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Szám: 14/2007. 

 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2007. május 15-én (kedden) 09.00 órai kezdettel tartott  üléséről 

 

 

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

György, Dicső Zoltán, dr. Dragon Pál, Fülöp Zsolt, Gulyás József, 

Hajdu Gábor, Hidegkuti Gergely, Horváth Győző, Kiss Károly, 

Magyar Judit, dr.Pázmány Annamária, Radványi G.  Levente, 

Simonyi György, Trenka István, Tolonics Gyula,  és  Zakar Ágnes 

képviselők  

 

  

Hivatalból jelen 

van az ülésen:  dr. Molnár Ildikó jegyző 

  

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 és minőségügyi referens,  

Marosi Imréné irodavezető, dr. Pozsonyi  Szilvia jegyzői referens, 

Puhl Márta irodavezető, Szűcs Imréné irodavezető, Kammerer 

Zsófia pályázati referens, dr. Lőrincz Andrea vagyongazd. csop.vez.. 

 

Tanácskozási joggal meghívottak: 
Rendőrkapitányság 2006. évi beszámolója Börcsök László r. kapitány 

 

VSzZrt 2006. évi mérlegbeszámolója  Horváth Frigyes 

       Torma Péter 

       Medveczki Imre cégvezető 

       Molnár Katalin 

 

Óbuda TSZ ingatlancsere    Nyári J. Tamás ig. h. 

 

Fogorvosok elhelyezése    dr. Balogh Imre 

       dr. Paluska Zsuzsanna 

       dr. Kóczah Judit 

       dr. Sütő Csaba 

       dr.Sztrilich András ügyvéd 

       dr. Homor Zsuzsanna ÁNTSZ 

 

Közterülethasználati rendelet módosítása  Valentin Sándor 

       Lánczky Csaba 
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Közoktatási Intézmények   Torbáné Ballagó Zsuzsanna/Barcsay Isk. 

      Csuhai Piroska/Izbégi Isk. 

      Beregnyei Józsefné/Templomdombi Isk. 

      Szántosi Judit/Óvoda Int. 

 

Gyermekjóléti és gyermekvéd. feladatok Bognár Judit intézményvezető 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: 9.18 órakor megnyitja a Képviselő-testület ülését és 

próbaszavazást kér.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2228   Száma: 2007.05.15/0/0/ 

Ideje: 2007.máj..15 09:18 

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 10 66.67 55.55 

Nem 5 33.33 27.78 

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: 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt KVEUB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Szegő András Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Hajdu Gábor Nem - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Nem - 

Horváth Győző SzEB elnök Nem - 

Tolonics Gyula Nem - 

Trenka István Nem - 

Benkovits György Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

Zakar Gergely Távol - 
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dr. Dietz Ferenc polgármester: bejelenti, hogy Benkovits György és Radványi G. Levente 

képviselő urak jelezték, hogy később érkeznek. Jelzi, hogy a sürgősségi indítványok közül a 

Dunakorzó tervpályázattal kapcsolatos anyag még előkészítés alatt van, később kerül 

kiosztásra. Tájékoztat, hogy a VSzZrt városüzemeltetési feladatok átvételéről szóló 

előterjesztést leveszi napirendről, mert még nem fejeződtek be az egyeztetések, valamint a 

VSzZrt 2006. évi mérlegbeszámolójának s a 2007. üzleti tervének elfogadása című 

előterjesztésnek csak az első része kerül megtárgyalásra.  

 

Zakar Ágnes képviselő: ügyrendi hozzászólásában kéri, hogy a közoktatással kapcsolatos 

három előterjesztést vegyék előre, hogy a megjelent intézményvezetőket ne várassák. Kéri 

továbbá a gyermekjóléti feladatok ellátásáról szóló napirend ebéd utáni tárgyalását.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: elmondja, hogy a napirend tervszerűen nagy odafigyeléssel 

készül. Nem tartja szerencsésnek ennek megváltoztatását, de figyelembe veszi a kérést, így a 

három kapcsolódó napirend a 6-7-8-as pontban kerül megtárgyalásra.  

 

Zakar Gergely képviselő: jelzi, hogy több anyagot későn kaptak meg - nem volt  idő 

elolvasni – ezért javasolja a 4-9-11-14-15-16-17-22-es előterjesztéseket levenni napirendről.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: nem ért egyet, de a javaslatról szavaztatni fog. Válaszában 

elmondja, hogy az anyagok már nem első körben szerepelnek a képviselők előtt. Ha igénylik, 

5 perc szünetet javasol az áttekintésre.  

  

Fülöp Zsolt képviselő: javasolja, hogy a VSzZrt mérlegbeszámolójának elfogadásáról szóló 

napirendi pontot (3. napirend) ne tárgyalják, mert nincs idő az anyag átolvasására. Ezzel 

kapcsolatban szeretne a gázmotor bérleti díjáról a szolgáltatótól egy előterjesztést, a 

felhasználható 10 MFt-ról.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a mérleg leadási határideje május 31., mindenképpen meg 

kell tárgyalni. Jelen vannak a VSzZrt vezetői, kérdés esetén válaszolni tudnak. A gázmotorral 

kapcsolatos felvetés jogos, kiemelt kérdés – az üzleti terv fogja tartalmazni az ezzel 

kapcsolatos kérdéseket.    

 

Fülöp Zsolt képviselő: ha nem tudja elolvasni az anyagot, kérdezni sem tud. Javasolja  a 

héten rendkívüli Képviselő-testület összehívását.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szavaztatni fog a javaslatról.  

 

Magyar Judit képviselő: egyetért a javaslattal. Sajnálatosnak tartja, hogy a VSzZrt-vel 

kapcsolatos anyagokat mindig az utolsó pillanatokban kapják meg, így nem lehet 

felelősséggel dönteni. Szeretné ha a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság is megtárgyalná.  

 

Kun Csaba alpolgármester: mint a 17-es napirendi pont előterjesztője bejelenti, hogy 

szeretné levenni azt napirendről – ismerteti ennek okait.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: befogadja a javaslatot.  

 

Hidegkuti Gergely képviselő: A Rendőrkapitány urat szeretné, ha jelen lenne a Biztonságos 

Városért című napirend tárgyalásán, ezért kéri annak előre vételét.  
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dr. Dietz Ferenc polgármester: nem szeretné, ha ennek az anyagnak a megtárgyalása a 

sorrendet felborítaná, előreveszi, de ha hosszas lesz a tárgyalás, úgy felfüggeszti annak 

tárgyalását.  

Ismerteti, hogy a Dunakorzó tervpályázatot csak délután tudják napirendre venni.  

 

Zakar Ágnes képviselő: az iskolaigazgatóknak pályázat beadásához kell a döntés, kéri a 

napirendeket előre venni. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: 6-7-8-as napirendek lesznek, előrébb nem tudja venni. 

Napirendre javasolja a Szentendrei ingatlanok elővásárlási jogának lemondásáról szóló 

sürgősségi indítványt, melyet szavazásra bocsát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2229   Száma: 2007.05.15/0/0/ 

Ideje: 2007.máj..15 09:36 

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 93.33 77.77 

Nem 1 6.67 5.56 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 15 100.00 83.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   16.67 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

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 - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Zakar Gergely Igen - 

Szegő András Nem - 

Benkovits György Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

Trenka István Távol - 
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dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátja a Közép-Magyarországi Regionális 

Fejlesztési Tanács a HÖF-CÉDE pályázat beadásával kapcsolatos sürgősségi indítvány 

napirendre vételét.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2230   Száma: 2007.05.15/0/0/ 

Ideje: 2007.máj..15 09:37 

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű 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: 

 

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 - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Zakar Gergely Igen - 

Benkovits György Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátja a belvárosi konflisok üzemeltetésére 

irányuló pályázat kiírásáról szóló sürgősségi indítványt.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2231   Száma: 2007.05.15/0/0/ 

Ideje: 2007.máj..15 09:38 
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Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 87.50 77.77 

Nem 1 6.25 5.56 

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 - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Trenka István Nem - 

Zakar Gergely Tart. - 

Benkovits György Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátja a 4. sürgősségi indítványt, melynek címe: 

a városrendezési feladatok megvalósítását biztosító elővásárlási jog megállapításáról szóló, 

többször módosított 10/1999. (III.19.) Önk. számú rendelet felülvizsgálatának jóváhagyásáról 

illetve módosításáról. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2232   Száma: 2007.05.15/0/0/ 

Ideje: 2007.máj..15 09:38 

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
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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: 

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 - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Zakar Gergely Igen - 

Benkovits György Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátja a Dunakorzó autóbusz forgalmi rendjéről 

szóló sürgősségi indítványt napirendre vételét.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2233   Száma: 2007.05.15/0/0/ 

Ideje: 2007.máj..15 09:39 

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 15 93.75 83.33 

Nem 1 6.25 5.56 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 16 100.00 88.89 

Nem szavazott 0   0.00 
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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 - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Zakar Gergely Igen - 

Kiss Károly Nem - 

Benkovits György Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri szavazzanak a Pest Megyei Önkormányzattal, a Castrum 

Projekttel kapcsolatban kötendő együttműködési megállapodásról szóló sürgősségi indítvány 

napirendre vételéről.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2234   Száma: 2007.05.15/0/0/ 

Ideje: 2007.máj..15 09:39 

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 87.50 77.77 

Nem 1 6.25 5.56 

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 - 
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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 - 

Zakar Gergely Nem - 

Szegő András Tart. - 

Benkovits György Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri szavazzanak arról az indítványról, amely a 3-as napirendi 

pont levételét javasolja – VSz Zrt 2006. évi mérlegbeszámolója.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2235   Száma: 2007.05.15/0/0/ 

Ideje: 2007.máj..15 09:41 

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 7 43.75 38.89 

Nem 7 43.75 38.89 

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: 

 

 

Fülöp Zsolt KVEUB elnök Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

Szegő András Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Gergely Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Nem - 
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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 - 

Dicső Zoltán Tart. - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Tart. - 

Benkovits György Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri szavazzanak a Szentendrei Posrt Egyesület alapító 

okiratának elfogadásáról szóló napirend javasolt levételéről. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2236   Száma: 2007.05.15/0/0/ 

Ideje: 2007.máj..15 09:43 

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 4 25.00 22.22 

Nem 11 68.75 61.11 

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: 

 

 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Szegő András Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Gergely Igen - 

Dicső Zoltán Nem - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Nem - 

Fülöp Zsolt KVEUB elnök Nem - 

Hajdu Gábor Nem - 

Horváth Győző SzEB elnök Nem - 

Kiss Károly Nem - 

Kun Csaba alpolgármester Nem - 

Magyar Judit PEB elnök Nem - 

dr. Pázmány Annamária Nem - 
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Tolonics Gyula Nem - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Nem - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Tart. - 

Benkovits György Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ismerteti a napirendi pontok sorrendjét. Kéri szavazzanak 

egybe a napirendi pontok elfogadásáról.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2237   Száma: 2007.05.15/0/0/ 

Ideje: 2007.máj..15 09:45 

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű 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: 

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 - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Zakar Gergely Igen - 

Benkovits György Távol - 

Kiss Károly Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

 

 

 

 



 12 

 

 

 

Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről 
 

 

Fülöp Zsolt képviselő: oviolimpiával kapcsolatos kérdést tesz fel.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kistérségi szinten kívánják folytatni. 

 

Horváth Győző képviselő: teremlabdarúgó bajnokságról számol be.  

 

Magyar Judit képviselő: kérdése, hogy az ELMÜ vezetőivel folytatott egyeztetéskor szó 

esette az ügyfélfogadási idő rendezéséről. A katonai létesítményekkel rendelkező települések 

polgármestereinek konferenciájáról kér tájékoztatást, valamint a Greenhill egyeztetésről.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: az ELMÜ vezetőinek jelezte a problémát. A kért tájékoztatást 

megadja.  

 

Hajdu Gábor képviselő: Castrummal kapcsolatban kérdez. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: válaszol a kérdésre.  

 

Szegő András képviselő: szintén a Greenhill-t kérdezi. 

 

dr. Dragon Pál képviselő: a Pilisi Passiójátékkal kapcsolatos egyeztetésről kérdez.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: válaszol.  

 

 

 

Tolonics Gyula képviselő távozik az ülésteremből. A jelenlévő képviselők 

száma 15 fő.  
 

 

 

Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról 

 

 

 

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

javaslatról.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2238   Száma: 2007.05.15/1/0/ 

Ideje: 2007.máj..15 09:59 

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 
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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: 

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 - 

Szegő András Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Zakar Gergely Igen - 

Benkovits György Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

Tolonics Gyula Távol - 

 

 

         

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

133/2007. (V. 15.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a lejárt határidejű 

önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló jelentést azzal, hogy a: 

 

1. 7/2007. (I. 16.) Kt. sz. határozat, 

    19/2007. (I. 16.) Kt. sz. határozat, 

    28/2007. (I. 16.) Kt. sz. határozat, 

    30/2007. (II. 13.) Kt. sz. határozat, 

    43/2007. (II. 13.) Kt. sz. határozat, 

    58/2007. (III. 13.) Kt. sz. határozat, 

    64/2007. (III. 13.) Kt. sz. határozat, 

    83/2007. (IV. 03.) Kt. sz. határozat, 

    98/2007. (IV. 10.) Kt. sz. határozat, 
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    106/2007. (IV. 10.) Kt. sz. határozat, 

    111/2007. (IV. 10.) Kt. sz. határozat, 

    129/2007. (IV. 10.) Kt. sz. határozatokra adott jelentést elfogadja,  

 

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

    345/2005. (2005. (IX. 13.) Kt. sz. határozat határidejét 2007. december 31., 

    171/2006. (VI. 13.) Kt. sz. határozat határidejét beszámolásra a Képviselő-testület 2007.  

októberi  ülése, 

     221/2006. (IX. 12.) Kt. sz. határozat határidejét 2007. októberi képviselő-testületi ülés, 

     57/2007. (III. 13.) Kt. sz. határozat határidejét 2007. május 31., 

     63/2007. (III. 13.) Kt. sz. határozat határidejét 2007. júniusi képviselő-testületi ülésre 

módosítja. 

 

A Képviselő-testület az 52/2006. (II. 14.) Kt. sz. határozatot a 81/2007. (III. 13.) Kt. sz. 

határozatával visszavonta. 

 

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

Polgármestert, hogy a tett intézkedésekről számoljon be. 

 

 

 

Beszámoló a Képviselő-testület által a Polgármesterre – névhasználat engedélyezése 

tárgyában – átruházott hatáskörben tett intézkedésekről a 2007. 03.02. – 2005. 04.16. 

közötti időszakban 

 

 

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

javaslatról.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2239   Száma: 2007.05.15/1/0/ 

Ideje: 2007.máj..15 09:59 

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű 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: 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 
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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 - 

Szegő András Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Zakar Gergely Tart. - 

Benkovits György Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

Tolonics Gyula Távol - 

 

        

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

134/2007. (V. 15.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szentendre Város Önkormányzatának 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2007. (IV.03.) Önk. sz. rendelet 17. § (6) 

bekezdése értelmében a Képviselő-testület által a Polgármesterre – névhasználat 

engedélyezése tárgyában – átruházott hatáskörben tett intézkedésekről szóló beszámolót a 

2007.03.02. – 2007.04.16. közötti időszakban - elfogadja. 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

1. Sürgősségi indítvány szentendrei ingatlanok elővásárlási jogának gyakorlásáról 

 illetve lemondásáról 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: tájékoztatást ad az előterjesztésről. Kérdés észrevétel nem 

lévén, kéri szavazzanak az 1-es határozati javaslatokról.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2240   Száma: 2007.05.15/1/0/ 

Ideje: 2007.máj..15 10:01 

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 86.67 72.22 
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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 - 

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 - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Szegő András Tart. - 

Zakar Gergely Tart. - 

Benkovits György Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

Tolonics Gyula Távol - 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

135/2007. (V. 15.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete: 

1.) a szentendrei 5337 hrsz-ú, 731 m² területű lakóház és udvar  művelési ágú, a természetben 

Szentendre, Völgy u. 16. szám alatt található lakóház és udvar 1/1 tulajdoni hányadára 

vonatkozó, az árverésen elért, a kikiáltási ár 70 %-ának megfelelő 18.200.000,-  Ft vételárért 

nem kíván élni elővásárlási jogával. 

2.) Felkéri a Jegyzőt, hogy a határozatról a Tótszegi és Társa Végrehajtó Irodát értesítse. 

 

Felelős: Jegyző 

Határidő: 2007. május 30. 

 

 

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

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2241   Száma: 2007.05.15/1/0/ 

Ideje: 2007.máj..15 10:01 

Típusa: Nyílt 
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Határozat; Elfogadva 

Egyszerű 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 - 

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 - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Szegő András Tart. - 

Zakar Gergely Tart. - 

Benkovits György Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

Tolonics Gyula Távol - 

 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

136/2007. (V. 15.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete: 

1.) a szentendrei 8007 hrsz-ú  850 m² területű hétvégi ház és udvar megjelölésű, a 

természetben Szentendre, Őz u. 22. szám alatti ingatlan 1/1 tulajdoni illetőségére vonatkozóan  

a becsérték 50 %-ának megfelelő 25.118.500,-  Ft vételárért nem kíván élni elővásárlási 

jogával. 

2.) Felkéri a Jegyzőt, hogy a határozatról a Tótszegi és Társa Végrehajtó Irodát értesítse. 

