
 1 

 Szám: 21/2007. 

 

JEGYZŐKÖNYV 
 

 

Készült Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

 2007. július 17-én (kedden) 17.00 órai kezdettel tartott  rendkívüli  üléséről 

 

 

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

dr. Dragon Pál, Fülöp Zsolt, Hidegkuti Gergely, Horváth Győző, Kiss 

Károly, dr. Pázmány Annamária,  Radványi G.  Levente, Szegő András, 

Tolonics Gyula,   Trenka István  és  Zakar Ágnes képviselők  

 

Távol levő képviselők: Benkovits György,  Hajdu Gábor, Magyar Judit és  Zakar Gergely   

képviselők  

 

 

Hivatalból jelen 

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

 

Tanácskozási joggal  
jelen van az ülésen:   Bíró Nóra személyügyi referens, dr. Dóka Zsolt jogtanácsos, dr.  

Lőrincz Andrea vagyongazdálkodási csoportvezető, Puhl Márta,  Szűcs 

Imréné irodavezetők  

 

 

Meghívottak: Páljános Ervin   a  Pirk János Művészeti Alapítvány elnöke 

 Jámbor Ferenc    tűzoltóparancsnok     

 Lontai Tamás   a KINCS  Szentendrei  Kistérségi Innovációs  Egyesület 

munkatársa   

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: köszönti a megjelenteket, 17.10 órakor megnyitja a Képviselő-

testület rendkívüli  ülését.   

Próbaszavazást kér a jelenlét  ellenőrzéséhez.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2467   Száma: 2007.07.17/0/0/ 

Ideje: 2007.júl..17 17:27 

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  
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Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 10 71.43 55.55 

Nem 3 21.43 16.67 

Tartózkodik 1 7.14 5.56 

Szavazott 14 100.00 77.78 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 4   22.22 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt KVEUB elnök Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB 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 - 

Horváth Győző SzEB elnök Nem - 

Szegő András Nem - 

Trenka István Nem - 

Dicső Zoltán Tart. - 

Benkovits György Távol - 

Hajdu Gábor Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

Zakar Gergely Távol - 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megállapítja, hogy a Képviselő-testület 14 fővel határozatképes, 

távol levő képviselők: Benkovits György, Hajdu Gábor, Magyar Judit  és Zakar Gergely.   

A meghívóban szereplő napirendek közül javasolja levenni az 1-őt, a  Közlekedési Munkacsoport  

tagjának eskütétele című napirendi pontot.  Rácz Pál alezredes hivatásos beosztású rendőr,  

eskütételéhez szükséges a Rendőr Főparancsnok engedélye.     

Kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a napirendet.  

  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2468   Száma: 2007.07.17/0/0/ 

Ideje: 2007.júl..17 17:29 

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 
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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: 

 

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 - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Benkovits György Távol - 

Hajdu Gábor Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

Zakar Gergely Távol - 

 

     

1.  Előterjesztés  a regionális vízműtársaságok részleges önkormányzati tulajdonba 

adásáról    

  Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester   

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: rövid ismertetés után szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.      

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2469   Száma: 2007.07.17/1/0/ 

Ideje: 2007.júl..17 17:30 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elfogadva 

Minősített szavazás 
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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: 

 

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 - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Benkovits György Távol - 

Hajdu Gábor Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

Zakar Gergely Távol - 

 

 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

233/2007. (VII.17.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

 

1. az állam tulajdonában lévő vállalkozói vagyon értékesítéséről szóló 1995. évi XXXIX. törvény 

69/A. § (7) bekezdésében foglaltak alapján a helyi önkormányzati feladatok ellátását hatékonyan 

szolgáló Dunamenti Regionális Vízmű Zrt. törzstőkéjét megtestesítő részvénycsomagjára az 

ellátási terület lakosságának egészéhez viszonyított településre vonatkoztatott lélekszámaránynak 

megfelelően kivételesen indokolt térítés nélküli önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó 

igényét bejelenti.  
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2. Amennyiben az 1. pontban szereplő Társaság térítés nélküli tulajdonba adására a 

megállapodással érintett egyéb önkormányzatok bármelyike a hivatkozott törvény szerinti térítés 

nélküli vagyonátvételi igényét nem jelenti be, vagy a rá eső részvényhányadot átvenni nem 

kívánja, úgy Szentendre Város Önkormányzata a fennmaradó részvényhányad térítés nélküli 

átvételére kötelezettséget vállal. 

 

3. A tulajdonjog átruházásával a továbbruházási tilalom – kivéve az önkormányzatok közötti 

részvényátadás –, valamint a tevékenységi szint fenntartására vonatkozó kötelezettségvállalás és 

az ezekkel összefüggő biztosíték nyújtásával kapcsolatos szerződést Szentendre Város 

Önkormányzata az ÁPV Rt.-vel megköti.  

 

Felelős:        1-2 pont: Polgármester 

Határidő:    1-2. pont: azonnal 

             3. pont:   az ÁPV Rt. tulajdonba adásról szóló döntését követően 

 

 

 

2.  Előterjesztés  a Szentendrei Városfejlesztési Kht. „v.a.” új könyvvizsgálójának 

megválasztásáról, a Kht. alapító okiratának módosításáról, a Kht. 2006.07.01-

2006.12.31-ig tartó időszakára vonatkozó közhasznú beszámolójának elfogadásáról 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester   

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a Városfejlesztési Kht. végelszámolásának törvényes befejezése  

szükségessé tette  könyvvizsgáló  megbízását, mely  feladatot Koródi Péter egyéni vállalkozó   

végzi el. 

Továbbá észrevételezi,  hogy a  Felügyelő Bizottság elnökeként  dr. Hargitay László  szerepel az 

Alapító Okiratban. Tudomása szerint  dr. Hargitay László  lemondása után   dr. Riechel Éva  

került a Felügyelő Bizottság élére. Amennyiben elírás  történt, kéri korrigálni.   

 

dr. Kirchhof Attila aljegyző: vélhetően adminisztrációs tévedés történt, külön  döntést nem 

igényel, javításra  kerül az elírás.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.    

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2470   Száma: 2007.07.17/2/0/ 

Ideje: 2007.júl..17 17:33 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
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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: 

 

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 - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Benkovits György Távol - 

Hajdu Gábor Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

Zakar Gergely Távol - 

 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

234/2007. (VII.17.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő–testülete, mint a Szentendrei Városfejlesztési 

Közhasznú Társaság „v.a.” (a továbbiakban: Kht.) egyszemélyes tulajdonosa 

 

1. a Kht. korábbi könyvvizsgálója a KONTO KORÓDI KÖNYVVIZSGÁLÓ ÉS 

PÉNZÜGYI TANÁCSADÓ KFT. „f.a.” (2000 Szentendre, Berek u. 22.) felszámolójának 

azonnali hatályú felmondása miatt Koródi Péter (2000 Szentendre, Berek u. 22.) egyéni 

vállalkozót bízza meg a végelszámolás befejezéséig a Kht-val kapcsolatos 

könyvvizsgálati feladatok ellátásával 

 

2. az új könyvvizsgáló megbízásával egyidejűleg a Kht. alapító okiratának V./ 1./a. pontját 

az alábbiak szerint módosítja: 

 

a) a Társaság könyvvizsgálója, 2007. július 17-től a társaság végelszámolásának 
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lezárulásáig: 

 Koródi Péter egyéni vállalkozó (2000 Szentendre, Berek u. 22.) 

