ig 

kell alkalmazni. 

(2) A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik. 

(3) A 2007. január 1-től az e rendelet hatályba lépéséig felmerült önkormányzati 

kiadásokat és bevételeket a 2007. évi költségvetés teljesítéseként kell számba venni. 

 

24.  Interpellációk, egyebek 

  

  

dr. Dietz Ferenc polgármester:  elsőként Trenka István   képviselő írásban benyújtott 

interpellációjára reagál, mely  a Barcsay iskola  előtti terület rendezésének, a parkolás 

megoldásának  fontosságára hívja fel a figyelmet.  A feltett  kérdésekre  Puhl Márta 

irodavezető  asszony ad választ, melyben költséghelyként  az elfogadott költségvetési rendelet  

"közutak, hidak, alagutak  üzemeltetése, fenntartása"  oszlopát jelöli meg  59 M Ft terhére. 

Trenka István képviselő elfogadja a választ.  

Ezt követően  Fülöp Zsolt képviselő interpellációját ismerteti, mely több kérdéskört is érint.    

A  kérdésekre szóban reflektál a Polgármester Úr,  a fennmaradó műszaki jellegűekre    

Virágh János Városüzemeltetési referens  írásban  fog válaszol.  

 

Fülöp Zsolt képviselő:  a kapott válaszokat elfogadja azzal a kiegészítéssel, hogy a VSz. Zrt. 

vizsgálja felül a lakossági  szemétszállítás során a mennyiségre kötött szerződések és a valós 

elszállított  mennyiség  összefüggését, valamint a Közterület Felügyeletre való bejelentés  

után az eljárás megindításáról kapjon értesítést a bejelentő.  

 

Szabó Géza aljegyző:  beszámol a VSz. Zrt.-vel és a  Közterület Felügyelettel történt  

egyeztetésekről. Az észrevételt köszöni.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ismerteti Simonyi György képviselő írásban benyújtott 

interpellációját, mely a  Pismány csatornázás utómunkálataira vonatkozik. A kérdéskörre  

válaszol.       

dr. Pázmány Annamária képviselő:  lakossági megkeresés okán   Szarvashegy és környéke  

csendes övezetbe vonásáról kéri a  rendelet átvizsgálását.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: amennyiben módosítani kívánja Képviselő Asszony a 
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zajrendeletet,  azt megteheti.    

 

Horváth Győző képviselő:  bejelenti a Képviselő-testületnek, hogy 2007. március 1-től  le 

kíván mondani  a Kulturális, Oktatási és Kisebbségi Bizottságbeli tagságáról.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:  sajnálattal veszi tudomásul a döntést. Kéri Képviselő  Urat, 

fontolja meg  a  lemondás  dátumát, mert ez  esetben működésképtelenné válik  a bizottság.  

 

Horváth Győző képviselő:  2007. április 1-jét jelöli meg a lemondás dátumának, melyet dr. 

Dietz Ferenc polgármester elfogad  

 

Magyar Judit képviselő: a Dunakorzón található az ELMÜ  irodája, és a lakosság kevésnek 

találja az ügyintézésre rendelkezésre álló  nyitvatartási időt. Kérik azt meghosszabbítani.  

 

Hidegkuti Gergely képviselő: több visszajelzés érkezett a testületi ülést televízió adáson 

keresztül nézőktől is, valamint  ő maga és Tolonics Gyula képviselő-társa is észrevételezi, 

hogy  a  szavazótáblát,  így annak    kijelzőjét nem látják. 

Megoldást jelenthet egy projektor  és egy vászon elhelyezése.  Amennyiben ez költség-gondot 

okoz, abban az esetben  a felszerelést    biztosítja az Önkormányzat számára.    

 

 

Zakar Ágnes képviselő: kérdezi, hogy   

- a Szivárvány Óvoda megkapta-e a számukra kijelölt területet, valamint  

- a patak  piac melletti  részének tisztántartása kinek a feladata?  

  

Kun Csaba alpolgármester:  válaszol az elhangzott  két kérdésre és beszámol az eddigi 

intézkedésekről. A továbbiakban néhány információt oszt meg a képviselőkkel.  

-   elkészült a kimutatás az adónemekről  és azok változásairól 

- Kézdivásárhely  ismételten vendégül látja Szentendre delegációját a március 15-i 

ünnepségre 

-  a Szentendrei Tükör lap  kiadója a Mandala Art  Bt.   

-  A fennálló összeférhetetlenséget megszűntették.   

 

dr. Dragon Pál képviselő:   a póráz nélküli  kutyák ismételten veszélyeztetik az utcán  

sétálókat,  lakótelepen  és bicikliúton közlekedőket. A jelenség egész  "lavinát" indított el,  

több telefon és  bejelentés is érkezett az ügyben.  Minél előbbi hathatós intézkedés szükséges.  

További  hozzászólásában a lakosságtól kapott  észrevételeket tolmácsolja,  mely  az 

adórendelet  üdülőterületre vonatkozó részét érinti.   

 

Radványi G. Levente  képviselő:  a Pannónia utca-Dunakanyar körút találkozásánál  

rendkívül sáros a kereszteződés. Az épülő bicikliút  miatt alakult ki, de szükséges a kivitelező 

figyelmét felhívni a  tisztításra.  

Visszatér a Szentendrei Tükör című  újságban megjelent cikkre - a  tévedéseket korrigálni   

szükséges. Nem szabad elfelejtkezi arról, hogy az újságban megjelentekért az 

Önkormányzatnak kell vállalnia az erkölcsi felelősséget.     

 

 

 

 

 



 

 

 

103 

Trenka István képviselő: hozzászólásában jelzi, hogy   

-  a Jogi-, Igazgatási és Ügyrendi Bizottság  jelentését írásban  megtette,   

-  az úgynevezett   "zöldkommandó"   vezénylése a Rendőrség hatáskörébe tartozik, 

- előrelépés, hogy a kutyatámadások  ügyében is intézkedhet a Rendőrség, 

- a  betörések  visszaszorítása többletmunka árán érhető el, aminek  viszont jelentős túlóra és 

költségvonzata van  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:  felveszi a kapcsolatot a Rendőrséggel, hogy a mihamarabbi 

intézkedések megtörténjenek 

 

Dicső Zoltán képviselő: több visszajelzést kapott, hogy a televízióban sugárzott adásnak  

rossz a  hangminősége.  

 

Kiss Károly képviselő: a városban  csatornatisztításra került sor, mely után  ottmaradt a 

szemét.   

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: további  kérdés, hozzászólás nem lévén 19.05 órakor  a 

Képviselő-testület  ülését bezárja.  

 

 

 

 

K. m. f. 

 

 dr. Dietz Ferenc   dr. Molnár Ildikó  

 polgármester jegyző 

 

 