 

Felelős: Jegyző 

Határidő: 2007. május 30. 
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dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri szavazzanak a harmadik határozati javaslatról.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2242   Száma: 2007.05.15/1/0/ 

Ideje: 2007.máj..15 10:01 

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű 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 - 

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 - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Szegő András Tart. - 

Zakar Gergely Tart. - 

Benkovits György Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

Tolonics Gyula Távol - 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

137/2007. (V. 15.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete: 

1.) A 97/2007.(IV.10.) Kt. számú határozatának első bekezdését az alábbiak szerint 

módosítja: a becsérték 50 %-ának megfelelő összegért, 900.000,- Ft vételárért élni kíván 

elővásárlási jogával.” A módosítás a határozat egyéb rendelkezéseit nem érinti. 
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2.) Felkéri a Jegyzőt, hogy az elővásárlási jog gyakorlása érdekében a szükséges 

intézkedéseket a Berki és Társa végrehajtó Iroda  felé tegye meg. 

 

Felelős: Jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

 

 

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

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2243   Száma: 2007.05.15/1/0/ 

Ideje: 2007.máj..15 10:02 

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű 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 - 

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 - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Szegő András Tart. - 

Zakar Gergely Tart. - 

Benkovits György Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

Tolonics Gyula Távol - 
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Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

138/2007. (V. 15.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete: 

1.) a szentendrei 469/4 hrsz-ú 3106 m~ területű ipartelep, iroda és finommechanikai 

szerelvény műhely megnevezésű, a természetben Szentendre, Kőzúzó u. 8. szám alatti 

telephelyen működő LAP STÚDIÓ Számítástechnikai Kft „f.a.” és az OLD-AUTÓ Kft között 

létrejött adásvételi szerződés ismeretében  bruttó 102.000.000,- Ft, azaz Egyszázkétmillió Ft 

vételáron nem kíván élni elővásárlási jogával. 

2.) A városrendezési feladatok megvalósítását biztosító elővásárlási jog megállapításáról 

szóló  többször módosított 10/1999. (III.19.) Önk számú rendelet alapján Szentendre Város 

Önkormányzata a továbbiakban a rendelet hatályban tartásával az elővásárlási jogát a területre  

fenntartja. 

3.) felkéri a Jegyzőt, hogy a határozatról a felszámolóbiztost értesítse. 

 

Felelős: Jegyző 

Határidő: 2007. május 30. 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri szavazzanak az ötödik határozati javaslatról.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2244   Száma: 2007.05.15/1/0/ 

Ideje: 2007.máj..15 10:02 

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű 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 - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 



 21 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Szegő András Tart. - 

Zakar Gergely Tart. - 

Benkovits György Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

Tolonics Gyula Távol - 

 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

139/2007. (V. 15.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete: 

l. a szentendrei 8906/7 hrsz-ú 14ha 5960 m² területű szántó megnevezésű, a természetben 

Szentendre, Dobogókői út mentén fekvő ingatlan tekintetében Sasvári Gyula 10.000,- Ft/m² 

vételi ajánlata és a tulajdonostársai elfogadó nyilatkozata ismeretében Szentendre Város 

Önkormányzata az 1.459.600.000,- Ft-os vételáron, nem kíván élni elővásárlási jogával.  

2. a városrendezési feladatok megvalósítását biztosító elővásárlási jog megállapításáról szóló  

többször módosított 10/1999.(III.19.)Önk számú rendelet alapján Szentendre Város 

Önkormányzata a továbbiakban a rendelet hatályban tartásával az elővásárlási jogát a területre  

fenntartja. 

3. felkéri a Jegyzőt, hogy a határozatról  Sasvári Gyula jogi képviselőjét értesítse. 

 

Felelős: Jegyző 

Határidő: 2007. május 30. 

 

 

 

2. Sürgősségi indítvány – 84/2007. (IV.03.) Képviselő-testület. sz. határozat 

 módosítása – a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által 2007. 

 évben a helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak céljellegű decentralizált 

 támogatására (HÖF CÉDE) kiírt pályázat beadása 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

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

javaslatot.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2245   Száma: 2007.05.15/2/0/ 

Ideje: 2007.máj..15 10:03 

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 
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Egyszerű 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: 

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 - 

Szegő András Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Zakar Gergely Igen - 

Benkovits György Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

Tolonics Gyula Távol - 

 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

140/2007. (V.15.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1. úgy határoz, hogy a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett 

a helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak céljellegű decentralizált támogatására (HÖF 

CÉDE) a 2007. évre „önkormányzati tulajdonú ravatalozó felújítása, ill. új önkormányzati 

tulajdonú ravatalozó építése, kialakítása” támogatására pályázatot nyújt be. 

 

A pályázat célja: Szentendre Ravatalozó felújítása 

A fejlesztés megvalósulási helye: Szentendre, Sztaravodai úti Ravatalozó 
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A fejlesztés forrásösszetétele: 

adatok Ft-ban 

Megnevezés 2007. év 

Saját forrás 40.000 

Hitel 0 

Támogatásból igényelt összeg 1.560.000 

Egyéb támogatás: Oleandro 2000 Kft. 1.000.000 

Egyéb forrás  0 

Összesen 2.600.000 

 

2.  biztosítja a 2007. évi saját forrás összegét a 2007. évi költségvetéséről szóló 

9/2007. (II.20.) Önk. sz. rendeletében tartalékkeret terhére 

 

3. felhatalmazza a Polgármestert a pályázat benyújtására és a pályázathoz szükséges 

nyilatkozatok aláírására. 

 

Felelős:    Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

Tolonics Gyula képviselő visszatér az ülésterembe. A jelenlévő képviselők 

száma 16 fő.  
 

 

 

3. Sürgősségi indítvány a belvárosi konflisok üzemeltetésére irányuló pályázat 

 kiírásáról 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ismerteti az előterjesztését.  

 

Hidegkuti Gergely képviselő: a kiírásra nem érkezett pályázat sem a Fő térre, sem a Lázár 

cár térre. Nem látja értelmét, hogy újra kiírják a pályázatot.  

 

Kun Csaba alpolgármester: csak szentendrei újságban volt meghirdetve, ezért nem 

érkezhetett be pályázat. Ha viszont a Képviselő-testület úgy dönt, hogy elég egy konflis a 

városban, akkor nem kell újra kiírni a pályázatot.  
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Magyar Judit képviselő: javasolja még egy körben kiírni.  

 

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

határozati javaslatról.   

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2246   Száma: 2007.05.15/3/0/ 

Ideje: 2007.máj..15 10:06 

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 9 56.25 50.00 

Nem 4 25.00 22.22 

Tartózkodik 3 18.75 16.67 

Szavazott 16 100.00 88.89 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   11.11 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Zakar Gergely Igen - 

Fülöp Zsolt KVEUB elnök Nem - 

Hajdu Gábor Nem - 

Kiss Károly Nem - 

Trenka István Nem - 

Horváth Győző SzEB elnök Tart. - 

dr. Pázmány Annamária Tart. - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Tart. - 

Benkovits György Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

 

 

 

 dr. Dietz Ferenc polgármester: megállapítja, hogy egyszerű szavazás történt, de a határozati 

javaslat elfogadásához minősített többség szükséges, így a Képviselő-testület nem ír ki új 

pályázatot konflis üzemeltetésére.  
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Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

141/2007. (V. 15.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és azt 

nem fogadta el.  

 

 

 

 

4. Sürgősségi indítvány a városrendezési feladatok megvalósítását biztosító 

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

 Önk. számú rendelet felülvizsgálatának jóváhagyásáról illetve módosításáról 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kiegészíti az előterjesztést. Kérdés, észrevétel  nem lévén, 

szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2247   Száma: 2007.05.15/4/0/ 

Ideje: 2007.máj..15 10:07 

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű 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: 

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 - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 
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Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Zakar Gergely Igen - 

Benkovits György Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

142/2007. (V. 15.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a   Polgármesteri Hivatalt, 

vizsgálja  meg , hogy a Duna korzó,  Dumtsa Jenő utca és Bogdányi utca mely ingatlanaira 

látja szükségesnek Szentendre város Önkormányzatának elővásárlási joga feljegyeztetését. 

Felkéri a Jegyzőt, hogy az ehhez szükséges rendelet-tervezetet terjessze a Képviselő-testület 

2007. decemberi ülése elé. 

 

Felelős: Jegyző 

Határidő: a Képviselő-testület 2007. decemberi ülése 

 

 

 

 

5. Sürgősségi indítvány Szentendre Dunakorzó autóbusz forgalmi rendjéről 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ismerteti az előterjesztést.  

 

Hidegkuti Gergely Városüzemeltetési, Környezet- és Műemlékvédelmi Bizottság elnöke: 

miután az anyag nem került a bizottság elé, így azt nem támogatják.  

 

Kun Csaba alpolgármester: nem ért egyet a bizottság állásfoglalásával, dönteni kell, hiszen a 

buszokat nem tudják hol parkoltatni.  Előzetes bizottsági javaslat szerint a hajóállomás mellett 

alakítottak volna ki területet, de mivel a kútfúrás elkezdődött, ez meghiúsult. A Paprikabíró 

utcai parkolóba az Esztergom felől érkező buszok nem tudnak behajtani.  

 

Hidegkuti Gergely Városüzemeltetési, Környezet- és Műemlékvédelmi Bizottság elnöke: 

hivatkozik az ügyben eddig történtekre és elmondja, hogy a bizottság nem szeretné a nevét 

adni ehhez az ügyhöz. Javaslata, hogy ne a bizottság döntsön, hanem most, a Képviselő-

testület. Támogatja azt a javaslatot, hogy a bizottság döntését ne most hajtsák végre, hanem 

tolják el november 1-i időpontra.  

 

Kiss Károly képviselő: kérdezi, hogy mikorra várható, hogy az Önkormányzat visszakapja a 

területet.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: véleménye szerint ez kiszámíthatatlan. 

 

Trenka István képviselő: kérdése, hogy a tervpályázat foglalkozik-e ezzel a kérdéssel. 

Egyetért, hogy ne legyen buszforgalom a Duna korzón, de a Képviselő-testület felelőssége, 

hogy megoldja a kérdést.  
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dr. Dietz Ferenc polgármester: válaszában elmondja, hogy a tervpályázat már eldőlt, délután 

lesz napirenden.  

 

Kun Csaba alpolgármester: tudomása szerint a tervpályázatban a Bolgár utcánál és a 

Teátrumnál is szerepel buszparkoló, tehát hosszú távon megoldódik a helyzet. Most kéri 

szavazzák meg az előterjesztést.  

 

dr. Dragon Pál képviselő: egyetért Hidegkuti képviselő úr javaslatával. Kéri a Polgármester 

urat, hogy szavaztasson róla.  

 

dr. Molnár Ildikó jegyző: értelmezi a javaslatot és elmondja, hogy a felfüggesztés nehezen 

értelmezhető. Ebben a formában nem lát jogi lehetőséget a megoldásra.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri, hogy olyan döntést hozzanak, ami jogilag végrehajtható.  

 

Hidegkuti Gergely Városüzemeltetési, Környezet- és Műemlékvédelmi Bizottság elnöke: 

tudomásul veszi Jegyző Asszony által mondottakat és visszavonja a javaslatát.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megalapozott döntésnek tartja, ha leveszik napirendről és 

júniusban tárgyalják.  

 

Kiss Károly képviselő: egyetért, javasolja levenni napirendről és júniusban ismét tárgyalni.  

 

 

10.19 órakor megérkezik Radványi G. Levente képviselő. Jelenlévő képviselők 

száma 17 fő. 
 

 

Magyar Judit Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnöke: a Duna korzóra nem való a buszos 

parkolás, a Paprikabíró utcai parkoló viszont kihasználatlan. Nem tartja indoknak, hogy 

Esztergom felől nem lehet behajtani – meg kell oldani a problémát. Furcsának tartja, hogy 

annak a cégnek „szállítjuk” a buszokat, akivel perben állunk. Ők profitálnak a parkolásból, 

viszont a városnak nem fizetnek.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: elmondja, hogy ez nem csak forgalomtechnikai kérdés. A 

Bogdányi utcában egy nagy kereskedelmi bázis épült, amely pontosan azon alapszik, hogy 

lehetőség van a területen a parkolásra.  

 

Kiss Károly képviselő: ügyrendi javaslata, hogy az előterjesztést vegyék le napirendről és 

júniusban tárgyalják ismét.  

 

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

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2248   Száma: 2007.05.15/5/0/ 

Ideje: 2007.máj..15 10:22 

Típusa: Nyílt 
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Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 11 64.71 61.11 

Nem 4 23.53 22.22 

Tartózkodik 2 11.76 11.11 

Szavazott 17 100.00 94.44 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   5.56 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

Dicső Zoltán 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 - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Szegő András Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Zakar Gergely Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Nem - 

Radványi G. Levente Nem - 

Tolonics Gyula Nem - 

Trenka István Nem - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Tart. - 

Kun Csaba alpolgármester Tart. - 

Benkovits György Távol - 

 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

143/2007. (V. 15.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az előterjesztést leveszi napirendről és 

azt a 2007. júniusi ülésen ismét napirendre tűzi. 

 

 

 

 

6. Sürgősségi indítvány a Pest Megyei Önkormányzattal, a „Castrum projekttel” 

 kapcsolatban kötendő együttműködési megállapodásról 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ismerteti az előterjesztést.  
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Fülöp Zsolt Költségvetési, Vagyongazdálkodási és EU Bizottság elnöke: javasolja a többi 

vezérprojektet is kezdjék el hasonlóképpen előkészíteni, hogy minél több választási lehetőség 

legyen az alapoknál a bírálóknak.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: válaszában beszámol a projektekről valamint arról, hogy idén 

az ovi-suli pályázat kiírása jelent meg eddig az önkormányzatok vonatkozásában, mely 

helyreállításra 250 MFt-ot jelent. Az iskolák világítás-, fűtés-korszerűsítésre és 

eszközállomány bővítésére tettek javaslatot.  

 

Zakar Ágnes képviselő: kérdezi, hogy a „kismúzeumok” ügyében történt döntés megyei 

szinten.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: elmondja, hogy a Czóbel- és a Barcsay-múzeum ügyében 

folytattak eddig tárgyalásokat, de döntés még nincs. Ismerteti a további elképzeléseket, 

lehetőségeket.  

 

dr. Pázmány Annamária képviselő:  kérdezi, hogy az előzőekben említett pályázathoz 

bevonható-e a SZEI fűtés-korszerűsítéssel. Tájékoztat, hogy a Pirk család is múzeumot 

alapítani.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: válaszában elmondja, hogy a hivatkozott pályázat 

kimondottan csak iskolák és óvodák számára van kiírva.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: az előzőekben említett – kismúzeumok helyzete – kérdéssel 

kapcsolatban mondja el véleményét. Felolvassa a „Szándéknyilatkozat” erre vonatkozó 

pontját.  

 

Zakar Gergely képviselő: sajnálatát fejezi ki, hogy késik a projekt és reményét fejezi ki, 

hogy mihamarabb megvalósul.  

 

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

határozati javaslatról.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2249   Száma: 2007.05.15/6/0/ 

Ideje: 2007.máj..15 10:39 

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 
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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 - 

Hajdu Gábor Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Zakar Gergely Igen - 

 

 

 

   

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

144/2007. (V. 15.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő- testülete  

 

1. egyetért azzal, hogy Pest Megye Önkormányzata és Szentendre Város 

Önkormányzata önkormányzatok társulásaként együttesen nyújtsa be az Ulcisia 

Castra Múzeumi-, Művészeti Központ és Régészeti Témapark projekt kiemelt 

projektek státuszba kerüléséhez szükséges jelentkezési lapot a Nemzeti Fejlesztési 

Ügynökséghez. 

2. jelen határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja a Pest Megyei 

Önkormányzattal kötendő „Szándék nyilatkozat együttműködési keret 

megállapodás kötésére” megállapodást. 

3. felhatalmazza a polgármestert, hogy a megállapodást az Önkormányzat nevében 

aláírja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester  
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SZÁNDÉKNYILATKOZAT 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI KERETMEGÁLLAPODÁS 

KÖTÉSÉRE 

 

 

Amely létrejött  

 

egyrészről: 

 

Pest Megye Önkormányzata 

Székhely: 1052 Budapest, Városház u. 7. 

PIR törzsszám: 395885000 

KSH azonosító: 15395883-7511-321-13 

Adószám: 15395883-2-13 

Bank: OTP Bank Nyrt. 

Számlaszám: 11742001-15395883 

Képviseli: Szűcs Lajos, Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének elnöke 

 

- továbbiakban: Pest Megye 

 

másrészről: 

 

Szentendre Város Önkormányzata 

Székhely: 2000 Szentendre, Városház tér 1-3. 

PIR törzsszám: 395368 

KSH azonosító: 1315440 

Adószám: 15395364-2-13 

Bank: Raiffeisen Bank Zrt. 

Számlaszám: 12001008-00122568-00100003 

Képviseli: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

- továbbiakban: Szentendre 

 

(Szentendre és Pest Megye együttesen: Felek) 

 

között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: 

 

JELEN SZÁNDÉKNYILATKOZAT TÁRGYA ÉS ELŐZMÉNYEI 

 

(1) Pest Megye kötelezettsége, hogy 2010-re biztosítsa a Ferenczy Múzeum és a Pest 

Megyei Múzeumok Igazgatósága (továbbiakban: Múzeum) megfelelő elhelyezését. 