 MKVK: 001225   

 egyéni vállalkozói igazolvány száma: EV698873 

 adószáma: 70425981-2-33 

 

3. felkéri a végelszámolót, hogy a módosítással egységes szerkezetbe foglalt és a határozat 

1. mellékletét képező Alapító Okirat cégbírósághoz történő benyújtásáról gondoskodjon, 

valamint, hogy az új könyvvizsgálóval a korábbi szerződési feltételek szerint kösse meg a 

könyvvizsgálatra vonatkozó szerződést. 

 

4. elfogadja a Kht. 2006.07.01-2006.12.31-ig tartó időszakára vonatkozó közhasznú 

beszámolóját a határozat 2. melléklete szerinti tartalommal. 

 

Felelős:  1. pont: Polgármester 

 2. pont: Polgármester 

 3. pont: a Szentendrei Városfejlesztési Kht. végelszámolója 

 4. pont: a Szentendrei Városfejlesztési Kht. végelszámolója 

 

Határidő:  1. pont: azonnal 

 2. pont: azonnal 

 3. pont: 2007. augusztus 16. 

 4. pont: azonnal 
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Egyszemélyes Közhasznú társaság („v.a.”) 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 

 

ALAPÍTÓ OKIRATA 

 

mely létrejött a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. tv., és a Polgári Törvénykönyv 

VI. fejezet 7. pontja alapján a Közhasznú Társaság létrehozatala céljából a Társaság alapítójának 

határozata alapján az alábbiak szerint: 

 

I. 

A  Társaság alapítása  

 

1. A Társaság alapítója:   Szentendre Város Önkormányzata  

(2000 Szentendre, Városház tér 1- 3.) 

     

2. A Társaság cégneve:    Szentendrei Városfejlesztési Közhasznú Társaság 

A Társaság rövidített cégneve:   Városfejlesztési Kht. 

 

3. A Társaság székhelye:    2000 Szentendre, Városház tér 1 - 3. 

 

A Társaság célja: Szentendre város területén a gáz-, víz-, csatorna  vezetékek kiépítése, a mai 

meglévő vezetékek és vezetékrendszerek karbantartása, felújítása közhasznú tevékenység 

keretében oly módon, hogy e tevékenység kielégítését nyereség és vagyonszerzés cél nélkül 

szolgáló közhasznú társaság keretében folytassák. A társaság az alapítók szándéka szerint az 

1997. évi CLVI. tv. 5.§. szerint „kiemelkedően közhasznú” szervezetként jön létre a helyi 

Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezések 

alapján. 

 

4. A Társaság tevékenységi körei: 

 

Az alább felsorolt tevékenységek a fentiekben hivatkozott és a Közhasznú szervezetekről szóló 

törvény 26. c.) pontjában meghatározott tevékenységek közül :  

 

5.   kulturális tevékenység, 

6.   kulturális örökség megóvása, 

7.   műemlékvédelem,  

8.   természetvédelem, állatvédelem,  

9.   környezetvédelem, 

15. közrend és közlekedésbiztonság védelme, önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa-elhárítás,  

21. ár- és belvízvédelem ellátásához kapcsolódó tevékenység, 

22. a közforgalom számára megnyitott út, híd, alagút fejlesztéséhez, fenntartásához és 

      üzemeltetéséhez kapcsolódó tevékenység, 

      a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló állami és önkormányzati        

      feladatok , amelyeket  közérdekből a társaság az alábbi cél szerinti tevékenységeknek     

      megfelelő TEAOR számokkal megjelölt tevékenységként gyakorol:  
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A cél szerinti közhasznú tevékenységek: 

Főtevékenység: 

 

45.21 Épület, híd, alagút, közmű, vezeték építése 

Melléktevékenység :  

 

22.22       Máshova nem sorolt nyomás 

22.25       Kisegítő nyomdai tevékenység    

45.22       Tetőszerkezet- építés, tetőfedés, vízszigetelés 

45.23       Autópálya, út, repülőtért, sport játéktér építése 

45.24       Vízi létesítmény építése 

45.31       Villanyszerelés 

45.32       Szigetelés 

45.33       Víz-, gáz-, fűtésszerelés 

45.34       Egyéb épületgépészeti szerelés 

45.41       Vakolás  

45.42       Épületasztalos – szerkezet szerelése 

45.43       Padló-, falburkolás 

45.44       Festés, üvegezés 

45.45       Egyéb befejező építés 

60.24       Közúti teherszállítás 

63.21       Egyéb szárazföldi szállítást segítő tevékenység1 

70.11       Ingatlan beruházás, - eladás 

70.12       Ingatlanforgalmazás 

70.20       Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

70.32       Ingatlankezelés 

71.33       Irodagép, számítógép kölcsönzése 

74.20       Mérnöki tevékenység, tanácsadás,  

74.40       Hirdetés 

74.70       Takarítás, tisztítás 

74.85       Titkári, fordítói tevékenység  

74.87       Máshova nem sorolt , egyéb gazdasági  szolgáltatás  

75.12       Társadalmi szolgáltatások igazgatása  

90.02       Hulladékgyűjtés- kezelés 

90.03       Szennyeződés mentesítés 

 

Közhasznú tevékenységet segítő üzleti tevékenységek :  

 

22.11   Könyvkiadás 

22.13  Időszaki kiadvány kiadása 

45.11  Épületbontás, földmunka 

45.23   Autópálya, út, repülőtér, sport játéktér építése 

45.31  Villanyszerelés 

45.32   Szigetelés 

45.34   Egyéb épületgépészeti szerelés 

                                                 
1 Beiktatta a 314/2004. (IX.21.) Kt. sz. határozat 
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90.01   Szennyvíz gyűjtése, - kezelése 

90.02  Hulladékgyűjtés kezelés 

90.03   Szennyeződés mentesítés 

 

5. A Társaság csak közhasznú céljainak megvalósítása érekében, azokat nem veszélyeztetve 

köteles gazdálkodni. A társaság szolgáltatásai, igénybevétele módjáról szóló tájékoztatást a 

„Szentendre és Vidéke ”c. lapjában, illetve az Önkormányzat hirdetőtábláján hozza 

nyilvánosságra. 

A Kht nem zárja ki, hogy tagján kívül más is részesülhessen közhasznú szolgáltatásaiból. 

 

6. A társaság törzstőkéje: 

 

A társaságot az Alapító 3 millió Ft, azaz hárommillió forint kizárólag pénzbeli betéttel alapítja 

meg. 

A törzsbetét teljes összegét az Alapító a Szentendre Város Önkormányzat költségvetési számláján 

alszámlaként az alapításkor helyezi el. 

A törzsbetét rendelkezésére bocsátását és kiegészítését a Gt. szabályai szerint az ügyvezető 

ellenőrzi. 

A társaság alapításával, törzstőkéjének megemelésével járó költségeket a társaság viseli. 

A törzstőke felemelése a főszabály szerint új törzsbetét szolgáltatásával történik. Az új törzsbetét 

kizárólag nem pénzbeli betétből is állhat. A törzstőke felemelésére a gazdasági évet követően az 

alapító döntése alapján évente egy alkalommal kerülhet sor. Az Alapító a törzstőke felemelését a 

társaság törzstőkén felüli vagyonából is elrendelheti. 

 

II. Taggyűlés 

 

Jelen egyszemélyes Közhasznú Társaság esetében taggyűlés, közgyűlés nem működik. A 

gazdasági társaság legfőbb szerve jogkörében az alapító jár el. 

 

III. Közhasznúsági feladatok 

 

1. A Társaság évente közhasznúsági jelentést (éves beszámolót) kell, hogy készítsen. A 

közhasznúsági jelentés megtekintését mindenki számára biztosítani kell azzal, hogy saját 

költségére ezekről az adatokról másolatot is készíthet.  