 

(2) Pest Megye elkötelezett abban a kérdésben, hogy a jelen kor igényeinek megfelelő 

Múzeumot Szentendrén, az Ulcisia Castra Múzeumi-, Művészeti Központ és 

Régészeti Témapark projekt (továbbiakban: UC projekt) keretében a római castellum 

területén, értékmentő módon, Szentendre és Pest Megye érdekeivel harmonizáltan 

valósítsa meg. 
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(3) Pest Megye a 2007-2013. közötti programozási időszak egyik legfontosabb megyei 

kulturális beruházásaként kezeli a szentendrei UC projektet, mely jelenlegi 

ismereteink szerint a Közép-Magyarországi Régió pályázati támogatásban részesülő 

kulturális beruházásai között szereplő projekt. 

 

(4) Pest Megye több, mint egy éve megkezdte a Múzeum elhelyezésére irányuló, 

előkészítő tervezési munkákat a Pályázat Előkészítő Alap támogatásával.  

 

(5) Az UC projekt a 2007-2013. között megnyíló Európai Uniós támogatási lehetőségeket 

felhasználva jó eséllyel valósulhat meg 2011-ig, s a mintegy 5 Mrd forint értékű 

jelenértéken számított beruházás alapvetően külső, nem pedig önkormányzati források 

bevonásával készülhet el. 

 

(6) Jelen szándéknyilatkozat célja, hogy a Felek között rögzítse a későbbiekben 

részletesen is kidolgozandó együttműködés, elvi-, jogi-, pénzügyi- és szervezeti 

kereteit. 

 

 

AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS SZERVEZETI KERETEI 

 

(7) A projekt lebonyolítása érdekében a Felek lehetségesnek tartják, hogy a későbbiekben 

kidolgozott feltételekkel, közös részvételükkel jogi személyiséggel rendelkező 

szervezetet hozzanak létre.  

 

(8) A 7. pontban meghatározott szervezetben – előreláthatólag - az alábbi 

tevékenységcsoportok kerülnének betöltésre:   

-  irányítás, 

- jogászi tevékenység, 

- műszaki tevékenység, 

- pénzügyi tevékenység, 

- művészeti tevékenység. 

 

 

FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

 

(9) Jelen szándéknyilatkozat alapján Felek vállalják, hogy kidolgozzák és jóváhagyás 

céljából Pest Megye Közgyűlése, illetve Szentendre Város Képviselőtestülete elé 

terjesztik az UC projekt megvalósítását szolgáló együttműködés részletes feltételeit 

tartalmazó szerződés tervezetét, különösen az alábbiak figyelembevételével: 

 

1. Az UC projekt tervezett helyszíneként szolgáló terület (jogi, pénzügyi, illetve 

műszaki) előkészítése és alkalmassá tétele a beruházás megvalósítására, így 

különösen: 

 

1.1. Az UC projekt megvalósítására alkalmas helyszín (terület) 

meghatározása; 

1.2. Helyi önkormányzati bérlakások, illetve a bérlők elhelyezésének 

kérdése; 

1.3. A volt „GAMESZ” épület kiürítésének kérdése; 

1.4. A jelenlegi Paprikabíró utcai nagyparkoló hasznosításának kérdése; 
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1.5. „Paprikabíró Háza” elhelyezésének kérdése; 

1.6. Az UC projekt megvalósításához szükséges terület használatával 

összefüggő kérdések; 

1.7. Az UC projekt helyszínéül szolgáló terület megközelítéséhez szükséges 

közlekedési csomópont megtervezésének, kivitelezésének kérdése; 

1.8. Az UC projekt megvalósításának létszakában ideiglenes parkolók 

kialakítása kérdése. 

 

2. Az UC projekt megvalósításakor 

 

2.1. a felépítmény és a  

2.2. kialakítandó közpark (közforgalom számára nyitva álló park) 

lehetséges üzemeltetésének jogi, pénzügyi keretei. 

 

3. Az UC projekt megvalósításának (beruházás) finanszírozási kérdései. 

 

4. A „kis” múzeumi hálózat elhelyezésének kérdése. 

 

(10) Felek különösen a fentiekben meghatározott kérdések figyelembevételével 

legkésőbb 2007. év végéig kidolgozzák és jóváhagyás céljából a megyei közgyűlés, 

illetve a Szentendre Város Képviselőtestülete elé terjesztik részletes együttműködésük 

további feltételeit. 

 

(11)  Felek rögzítik, hogy az UC projekt megvalósítása kizárólag csak a tervezett 

beruházással érintett területre vonatkozó szabályozási terv módosításával lehetséges. 

 

(12)  Felek az UC projekt esetleges mielőbbi megvalósíthatósága érdekében - 

tekintettel a szabályozási terv elkészítésének időszükségletére – külön megállapodnak 

az alábbiakban: 

 

12.1 Szentendre Város Pest Megyével történő együttműködési szándékát kifejezve 

saját költségén megrendelte az UC projekt megvalósításához szükséges 

mértékben a területre vonatkozó hatályos szabályozási tervének módosítását. 

12.2 Abban a nem várt esetben, ha Felek között bármely okból (így különösen ha 

bármelyik Fél, vagy személy hibájából, közgyűlési, vagy testületi jóváhagyás 

hiányában stb.) nem jönne létre a 10. pont szerint meghatározott részletes 

együttműködési megállapodás a 10. pontban meghatározott határidőig, Pest 

Megye vállalja, hogy a Szentendre által a 12.1 pont alapján előfinanszírozott 

szabályozási terv módosítás – Szentendre által igazolt – költségének 50%-át 

Szentendre részére megtéríti a 10. pontban meghatározott idő elteltét követő 8 

napon belül, de legkésőbb 2007. december 31. napjáig. 

 

 

VEGYES RENDELKEZÉSEK 

 

 

(13) Jelen szándéknyilatkozat Pest Megye Közgyűlése és Szentendre Város 

Önkormányzatának Képviselőtestülete elfogadó határozataival lép hatályba és hatálya 

a felek közötti – ezen szándéknyilatkozat alapjaira épülő – részletes együttműködési 

megállapodás hatályba lépéséig, de legkésőbb 2007.december 31. napjáig tart. 



 34 

 

(14) Pest Megye tudomásul veszi, hogy jelen szándéknyilatkozat aláírása 

(elfogadása) Szentendre részéről nem jelenti automatikusan bármely, az UC projekttel, 

vagy a Múzeum elhelyezésével kapcsolatos eddig elkészült anyag (így különösen az 

elkészült dokumentumok, építészeti terv, látványterv, stb.) elfogadását. Ezek 

elfogadásával kapcsolatban Szentendre jogfenntartással él. 

 

(15) Felek megállapodnak abban, hogy jelen szándéknyilatkozat alapján – kivéve a 

jelen szándéknyilatkozatban kifejezetten meghatározott jogcímeket/igényeket, így 

különösen a 12.2 pontban meghatározottakat – a másik féltől semmilyen jogcímen 

nem élhetnek, illetve nem léphetnek fel kártérítési, vagy egyéb megtérítésre vonatkozó 

követeléssel/igénnyel. 

 

(16) Amennyiben a 15. pontban foglalt kötelezettségét bármelyik fél megszegi 

köteles megtéríteni a másik fél ebből eredő valamennyi költségét, kárát, elmaradt 

hasznát.       

 

(17) Jelen szándéknyilatkozat csak írásban módosítható, vagy szüntethető meg. 

 

(18) Jelen szándéknyilatkozatban nem szabályozott kérdésekben a hatályos 

jogszabályok, különösen az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. 

évi LXXVIII. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. 

törvény rendelkezései az irányadók. 

 

(19) Felek esetleges jogvitájuk elbírálására – hatáskörtől függően – a Szentendrei 

Városi Bíróság, illetve a Pest Megyei Bíróság illetékességét kötik ki. 

 

(20) Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének Elnöke a …/2007. számú KGY 

határozata alapján jogosult jelen szerződés aláírására. 

 

(21) Szentendre Város Önkormányzatának Polgármestere Szentendre Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének 144/2007. (V.15.) Kt. sz. határozata alapján 

jogosult jelen szerződés aláírására. 

 

(22) Felek jelen szerződést, mint ügyleti akaratukkal minden tekintetben 

megfelelően rögzítő dokumentumot – képviselet esetén a képviseletre vonatkozó 

szabályok figyelembe vételével – jóváhagyólag írják alá. 

 

 

Kelt: Budapest, 2007. május 

 

 

 

……………………… 

Szűcs Lajos 
……………………… 

dr. Szép Tibor 
……………………… 

dr. Dietz Ferenc 
…………………… 

dr. Molnár Ildikó 

Elnök  Főjegyző  Polgármester  Jegyző  

Pest Megye Önkormányzata Szentendre Város Önkormányzata 
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7. Beszámoló a Szentendrei Rendőrkapitányság 2006. évben végzett rendőri 

 tevékenységéről 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: köszönti a megjelent Börcsök László alezredes urat, a 

Szentendrei Rendőrkapitányság vezetőjét és a megjelent kollégáit. Ismerteti az előterjesztést. 

Megköszöni a Rendőrség munkatársainak a városnak nyújtott segítségét.  

 

Börcsök László alezredes, a Rendőrkapitányság vezetője: bemutatja a megjelent kollégáit - 

Fehér Zsolt alezredes urat, a közrendvédelmi osztály vezetőjét, Gebhardt Uve őrnagy urat, a 

közrendvédelmi osztály helyettes vezetőjét, Tóth Zsolt zászlós urat, aki a pismányi körzet 

megbízottja, Kuczmog József urat Pannónia körzeti megbízottját, Gáti László zászlós urat a 

Belváros körzeti megbízottját, valamint Antalicz Ferenc főtörzsőrmester urat, aki a lakótelep 

körzeti megbízottja. Néhány szóval kiegészíti az előterjesztést.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megköszöni a megjelent körzeti megbízottak eddigi munkáját 

és a továbbiakhoz sok sikert kíván.  

 

dr. Dragon Pál Jogi, Igazgatási és Ügyrendi Bizottság elnöke: beszámol arról, hogy több 

egyesülettel együtt meghallgatták a Kapitány úr beszámolóját, az ott feltett kérdésekre 

kielégítő válaszokat kaptak, az anyagot elfogadásra javasolja.  

 

Fülöp Zsolt Költségvetési, Vagyongazdálkodási és EU Bizottság elnöke: Kapitány úrtól 

kérdezi a térfigyelő kamerákkal kapcsolatban, hogy van-e javaslat további helyszínekre való 

telepítésre. Javasolja a vezérprojektek vezetőinek, hogy ahol lehetőség van, építsék be ennek 

költségét a projektekbe – pl. belvárosi tömbrehabilitáció, vagy akár közlekedéshez 

kapcsolódó beruházás. 

 

Börcsök László alezredes, a Rendőrkapitányság vezetője: ígéretet tesz, hogy felülvizsgálják 

ezeket a pontokat. Kéri, hogy üljenek le ezzel kapcsolatban egyeztetni, mert ennek komoly 

anyagi vonzata van.  

 

Fülöp Zsolt Költségvetési, Vagyongazdálkodási és EU Bizottság elnöke: az ügy fontosságára 

való tekintettel – ígéretet tesz, hogy készítenek előterjesztést és találnak forrást, mert erre 

szükség van. Költségvetéshez adatokat kér a Kapitány úrtól.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri, hogy a Jogi, Igazgatási és Ügyrendi Bizottság - a többi 

bizottságot bevonva – vegye napirendre a témát és ezen hallgassa meg a Rendőrség 

képviselőjének javaslatait.  

 

Horváth Győző képviselő: sok betörés történt a lakótelepen – erről kér tájékoztatást.  

 

Börcsök László alezredes, a Rendőrkapitányság vezetője: beszámol a kb. 60-70 betörésről és 

elmondja, hogy azt két csoport követte el, akiket tettenéréssel fogtak el.  

 

Zakar Ágnes képviselő: nagyon sok kárt okoz a városnak a hétvégi vandalizmus. Kérdezi, 

hogy mennyire megoldható a hétvégi járőrözés?  
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Börcsök László alezredes, a Rendőrkapitányság vezetője: elmondja, hogy hétvégén 

rendelkezésre állnak a városnak, a vendéglátóipari egységeket rendszeresen ellenőrzik. 

Részletesen beszámol az ezzel kapcsolatos munkáról.  

 

Hidegkuti Gergely képviselő: személyes tapasztalataira hivatkozva elmondja, hogy az 

példás. Bízik benne, hogy a jövő évi beszámolóban külön fejezet foglalkozik majd a várossal 

való együttműködéssel. Térfigyelő-rendszerrel kapcsolatban elmondja, hogy az bekerült az 

Biztonságos Város programba is – miután önállóan nem pályázható – de ha más 

tevékenységhez kapcsolják, akkor megoldható. Javasolja a beszámoló elfogadását.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri a hozzászólási idő betartását, mert jelentős a csúszás.  

 

Szegő András képviselő: kérdései a Kapitány Úrhoz: hány személynek van nyelvvizsgája, a 

megjelölt l62 álláshelyből mennyi van betöltve, miért mentek el a bűnügyi kollégák. Csak a 

közrendvédelmi osztály létszáma van megadva, a többi miért nincs. Ugyanígy csak ennek az 

osztálynak a gépkocsi futásteljesítménye van megadva.  

 

Börcsök László alezredes, a Rendőrkapitányság vezetője: válaszában többek között 

elmondja, hogy a főiskolát végzett beosztottaknak kötelező a középfokú nyelvvizsga, a 

középfokú végzettségűeknek pedig az alapfokú. 14 fő hiánya van, amely fluktuációs hiány. 7 

fő rendőrt kap júliusban a rendőr-szakközépiskolából. 8 kolléga ment el a múlt évben – több 

pénzért. Válaszol még a gépkocsi kérdésére is.  

 

Szegő András képviselő: a válaszokat elfogadja.  

 

Horváth Győző képviselő: bejelenti, hogy a Barcsay Iskola igazgatónője – Torbáné Ballagó 

Zsuzsanna – felajánlotta, hogy helyiséget biztosít a lakótelep körzeti megbízottjának.  

 

Börcsök László alezredes, a Rendőrkapitányság vezetője: beszámol arról, hogy nyílt napokat 

szerveznek, hogy minél többen megismerjék a rendőri munkát. Kéri, minél többen menjenek 

megnézni az új épületüket. Megnyitják az áldozatvédelmi irodát, erősíteni fogják az 

ifjúságvédelmi vonalat, illetve többet kell foglalkozni az idősek elleni bűncselekményekkel. 

Megköszöni a polgárőrök munkáját.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: felhívja a figyelmet a motorosokra, akik a 11-es főút melletti járdán is 

közlekednek. Ez nemcsak városi, hanem kistérségi probléma is.  

 

Börcsök László alezredes, a Rendőrkapitányság vezetője: június 1-től két motoros rendőr 

lesz, plusz kvadokat fog kérni a térségben, valamint motoros-rendőr akciókat szerveznek 

hétvégekre. Megszüntetni nem lehet a problémát, csak gátat szabni lehet. Folyamatosan 

működnek a sebességmérők, de sajnálatosnak tartja, hogy a bírságok nem partnerek a 

büntetésekben. Ezzel kapcsolatban tárgyalásokat folytat a Szentendrei Bíróság elnökével.  

 

Trenka István képviselő: sajnálatos, hogy évről-évre csökken a Rendőrség támogatására 

szánt összeg. Az idei 400 eFt-ot viszont a Rendőrség felajánlotta a Polgárőrségnek. Javasolja, 

hogy ezt az összeget minél előtt adják át a Polgárőrség részére. Felhívja a figyelmet, hogy 

körzetében nagy probléma a cross-motorosok és a kvadosok cikázása a Kő-hegyen. Javasolja 

elgondolkodni azon, hogy valahol ki kellene számukra jelölni pályát, ahol engedélyezni 

lehetne. Megköszöni a Rendőrség munkáját.  
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Börcsök László alezredes, a Rendőrkapitányság vezetője: foglalkoznak a kérdéssel, keresik a 

megoldást. A 400 eFt-tal kapcsolatban elmondja, hogy nagyon sokat segítenek a városnak, 

ezért javasolja, hogy ők kapják meg.  

 

Tolonics Gyula képviselő: droghelyzetről kér rövid tájékoztatást.  

 

Börcsök László alezredes, a Rendőrkapitányság vezetője: az elmúlt évben 22 ügyet derítettek 

fel, jelenleg is sok van folyamatban. Legfontosabb a hálózatok felderítése.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megköszöni a Kapitány úr válaszait. Egyéb kérdés, észrevétel 

nem lévén, kéri szavazzanak a határozati javaslatról.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2250   Száma: 2007.05.15/7/0/ 

Ideje: 2007.máj..15 11:25 

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: 

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 - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Zakar Gergely Igen - 

Benkovits György Távol - 
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Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

145/2007. (V. 15.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező a 

Szentendrei Rendőrkapitányság 2006. évben végzett rendőri tevékenységéről szóló 

beszámolóját elfogadja.  

 

Felelős:     Polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

Zakar Ágnes képviselő: Ügyrendi javaslata, hogy az oktatással kapcsolatos napirendeket 

vegyék sorra, miután az iskolaigazgatóknak vissza kell menniük tanítani.  

 

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

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2251   Száma: 2007.05.15/7/0/ 

Ideje: 2007.máj..15 11:27 

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 8 47.06 44.44 

Nem 2 11.76 11.11 

Tartózkodik 7 41.18 38.89 

Szavazott 17 100.00 94.44 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   5.56 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt KVEUB elnök Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Nem - 

Zakar Gergely Nem - 

Dicső Zoltán Tart. - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Tart. - 

Kiss Károly Tart. - 

Kun Csaba alpolgármester Tart. - 

dr. Pázmány Annamária Tart. - 
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Szegő András Tart. - 

Tolonics Gyula Tart. - 

Benkovits György Távol - 

 

     

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

következő napirend. 

 

 

 

 

8. Előterjesztés a Biztonságos Város közlekedési programról 

 Előadó: Hidegkuti Gergely képviselő  

 

 

 

Börcsök László alezredes, a Rendőrkapitányság vezetője: áttanulmányozta az anyagot és 

azzal maximálisan egyetért és támogatja azt.   

 

Hidegkuti Gergely Városüzemeltetési, Környezet- és Műemlékvédelmi Bizottság elnöke: 

mindenkinek megköszöni a munkáját, aki részt vett a program kidolgozásában. Ismerteti az 

előterjesztést. Felolvassa az Városüzemeltetési, Környezet- és Műemlékvédelmi Bizottság 

módosító javaslatát, mely szerint a határozat kiegészül 3-as és 4-es ponttal. A 3: felkéri a 

Városüzemeltetési, Környezet- és Műemlékvédelmi Bizottságot, hogy készítse el a program 

alapján a forgalmi rend változással kapcsolatos javaslatát a 2007. szeptemberi Képviselő-

testületi ülésre. A 4: felkéri a Városüzemeltetési, Környezet- és Műemlékvédelmi Bizottságot, 

a 2007. októberi Képviselő-testületi ülésre készítse el a program alapján azokat az intézkedési 

javaslatokat, amelyek a 2007. évi költségvetés terhére még ebben az évben elvégezhetők. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: az elhangzott módosító javaslatot befogadja.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: szavazást kér azzal kapcsolatban, hogy az anyagban ne szerepeljen a 

„helyi légi közlekedés”, mert ezzel kapcsolatban sok probléma merülhet fel, lakosság sem 

biztos hogy elfogadja. Maradjon ez nagyon távlati terv. Ha a turizmus már akkora méretet ölt, 

hogy szükség lesz a légi közlekedésre, akkor vizsgálják újra a témát.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: közlekedés koncepció esetében valamennyi közlekedési ágról 

beszélni kell, ezért nem javasolja az anyagból való kivételét.  

 

Radványi G. Levente képviselő: felhívja a Polgármester úr figyelmét, hogy a 

Városüzemeltetési, Környezet- és Műemlékvédelmi Bizottság módosító javaslatát csak az 

előterjesztő – jelen esetben Hidegkuti Gergely képviselő úr – fogadhatja vel.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: elfogadja az észrevételt.  

 

Hidegkuti Gergely Városüzemeltetési, Környezet- és Műemlékvédelmi Bizottság elnöke: 

természetesen elfogadja a bizottság javaslatát. A repülőtérrel kapcsolatban elmondja, hogy 

átfogó koncepcióról van szó, amelyben csak az szerepel, hogy meg kell vizsgálni. Nyilván 

nem akarnak repülőteret építtetni, de fontos beszélni róla, hiszen nem lehet tudni, hogy 

milyen EU-s rendeletek várható.  
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Fülöp Zsolt képviselő: Nem érzi valós igénynek a légi közlekedésről beszélni, nincs súlya a 

dolognak. Ha kötelező lesz, majd akkor megvizsgálják.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szavaztatni fog. 

 

Radványi G. Levente képviselő: a HÉV fejlesztése alapján javasolja megvizsgálni a Skanzen 

ellátását intenzívebb közlekedési kapcsolattal. Jobban be kellene kapcsolni a város 

közlekedésébe.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri szövegszerűen megfogalmazni a javaslatot és azt, hogy 

melyik ponthoz kerüljön.  

 

Hidegkuti Gergely Városüzemeltetési, Környezet- és Műemlékvédelmi Bizottság elnöke: a 

Skanzennel kapcsolatos fejlesztés benne van az anyagban, csak nincs nevesítve. Felsorolja a 

hivatkozási pontokat. Kérdezi Fülöp Zsolt képviselő úrtól, hogy elfogadja-e, hogy az 

anyagban maradjon a repülőtér, mert elengedhetetlennek tartja, hogy az anyagot egyöntetűen 

fogadja el a Képviselő-testület. 

 

dr. Pázmány Annamária képviselő: elmondja, hogy a Skanzennek önálló elképzelése van 

arról, hogy kisvasút közlekedést építenek ki, valamint a bejáratot is máshol alakítják ki. 

Mielőtt bármit döntenek, egyeztessenek a Skanzennel.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szerinte a kisvasút a Skanzen területén belül fog közlekedni, a 

képviselő úr pedig a Skanzenig való közlekedésről beszélt.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: természetesen megszavazza az anyagot, de nem látja létjogosultságát 

ennek a légi közlekedésnek.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megköszöni  Hidegkuti bizottsági elnök úr munkáját, mely az 

egyik legszínvonalasabb koncepció. Bízik abban, hogy egy esetleges brüsszeli pályázattal 

esetleges pénzforrásokat is be tudnak vonni a megvalósuláshoz.  

 

Hidegkuti Gergely Városüzemeltetési, Környezet- és Műemlékvédelmi Bizottság elnöke:  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri szavazzanak arról, hogy kivegyék-e a légi közlekedést.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2252   Száma: 2007.05.15/8/0/ 

Ideje: 2007.máj..15 11:48 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elutasítva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 3 18.75 16.67 

Nem 7 43.75 38.89 
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Tartózkodik 6 37.50 33.33 

Szavazott 16 100.00 88.89 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   11.11 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Fülöp Zsolt KVEUB elnök Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Dicső Zoltán Nem - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Nem - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Nem - 

Kiss Károly Nem - 

Kun Csaba alpolgármester Nem - 

dr. Pázmány Annamária Nem - 

Szegő András Nem - 

Hajdu Gábor Tart. - 

Horváth Győző SzEB elnök Tart. - 

Magyar Judit PEB elnök Tart. - 

Radványi G. Levente Tart. - 

Trenka István Tart. - 

Zakar Gergely Tart. - 

Benkovits György Távol - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Távol - 

 

  

dr. Dietz Ferenc polgármester: megállapítja, hogy benne marad a légi közlekedés. Kéri 

szavazzanak a módosított határozati javaslatról. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2253   Száma: 2007.05.15/8/0/ 

Ideje: 2007.máj..15 11:48 

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű 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: 
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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 - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Gergely Igen - 

Benkovits György Távol - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Távol - 

 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

146/2007. (V. 15.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

1.  a határozat mellékletét képező Biztonságos Város közlekedési programot elfogadja. 

 

2. felkéri a Polgármestert, hogy Szentendre Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 19/2007. (IV.03.) Önk. sz. rendeletet egészítse ki a Közlekedési 

Munkacsoporttal és elfogadásra terjessze be a 2007. júniusi Képviselő-testületi ülésre. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2007. júniusi Képviselő-testületi ülés 

 

3. felkéri a Városüzemeltetési, Környezet- és Műemlékvédelmi Bizottságot, hogy készítse el a 

program alapján a forgalmi rend változással kapcsolatos javaslatát a 2007. szeptemberi 

Képviselő-testületi ülésre. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2007. szeptemberi Képviselő-testületi ülés 

 

4. felkéri a Városüzemeltetési, Környezet- és Műemlékvédelmi Bizottságot, a 2007. októberi 

Képviselő-testületi ülésre készítse el a program alapján azokat az intézkedési javaslatokat, 

amelyek a 2007. évi költségvetés terhére még ebben az évben elvégezhetők. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2007. októberi Képviselő-testületi ülés 

 

 



 43 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ügyrendben kéri szavazzanak arról, hogy a három oktatással 

kapcsolatos napirendi ponttal folytatják az ülést.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2254   Száma: 2007.05.15/9/0/ 

Ideje: 2007.máj..15 11:49 

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű 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: 

 

 

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 - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Gergely Igen - 

Benkovits György Távol - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Távol - 

 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyetért az ügyrendi 

javaslattal.  
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9. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Közoktatási Minőségirányítási 

 Programja kiegészítéséről 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ismerteti az előterjesztést. Kérdés, észrevétel nem lévén, kéri 

szavazzanak a határozati javaslatról.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2255   Száma: 2007.05.15/10/0/ 

Ideje: 2007.máj..15 11:50 

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: 

 

 

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 - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Zakar Gergely Igen - 

Benkovits György Távol - 
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Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

147/2007. (V. 15.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

1. a kiegészített Szentendre Város Önkormányzat Közoktatási Minőségirányítási Programja 

2007-2012. c. dokumentumot jóváhagyja. 

 

2. kötelezettséget vállal arra, hogy a normatíva erejéig 2008-as költségvetési évtől is pénzügyi 

fedezetet biztosít a minőségi program megvalósításához. 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

 

 

A Közoktatási Minőségirányítási Program a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

 

 

 

10. Előterjesztés az önkormányzati közoktatási intézmények Intézményi 

 Minőségirnyítási programjainak kiegészítéséről 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ismerteti az előterjesztést.  

 

Zakar Ágnes Kulturális, Oktatási és Kisebbségi Bizottság elnöke: ismerteti a bizottság 

döntését, mely szerint elfogadásra javasolják a határozati javaslatot.  

 

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

határozati javaslatról.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2256   Száma: 2007.05.15/11/0/ 

Ideje: 2007.máj..15 11:51 

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 16 100.00 88.89 

Nem 0 0.00 0.00 
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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: 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt KVEUB 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 - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

148/2007. (V. 15.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nevelési-oktatási feladatok hatékony, 

törvényes és szakszerű végrehajtásának folyamatos fejlesztése érdekében az intézményi 

minőségirányítási programokról az alábbiak szerint határoz: 

 

1. 

A Barcsay Jenő Általános Iskola kiegészített minőségirányítási programja megfelel a 

törvényi előírásoknak és koherens az önkormányzati minőségirányítási programmal, ezért 

jóváhagyja. 

 

2. 

Az Izbégi Általános Iskola kiegészített minőségirányítási programja megfelel a törvényi 

előírásoknak és koherens az önkormányzati minőségirányítási programmal, ezért jóváhagyja. 

 

3.  

A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium kiegészített minőségirányítási 

programja megfelel a törvényi előírásoknak és koherens az önkormányzati minőségirányítási 

programmal, ezért jóváhagyja. 

 

4. 

A Templomdombi Általános Iskola kiegészített minőségirányítási programja megfelel a 

törvényi előírásoknak és koherens az önkormányzati minőségirányítási programmal, ezért 

jóváhagyja. 
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5.  

Szentendre Város Óvodai Intézménye kiegészített minőségirányítási programja megfelel a 

törvényi előírásoknak és koherens az önkormányzati minőségirányítási programmal, ezért 

jóváhagyja. 

 

Felelős:  Polgármester, intézményvezetők 

Határidő:  azonnal 

 

 

 

11. Előterjesztés első osztályok indításáról a 2007/08. tanévben 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ismerteti az előterjesztést.  

 

Zakar Ágnes Kulturális, Oktatási és Kisebbségi Bizottság elnöke: ismerteti az Izbégi 

Általános Iskola nyilatkozatát, mely szerint, ha szükséges tudnak indítani harmadik 1. 

osztályt, melyhez nem kérnek az Önkormányzattól támogatást, mert Egyéb kérdés, észrevétel 

nem lévén, kéri szavazzanak a határozati javaslatról.  (alapítványi) pénzből meg tudják oldani.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megköszöni az Iskola rugalmas hozzáállását. Egyéb kérdés, 

észrevétel nem lévén, kéri szavazzanak a határozati javaslatról.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2257   Száma: 2007.05.15/12/0/ 

Ideje: 2007.máj..15 11:54 

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: 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt KVEUB elnök Igen - 

Hajdu Gábor 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 - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Zakar Gergely Igen - 

Benkovits György Távol - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Távol - 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

149/2007. (V. 15.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 2007/2008. 

tanévben tankötelessé válók városi elhelyezéséről szóló előterjesztését, és a közoktatásról 

szóló 1993. évi LXXIX tv. 102. § (9) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva, 

figyelembe véve az önkormányzati iskolákba jelentkezettek létszámát, 10 első osztály 

indítását engedélyezi az alábbiak szerint. 

Barcsay Jenő Általános Iskola  4  

Izbégi Általános Iskola   3 

Templomdombi Általános Iskola  1  

II. Rákóczi Ferenc Általános  

Iskola és Gimnázium         2 első osztályt indíthat az első évfolyamon az új  

                                                           tanévben.  

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  2007. szeptemberi tanévkezdés 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megköszöni az iskola-igazgatók megjelenését. Munkájukhoz 

további sok sikert kíván. Visszatérnek az eredeti napirendi pontokhoz. 

 

 

 

 

12. Előterjesztés a Város Szolgáltató Zrt. 2006. évi mérlegbeszámolójának 

 elfogadásáról 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester: 

 

 

A napirendi pont tárgyalásakor Medveczki Imre cégvezető, Horváth Frigyes az 

igazgatóság elnöke, valamint Torma Péter és Molnár Katalin a teremben 

tartózkodnak. 
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Szegő András képviselő: információja szerint nincs jelen a VSzZrt könyvvizsgálója – Bor 

Zoltán úr –, ezért indokoltnak tartja a témát levenni napirendről.  

 

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

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2258   Száma: 2007.05.15/12/0/ 

Ideje: 2007.máj..15 11:56 

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 7 50.00 38.89 

Nem 3 21.43 16.67 

Tartózkodik 4 28.57 22.22 

Szavazott 14 100.00 77.78 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 4   22.22 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

Fülöp Zsolt KVEUB elnök Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szegő András Igen - 

Zakar Gergely Igen - 

Kiss Károly Nem - 

Kun Csaba alpolgármester Nem - 

Tolonics Gyula Nem - 

Dicső Zoltán Tart. - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Tart. - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Tart. - 

Trenka István Tart. - 

Benkovits György Távol - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Távol - 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megállapítja, hogy a Képviselő-testület folytatja a napirend 

tárgyalását. Köszönti a VSzZrt megjelent vezetőit - Medveczki Imre cégvezető, Horváth 

Frigyes és Torma Péter urakat – és megkérdezi, hogy miért ilyen későn adták le a 

mérlegbeszámolót, illetve van-e szóbeli kiegészítés az anyaghoz.  
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Horváth Frigyes igazgatóság elnöke: válaszában elmondja, hogy még a hétvégén is 

tárgyaltak róla. Szóbeli kiegészítést nem kíván tenni.  

 

Magyar Judit Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnöke: nem volt mód a bizottságnak 

megtárgyalni az anyagot, felelősséggel nem tud dönteni.  

 

Fülöp Zsolt Költségvetési, Vagyongazdálkodási és EU Bizottság elnöke: kérdezi 

képviselőtársait, hogy forgótőke, sajáttőke, beruházások tekintetében van-e valaki, aki 

tisztában van azzal, hogy mi történt a céggel. Mint a bizottság elnöke nem tud ilyenekről 

semmit, nem tudja megszavazni, hiszen átolvasni sem volt ideje.  

 

dr. Dragon Pál Jogi, Igazgatási és Ügyrendi Bizottság elnöke: a bizottság reggel tartott 

ülésén az anyagot tanulmányozta és tárgyalásra javasolja.  

  

Szegő András képviselő: tájékoztat, hogy mint Felügyelő Bizottsági volt elnöke - meghívást 

kapott az anyag tárgyalására a VSzZrt-től, de másik két társa csak előző nap kaptak meg. 

Véleménye szerint rossz megoldás az anyagról dönteni.  

 

Radványi G. Levente képviselő: az Igazgató Tanács jegyzőkönyvei alapján kiderül, hogy 

ugyanazt a napirendi pontot – a mérlegbeszámolót - 2 nap eltéréssel ismét tárgyalta. Kérdése, 

hogy miért, mi történhetett a két nap alatt.  

 

Szegő András képviselő: felhívja a figyelmet, hogy az egyik az Igazgató Tanács, a másik 

viszont a Felügyelő Bizottság jegyzőkönyve.  

 

Radványi G. Levente képviselő: elnézést kér. Utal arra, hogy ez azért van, mert most olvassa 

az anyagot – ez is az említett problémából adódik. Kíváncsi lenne továbbá - a FB 

jegyzőkönyvében szereplő – Horváth Frigyes úr levelére és annak tartalmára. Feszültséget 

érez a VSzZrt-vel kapcsolatban és ezért szeretné tisztábban látni a helyzetet. Felelőtlenségnek 

tartja most dönteni.  

 

Trenka István képviselő: az anyagot szakemberek készítik a képviselőknek. A Jogi, 

Igazgatási és Ügyrendi Bizottság ülésén átnézték, megtárgyalták és úgy döntöttek, hogy el 

tudják fogadni. Szegő úr levételre vonatkozó javaslata meglepte, hiszen ő a Felügyelő 

Bizottság elnöke. A legnagyobb felelősséggel tartoznak a törvényesség betartásáért. 

Támogatja az előterjesztést.  