 

A közhasznúsági jelentésnek tartalmaznia kell :  

a) a számviteli beszámolót, 

b) a költségvetési támogatás felhasználását, 

c) a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást,  

d) a cél szerinti juttatások kimutatását, 

e) a Központi Költségvetési Szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a Helyi 

Önkormányzattól, a Települési Kisebbségi Önkormányzattól, a Települési Önkormányzatok 

Társulásától,  az Egészségbiztosítási Önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott 

támogatás értékét , 

f) a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőjének nyújtott juttatások értékét, ill. összegét , 

g) a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmú beszámolót. 
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2. A Közhasznú Társaság a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervvel, a 

közhasznú tevékenység folytatásának feltételéről szerződést köt. 

 

3. A Közhasznú Társaság irataiba  bárki betekinthet előre bejelentett időpontban ,a Közhasznú 

Társaság  képviselőjének, alkalmazottjának jelenlétében, kivéve azokba az iratokba, amelyek 

nyilvánossá tétele mások személyiségi jogait sértené.  

 

4. A közhasznú társaság a tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait és a 

közhasznúsági jelentést a „Szentendre és Vidéke ”c. folyóiratban hozza nyilvánosságra. 

 

IV. 

 

Ügyvezető 

 

A Társaság ügyvezetője 2005. június 21-től Szirtes András /a.n.: Zauer Erzsébet , lakik. 2000, 

Szentendre, Telep u. 1., szül.: Szentendre, 1945. 12. 29./2 

 

A Társaság ügyvezetője a Társaságot hiteles jognyilatkozatának megfelelően önállóan jogosult 

jegyezni. Az ügyvezető a Társaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől 

elvárható fokozott gondossággal, a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegessége alapján köteles 

ellátni. 

 

Az ügyvezető a jogszabályok a társasági szerződés, továbbá ügyvezetési kötelezettségeinek 

vétkes megszegésével a gazdasági társaságnak okozott károkért a polgári jog szabályai szerint 

felel a társasággal szemben. A társaság felel azért a kárért, melyet az ügyvezető a jogkörében 

eljárva harmadik személynek okoz. 

 

Az ügyvezető tisztsége megszűnik: 

 

 megbízás időtartamának lejáratával, 

 visszahívással, 

 törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkezésével, 

 lemondással, 

elhalálozással. 

 

A tagok személyében (egyszemélyes társaságból), vagy az üzletrészekben jövőben bekövetkező 

minden változást az ügyvezetőnek át kell vezetnie a tagjegyzékben. Ügyvezető köteles a 

tagjegyzéket, illetve a tagjegyzéken feltűntetett adatok megváltozásával javított tagjegyzéket a 

cégbíróságnak benyújtania. 

 

Ilyen változás esetén a tagjegyzéket a társaság székhelyén bárki megtekintheti, ha érdekeltségét 

valószínűsíti. 

 

V. 

                                                 
2   Ügyvezető személyében bekövetkezett változást a Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

253/2005. (VI. 20.) Kt. sz. határozata állapította meg. 
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1. A Társaság könyvvizsgálót kell, hogy megbízzon, tekintettel arra, hogy közhasznú Társaságnál 

könyvvizsgáló kijelölése kötelező. Könyvvizsgálóvá csak az választható, aki az erre vonatkozó 

jogszabályok szerint a könyvvizsgálók nyilvántartásában szerepel. 

a)3 a Társaság könyvvizsgálója, 2007. július 17-től a társaság végelszámolásának 

lezárulásáig: 

 Koródi Péter egyéni vállalkozó (2000 Szentendre, Berek u. 22.) 

 MKVK: 001225   

 egyéni vállalkozói igazolvány száma: EV698873 

 adószáma: 70425981-2-33 

b) a könyvvizsgáló újraválasztható. 

c) a könyvvizsgáló feladata: ellenőrzi és véleményezi a számviteli törvény szerinti beszámoló 

valódiságát és jogszabályszerűségét. 

d) köteles megvizsgálni az ügyvezető által előterjesztett minden lényeges üzleti jelentést, hogy 

az valós adatokat tartalmaz-e, ill. megfelel-e a jogszabályi előírásoknak. 

e) betekinthet a gazdasági társaság könyveibe, a vezető tisztségviselőitől, a Felügyelő bizottság 

tagjaitól, ill. a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet. 

f) megvizsgálhatja a Társaság bankszámláját, pénztárát, értékpapír és áruállományát, 

szerződéseit. 

g) a közhasznúsági jelentés tartalmával kapcsolatban ellenőrzési  és felügyeleti jogköre van. 

 

2. A könyvvizsgáló a Kht ügyeiből szerzett értesüléseit üzleti titokként köteles megőrizni. A 

könyvvizsgálót tanácskozási joggal a Felügyelő bizottság üléseire meg lehet hívni, a 

könyvvizsgáló maga is kezdeményezheti ezen üléseken való részvételt, a könyvvizsgáló kérelem 

csak különösen indokolt esetben utasítható vissza. 

 

3. A könyvvizsgáló megállapítja, vagy tudomást szerez arról, hogy a Kht. vagyonának jelentős 

mértékű csökkenése várható, ill. olyan tényt észlel, amely vezető tisztségviselőt, vagy a 

Felügyelő bizottság tagjainak e körben meghatározott felelősségét vonja maga után, köteles 

gazdasági társaság ügyvezetőjét, alapítóját tájékoztatni. Ha a gazdasági társaság ügyvezetője, 

alapítója a jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, a könyvvizsgáló köteles 

erről a törvényességi felügyeletet ellátó Cégbíróságot értesíteni. 

 

4. A könyvvizsgáló megbízatása megszűnik az alapító döntése alapján visszahívással, 

könyvvizsgálóval kötött szerződésben szereplő időtartam lejártával, a törvényben szabályozott 

kizáró ok beálltával, ill. a könyvvizsgáló részéről a szerződés felmondásával. 

 

VI. Felügyelő Bizottság 

 

A Társaság Felügyelő Bizottságot hoz létre, mivel közhasznú társaságnál Felügyelő Bizottság 

létrehozása kötelező. 

 

1. A Felügyelő Bizottság 3 tagú, az első Felügyelő Bizottság megbízatása 5 évre szól. 

A Felügyelő bizottsági taggá megválasztott személy, tisztsége elfogadásától számított 15 napon 

                                                 
3A bekezdést módosította a 234/2007. (VII.17.) Kt. számú határozat 
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belül köteles tájékoztatni írásban azokat a gazdasági társaságokat, amelyeknél már felügyelő 

bizottsági tag. 

 

2. A Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga állapítja mg, tevékenységét a jogszabályok előírásai 

szerint végzi. 

 

3. A Felügyelő Bizottság feladatköre: 

 a) tájékoztatja az Alapítót és javaslatot tesz, ha megítélése szerint, az ügyvezetés 

tevékenysége jogszabályba, társasági szerződésbe, ill. a Kht. legfőbb szervének, jelen esetben 

az alapítónak határozataiba ütközik, az egyébként sérti a gazdasági társaság egyéb érdekeit. 

 b) írásbeli jelentést készít a számvitelről szóló törvény szerinti beszámolóról, és az adózott 

eredmény felhasználásáról a Kht. alapítójának. 

 c) kezdeményezheti az ügyvezetés által hozott döntés bírósági felülvizsgálatát. 

 d) kijelöli a táraságot képviselő személyt, ha a felülvizsgálatot a gazdasági táraság vezető 

tisztségviselője kezdeményezi, és a gazdasági társaságnak nincs olyan vezető tisztségviselője, 

aki a táraságot képviselhetné. 

 e) ellenőrzi a közhasznú társaság működését és gazdálkodását. 

 f) ellenőrzi a vagyonmérleg tervezeteket és vagyonleltár tervezeteket. 

 g) jelentést kérhet a vezető tisztségviselőktől, ill. tájékoztatást, vagy felvilágosítást a 

gazdasági társaság munkavállalóitól. 

 h) megvizsgálhatja, illetve betekinthet a táraság könyveibe és irataiba. 