 

Fülöp Zsolt Költségvetési, Vagyongazdálkodási és EU Bizottság elnöke: ügyrendi javaslata, 

hogy zárják le a vitát és szavazzanak. Az anyag terjedelmi miatt lehetetlen most elolvasni, így 

véleményezni sem tudja.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: javasolja, hogy tárgyalják tovább a témát, mert még meg 

szeretné adni a szót a cég vezetőinek. Kéri szavazzanak az ügyrendi javaslatról.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2259   Száma: 2007.05.15/12/0/ 

Ideje: 2007.máj..15 12:09 

Típusa: Nyílt 
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Határozat; Elutasítva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 4 26.67 22.22 

Nem 2 13.33 11.11 

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: 

Fülöp Zsolt KVEUB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Trenka István Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Nem - 

Kiss Károly Nem - 

Dicső Zoltán Tart. - 

Hajdu Gábor Tart. - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Tart. - 

Kun Csaba alpolgármester Tart. - 

dr. Pázmány Annamária Tart. - 

Szegő András Tart. - 

Tolonics Gyula Tart. - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Tart. - 

Zakar Gergely Tart. - 

Benkovits György Távol - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

 

     

dr. Dietz Ferenc polgármester: megállapítja, hogy a Képviselő-testület folytatni kívánja a 

vitát. Megadja a szót Horváth Frigyes úrnak. 

 

Horváth Frigyes igazgatóság elnöke: nem érzi, hogy feszültség lenne a vezetőségben. A 

hivatkozott levél arról szól, hogy a mérlegkészítés során az igazgatóság egy részletkérdésben 

szeretett volna tisztábban látni. Erre a választ tartalmazza a mérlegbeszámoló teljes 

terjedelmében. Készül egy javaslat, hogy a céget hogy lehetne még stabilabbá tenni.  

 

Kun Csaba alpolgármester: ügyrendi javaslata, hogy egy hét múlva tárgyalják újra a témát, 

hogy akinek kérdése van a könyvvizsgáló felé, írásban fel tudja tenni.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: bejelenti, hogy a rendkívüli ülés jövő héten kedden 15 órakor 

lesz. Kéri szavazzanak a napirend levételéről.   
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Szavazás eredménye 

 

#: 2260   Száma: 2007.05.15/12/0/ 

Ideje: 2007.máj..15 12:14 

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 11 68.75 61.11 

Nem 1 6.25 5.56 

Tartózkodik 4 25.00 22.22 

Szavazott 16 100.00 88.89 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   11.11 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Fülöp Zsolt KVEUB elnök Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Szegő András Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Zakar Gergely Igen - 

Kiss Károly Nem - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Tart. - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Tart. - 

Radványi G. Levente Tart. - 

Tolonics Gyula Tart. - 

Benkovits György Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

150/2007. (V. 15.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az előterjesztést leveszi napirendről és 

azt 2007. május 22-én,  rendkívüli ülésen tárgyalja. 
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dr. Dietz Ferenc polgármester: megadja a szót Radványi G. Levente képviselő úrnak, aki 

ügyrendben jelzett. 

 

Radványi G. Levente képviselő: az előző napirenddel kapcsolatban még elmondja, hogy a 

következő testületi ülésen foglalkozzanak a VSz.Zrt gazdálkodásával, próbáljanak összhangot 

teremteni az elvárások és a lehetőségek között.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ügyrendi szavazást kér arról, hogy a következő napirendi pont 

a fogorvosok elhelyezésével kapcsolatos téma legyen.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2261   Száma: 2007.05.15/12/0/ 

Ideje: 2007.máj..15 12:16 

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű 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: 

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 - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Zakar Gergely Igen - 

Benkovits György Távol - 

Kiss Károly Távol - 
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13. Előterjesztés Szentendre Város területén a fogorvosi alapellátást biztosító 

 fogorvosoknak a Szentendre, Dunakorzó 18. sz. épületben való elhelyezéséről 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

 

A napirendi pont tárgyalásához megjelent: dr. Paluska Zsuzsanna, dr. Sütő 

Csaba, dr. Balogh  Imre, dr. Kóczah Judit fogorvosok, dr. Sztrilich András 

ügyvéd és dr. Homor Zsuzsanna az ÁNTSZ képviseletében. 

 

12.18 órakor Zakar Ágnes képviselő távozik az ülésteremből. Jelenlévő 

képviselők száma 16 fő.  
 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ismerteti az előterjesztést.  

 

 

Radványi G. Levente és Zakar Gergely képviselők távoznak az ülésteremből. 

Jelenlévő képviselők száma 14 fő.  
 

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

megállapodás körvonalazódott, mely szerint az Önkormányzat a 15 pontnál a „b” variációt a 

többinél a fogorvosok az „a” variációt tudja elfogadni.  

 

dr. Balogh Imre: a 15 évet szeretnék, mert így térülne meg. Időt kér, hogy megbeszéljék. 

 

dr. Dragon Pál Jogi, Igazgatási és Ügyrendi Bizottság elnöke: a határozati javaslatok közül 

az „A” változatot támogatják.  

 

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

állásfoglalását, mely szerint a 2/2 pontban a fogorvosi szakképesítés helyett a fogorvosi 

gépesítés szerepeljen; a 6.1 és a 10.15 pontban a „B” variációt javasolják; a 11.8.c pontban 

„alapellátási finanszírozási szerződése megszűnik” szerepeljen; és 15 évet javasol 

megszavazni.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a 11.8.c pontban technikai hiba történt, már ki van javítva. A  

15 évről szavaztatni fog.  

 

Fülöp Zsolt Költségvetési, Vagyongazdálkodási és EU Bizottság elnöke: a bizottsági ülésen 

más képviselte a fogorvosokat, és ott a 10 évet elfogadhatónak tartották.  

 

Szegő András képviselő: problémának tartja, hogy olyan funkciót telepítenek a belvárosba, 

ami még nagyobb járműforgalmat indukál. Javasolja, hogy alkalmasabb helyet keressenek a 

fogorvosoknak. Ezt a megoldást nem tudja támogatni.  
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dr. Dietz Ferenc polgármester: több éve húzódó dologról van szó, szeretnének megoldást 

találni. Új épületre nincs lehetőség, illetve az új, intermodiális városközpont lehetne a 

megoldás, de ez leghamarabb két év múlva lenne. Addig meg kell oldani a problémát.  

 

dr. Homor Zsuzsanna főorvos (ÁNTSZ): a probléma már régen túl van azon a határon, ami 

már megengedhető. Jelenleg is ideiglenes működési engedélyük van, és hivatalosan már ki 

sem adhatnák, olyan körülmények vannak. Ez az utolsó pillanat, hogy meghosszabbították, 

hiszen fél éve már ígéret volt az elhelyezésre. Az elhelyezés nem várhat tovább.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megköszöni az egyértelmű választ. Megkéri dr. Balogh Imrét, 

hogy nyilatkozzon az egyezségről.  

 

dr. Balogh Imre fogorvos: megbeszélték a kollégákkal és elfogadják a 10 évet.  

 

dr. Pázmány Annamária képviselő: a fogorvosi ellátás alapellátás. A mostani elhelyezés 

már egy előrelépés a város lakói számára. A tüdőgondozó és a bőrgyógyászat sem várhat már, 

mert bármikor életveszélyes állapot alakulhat ki. Hosszú távon az intermodiális csomópont 

lenne a megoldás, és meggondolandó, hogy a háziorvosokat is ott kellene elhelyezni.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: elmondja, hogy a Hivatal részéről jelzés érkezett, hogy a 

határozati javaslat 1. pontjában szereplő vizesblokk kialakításánál szerepeljen, hogy „saját 

költségén”. Befogadja ezt a javaslatot.  

 

dr. Pázmány Annamária képviselő: javasolja, hogy az ügyelet ellátására a környező 

helységek fogjanak össze és ezekben a helyiségekben lehetne ügyeleti szolgálatot létesíteni. 

Azért tartja ezt fontosnak, mert a Szent Rókus kórházban ez a szolgáltatás megszűnik.  

 

dr. Homor Zsuzsanna főorvos: óva int az ügyeleti szolgálattól, miután városi szinten nem 

lehet megoldani, esetleg kistérségi szinten, mert olyan a finanszírozási rendszer. Végig kell 

gondolni, hogy hol és hogyan valósul meg ennek a szolgáltatásnak a biztosítása. Ígéretet tesz, 

hogy utána néz a finanszírozásnak, de kéri, hogy csak kistérségi szinten gondolkodjanak. 

Ugyanígy kéri szakmailag is végiggondolni, hiszen nem sürgősségi ellátás a fogászati 

rendelés. Szájsebészeti esetet pedig már nem láthat el. Van a városban több magánrendelő, 

akik hétvégén is dolgoznak. Ez a téma ne legyen a szerződés tárgya, javasolja, hogy külön 

tárgyaljanak róla.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: javasolja kiegészíteni a határozati javaslatot és megkéri a 

Jegyzőt, hogy diktálja be.  

 

dr. Molnár Ildikó jegyző:  a határozati javaslat 6. pontja a következőképpen hangzik: 

„indítványozza, hogy a fogászati ügyeleti szolgálat kialakítása kistérségi szinten kerüljön 

megvalósításra, egyben felkéri a Polgármestert, hogy a Kistérségi Tanács ülésén 

kezdeményezze ennek kialakítására történő napirendre tűzését”. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: befogadja a módosító javaslatot. Összegzi, hogy a 10. és a 15. 

pontból a b, a többiből az a variáció – erről kéri szavazni.  

 

 

 

 



 56 

Szavazás eredménye 

 

#: 2262   Száma: 2007.05.15/13/0/ 

Ideje: 2007.máj..15 12:40 

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 92.86 72.22 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 1 7.14 5.56 

Szavazott 14 100.00 77.78 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 4   22.22 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

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 - 

Szegő András Tart. - 

Benkovits György Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Távol - 

Zakar Gergely Távol - 

 

 

Radványi G. Levente visszatér az ülésterembe. A jelenlévő képviselők száma 15 

fő. 
 

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

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2263   Száma: 2007.05.15/13/0/ 

Ideje: 2007.máj..15 12:41 

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 
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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: 

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 - 

Szegő András Tart. - 

Benkovits György Távol - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Távol - 

Zakar Gergely Távol - 

 

     

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

151/2007. (V. 15.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1. hozzájárul ahhoz, hogy a Szentendre, Dunakorzó 18. sz. alatti épület földszinti 

helyiségeiben a fogorvosi alapellátás biztosítása céljából 4 fogorvosi rendelő kerüljön 

kialakításra a Brjeska Gábor ügyvezető által képviselt GENCO-Consulting Kft. által 2006. 

november 10-én készített megvalósíthatósági terv alapján azzal a kiegészítéssel, hogy a 

rendelőkialakítással egyidejűleg gondoskodni kell a terveken 1-es számmal jelölt 

rendelővel szomszédos helyiségek vizesblokkjának saját költségen történő biztosításáról; 

2. hozzájárul ahhoz, hogy a rendelő felújítást a fogászati szolgálatot ellátó dr. Balogh Imre 

(Balogh Dent Bt.), dr. Kóczah Judit (Bodor Bt.), dr. Paluska Zsuzsanna (Dr. Paluska 

Zsuzsanna Fogászati Bt.) és a gyermek, ifjúsági fogászati szolgálatot ellátó dr. 

Szentgyörgyi Zsuzsanna (Dr. Szentgyörgyi – Dr. Mészáros Bt.) fogorvosok az általuk 

felvett hitelből finanszírozzák; 

3. hozzájárul ahhoz, hogy a 2. pont szerinti hitelre az Önkormányzat a 2. pontban megjelölt 

fogorvosok praxisjogának fedezetével kezességet vállaljon; 
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4. felhatalmazza a polgármestert a 2. pontban meghatározott vállalkozókkal kötendő, a 

határozat mellékletét képező szerződések aláírására; 

5. közbeszerzési eljárást ír ki az 1. pont szerinti beruházást kivitelező cég kiválasztása 

céljából azzal, hogy a beruházás anyagi fedezetét a 4. pont szerinti szerződés alapján a 2. 

pont szerinti személyek biztosítják. 

6.  indítványozza, hogy a fogászati ügyeleti szolgálat kialakítása kistérségi szinten kerüljön 

megvalósításra, egyben felkéri a Polgármestert, hogy a Kistérségi Tanács ülésén 

kezdeményezze ennek kialakítására történő napirendre tűzését. 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megköszöni a fogorvosok és a Főorvos Asszony 

megjelenését. Rátér a következő napirendi pontra.  

 

 

 

14. Előterjesztés az Óbuda TSZ-szel történő igatlancserékről 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ismerteti az előterjesztést. Felteszi a kérdést, hogy zárt ülésen 

folytatódjon-e a tárgyalás. Megállapítja, hogy nem szükséges annak elrendelése. Megadja a 

szót a Jegyző Asszonynak, aki pontosítást olvas fel.  

 

dr. Molnár Ildikó jegyző: jelzi, hogy egy KSH-szám tévesen lett leírva, értelemszerűen ez 

javításra kerül. Az utak átadásáról szóló megállapodás 3. pontjában az elbirtoklás helyett 

„térítésmentesen” szerepeljen. A 6. pontban az „elbirtoklás jogcímén” törölve van. A 7. 

pontban az elbirtoklás szó helyett a „térítésmentes átadás” szerepeljen.  

 

Szegő András képviselő: az Óbuda TSZ által fizetett térítés hova kerül? 

 

 

 

Zakar Gergely visszatér az ülésterembe, távozik dr. Pázmány Annamária és 

Hidegkuti Gergely. Jelenlévő képviselők száma 14 fő. 
 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: az ingatlanértékesítési csomagba. Egyéb kérdés, észrevétel 

nem lévén, kéri szavazzanak a határozati javaslatról.  

 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2264   Száma: 2007.05.15/14/0/ 

Ideje: 2007.máj..15 12:45 

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 



 59 

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 - 

Hajdu Gábor Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Gergely Igen - 

Benkovits György Távol - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Távol - 

 

    

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

152/2007. (V. 15.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

1. jóváhagyja az Óbuda TSz és Szentendre Város Önkormányzata között létrejövő, a 

határozat mellékletét képező ingatlan cserszerződést, egyúttal felkéri a Polgármestert 

annak aláírására. 

2. jóváhagyja az Óbuda TSz és Szentendre Város Önkormányzata között létrejövő, a 

határozat mellékletét képező, az Óbuda TSz által közútként használt területek 

térítésmentes átadásáról szóló megállapodást, egyúttal felkéri a Polgármestert annak 

aláírására.  

 

Határidő:  azonnal 

Felelős: Polgármester 



 60 

 

 

  

Ingatlan csereszerződés értékkülönbözet megfizetésével 

 
 

Mely létrejött egyrészről 

 

az Óbuda Termelő és Szolgáltató Szövetkezet (2011, Budakalász, József A. u. 75.), 

képviseli: Tatár Tamás elnök, (továbbiakban: Óbuda Tsz). Cégjegyzékszám: 13-02-050095, 

KSH számjel: 10102646-020-129-13, számlaszám: Kereskedelmi és Hitelbank Rt. 10200964-

20223760-00000000 

 

másrészről 

 

Szentendre Város Önkormányzata (2000 Szentendre, Városház tér 1-3.), képviseli: dr. 

Dietz Ferenc polgármester, (továbbiakban: Önkormányzat). KSH számjel: 1315440, törzs 

szám: 411, adószám:15395364-2-13, számlaszám: Raiffeisen Bank Zrt. 12001008-00122568-

00100003 

 

(együttes említésük esetén Felek) 

 

között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint: 

 

1. Megállapodó Felek egyezően rögzítik, hogy a Szentendrei Körzeti Földhivatalnál  

 

 2967/1 hrsz. alatt felvett, 5579 m2 alapterületű, beépítetlen terület megjelölésű,  

 2967/3 hrsz. alatt felvett, 483m2 alapterületű, köztér megjelölésű, 

 2967/4 hrsz. alatt felvett, 134m2 alapterületű, beépítetlen terület megjelölésű  

 8504 hrsz. alatt felvett, 1559 m2 alapterületű, lakóház és udvar megjelölésű 

ingatlanok 

 

az Óbuda Tsz 1/1 arányú kizárólagos tulajdonában állnak.  

 

Felek rögzítik továbbá, hogy jelen pontban felsorolt ingatlanok tulajdoni lap III. része 

bejegyzést nem tartalmaz, kivéve a 8504 hrsz-ú ingatlant, melynek tulajdoni lap III. rész 1. 

pontja szerint 38919/1997/1980.06.20.számú bejegyző határozat alapján Szentendre Városi 

tanács VB javára „tulajdonjog bejegyzés iránti kérelem elutasítása ” tényével terhelt. 

 

2. Megállapodó felek egyezően rögzítik, hogy a Szentendrei Körzeti Földhivatalnál  

 

 7131/1 hrsz. alatt felvett, 1883 m2 alapterületű, beépítetlen terület megjelölésű,  

 7690 hrsz. alatt felvett, 1262 m2 alapterületű, beépítetlen terület megjelölésű, 

ingatlanok 

 

Szentendre Város Önkormányzat 1/1 arányú kizárólagos tulajdonában állnak.  

 

Felek rögzítik továbbá, hogy a 7131/1 hrsz-ú jelen pontban felsorolt ingatlan tulajdoni lap III. 

rész 2. pontja szerint 30660/2005. 2004. 11. 24. számú bejegyző határozat alapján (eredeti 
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határozat 45515/2004.11.25.) a 7131 hrsz-ú ingatlant megosztották a 7131/1 hrsz-ú 1883 m2 

nagyságú és 7131/2 hrsz-ú 43 m2 nagyságú ingatlanokra.  