 

4. A Felügyelő bizottság köteles az alapítót tájékoztatni, és annak összehívását kezdeményezni, 

ha arról szerez tudomást, hogy: 

 a) a társaság működése során olyan jogszabálysértés, vagy a Társaság érdekeit egyébként 

súlyosan sértő esemény történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, 

ill. enyhítése az intézkedésre jogosult döntését teszi szükségessé. 

 b) a vezető tisztségviselők felelősségét megállapító ténybeli tevékenység történt. 

 

5. A Felügyelő bizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, ill. 

az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. Az ellenőrzés megosztása nem érinti 

a Felügyelő bizottsági tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más Felügyelő 

bizottság ellenőrzési hatáskörébe tartozó tevékenységét is kiterjessze. 

 

6. A Felügyelő Bizottság a testület tagjai sorából elnököt választ. A Felügyelő Bizottság 

határozatképes, ha tagjainak 2/3-a, de legalább 2 tag jelen van, határozatát egyszerű 

szótöbbséggel hozza. A Felügyelő Bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek 

helye nincs. A Felügyelő bizottság tagját e minősítésben a Kht. tagjai, ill. munkáltatója sem 

utasíthatja. 

 

7. A Felügyelő Bizottság üléseit az elnök hívja össze, és vezeti. Az ülés összehívását a napirend 

megjelölésével a Felügyelő Bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem 

kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles intézkedni az FB ülésének 30 napon belüli 

időpontban történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, az alapító maga is 

jogosult az ülés összehívására. 
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8. A Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet az Alapító hagy jóvá.  

 

9. Ha a Felügyelő bizottság a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről kötött szerződés 

megszegését észleli, köteles haladéktalanul értesíteni az érintetteket. 

 

10. A Társaság  Felügyelő Bizottsága: 

     dr. Riechel Éva   elnök4    

     Németh Zsolt   tag5 

     Harmath László            tag6 

 

VII. 

 

1. Nem lehet a Felügyelő Bizottság elnöke, vagy tagja, ill. könyvvizsgálója az a személy, aki 

 a) a Táraság, vagy legfőbb szervének elnöke, vagy tagja, 

 b) a közhasznú szervezetben a megbízatáson kívül más tevékenység kifejtésére irányuló 

munkaviszonyban van, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha a jogszabály 

másként nem rendelkezik. 

 c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül, kivéve a bárki által megkötés 

nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezete által  

 

tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti 

juttatást. 

 d) a fentiekben meghatározott személyek hozzátartozója. 

 

2. A Közhasznú Társaság megszűnését követő 2 évig nem lehet más közhasznú társaság vezető 

tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú táraságnál töltött be, annak megszűnését 

megelőző 2 évben legalább 1 év vezetői tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény 

szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. 
 

3. A vezető tisztségviselő, ill. az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú 

szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú 

szervezetnél is betölt. 
 

4. Nem választható könyvvizsgálóvá a gazdasági társaság vezető tisztségviselője, Felügyelő 

Bizottság tagja, valamint ezek közeli hozzátartozói, továbbá a gazdasági táraság munkavállalója e 

minőségének megszűnésétől számított 3 évig. 

 

VIII. 
 

1. A Közhasznú Társaság köteles a cél szerinti tevékenységéből, ill. vállalkozási tevékenységéből 

származó bevételeit, és ráfordításait elkülönítetten kezelni, egyebekben az irányadó 

könyvvezetési szabályokat kell alkalmazni. 

 

2. A Társaság tevékenységéből származó nyereség nem osztható fel a tag (az esetleges későbbi 

                                                 
4 Módosította az 59/2006. (II.14.) Kt. számú határozat 
5Módosította a 28./2006. (I.31) Kt. számú határozat 
6Módosította a 196/2005. (V. 10.) Kt. sz. határozat. 
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tagok között) az csak a jelen szerződésben rögzített tevékenységére fordítható. 

 

3. A Közhasznú Társaság politikai tevékenységet nem folytat, a szervezet a pártoktól független, 

és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 

 

4. A Közhasznú Társaság megszűnése esetén a Társaság vagyona – a hitelezők kielégítése után – 

az Alapítót illeti meg azzal, hogy az alapító azt köteles a megszűnt Társaság céljaihoz hasonló 

célra fordítani, és erről a nyilvánosságot megfelelően tájékoztatni. Amennyiben a Társaság 

közhasznú jogállása megszűnik. úgy köteles köztartozásait rendezni, ill. a közszolgáltatási 

szerződéseiből eredő feladatait időarányosan teljesíteni. 

 

5. A Közhasznú Társaság tagjait nyilvános felhívás útján is lehet gyűjteni. 

 

6. A Közhasznú Társaság befektetési tevékenységet nem végez. 

 

7. A Társaság határozatlan időre alakul. 

 

8. Az alapító döntéseit írásban hozza meg, és azokról írásban tájékoztatja a társaság ügyvezetőjét 

haladéktalanul, de legkésőbb 10 napon belül. Az alapítói döntésekről az ügyvezető a felügyelő 

bizottságot annak soron következő ülésén tájékoztatja.7 

Az alapító – az ügyvezető, a felügyelő bizottság, valamint a könyvvizsgáló megválasztásával és 

kinevezésével kapcsolatos ügyek kivételével – a hatáskörébe tartozó döntés meghozatalát 

megelőzően köteles az ügyvezető, valamint a felügyelő bizottság véleményét megismerni. 

 

A véleményezési jog gyakorlásának módja: 

Az alapító a véleményezési jog gyakorlása érdekében írásban keresi meg az ügyvezetőt, illetve a 

felügyelő bizottság elnökét, aki intézkedik a bizottság összehívása érdekében. Az ülésre szóló 

meghívót - ideértve a levél, telefax vagy e-mail útján a taghoz intézett meghívást is - a kitűzött 

időpont előtt legalább 8 nappal kell a felügyelő bizottság tagja részére eljuttatni. A meghívónak 

tartalmaznia kell az ülés helyét, idejét, napirendjét. Sürgős esetben az alapító képviseletében a 

polgármester közvetlenül is kezdeményezheti az ülés összehívását. Ebben az esetben a meghívót 

a döntésre kitűzött időpont előtt legalább 3 nappal kell a felügyelő bizottság tagjai részére 

eljuttatni.  

Rendkívüli sürgősség esetén az ügyvezető és a felügyelő bizottság tagjai a polgármester 

megkeresésére szóban vagy elektronikus úton, külön-külön is nyilváníthatnak véleményt. 

A véleményt nyilvánító ügyvezető, felügyelő bizottság, illetőleg annak tagjai 

megkeresésüktől számított 5 napon belül kötelesek véleményüket írásban is az alapító 

rendelkezésére bocsátani. 

Az írásos vélemény vagy a felügyelő bizottság üléséről készült jegyzőkönyv, illetve annak 

kivonata nyilvános, azt a döntéssel együtt, - annak meghozatalától számított 30 napon belül a 

cégbíróságnál a cégiratok közé letétbe kell helyezni. 

 

                                                 
7 Az alapító 220/2003. (XI.11.) Kt. sz. határozatával a VIII. fejezetet új 8. ponttal egészíti ki 
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IX. 

 

A Társaság megszűnése 

 

A Cégbíróság a Közhasznú Társaságot – megszűnés esetén törli a cégjegyzékből. A Társaság a 

törléssel szűnik meg. 

 

A Társaság megszűnése esetén vagyonát közhasznú célra kell fordítani. 

 

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Gazdasági Társaságokról szóló törvény, 

valamint a Cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról szóló törvény, 

valamint a Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CXVI. törvény és a Polgári Törvénykönyv 

közhasznú társaságokra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

A fenti társasági szerződést, mint akaratunkkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írtuk alá.  

 

Szentendre, 2007. július 17. 

 

 dr. Dietz Ferenc        dr. Molnár Ildikó         

polgármester                    jegyző                         

     

Záradék: ezen egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot Szentendre Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete a 234/2007. (VII.17.) Kt. számú határozatával fogadta el. 

 

 

 dr. Molnár Ildikó 

 jegyző  

 

 

 

 

                                     

3.  Előterjesztés  Pirk János Művészeti Alapítvány által működtetett Szentendrei 

Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Kossuth Lajos u. 

5. szám alatti helyiséghasználatának jóváhagyásáról   

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester   

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:  a  Képviselő-testület  a 2007. június 12-i  ülésén úgy döntött, 

hogy a továbbiakban nem járul hozzá az Önkormányzat, valamint az „AGY” Alkotó 

Gyermekeinkért Tehetségfejlesztő és Gondozó Műhelyek Alapítvány között 2005. július 25-én 

aláírt együttműködési megállapodás meghosszabbításához, annak több ponton történő megsértése 

miatt.   Ezt követően Páljános Ervin, a Pirk János Művészeti Alapítvány elnöke azzal a  kéréssel  

fordult az Önkormányzathoz, hogy a Földhivatal épületének földszinti részét a Szentendrei 

Művészeti Iskolának adja bérbe  bérleti díj fejében. A különböző  ingóságok, felszerelések 



 17 

biztonságos elhelyezése és az intézményvezetőség helyszínének meghagyása miatt van 

szükségük a helyiségre.  

 

Zakar Ágnes képviselő: a Kulturális, Oktatási és Kisebbségi Bizottság  elnökeként támogatását 

fejezi ki a Pirk János Művészeti Alapítvány működéséhez.  

 

Szegő András képviselő: az „AGY” Alkotó Gyermekeinkért Tehetségfejlesztő és Gondozó 

Műhelyek Alapítvány köteles átadni az ingatlant.  Az  átvétel lehetséges  módjáról érdeklődik, 

illetve kérdése arra vonatkozik,  hogy az átadás-átvételnek van-e  törvényes módja? 

 

dr. Lőrincz Andrea vagyongazdálkodási csoportvezető:  válaszol az elhangzott kérdésre.  

 

Fülöp Zsolt képviselő:  ellentmondásos  helyzet alakult ki a Jókai utcai és a Kossuth L. utcai 

ingatlan használatátilletően. Javasolja  vizsgálják felül  a  Jókai utcai épület használatára kötött  

szerződést.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: két különböző szerződésről van szó, párhuzamos oktatás folyik. 

A Jókai utcai ingatlanban  az AGY Egyesület működik, ebben az esetben pedig az AGY 

Alapítványról van szó. A  Kossuth Lajos utcai ingatlanra az Alapítvánnyal  kötöttek  bérleti 

szerződést.     

 

dr. Molnár Ildikó jegyző:  megerősíti a Polgármester által elmondottakat. Két jogi  személyről 

van szó.  A Jókai utcai intézmény használatára  határozatlan idejű szerződést kötöttek, az 

épületben  pedig  iskolai oktatás folyik.   

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:  megadja a szót Páljános Ervinnek,  a  Pirk János Művészeti 

Alapítvány elnökének.     

 

Páljános Ervin a Pirk János Művészeti Alapítvány elnöke:  válaszol az elhangzott kérdésekre.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: bizonyos fokú folytonosság áll fenn a bérlés tekintetében, amit 

szükséges lezárni. A Pirk János Művészeti Alapítvánnyal  csak azután    tudnak bérleti szerződést 

kötni a raktározásra, ha megtörtént az átadás-átvétel.     

dr. Dragon Pál  képviselő távozik az ülésteremből, a jelenlévő képviselők száma:  13 fő.  

 

Radványi G. Levente  képviselő: sok kétely merült fel az átadás-átvétellel kapcsolatban. A 

helyzetet tekintve jelen pillanatban nem látja döntésre alkalmasnak a határozati javaslatot. 

Szükséges átgondolni az ingatlan-hasznosítás  lehetőségeit és a javaslatok függvényében a  

következő  testületi ülésre  készüljön tájékoztató a jövőbeni tervekről.  A mai ülésen  csak arról 

döntsenek, hogy az alapítvány meghatározott ideig ott  tárolhassa  az ingóságait. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: támogatja azt a  javaslatot, mely  szerint kétfordulós legyen a 

pályázati kiírás tárgyalása. A  szeptemberi ülésre készüljön  konkrét anyag,  és az ahhoz   érkezett 

javaslatok bedolgozása után  a következő ülésen ismét  kerüljön a testület elé megtárgyalásra.   

 

Trenka István képviselő:  bármilyen nehéz is az AGY Tanodával  a  megegyezés,  megoldást  

kell találni.  Javasolja, hogy a Pirk  János Művészeti Alapítvánnyal  kössenek szerződést.  
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dr. Dietz Ferenc polgármester: a határozati javaslat  ezt a megoldást  tartalmazza.  

 

Trenka István képviselő:  elfogadja a választ.    

 

Szegő András képviselő:  javasolja   határozati javaslat  első sorát átfogalmazni:  

 „…úgy dönt, hogy a Szentendrei Művészeti Iskola céljára, a Pirk János Alapítvány részére  a 

Szentendre, Kossuth Lajos u. 5. szám alatti …” 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:  dr. Kirchhof Attila aljegyző  javasolja, hogy  húzzák ki a 

szövegből a Szentendrei Művészeti Iskola  szövegrészt.  

 

Szegő András képviselő:  egyetért.  Továbbá jelzi, hogy az Alpolgármester Úr részére küldött  

levél  fejlécén a  címzés helyén még  a Szentendrei Művészeti Iskola   szerepel. 

  

Páljános Ervin a Pirk János Művészeti Alapítvány elnöke:  egyelőre még előfordulhatnak  

kijavítatlan  adminisztrációs tévedések. Törekednek arra,  hogy minden  a megfelelően alakuljon.  

    

dr. Dietz Ferenc polgármester:  további hozzászólás nem lévén,  szavazásra bocsátja a 

határozati javaslatot.  