 

A 7690 hrsz-ú jelen pontban felsorolt ingatlan tulajdoni lap III. rész 1. pontja szerint 

38765/2002. 05. 30. számú bejegyző határozat alapján a 7690 hrsz-ú 1684 m2 nagyságú 

ingatlan területe 1601 m2 nagyságúra változott, a 7691 hrsz-ú 774 m2 nagyságú ingatlan 

területe 857 m2 nagyságúra változott.  

A 7690 hrsz-ú jelen pontban felsorolt ingatlan tulajdoni lap III. rész 2. pontja szerint 

47112/2002. 10. 29. számú bejegyző határozat alapján a 7690 hrsz-ú 1601 m2 nagyságú és 

7691 hrsz-ú 857 m2 nagyságú ingatlanokat lejegyezték, majd megosztották a 7690 hrsz-ú 

1684 m2 nagyságú és 7691 hrsz-ú 774 m2 nagyságú földrészletekre  

 

3. Szentendre Város Önkormányzata, és az Óbuda Tsz jelen szerződés aláírásával 

elcseréli az 1. és 2. pontban megjelölt ingatlanokat az alábbiak szerint, mely a 7690 hrsz-ú 

ingatlan vonatkozásában, az új E-1562007. számú változási vázraj szerinti új megosztását 

tartalmazza, mely alapján a terület helyrajzi száma 7690/1 –re változott, a területe pedig 1684 

m2 nagyságúról 1262 m2 nagyságúra csökkent, melyet a szerződés 1. sz. elválaszthatatlan 

mellékletét képező vázrajz is tartalmaz: 

 

Az Óbuda Tsz tulajdonát képezi a jövőben - 1/1 tulajdoni arányban - Szentendrei Körzeti 

Földhivatalnál  

 

 7131/1 hrsz. alatt felvett, 1883 m2 alapterületű, beépítetlen terület megjelölésű,  

 7690/1 hrsz. alatt felvett, 1262 m2 alapterületű, beépítetlen terület megjelölésű, 

ingatlanok. 

 

A Szentendrei Városi Önkormányzat tulajdonát képezi a jövőben - 1/1 tulajdoni arányban -a 

Szentendrei Városi Földhivatal ingatlan-nyilvántartásában a szentendrei  

 2967/1 hrsz. alatt felvett, 5579 m2 alapterületű, beépítetlen terület megjelölésű,  

 2967/3 hrsz. alatt felvett, 483m2 alapterületű, köztér megjelölésű, 

 2967/4 hrsz. alatt felvett, 134m2 alapterületű, beépítetlen terület megjelölésű  

 8504 hrsz. alatt felvett, 1559 m2 alapterületű, lakóház és udvar megjelölésű 

ingatlanok 

 

4. A felek az ingatlancserét a 2007. május 8-án, a FE-ZO Bt. által készített forgalmi érték 

szakvélemények alapján nem tekintik értékarányosnak, vagyis kölcsönösen egyetértve 

megállapítják, hogy nettó 3. 884. 200 Ft, azaz nettó Hárommillió-nyolcszáznyolcvannégyezer 

forint értékkülönbség az Óbuda Tsz javára keletkezett, vagyis az Óbuda Tsz ezen összeget 

köteles megfizetni átutalással jelen szerződés aláírást követő 8 napon belül, Szentendre Város 

Önkormányzat Raiffeisen Bank által vezetett 12001008-00122568-00100003 számú 

számlájára. (Fenti érték különbség akként keletkezett, hogy az 1. pontban felsorolt ingatlanok 

értéke mindösszesen 35.216.000 Ft, azaz összesen harmincötmillió-kettőszáztizenhatezer 

forint, melyből a 7131 hrsz-ú, Lepke u. ingatlan nettó 22.596.000 Ft, a 7690 hrsz-ú 

Barackvirág utcai ingatlan pedig nettó 12.620.000 Ft értékű, a 2. pontban felsorolt 2967/1, 

2967/3 és 2967/4 hrsz-ú ingatlanok összértéke nettó 24.784.000 Ft, a 8504 hrsz-ú ingatlan 

értéke pedig nettó 6.547.000 Ft, mindösszesen nettó 31.331.800 Ft, azaz nettó 

harmincegymillió-háromszázharmincegyezer. Az 1. és 2. pontban felsorolt ingatlanok értéke 

közti különbség: 35.216.000 Ft – 31.331.800 Ft=3.884.200 Ft, azaz Hárommillió-

nyolcszáznyolcvannégyezer-kettőszáz)  
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5. Felek egybehangzóan rögzítik, hogy bár a hiteles ingatlan-nyilvántartás tanúsága 

szerint a 8504 hrsz. alatt felvett, 1559 m2 alapterületű, ingatlan lakóház és udvar megjelölésű, 

azon felépítmény nem található. Felek ennek a ténynek kölcsönösen tudatában vannak, ezzel 

kapcsolatban egymással szemben a jövőben semmilyen tulajdonjogi, vagy kötelmi jogi 

megtérítési, illetve kellékszavatossági igényt nem támasztanak. 

  

6. A felek jelen szerződés aláírásával kölcsönösen szavatosságot vállalnak arra, hogy az 

1. és 2. pontokban megjelölt ingatlanok per-, teher-, igény és szolgalommentesek, szavatolják 

továbbá, hogy az Ingatlanokon nincs harmadik személynek olyan joga, mely a 

tulajdonszerzést korlátozná, vagy akadályozná.  
 

7.  A felek kölcsönösen, egyidejűleg bocsátják egymás rendelkezésére és birtokába az 

elcserélt ingatlanokat, a 3. pontban megjelölt vázrajz alapján készülő telekalakítási határozat 

jogerőre emelkedésekor – az általuk megtekintett állapotban, és a földmérő által kitűzött 

sarokpontokat átadva.  

 

8. Az ingatlan hasznai és terhei a birtokbavétel napjától kezdődően illetik, illetve terhelik 

a feleket, továbbá a kárveszély is ettől az időponttól száll át a felekre.  
 

9. Az Óbuda Tsz jelen szerződés aláírásával visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, 

hogy Szentendre Város Önkormányzat tulajdonjogát 2967/1 hrsz. alatt felvett, 2967/3 hrsz. 

alatt felvett, 2967/4 hrsz. alatt felvett, 8504 hrsz. alatt felvett ingatlanokra – csere jogcímén – 

1/1 arányban az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezzék. 

   

10. Szentendre Város Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy kiadja nyilatkozatát 

az Óbuda Tsz tulajdonjogának 7131/1 hrsz. alatt felvett és 7690/1 hrsz. alatt felvett 

ingatlanokra – csere jogcímén – 1/1 arányban az ingatlan-nyilvántartásba történő 

bejegyezéséhez, amint az Óbuda Tsz a nettó 3. 884.200 Ft értékkülönbözetet részére 

megfizeti. 

Az érték különbség akkor minősül megfizetettnek, ha az a szentendrei Önkormányzat 

bankszámláján jóváírásra került. Az érték különbség megfizetéséről az Önkormányzat az 

Óbuda Tsz részére a teljes összeg bankszámláján történt jóváírását követő 5 napon belül – 

jelen szerződést készítő ügyvéd által ellenjegyzett – külön írásbeli átvételi elismervényt állít 

és ad ki. Az Önkormányzat e külön írásbeli átvételi elismervényben járul hozzá az Óbuda Tsz 

1/1 arányú tulajdonjogának az ingatlan-nyilvántartásba adásvétel jogcímén történő 

bejegyzéséhez, az Önkormányzat tulajdonjogának egyidejű törlése mellett. 

 

10. Felek kijelentik, hogy jelen Megállapodással összefüggésben keletkezett esetleges 

jogvitáikat megkísérlik peren kívül rendezni. Tárgyalásaik eredménytelensége esetén 

pertárgyértéktől függően a Szentendrei Városi Bíróság vagy a Pest Megyei Bíróság 

kizárólagos illetékességét kötik ki. 

 

11. Megállapodó Felek rögzítik, hogy Szentendre Város Önkormányzata az Itv. 5. § (1) 

bekezdésének b) pontja értelmében teljes személyes illetékmentességben részesül. 

 

12.  Felek rögzítik, hogy Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

152/2007. (V. 15.) Kt. sz. számú határozatával – amely jelen Megállapodás 2. számú, 

elválaszthatatlan mellékletét képezi – a jelen okiratban foglalt tartalmú megállapodást 

jóváhagyta. 
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13. Felek rögzítik, hogy az Óbuda TSZ Magyarországon bejegyzett, jogképes gazdálkodó 

szervezet. Tatár Tamás elnök a jelen megállapodás megkötésénél eljáró képviselője a 

megállapodást teljes körű meghatalmazás mellett, mint cégjegyzésre jogosult képviselő írja 

alá. 

 

14.  Jelen megállapodást aláíró törvényes képviselők kijelentik, hogy rendelkeznek ezen 

okirat aláírására vonatkozóan döntéshozó szervük jóváhagyó határozatával, illetve 

felhatalmazásával. Felek kijelentik, hogy elidegenítési, illetve tulajdonszerzési képességüket 

semmi nem korlátozza. 

 

15. A Szerződő felek jelen megállapodás elkészítésével, ellenjegyzésével és a Földhivatal előtti 

eljárással dr. Túri Edit ügyvédet (1136 Budapest, Hegedűs Gyula u. 13.) hatalmazzák meg teljes 

jogkörrel 

 

16. Jelen megállapodás egymással szó szerint mindenben megegyező 8 (nyolc) eredeti 

példányban készült, amelyből Átadó 4 (négy), Átvevő pedig 4 (négy) eredeti példányt kap. 

17. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről 

szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezései az irányadóak. 

18. Felek kijelentik, hogy a hivatkozott törvényekben foglaltak alapján létrejött 

megállapodásuk tartalmát ismerik, azonosan értelmezik és magukra nézve kötelezőnek 

elismerve, mindkét fél részéről helyben hagyólag írják alá. 

 

Szentendre, 2007. év ………………… hó …… nap 

 

 

 

…………………………………………. …………………………………………. 

Dr. Dietz Ferenc Tatár Tamás 

Polgármester Óbuda termelő és Szolgáltató Szövetkezet 

Elnöke 

Szentendre Város Önkormányzata  

 

 

 

………………………………………….  

Dr. Molnár Ildikó  

Jegyző  

Szentendre Város Önkormányzata  

 

 

Szerkesztettem és ellenjegyzem, …………………, 2007. év ……………. hó ……. napján 

 

 

 

…………………………………………. 

Dr. Túri Edit  

Ügyvéd 
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Megállapodás 

 
 

Mely létrejött egyrészről 

 

az Óbuda Termelő és Szolgáltató Szövetkezet (2011, Budakalász, József A. u. 75.), 

képviseli: Tatár Tamás elnök, mint átadó (továbbiakban: Átadó) Cégjegyzékszám: 13-02-

050095, KSH számjel: 10102646-7020-129-13, számlaszám: Kereskedelmi és Hitelbank Rt. 

10200964-20223760-00000000  

 

másrészről 

 

Szentendre Város Önkormányzata (2000 Szentendre, Városház tér 1-3.), képviseli: dr. 

Dietz Ferenc polgármester, mint átvevő (továbbiakban: Átvevő) KSH számjel: 1315440, 

törzs szám: 411, adószám:15395364-2-13, számlaszám: Raiffeisen Bank Zrt. 12001008-

00122568-00100003 

 

(együttes említésük esetén Felek) 

 

között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint: 

 

1. Megállapodó Felek egyezően rögzítik, hogy a Szentendrei Körzeti Földhivatal 

ingatlan-nyilvántartásában szentendrei belterület  

 

 358/8 hrsz. alatt felvett 226 m2 alapterületű, közút megjelölésű, természetben az Egres utca 

részét képező,  

 9021 hrsz.. alatt felvett 642 m2 alapterületű, beépítetlen terület megjelölésű, természetben a 

Kút utca részét képező, 

 9069 hrsz. alatt felvett 555 m2 alapterületű, beépítetlen terület megjelölésű, természetben a 

Kút utca részét képező, 

 10022 hrsz. alatt felvett 870 m2 alapterületű, közút megjelölésű, természetben az Ezerjófű 

utcát képező , 

 10095 hrsz. alatt felvett 918 m2 alapterületű, közút megjelölésű, természetben a Galócza 

utcát képező, 

 10113 hrsz. alatt felvett 1277 m2 alapterületű, vízfolyás megjelölésű, természetben a 

Muflon utcát képező, 

 10179 hrsz. alatt felvett 230 m2 alapterületű, saját használatú út megjelölésű, természetben 

a Névtelen utca részét képező, ingatlanok 

 

Átadó 1/1 arányú kizárólagos tulajdonában állnak.  

 

 Felek rögzítik továbbá, hogy jelen pontban felsorolt ingatlanok tulajdoni lap III. része 

bejegyzést, elintézetlen széljegyet nem tartalmaz. 
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2. Megállapodó felek egyezően rögzítik, hogy az 1. pontban felsorolt ingatlanok kivétel nélkül 

Szentendre Város Önkormányzat kezelésében lévő közúthálózat szerves részeit képezik, 

azokat több mint 20 éve Szentendre Város Önkormányzat kezeli és tartja fent.  

 

3. Megállapodó felek egyezően rögzítik továbbá, hogy az 1. pontban felsorolt ingatlanokon 

Szentendre Város önkormányzata elbirtoklás jogcímen ingatlan-nyilvántartáson kívüli 

tulajdonjogot szerzett, azonban Felek a peren kívüli, békés megoldás érdekében jelen 

megállapodásban rögzítik az ingatlanok tulajdonjogának ingyenes átadását.  

 

Átadó kijelenti, hogy az 1. pontban felsorolt ingatlanok tulajdonjogát –

térítésmentesen– Átvevő tulajdonába adja közlekedési feladatok ellátása érdekében és céljára.  

 

4. A fentiek alapján Felek jelen megállapodás aláírásával egyezően, kölcsönösen és 

visszavonhatatlan akaratnyilatkozattal megállapodnak abban, hogy az 1988. évi I. tv. 

rendelkezései alapján Átadó Átvevőnek térítésmentesen átadja, Átvevő pedig Átadótól átveszi 

Átadó 1/1 arányú kizárólagos tulajdonában álló  

 

 0358/8 hrsz. alatt felvett 226 m2 alapterületű, közút megjelölésű, természetben az Egres utca 

részét képező,  

 9021 hrsz.. alatt felvett 642 m2 alapterületű, beépítetlen terület megjelölésű, természetben a 

Kút utca részét képező, 

 9069 hrsz. alatt felvett 555 m2 alapterületű, beépítetlen terület megjelölésű, természetben a 

Kút utca részét képező, 

 10022 hrsz. alatt felvett 870 m2 alapterületű, közút megjelölésű, természetben az Ezerjófű 

utcát képező , 

 10095 hrsz. alatt felvett 918 m2 alapterületű, közút megjelölésű, természetben a Galócza 

utcát képező, 

 10113 hrsz. alatt felvett 1277 m2 alapterületű, vízfolyás megjelölésű, természetben a Muflon 

utcát képező, 

 10179 hrsz. alatt felvett 230 m2 alapterületű, saját használatú út megjelölésű, természetben a 

Névtelen utca részét képező, ingatlanok  

 

 (továbbiakban: Ingatlanok) kizárólagos tulajdonjogát közlekedési feladatok ellátása 

érdekében és céljára. 

 

6. Átadó kijelenti, hogy az átadás-átvétel időpontjában az Ingatlanokat, rendeltetésszerű 

használatra alkalmas állapotban Átvevő kizárólagos tulajdonába adta. 

 

7. Átadó jelen megállapodás aláírásával feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, 

hogy az Ingatlanokra Átvevő tulajdonjoga térítésmentes átadás jogcímén az ingatlan-

nyilvántartásba bejegyzést nyerjen, melynek érdekében Átvevő jár el az illetékes 

földhivatalnál. 
 

8. Felek kijelentik, hogy a jelen pontban meghatározott Ingatlanok, több mint húsz éve 

folyamatosan Átvevő birtokában vannak, így külön birtokbaadási eljárás lefolytatására nincs 

szükség. 

 

9. Átadó kijelenti, és szavatolja, hogy az Ingatlanok per-, teher-, igény és szolgalommentesek. 

Átadó kijelenti, és szavatolja továbbá, hogy az Ingatlanokon nincs harmadik személynek 

olyan joga, mely Átvevő tulajdonszerzését akadályozná. 
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Az Átadó szavatosságot vállal azért, hogy az Ingatlanokat adó-, vagy adójellegű egyéb 

tartozás nem terheli.  

Az Átadó kijelenti továbbá, hogy az adásvétel tárgyát képező lakásingatlannak ingatlan-

nyilvántartáson kívüli tulajdonosa nincs és az adásvételi szerződés hitelezői érdekeket, igényt 

nem sért. 

 

10. Felek kijelentik, hogy jelen Megállapodással összefüggésben keletkezett esetleges 

jogvitáikat megkísérlik peren kívül rendezni. 

 Tárgyalásaik eredménytelensége esetén pertárgyértéktől függően a Szentendrei Városi 

Bíróság vagy a Pest Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. 

 

11. Megállapodó Felek rögzítik, hogy Átvevő az Itv. 5. § (1) bekezdésének b) pontja értelmében 

teljes személyes illetékmentességben részesül. 