   

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2471   Száma: 2007.07.17/3/0/ 

Ideje: 2007.júl..17 18:04 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 100.00 72.22 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 13 100.00 72.22 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 5   27.78 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

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 - 
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Kun Csaba alpolgármester Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Benkovits György Távol - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Távol - 

Hajdu Gábor Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

Zakar Gergely Távol - 

 

 

     

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

235/2007. (VII.17.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Képviselő-testülete:  

1. úgy dönt, hogy a Szentendre, Kossuth Lajos u. 5. szám alatti földszinti 134 m2-es 

helyiségcsoportot határozott időtartamra kizárólag ingóságok tárolására (raktározásra) a 2007-

2008 –as tanévre 2007. augusztus 1-től 2008. június 30-ig 100,- Ft/m2/hó összegért bérbe adja 

a Pirk János Alapítvány részére. A bérleti szerződésben ki kell kötni, hogy amennyiben bérlő 

más célra használja az ingatlant (pl. iroda, oktatás stb.) tulajdonos azonnali hatállyal jogosult 

felmondani a szerződést, továbbá, hogy bérlő 1 hónapos felmondási idővel, cserehelyiség 

biztosítása, illetve egyéb költség/kártalanítás igénye nélkül köteles a helyiségcsoportot 

kiüríteni, amennyiben a tulajdonos az ingatlant más célra kívánja hasznosítani. Ha az 

alapítvány a szerződés megszüntetése, vagy megszűnése esetén határidőre nem üríti ki a 

helyiségcsoportot, úgy az ebből eredő teljes kárát köteles az Önkormányzatnak megtéríteni, 

ezenfelül 1.000.000.-forint kötbért is köteles megfizetni. Az alapítvány és a Szentendrei 

Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény sem bejegyzett 

székhelyként, sem irodai tevékenység céljára nem használhatja az ingatlant. A bérleti 

szerződés hatálybalépésének feltétele, hogy az ingatlant az AGY” Alkotó Gyermekeinkért 

Tehetségfejlesztő és Gondozó Műhelyek Alapítvány birtokba adja az önkormányzat részére, 

továbbá a tartozását az Önkormányzat felé teljes mértékben kiegyenlítse. 

2.  Felhatalmazza a Polgármestert a helyiségbérleti szerződés aláírására 

Felelős:      Polgármester 

Határidő:: 2007. augusztus 1. 

 

 

dr. Dragon Pál képviselő visszatér  az  ülésterembe, a jelenlévő képviselők 

száma 14 fő.    
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4.  Előterjesztés  Országos Cigány Önkormányzat Kisebbségi Kulturális és 

Foglalkoztatási Intézményhálózat Pest Megyei Iroda részére irodahelyiség 

biztosításáról 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester   

 

 

A napirendi pont tárgyalásánál jelen van Oláh József, az   Országos  Cigány Önkormányzat   

Kisebbségi és Foglalkoztatási  Intézetének képviselője és Lakatos Kálmán   Szentendre Város 

Cigány Kisebbségi Önkormányzatának  képviselője.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Szentendre Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata  kéréssel 

fordult   az  Önkormányzat Képviselő-testületéhez és hozzájárulását kérte, hogy engedélyezzék 

számukra  irodahelyiség használatát  a Dunakorzón levő  úgynevezett „Fehérházban”.  Az irodát   

megosztva  használnák  az Országos Cigány Önkormányzat Pest megyei Irodájával.  

A használatot az Önkormányzat bizonyos feltételekhez kötötte,  melynek   teljesülése esetén 

nincs akadálya a megegyezésnek.  

 

Zakar Ágnes képviselő: a Kulturális, Oktatási és Kisebbségi Bizottság  elnökeként tájékoztatja a 

testületet, hogy a bizottság  létszámát tekintve  nem volt határozat képes, így nem tudtak dönteni. 

Képviselőként támogatja az  ügyet.  Néhány kérdést tesz fel  az elnök személyére vonatkozóan.     

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:   Kolompár Orbán,  az Országos Cigány Önkormányzat  elnöke 

felhatalmazása alapján  Oláh József, az   Országos  Cigány Önkormányzat   Kisebbségi Kulturális  

és Fogl. Int.  (továbbiakban OCÖ) képviselője  fog válaszolni az elhangzott  kérdésekre.  

Szavazásra bocsátja  a javaslatot,  melyben a Képviselő-testület megadja a szót   Oláh Józsefnek.     

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2472   Száma: 2007.07.17/4/0/ 

Ideje: 2007.júl..17 18:12 

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű 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: 
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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 - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Benkovits György Távol - 

Hajdu Gábor Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

Zakar Gergely Távol - 

 

Oláh József   OCÖ   képviselője   válaszol  az elhangzott  kérdésekre. 

 

dr. Molnár Ildikó jegyző:   az iroda működésére, méretére és  felszereltségére vonatkozóan tesz 

fel kérdéseket, valamint arra kíván választ kapni, hogy_ 

- tudnak-e alkalmazni olyan, szentendrei lakóhellyel rendelkező,  regisztrált munkanélkülit aki 

megfelelő végzettséggel  rendelkezik?  

- elegendőnek találja-e a  8 fő részére az 1 db számítógépet?   

- látták a helyiségcsoportot, ahol mindezt működtetni akarják? 

- tájékozódtak-e a helyi cigány munkanélküliekkel kapcsolatban? 

 

Oláh József válaszol a  feltett kérdésekre:  

-  úgy ítéli meg,  miután a  körülményeket felmérték, minden lehetséges formában tájékozódtak 

az iroda   működésének lehetőségéről   

- a munkavégzés  folyamatosságát és hatékonyságát meg tudják valósítani,  újabb  számítógép 

beszerzésére  pedig  pályázatot kívánnak beadni 

- a helyi  munkanélküliek  listáját  hamarosan  meg fogja kapni,   de jelzi,  hogy   nem kizárólag 

roma fiatalokat  kívánnak foglalkoztatni,  a fő szempont a munkanélküliek  segítése. 

 

Trenka István  képviselő: ha jól értelezi az elhangzottakat,  a munkaügyi központtal közösen  

fogják finanszírozni a foglalkoztatás költségét.  Kérdezi, hogy  ez az információ  biztos forrásból 

származik-e?   

 

Oláh József  az  OCÖ   képviselője:  Kolompár Orbán  tájékoztatta őket erről.  Lakatos Kálmán 

részére  a  szentendrei, az ő számára pedig  a gödöllői    kirendeltség fog támogatást nyújtani.   

 

Trenka István  képviselő:   amennyiben  Oláh József írásos formában  meg tudja  számra 

küldeni azt a döntést,  akkor   tudja támogatni az ügyletet.   
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Szegő András képviselő  a költségtervben  szereplő  számadatokra kérdez rá,  valamint aggályait 

fejezi ki az egyéb költségviselési  terheket  és a helyiség használhatóságát illetően, Hidegkuti 

Gergely képviselő  az időbeni korlátokra kérdez rá. Továbbá úgy véli,  az iroda informatikai 

felszereltsége nem elegendő az érdemi munkavégzéshez.    

 

dr. Molnár Ildikó jegyző: ismerteti  a határozati javaslat  1. pontját, mely egészül a vastagon 

szedett szövegrésszel:  

„ Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1. támogatja a Szentendre Cigány Kisebbségi Önkormányzat (továbbiakban HCKÖ) 

13/2007.(VII.4.) HCKÖ sz. határozatában foglalt kérését, és addig amíg fennáll a HCKÖ 

Szentendrén, illetőleg amíg a HCKÖ elnöke egyben a Pest Megyei Irodának a vezetője, 

illetve az iroda  munkatársai többségében szentendrei lakóhellyel rendelkező,  

regisztrált munkanélküliek, valamint a HCKÖ fontosnak tartja, úgy a részére a Szentendre, 

Dunakorzó 18. sz. alatt biztosított irodahelyiséget a megalakulásra kerülő Országos Cigány 

Önkormányzat Kisebbségi Kulturális és Foglalkoztatási Intézményhálózat Pest Megyei Iroda 

szentendrei kirendeltsége is használhatja. A használat feltételeit külön szerződés szabályozza, 

melynek aláírására felhatalmazza a Polgármestert. 

 

Lakatos Kálmán HCKÖ elnöke:  félő, hogy Szentendrén  nehéz találni felsőfokú végzettséggel 

rendelkező roma munkanélküli fiatalt.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri Elnök Urat,  törekedjen arra,  hogy elsősorban a szentendrei   

munkanélkülieket képviselje. Ha   nincs rá lehetőség, abban az esetben  felülvizsgálják a 

teendőket. 

Az   elhangzott módosítással  egyetért, azt figyelembe véve szavazásra bocsátja a határozati 

javaslatot.    

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2473   Száma: 2007.07.17/4/0/ 

Ideje: 2007.júl..17 18:38 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 12 92.31 66.66 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 1 7.69 5.56 

Szavazott 13 100.00 72.22 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 5   27.78 

Összesen 18   100.00 
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Megjegyzés: 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt KVEUB 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 - 

Szegő András Tart. - 

Benkovits György Távol - 

Hajdu Gábor Távol - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

Zakar Gergely Távol - 

 

 

 Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

236/2007. (VII.17.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

1. támogatja a Szentendre Cigány Kisebbségi Önkormányzat (továbbiakban HCKÖ) 

13/2007.(VII.4.) HCKÖ sz. határozatában foglalt kérését, és addig amíg fennáll a HCKÖ 

Szentendrén, illetőleg amíg a HCKÖ elnöke egyben a Pest Megyei Irodának a vezetője, 

illetve az iroda  munkatársai többségében szentendrei lakóhellyel rendelkező,  regisztrált 

munkanélküliek, valamint a HCKÖ fontosnak tartja, úgy a részére a Szentendre, 

Dunakorzó 18. sz. alatt biztosított irodahelyiséget a megalakulásra kerülő Országos 

Cigány Önkormányzat Kisebbségi Kulturális és Foglalkoztatási Intézményhálózat Pest 

Megyei Iroda szentendrei kirendeltsége is használhatja. A használat feltételeit külön 

szerződés szabályozza, melynek aláírására felhatalmazza a Polgármestert. 

2. felkéri a Polgármestert, hogy a határozatban foglaltakról a Szentendre Cigány Kisebbségi 

Önkormányzat Elnökét tájékoztassa, valamint, hogy a használatba vételi szerződést a fenti 

tartalommal megkösse. 

 

Felelős:      Polgármester 

Határidő: 2007. augusztus 1. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:   kéri  Elnök Urat, hogy a megválaszolatlan  kérdésekre  írásban 

adjanak választ.  
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A Képviselő-testület a  következő napirendi pontot - Előterjesztés  Szentendre Város 

Önkormányzat Egészségügyi Intézményei szervezeti átalakításáról - az Ötv. 12. § (4) bek. a) 

pontja alapján zárt ülésen tárgyalja,  melyről külön jegyzőkönyv készül.  

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:  a zárt ülés idejére  18.20 órától    felfüggeszti a nyílt ülést, majd  

19.03 órakor  ismételten  folytatódik a 6. számú napirendi pont tárgyalásával.  

 

 

6.  Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonáról 

való rendelkezésről 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester           

 

 

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

javaslatot.             

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2476   Száma: 2007.07.17/6/0/ 

Ideje: 2007.júl..17 19:04 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 92.86 72.22 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 1 7.14 5.56 

Szavazott 14 100.00 77.78 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 4   22.22 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt KVEUB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szegő András Igen - 
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Tolonics Gyula Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Tart. - 

Benkovits György Távol - 

Hajdu Gábor Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

Zakar Gergely Távol - 

 

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

  

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

238/2007. (VII.17.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat vagyonáról és az 

önkormányzati vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló, többször módosított 

34/2003. (VI. 18.) Önk. sz. rendelet a 8. § alapján 

 

1. a telekalakítás során a 6750/3 hrsz-ú 697 m2 beépítetlen területből kialakított 6749/3 hrsz-

ú 697 m2 közutat   Szentendre Város Önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonába 

beemel a határozat mellékletét képező 243/2007-VII. hivatkozási számú jogerős 

telekalakítási határozattal jóváhagyott vázrajz szerinti változás végrehajtása érdekében. 

 

2. felhatalmazza a Polgármestert  a térítésmentes tulajdonba adásról szóló telekalakítási 

szerződés aláírására. 

 

3. felkéri a Jegyzőt, hogy az  5732 hrsz-ú ingatlanokat érintő változásokat az 

ingatlanvagyon-kataszteren vezettesse át. 

 

Felelős: 1., 2.  pontban foglaltakért: Polgármester 

3. pontban foglaltakért: Jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

A Képviselő-testület  az Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem 

lakás céljára szolgáló helyiségek hasznosításáról    című   7. számú  napirendi pontot  az Ötv. 

12. § (4) bek. a) pontja alapján zárt ülésen tárgyalja,  melyről külön jegyzőkönyv készül.  

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:  a zárt ülés idejére  19.04  órától    felfüggeszti a nyílt ülést, 

majd  19.23 órakor  ismételten  nyílt ülésen  folytatódik a napirendi pontok  tárgyalása.  
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 (8)lakásnemlakás 

 19.04-től ZÁRT ÜLÉS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester 

ismerteti. 

4-es pontban szem. érdekeltsége van.  

szavaztatni az érdekeltségről. 

 

 
V. pont: a megüresedett lakóingatlant kiűriti és elbontja, majd a telekingatlant pályázat útján 

értékesíti. 

 
dr.lőrincz 

nem lehet elbontani. 

dr. Dietz Ferenc polgármester 

 
pontosít.  

dr. Dietz Ferenc polgármester 

 dr. Kirchhof Attila  
andi: első két mondat változatlan, utána beszűrni: "a megüresedett tömböket elbontja" 

 

pm: befogadja.  

 

 
dr. Dietz Ferenc polgármester 

fülöp: 1-2 malmot felépíteni körny.védelmi pályázat útján - meghirdetni - ppp program 

keretében. 

a völgy kiválóan alk. duzzasztásra, halak... 

szoc.bérlakásprogram... 

pilisi kerékpárút végigvezet, működik, idegenforg. szempontból ... 

Marcsinak wellness-centrum! 

dr. Dietz Ferenc polgármester 

term.véd. környezet. 

max.szab.tervet keresztülverni!! 

mi a mód?  

maradhat a szöveg, amikor arra kerül a sor, megvizsgálni a lehetőséget. 

 

 
 

-----Hozzászólások----- 

 

 
vizsg. a lehetőséget, h. mit lehet a területen. 

lebontás: bemásznak - nem tudják úgy lezárni.  

dr. Dietz Ferenc polgármester 
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hosszú a bérlakáslista, nem mozdul.  

utolsó mondat: "a megüresedett telkek hasznosítását kidolgozza". 

dr. Dietz Ferenc polgármester 

nem jelenti, h. eladjuk. csak elindul a munka. újra bejön a tü elé. nem lezárt dolog. 

 

zakar: hol van komfort nélküli a városban, amit felajánlanak a városban? 

PM van.  

először szav. a kizárásáról: IV. hat. jav. tekintetében. Szavazás eredménye 

 

#: 2477   Száma: 2007.07.17/7/0/ 

Ideje: 2007.júl..17 19:18 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elutasítva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 7 50.00 38.89 

Nem 5 35.71 27.78 

Tartózkodik 2 14.29 11.11 

Szavazott 14 100.00 77.78 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 4   22.22 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Fülöp Zsolt KVEUB elnök Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szegő András Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Nem - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Nem - 

Horváth Győző SzEB elnök Nem - 

Kiss Károly Nem - 

Tolonics Gyula Nem - 

Dicső Zoltán Tart. - 

Trenka István Tart. - 

Benkovits György Távol - 

Hajdu Gábor Távol - 
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Magyar Judit PEB elnök Távol - 

Zakar Gergely Távol - 

 

     

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

hat. jav-ról. 

1-es: bogdányi u. 9.  