 

12. Felek rögzítik, hogy Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének  152/2007. (V. 

15.) Kt. sz. számú határozatával – amely jelen Megállapodás 1. számú, elválaszthatatlan 

mellékletét képezi – a jelen okiratban foglalt tartalmú megállapodást jóváhagyta. 

 

13. Felek rögzítik, hogy az Óbuda Termelő és Szolgáltató Szövetkezet Magyarországon 

bejegyzett, jogképes gazdálkodó szervezet. Tatár Tamás elnök a jelen megállapodás 

megkötésénél eljáró képviselője a megállapodást teljes körű meghatalmazás mellett, mint 

cégjegyzésre jogosult képviselő írja alá.  

 

14. Jelen megállapodást aláíró törvényes képviselők kijelentik, hogy rendelkeznek ezen okirat 

aláírására vonatkozóan döntéshozó szervük jóváhagyó határozatával, illetve 

felhatalmazásával. Felek kijelentik, hogy elidegenítési, illetve tulajdonszerzési 

képességüket semmi nem korlátozza. 

 

16. A Szerződő felek jelen megállapodás elkészítésével, ellenjegyzésével és a Földhivatal előtti eljárással 

dr. Túri Edit ügyvédet (1136 Budapest, Hegedűs Gyula u. 13.) hatalmazzák meg teljes jogkörrel. 

 

17. Jelen megállapodás egymással szó szerint mindenben megegyező 8 (nyolc) eredeti 

példányban készült, amelyből Átadó 4 (négy), Átvevő pedig 4 (négy) eredeti példányt kap. 

 

18. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. 

évi IV. törvény rendelkezései az irányadóak. 

 

 

Felek kijelentik, hogy a hivatkozott törvényekben foglaltak alapján létrejött megállapodásuk 

tartalmát ismerik, azonosan értelmezik és magukra nézve kötelezőnek elismerve, mindkét fél 

részéről helybenhagyólag írják alá. 

 

 

Szentendre, 2007. év ………………… hó …… nap 
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…………………………………………. …………………………………………. 

Dr. Dietz Ferenc Tatár Tamás 

Polgármester Óbuda Termelő és Szolgáltató Szövetkezet 

Elnöke 

Szentendre Város Önkormányzata  

Átvevő Átadó 

 

 

 

………………………………………….  

Dr. Molnár Ildikó  

Jegyző  

Szentendre Város Önkormányzata  

 

 

 

 

Szerkesztettem és ellenjegyzem, …………………, 2007. év ……………. hó ……. napján 

 

 

 

 

 

…………………………………………. 

 

Dr. Túri Edit  

Ügyvéd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Előterjesztés a Pilisi Parkerdő Zrt-vel kötendő megállapodásról 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ismerteti az előterjesztést. 
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dr. Dragon Pál Jogi, Igazgatási és Ügyrendi Bizottság elnöke: megtárgyalásra és elfogadásra 

javasolja a bizottság.  

 

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

határozati javaslatról.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2265   Száma: 2007.05.15/15/0/ 

Ideje: 2007.máj..15 12:46 

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 - 

Hajdu Gábor Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Gergely Igen - 

Benkovits György Távol - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Távol - 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

153/2007. (V. 15.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pilisi Parkerdő Zrt.vel kötött együttes 

megállapodásban az alábbiak szerint kívánja megoldani az alábbi kérdéseket 
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1. hozzájárul a 7687 hrsz-ú erdővel kapcsolatosan olyan telekalakítási szerződés 

kötéséhez, melyben lefolytatott telekalakítási eljárások következtében kialakult 

helyzetet rögzítő telekalakítási szerződés eredményeképpen kialakul a Pilisi Parkerdő 

Zrt. tulajdonában álló 7687 hrsz-ú erdőből a 7687/1 hrsz-ú 884 m2 út, és annak 

térítésmentes önkormányzati tulajdonba adását  követően, kialakításra kerül a 7687/3 

hrsz-ú 4116 m2 beépítetlen terület, és 7687/4 hrsz-on 2 ha 1256 m2 erdő.  

A megállapodásnak tartalmaznia kell a telekalakítással érintett 5116 hrsz-ú beépítetlen 

terület tulajdonosaival történő megállapodást is. 

2. az Önkormányzat az 1/1 arányú tulajdonában álló 1064/1 hrsz-ú ingatlanon vízvezeték 

vezetéséhez, valamint az ehhez szükséges szolgalom alapításához hozzájárul, 

amennyiben a Pilisi Parkerdő Zrt. a szolgalmi jog ingatlan-nyilvántartási 

bejegyzéséhez olyan bekötési vázrajzot készíttet, ami az Önkormányzat tulajdonosi 

jogának gyakorlását csak feltétlenül szüksége mértékben akadályozza, és azt az 

Önkormányzat részére eljuttatja. 

3. amennyiben a Pilisi Parkerdő Zrt. a korábban keletkezett iratok, valamint a 2006. 

november 22-én a Szentendrei Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében tartott 

megbeszélésen felvett jegyzőkönyve alapján, a szentendrei Belterület 7404 hrsz-ú 

ingatlant átadja, azt tulajdonába térítésmentesen átveszi.  

Az ingatlant az Önkormányzat jogelődje a Városi Tanács VB által az 1971. november 

25-én kötött Iván Istvánnal és Iván Istvánnéval kötött adásvételi szerződésben 

foglaltakra tekintettel hozzájárul a tulajdonjoguknak az ingatlan-nyilvántartásba 

történő bejegyzéséhez, melyről érintettekkel külön megállapodást köt. 

4. Felkéri a Polgármestert, hogy a Pilisi Parkerdő Zrt. által kiadott hozzájáruló 

nyilatkozat megérkezését követően a megállapodások tervezetét terjessze e Képviselő-

testület elé. 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  Folyamatos, Beszámolásra: 2007. december 31. 

 

 

 

 

 

12.46 órától ZÁRT ülésen folytatódik a tárgyalás, melyről külön jegyzőkönyv 

készül.  
 

 

 

12.58 órától folytatódik a nyílt ülés.  
 

 

17. Előterjesztés: hozzájárulás út lejegyzéshez a tervezett temető ingatlanából 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ismerteti az előterjesztést. Ismerteti, hogy a bizottságok a 3. 

pont b változatát javasolják elfogadásra.  

 

Hidegkuti Gergely Városüzemeltetési, Környezet- és Műemlékvédelmi Bizottság elnöke: a 

bizottság a 3/b változatot javasolja elfogadásra. 
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dr. Dietz Ferenc polgármester: egyéb módosító javaslat nem volt, így egybe szavaztat a 

határozati javaslatról - 1-2 pontokról és a 3 pont b változatáról.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2269   Száma: 2007.05.15/17/0/ 

Ideje: 2007.máj..15 13:01 

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: 

 

 

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 - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Gergely Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Tart. - 

Benkovits György Távol - 

Kiss Károly Távol - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Távol - 
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Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

155/2007. (V. 15.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

1. hozzájárul ahhoz, hogy a 0153/9 hrsz-ú 1/1 tulajdoni hányadú ingatlanból a 

szabályozási terve szerinti útterület 8 m szélességben lejegyzésre kerüljön. 

2. felkéri a Polgármestert, hogy szabályozási terv felülvizsgálata során  kerüljön 

megoldásra ezen útszakasz végpontjainak megfelelő kapcsolata. 

3. úgy dönt, hogy nem kíván csatlakozni a Közműfejlesztési Társuláshoz 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

 

 

18. Előterjesztés Szentendre Város területén az üzletek éjszakai nyitvatartási 

 rendjéről szóló …/2007.(…) Önk. számú rendelet megalkotásáról – II. forduló 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ismerteti az előterjesztést.  

 

Hidegkuti Gergely Városüzemeltetési, Környezet- és Műemlékvédelmi Bizottság elnöke: a 

bizottságban felmerült a Dózsa Gy. út – Nádas-csatorna – BKV-HÉV által határolt terület.  

 

Radványi G. Levente képviselő: pontosítja a területet, mely a Rózsa utca – Dózsa Gy. út – 

Honvéd utca – Irányi D. utca által határolt terület.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: befogadja a javaslatot.  

 

 

Kondacs Krisztián környezetvédelmi referens: figyelmeztet, hogy minden egyes korlátozás 

kártérítésre adhat okot.  

 

Magyar Judit képviselő: a melléklet a) pontjánál 22 – 06 órát javasol.  

 

Kondacs Krisztián környezetvédelmi referens: elmondja, hogy a vendéglők 21 órakor 

nyitnak.  

 

Magyar Judit képviselő: visszavonja előző javaslatát.  

 

Zakar Gergely képviselő: rossznak tartja ezt a fajta szabályozást. Tudja, hogy a képviselőkön 

nagy nyomás van a lakosság részéről, de más eszközökkel kellene működni.  
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dr. Dietz Ferenc polgármester: törvénymódosítás alapján született a rendelet, nem az 

Önkormányzat ötlete volt. Bírságolás nem vezet eredményre.  

 

dr. Pázmány Annamária képviselő: visszautalva az előzőekre elmondja, hogy a képviselők a 

lakosságért vannak. Izbégi példával illusztrálja, hogy a feljelentésnek, bírságolásnak nincs 

eredménye.  

 

Zakar Gergely képviselő: változatlan a véleménye, nem tartja korrektnek az eljárást.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megpróbálják, hiszen budapesti kerületeknél is alkalmazzák. 

A kiegészítést befogadja. Egyéb kérdés, észrevétel nem lévén, kéri szavazzanak a határozati 

javaslatról.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2270   Száma: 2007.05.15/18/0/ 

Ideje: 2007.máj..15 13:10 

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 - 

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 - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Zakar Gergely Nem - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Tart. - 

Trenka István Tart. - 

Benkovits György Távol - 

Kiss Károly Távol - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Távol - 

 



 73 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

24/2007. (V.30.) Önk. számú rendelete 

Szentendre Város területén az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről 

 

 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, 

többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében, valamint a kereskedelemről 

szóló 2005. évi CLXIV. törvény (továbbiakban: Kertv.) 6. § (4) bekezdésében és 12. § (5) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja: 

 

1. § 

 

(1) A rendelet hatálya kiterjed Szentendre Város közigazgatási területén működő 

valamennyi olyan üzletre, amely az üzletek működéséről és a belkereskedelmi 

tevékenység folytatásának feltételeiről szóló 4/1997. (I.22.) Korm. rendelet rendelkezései 

alapján kizárólag működési engedély alapján üzemelhet. 

(2) A rendelet hatálya kiterjed az (1) bekezdés szerinti üzletet működtető kereskedőre 

(továbbiakban: kereskedő). 

(3) Üzlet alatt a Kertv. 2. § r) pontja szerinti fogalmat kell érteni. 

 

2. § 

 

A jelen rendelet mellékletében meghatározott területeken és időben tilos a vendéglátó 

üzleteket nyitva tartani. 

 

3. § 

 

(1) E rendelet 2007. július 1. napján lép hatályba. 

(2) A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik. 

 

 

Szentendre, 2007. május 15. 

 

 

dr. Dietz Ferenc   dr. Molnár Ildikó 

polgármester           jegyző 

 

 

 

Záradék: 

A rendelet 2007. május 30-án kihirdetésre kerül. 

  dr. Molnár Ildikó 

             jegyző 
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1. sz. melléklet 

 

 

 

 

Üzletek működését szabályozó körzetek 

 

a.) Pipacs u.- Kálvária út – Radnóti u. által határolt területen a korlátozás időtartalma 

24.00-06.00 óra között. 

 

b.) Ungvári u. – Vasvári p. u. – Vasvári p. köz – 2765 hrsz. a korlátozás időtartalma  

24-06 óra között 

 

c.) A Szentlászlói út- Izbég Sportpálya- Bükkös-patak által határolt területen Szentendre 

belterületi határáig a korlátozás időtartalma  22.00-06.00 óra között  

 

d.)  Dunakanyar körút- 394/3 hrsz.-396 hrsz – 395/1 hrsz - 400/15 hrsz -476/2 hrsz a 

korlátozás időtartalma  22-06 óra között 

 

e.) Rózsa u. – Dózsa Gy. u. – Honvéd u. – Irányi Dániel u. által határolt terület, 22 – 06 

óra között.  

 

 

 

 

 

19. Előterjesztés Szentendre, Bercsényi u. 2. szám alatti nyilvános WC és iroda  

 helyiségek hasznosítási lehetőségeiről 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:  ismerteti az előterjesztést. 

 

Magyar Judit Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnöke: bizottságuk a C-változatot javasolja 

elfogadásra. Javasolja, hogy pályáztatás legyen. 

 

Trenka István képviselő: jónak tartaná, ha a VSzZrt üzemeltetné a WC-t. 

 

Hidegkuti Gergely Városüzemeltetési, Környezet- és Műemlékvédelmi Bizottság elnöke: 

bizottságuk egyik határozati javaslatot sem támogatja. A VSzZrt vezetőivel tárgyaltak, 

melyből az derült ki, hogy nem ragaszkodnak a WC üzemeltetéséhez. Javasolja, hogy a WC 

kialakításához keressenek más helyet – ezt az ingatlant más célra használják, gazdálkodjanak 

vele.  
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Fülöp Zsolt Költségvetési, Vagyongazdálkodási és EU Bizottság elnöke: bizottságuk is a 

pályáztatást javasolja. Mint képviselő az előző javaslattal ért egyet. Javasolja így módosítani a 

határozati javaslatot.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:  meg kell találni hozzá a forrást.  

 

Szegő András képviselő: kifogásolja a határozati javaslat b változatának megfogalmazását. 

 

Hidegkuti Gergely képviselő: módosító javaslata, hogy vizsgálják meg, van-e más hely a wc 

kialakítására – és a júniusi testületi ülésen térjenek vissza a témára.  

 

Trenka István képviselő: támogatja a módosító javaslatot, de változatlanul az a véleménye, 

hogy mint tulajdonos, a saját cégüknek adják a wc üzemetetését.  

 

Kun Csaba alpolgármester: Szegő András képviselő úr észrevételére válaszol.  

 

Kiss Károly képviselő: javasolja az újra pályáztatást.  

 

dr. Lőrincz Andrea vagyon csoport vezetője: bediktálja a határozati javaslat szövegét:  

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Városüzemeltetési, Környezet- 

és Műemlékvédelmi Bizottságot, hogy a 2007. júniusi Képviselő-testületi ülésre vizsgálja 

meg, hogy a belvárosban  a Bercsényi u. 2. számú ingatlan helyett hol alakítható ki más 

helyen kulturált, nyilvános illemhely, illetve annak lehetőségét, hogy az ingatlan más funkciót 

kapjon, esetleg értékesítésre kerüljön.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:  ez a d változat, kéri erről szavazzanak.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2271   Száma: 2007.05.15/19/0/ 

Ideje: 2007.máj..15 13:25 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elfogadva 

Minősített szavazás 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 87.50 77.78 

Nem 2 12.50 11.11 

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: 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt KVEUB elnök Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 
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Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Gergely Igen - 

Kiss Károly Nem - 

dr. Pázmány Annamária Nem - 

Benkovits György Távol - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Távol - 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

156/2007. (V. 15.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Városüzemeltetési, Környezet- 

és Műemlékvédelmi Bizottságot, hogy a 2007. júniusi Képviselő-testületi ülésre vizsgálja 

meg, hogy a belvárosban  a Bercsényi u. 2. számú ingatlan helyett hol alakítható ki más 

helyen kulturált, nyilvános illemhely, illetve annak lehetőségét, hogy az ingatlan más funkciót 

kapjon, esetleg értékesítésre kerüljön.  

 

 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő  Képviselő - testület 2007. júniusi ülése  

 

 

 

20. Előterjesztés Szentendre, Csónakház-program megvalósításának üzemeltetésére-

 működtetésére 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:  ismerteti az előterjesztést.  

 

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

támogatja a javaslatot. Célszerűnek tartaná, ha az egésznek egy üzemeltetője lenne.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:  a tárgyalásoknál figyelnek erre is. Egyéb kérdés, észrevétel 

nem lévén, kéri szavazzanak a határozati javaslatról.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2272   Száma: 2007.05.15/20/0/ 

Ideje: 2007.máj..15 13:28 

Típusa: Nyílt 
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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: 

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 - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Gergely Igen - 

Benkovits György Távol - 

Kiss Károly Távol - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Távol - 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

157/2007. (V. 15.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  

 

1. felkéri a Polgármestert, hogy a Csónakház engedélyes terveinek birtokában a pályázati 

dokumentációkhoz szükséges előkészületeket megtegye. 

 

2. felkéri a Polgármestert, hogy a Csónakház-projekt üzemeltetésére a továbbiakban 

konkrét tárgyalásokat kezdeményezzen a lehetséges partnerekkel. 

 

3. felkéri a Polgármestert, hogy terjessze a Képviselő-testület elé a pályázaton való 

indulást és számoljon be a tárgyalások eredményeiről. 

 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal, beszámolásra a 2007. júniusi Képviselő-testületi ülésre 
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21. Előterjesztés Testvérvárosi kapcsolatok létrehozása céljából Szentendre és 

 Perejaszlav Hmelnyickij illetve Szentendre és Barbizon között 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ismerteti az előterjesztést.  Meg kell gondolni olyan kitételt 

beleírni a megállapodásba, hogy rendszeresen elősegítik a másik városban élő 

alkotóművészek műveinek a bemutatását.  