Szavazás eredménye 

 

#: 2478   Száma: 2007.07.17/7/0/ 

Ideje: 2007.júl..17 19:19 

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű 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: 

 

 

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 - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 
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Benkovits György Távol - 

Hajdu Gábor Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

Zakar Gergely Távol - 

 

     

 

 

2-es 

a: 

Szavazás eredménye 

 

#: 2479   Száma: 2007.07.17/7/0/ 

Ideje: 2007.júl..17 19:19 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elutasítva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 2 14.29 11.11 

Nem 3 21.43 16.67 

Tartózkodik 9 64.28 50.00 

Szavazott 14 100.00 77.78 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 4   22.22 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Radványi G. Levente Igen - 

Szegő András Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Nem - 

Fülöp Zsolt KVEUB elnök Nem - 

Kun Csaba alpolgármester Nem - 

Dicső Zoltán Tart. - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Tart. - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Tart. - 

Horváth Győző SzEB elnök Tart. - 

Kiss Károly Tart. - 

dr. Pázmány Annamária Tart. - 

Tolonics Gyula Tart. - 

Trenka István Tart. - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Tart. - 
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Benkovits György Távol - 

Hajdu Gábor Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

Zakar Gergely Távol - 

 

     

 

 

b-ről  

 
 

 

abbamaradt a szavazás! 

 

 
andi: értelmezi a hat.jav-okat. 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester 

ügyrendi: értelmezési hiba:  

a-ról  

Szavazás eredménye 

 

#: 2480   Száma: 2007.07.17/7/0/ 

Ideje: 2007.júl..17 19:21 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 92.86 72.22 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 1 7.14 5.56 

Szavazott 14 100.00 77.78 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 4   22.22 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 
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Fülöp Zsolt KVEUB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Tart. - 

Benkovits György Távol - 

Hajdu Gábor Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

Zakar Gergely Távol - 

 

     

 

ez az a-ról elfogadva.!! 

 

 

3-as.  

Szavazás eredménye 

 

#: 2481   Száma: 2007.07.17/7/0/ 

Ideje: 2007.júl..17 19:22 

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: 

 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 
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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 - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Benkovits György Távol - 

Hajdu Gábor Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

Zakar Gergely Távol - 

 

     

 

 

4-es rész: tartózkodik. 

Szavazás eredménye 

 

#: 2482   Száma: 2007.07.17/7/0/ 

Ideje: 2007.júl..17 19:22 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 92.86 72.22 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 1 7.14 5.56 

Szavazott 14 100.00 77.78 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 4   22.22 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt KVEUB elnök Igen - 
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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 - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Tart. - 

Benkovits György Távol - 

Hajdu Gábor Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

Zakar Gergely Távol - 

 

     

 

5-ös. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2483   Száma: 2007.07.17/7/0/ 

Ideje: 2007.júl..17 19:22 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 92.86 72.22 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 1 7.14 5.56 

Szavazott 14 100.00 77.78 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 4   22.22 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 
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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 - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Tart. - 

Benkovits György Távol - 

Hajdu Gábor Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

Zakar Gergely Távol - 

 

     

 

innen nyílt: 19.23 

 

-----8 Napirendi pont  ----- 

 

 

-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 

 

(9) ister napok. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

ismerteti. 

 

19.23-kor bejön a vendég: Lontai Tamás úr. 

pontosítja a dátumot: 13- helyett 14.  

 
lontai tamás: kincs képviseletében, vajda helyett 

 
kerüljön be a városi rendezvények közé, kivívta magának a rangot. 

köv. szmsz mód-nál. 

dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

jó ötlet. 

 

 
 

-----Hozzászólások----- 
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miért kell a halász utcáig a terület? 

 

 
kifogásolja, h. a kult kht. csak a barlang WC-t biztosítja.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester 

fontos az észrevétel. továbbítják. 

 

 
lontai tamás: ismerteti: kirakodás, színpad, családi programok.  

dr. Dietz Ferenc polgármester 

takarítás, tisztítás, WC - hogyan, szponzor pénzekből? 

 

 
állami forrásból, pályázati pénzekből., folyamatban vannak. 

kistérségi vállalkozókat hívnak meg.  

dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

szav. Szavazás eredménye 

 

#: 2484   Száma: 2007.07.17/8/0/ 

Ideje: 2007.júl..17 19:28 

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: 

 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt KVEUB elnök Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 
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Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Benkovits György Távol - 

Hajdu Gábor Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

Zakar Gergely Távol - 

 

     

 

 

 

-----9 Napirendi pont  ----- 

 

 

-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 

 

(10) egyebek. 

dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

- turul: egyeztetések rendőrségge, közteresekkel, 

minden rendben volt,  

 

- hőségriadó: ismerteti az ezzel kapcs. rendet.  

 

 
kérés: terem elrendezése: közönség, tv: sorolja: nem látni a szavazótáblát. 

oldják meg.  

dr. Dietz Ferenc polgármester 

megvizsgálják. 

 

 
- kelemen zsolt lovardás jelentette, h. vízelvezetőt betemették a pomázi síknál. rendszámok 

vannak. 

- gyalogos a 11-esnél: közvilágítás, esztétikum, vashíd. köszönet érte.  

anyagköltség megtérítés. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester 

gyalogosforg.: bejelenti a telep utcai balesetet.  
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táj: fő téren határozat ellenére a konflis továbbra is szabálytalanul áll.  

kéri, h. véletlenszerűen készüljön fotó. fenyegetések. 

dr. Dietz Ferenc polgármester 

táj. h. a rend. júl. 1-vel lép hatályba. átállsi idő. 

10-én aljegyzővel.... végigjárták déli időszakban a belvárost. 

endéglősök: 6-12-25 m2-rel többet használnak. 

regálé: 1-2-vel több 

asztalok... 

 

mobilgát: két egyesület megkereste, 

 
vasárnapi turul rendezvény: nem történt semmi.  

 

 
lakótelepi kisbolt: este van a legtöbb probléma - nincsenek közteresek. polgárőr is ott ivott.  lépni 

kell. 

dr. Dietz Ferenc polgármester 

 
intézkedést kér fertőzésveszély: kálvária út fűtőműnél hatalmas szemétkupac.  

dr. Dietz Ferenc polgármester 

cégvezetőnek jelzik, de leszámlázzák nekünk.  

megpróbálják a német - becsengetéses - módszert. 

 
- kérdez a pályázatainkról.  

- 16-ig beadható közmű pályázatra mennyi pály. érkezett? 

- mobil-gát: lakó mondta, h. ez lenne szt-ének jó. paneleket fél nap alatt be lehet rakni. 

londonra hivatkozik.  

dr. Dietz Ferenc polgármester 

mobil-árvízvédelmi fal a helyes elnevezése. 

pályázatokra írásban ígér választ. 

közműpály: nagy paksaméta van. 

 

kiemelt projektek: új kategóriák. 

 

 
szemétkommandó: több jav. volt -  

dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

19.51: 

távozik: zakar, kun, pázmány, 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

jav-ot kér, jogi biz. elé., személyi és bünti kérdését dolgozzák ki. 

 
jogszabályok határozzák meg, nem jogosultak helyszíni bírság kiszabására. tü nem hozhat jav-ot. 
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lovas-járőrrel megoldható.  

 

olnár Ildikó jegyző  
nem ismeri az ügyet. 

 

 
kérdés: pénzszállítók hogy tudnak menni 

dr. Dietz Ferenc polgármester 

 lánccal van lezárva. 

 

még mindig 11 a jelenlévők száma!! 

 

 

Kiss: folytatja.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

bezár19.55-kor. 

 

 