 

Trenka István képviselő: kérdése, hogy a határozati javaslatok megfogalmazásakor miért 

tettek különbséget a két város között. Elmondja, hogy megkeresték Bársony András 

nagykövet urat, hogy adjon tájékoztatást a városról. Javasolja megvárni a választ és utána 

folytassák a napirend tárgyalását.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: válaszol az észrevételre.  

 

Szegő András képviselő: javasolja, hogy először együttműködés keretében keressék meg a 

városokat, és ha 1-2 év alatt bebizonyosodik, hogy működik, akkor lépjenek előbbre és legyen 

testvérváros.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri szavazzanak arról, hogy délután folytatják a napirend 

tárgyalását.  

 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2273   Száma: 2007.05.15/21/0/ 

Ideje: 2007.máj..15 13:37 

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 87.50 77.78 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 2 12.50 11.11 

Szavazott 16 100.00 88.89 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   11.11 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt KVEUB elnök Igen - 
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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 - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Trenka István Igen - 

Kiss Károly Tart. - 

Zakar Gergely Tart. - 

Benkovits György Távol - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Távol - 

 

 

 

 

22. Beszámoló Szentendre Város Önkormányzatának gyermekjóléti és 

 gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

 gazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 96. § (6) bekezdése alapján 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megadja a szót Bognár Judit intézményvezetőnek.  

 

Bognár Judit intézményvezető: kiegészíti az előterjesztést.  

 

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

határozati javaslatról.  

 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2274   Száma: 2007.05.15/22/0/ 

Ideje: 2007.máj..15 13:39 

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 
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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 - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Gergely Igen - 

Benkovits György Távol - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Távol - 

 

     

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

158/2007. (V. 15.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

1. megtárgyalta és elfogadja Szentendre Város Önkormányzatának gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatainak 2006. évi ellátásáról a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdése alapján készült beszámolót; 

 

2. felkéri a Polgármestert, hogy az értékelés Közép-magyarországi Regionális Közigazgatási 

Hivatal Szociális és Gyámhivatala felé történő megküldéséről gondoskodjon. 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  1. pont – azonnal 

2. pont – 2007. május 31. 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: 13.39 órakor bejelenti az ebédszünetet és kéri, és azt, hogy a 

délutáni ülés előtt egyeztetést tart a szobájába.  
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2007. május 15. jegyzőkönyv. 2. rész – Ancsin Marcsi  

 

 

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

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2275   Száma: 2007.05.15/0/0/ 

Ideje: 2007.máj.15 15:22 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 12 66.66 66.66 

Nem 3 16.67 16.67 

Tartózkodik 3 16.67 16.67 

Szavazott 18 100.00 100.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 0   0.00 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Benkovits György Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt KVEUB elnök Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szegő András Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Nem - 

Kiss Károly Nem - 

Zakar Gergely Nem - 

Dicső Zoltán Tart. - 

Hajdu Gábor Tart. - 

Tolonics Gyula Tart. - 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megállapítja., hogy a Képviselő-testület 18 fővel 

határozatképes.  Tájékoztatja  a képviselőket, hogy   időközben sikerült felvenni a kapcsolatot   

Bársony András excellenciás úrral,  aki  kifejtette  álláspontját a kialakítandó testvérvárosi 

kapcsolatról.  
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A Képviselő-testület visszatér az eredetileg 21-ként tárgyalt napirendi pont  

megvitatására.  
 

 

 

21.  Előterjesztés testvérvárosi kapcsolatok létrehozása céljából Szentendre és 

Perejaszlav Hmelnyickij, ill. Szentendre és Barbizon között 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester           

 

     

dr. Dietz Ferenc polgármester: megadja a szót Benkovits György képviselőnek, aki 

tolmácsolja Bársony András nagykövet úr ajánlását.  Összegezve a tényeket: Szentendre 

Város Önkormányzat Képviselő-testületének  a kölcsönös megismerés után  szándékában áll    

Perejaszlav Hmelnyickij  városával   testvérvárosi kapcsolatot  kialakítani. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:  hozzáfűzi, hogy az I/A) határozati javaslat  ezt a szándékot 

tükrözi. További hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a I/A)  határozati javaslatot, mely 

tartalma szerint támogatja az ukrán Perejaszlav Hmelnyickij városával kötendő testvérvárosi 

kapcsolat kialakítását.    

 

 Szavazás eredménye 

 

#: 2276   Száma: 2007.05.15/21/0/ 

Ideje: 2007.máj..15 15:26 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elutasítva 

Minősített szavazás 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 7 38.89 38.89 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 11 61.11 61.11 

Szavazott 18 100.00 100.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 0   0.00 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Benkovits György Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szegő András Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Gergely Igen - 

Dicső Zoltán Tart. - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Tart. - 

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

Hajdu Gábor Tart. - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Tart. - 

Horváth Győző SzEB elnök Tart. - 

Kiss Károly Tart. - 

Kun Csaba alpolgármester Tart. - 

Tolonics Gyula Tart. - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Tart. - 

 

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

Szavazásra bocsátja az I/B)  határozati javaslatot.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2277   Száma: 2007.05.15/21/0/ 

Ideje: 2007.máj..15 15:27 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elutasítva 

Minősített szavazás 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 6 33.33 33.33 

Nem 2 11.11 11.11 

Tartózkodik 10 55.56 55.56 

Szavazott 18 100.00 100.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 0   0.00 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Fülöp Zsolt KVEUB elnök Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Radványi G. Levente Nem - 

Trenka István Nem - 

Benkovits György Tart. - 

Dicső Zoltán Tart. - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Tart. - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Tart. - 

Horváth Győző SzEB elnök Tart. - 

Kiss Károly Tart. - 

Kun Csaba alpolgármester Tart. - 

dr. Pázmány Annamária Tart. - 

Szegő András Tart. - 

Zakar Gergely Tart. - 
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dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képviselő-testület az  I/B) változattal sem ért egyet. 

Megállapítja, hogy a  határozati javaslat egyik változata  sem kapott többséget,   így   szükség 

van  további tájékozódásra  és információgyűjtésre.      

Pest Megye  Önkormányzata felé  az a jelzés kerül  továbbításra, hogy a Képviselő-testület 

részéről  nem született  támogató határozat az  ukrán Perejaszlav Hmelnyickij várossal 

kialakítandó  testvérvárosi kapcsolat  vonatkozásában. .    

 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

159/2007. (V.15.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a  Szentendre  és 

Perejaszlav Hmelnyickij között létesítendő  testvérvárosi kapcsolat kialakítására vonatkozó 

határozati javaslatot nem támogatja.   

   

 

Felelős:     Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Fülöp Zsolt  képviselő: valószínűleg későn jelzett, hogy  hozzá kíván szólni, de ehhez a 

napirendi ponthoz van észrevétele.  

Javasolja, hogy a  Közművelődési Kht. vezetője vegye fel a kapcsolatot   az illetékesekkel.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:  szavazásra bocsátja a II. számú határozati javaslatot, 

melyben Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete  támogatja a Barbizon 

városával kötendő megállapodást.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2278   Száma: 2007.05.15/21/0/ 

Ideje: 2007.máj..15 15:28 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elfogadva 

Minősített szavazás 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 17 94.44 94.44 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 1 5.56 5.56 

Szavazott 18 100.00 100.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 0   0.00 

Összesen 18   100.00 
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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 - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Zakar Gergely Tart. - 

 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

160/2007. (V.15.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete:  

 

1. úgy dönt, hogy testvérvárosi kapcsolatot alakít ki Barbizon városával; 

2. megbízza a Polgármestert, hogy a testvérvárosi szerződés aláírására az előkészületeket 

megtegye (felelős kijelölése, kapcsolattartás, ünnepélyes aláírás megszervezése); 

3. felhatalmazza a Polgármestert, hogy az előterjesztés mellékletét képező 

Együttműködési Megállapodást aláírja. 

 

 

Felelős:     Polgármester 

Határidő: azonnal, beszámolásra a 2007. novemberi Képviselő-testületi ülése 
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    160/2007. (V.15.) Kt. sz. határozat melléklete 

 

Barbizon és Szentendre közötti együttműködési megállapodás szövege 
   

Szentendre és Barbizon városok 

megállapodása 

testvérvárosi kapcsolat létesítésére 

 

amely létrejött  

 

egyrészről: Szentendre Város Önkormányzata 

 

Székhely: 2000 Szentendre, Városház tér 1-3. 

PIR törzsszám: 395368 

KSH azonosító: 1315440 

Adószám: 15395364-2-13 

Bank: Raiffeisen Bank Zrt. 

Számlaszám: 12001008-00122568-00100003 

Képviseli: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

továbbiakban, mint: Szentendre  

 

másrészről:  Barbizon Városa 

 

Székhely:  

Adószám:  

Bank:  

Számlaszám:  

Fax:  

tel.:  

 

továbbiakban, mint: Barbizon   

 

együttesen a továbbiakban mint Felek között az alulírott helyen és napon, hivatalos 

testvérvárosi kapcsolat létesítése céljából, az alábbi feltételek szerint: 

 

I. 

 

Felek a kölcsönös egyetértés és baráti együttműködés alapján hivatalos testvérvárosi 

kapcsolatot létesítenek. 

 

II. 

 

Jelen szerződésben szabályozott együttműködés célja,  

 

 az egységes európai összetartozás jegyében az emberek barátságban, a nemzetiségek 

békében és szabadságban való egymás mellett élése lehetőségeinek biztosítása; 
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 kapcsolódjanak egymáshoz Szentendre és Barbizon történelmi, kulturális és gazdasági 

értékei, így különösen a művésztelepek együttműködésén alapuló, a képzőművészetet 

előtérbe helyező testvérvárosi értékek, együttműködések; 

 erősödjön városaink lakói között a barátság, így különösen a kulturális és 

sportrendezvények által művészcserék, kiállítások szervezése, a fiatalok 

csereüdültetése; 

 alakuljanak ki kapcsolatok családok, iskolák, gazdasági és társadalmi szervezetek 

között; 

 az Európai Művésztelepek Szövetségében (EuroArt) való közös részvétel; 

 a kapcsolatok ápolásához a két város anyagi és szellemi javakkal járul hozzá. 

 

III. 

 

A Felek 

 több évre szóló programban állapodnak meg, amely alapján a különböző területek 

szakembereiből, a művészekből, sportolókból, iskolásokból álló csoportok 

ellátogatnak Szentendrére és Barbizonba; 

 megteremtik a lehetőséget a családok közötti személyes és baráti kapcsolatok 

kialakításához; 

 biztosítják a városok vezetőinek kölcsönös tapasztalatcseréjét; 

 elősegítik a művészek, fiatalok, tanulók, oktatók, cserelátogatásait; 

 kiépítik a művésztelepek és gazdasági szervezetek közötti munkacsoportokat; 

 előmozdítják a termelő- és kereskedelmi vállalatok közötti kapcsolatfelvételt; 

 szorgalmazzák az idegenforgalom fellendítését és továbbfejlesztését kiemelten a 

kultúra területén; 

 biztosítják a közös múltat érintő területeken a kutatásokat és ezek publikálását. 

 

IV. 

 

A szerződés aláírására felhatalmazott személyek: 

 

Szentendre részéről dr. Dietz Ferenc polgármester Szentendre város Képviselő-testületének  

2007. május 15-i  döntése alapján. 

 

Barbizon részéről Claude-Gérard Marchal polgármester Barbizon város Képviselő-

testületének 2007. …..-i  döntése alapján. 

 

 

Szentendre, 2007. május  

 

 

 

 

dr. Dietz Ferenc       Claude-Gérard Marchal 
 polgármester                 polgármester 

 
 

 

 

Magyar Judit  képviselő:  ügyrendi javaslatában kéri, hogy  amennyiben lehetséges,  az  
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általa benyújtott előterjesztés tárgyalását vegye előre Polgármester Úr.  

 

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

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2279   Száma: 2007.05.15/22/0/ 

Ideje: 2007.máj..15 15:29 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 18 100.00 100.00 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 18 100.00 100.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 0   0.00 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Benkovits György Igen - 

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 - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Zakar Gergely Igen - 

 

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

 

23. Előterjesztés a Közbeszerzési Szabályzat alapján a közbeszerzésben 

közreműködő és előkészítő képviselők tiszteletdíjáról 

 Előterjesztő: Magyar Judit  képviselő  
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Magyar Judit képviselő: az előterjesztés hosszas egyeztetés után került beterjesztésre. A 

Közbeszerzési Munkacsoport tagjai  nem részesülnek külön díjazásban, ugyanakkor a  

közbeszerzéssel kapcsolatos feladatok nagy mértékben  megnövekedtek   az utóbbi időben.   

Irodavezető asszony véleményezéséből viszont kitűnik, hogy az idei  költségvetésben nem áll 

rendelkezésre a szükséges fedezet.   

Úgy véli, a következő évi költségvetési rendelet tárgyalása során  megoldható az összeg 

beépítése.  Ezt figyelembe  véve visszavonja  az előterjesztést.     

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:  elfogadja Képviselő-Asszony  döntését.   

A következő napirendi pontként  a költségvetéshez kapcsolódó előterjesztések  tárgyalását 

javasolja. Szavazásra bocsátja a napirend sorrendjének módosítására  vonatkozó ügyrendi 

javaslatot.     

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2280   Száma: 2007.05.15/22/0/ 

Ideje: 2007.máj..15 15:33 

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 17 94.44 94.44 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 1 5.56 5.56 

Szavazott 18 100.00 100.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 0   0.00 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Benkovits György Igen - 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt KVEUB 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 - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Trenka István Igen - 
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Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Zakar Gergely Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Tart. - 

 

     

24/a)   Előterjesztés az önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 9/2007. (II. 20.) 

Önk. sz. rendelet módosításáról  

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester      
 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:   ismerteti az előterjesztést. Kérdés, hozzászólás nem lévén 

szavazásra bocsátja a  rendelet-módosítást.  

 

   

 

 Szavazás eredménye 

 

#: 2281   Száma: 2007.05.15/24/0/ 

Ideje: 2007.máj..15 15:34 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 18 100.00 100.00 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 18 100.00 100.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 0   0.00 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Benkovits György Igen - 

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 - 

Szegő András Igen - 
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Tolonics Gyula Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Zakar Gergely Igen - 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képviselő-testület a következő rendelet-módosítást fogadta 

el:  

 

 

  

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

25/2007. (V.18.) Önk. sz. rendelete 

 

az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 9/2007. (II.20.) Önk. sz. rendelet 

módosításáról 

 

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 Önkormányzata 2007. évi 

költségvetéséről szóló 9/2007. (II.22.) Önk. sz. rendeletének (továbbiakban: R.)  

módosítására az alábbi rendeletet alkotja: 

 

1. § 
 

(1) Szentendre város 2006. évi költségvetésének 

bevételi főösszege  5 563 978 E Ft-ról 5 644 195 EFt főösszegre  

kiadási főösszege 5 563 978 E Ft-ról  5 644 195 EFt főösszegre változik 

 

(2) A R.1. számú melléklet – A működési és felhalmozási célú bevételi  és   kiadási 

előirányzatok bemutatása mérlegszerűen – helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép. 

 

 

 

 

2. § 

 

 

(1) A R. 2. számú melléklet – Költségvetési előirányzatok önállóan és részben önállóan 

gazdálkodó költségvetési szervenként, kiemelt előirányzatonként és létszámadatok -  helyébe 

jelen rendelet  2. számú melléklete lép. 

(2) A R. 3. számú melléklet – Felújítások -  helyébe jelen rendelet  3. számú melléklete lép. 

 (3) A R. 4. számú melléklet – Beruházások – helyébe jelen rendelet 4. számú melléklete lép. 

(4) A R. 5. számú melléklet – A Polgármesteri Hivatal költségvetése feladatonként – helyébe 

jelen rendelet 5.  számú melléklete lép. 

 (5) A R. 5/B. számú melléklet – Támogatás,  pénzeszköz  átadás – helyébe jelen  rendelet    

5/A  számú melléklete lép. 

 (6) A R. 5/D számú melléklet – Céltartalék – helyébe a rendelet 5/B számú  melléklete lép. 
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3.§ 

 

A 9.§-ának (4) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki: 

„d) A Képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb az Önkormányzat számára a 

költségvetési beszámoló Magyar Államkincstárhoz történő megküldésére meghatározott 

határidőig, december 31-i hatállyal dönthet a költségvetési rendeletének megfelelő 

módosításáról.” 

 

 

4.§ 

 

A 11.§ a következő (9) bekezdéssel egészül ki: 

„Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv saját hatáskörben végrehajtott előirányzat 

változtatásáról a jegyző előkészítésében a polgármester a Képviselő-testületet - annak 

beérkezését követő - 30 napon belül tájékoztatja. Negyedévenként, de legkésőbb az 

Önkormányzat számára a költségvetési beszámoló Magyar Államkincstárhoz történő 

megküldésére meghatározott határidőig, december 31-i hatállyal dönthet a költségvetési 

rendeletének megfelelő módosításáról.” 

 

 

 

5.§ 

 

(1) E rendelet a kihirdetés napjával lép hatályba 

(2) A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik. 

 

    

A rendelet excel táblái a jegyzőkönyv mellékleteként szerepelnek. 
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24/b)   Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 

költségvetését és zárszámadását bemutató mellékleteiről és azok tartalmáról 

szóló rendelet megalkotásához 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester      

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ismerteti az előterjesztést. Kérdés, hozzászólás nem lévén 

szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2282   Száma: 2007.05.15/24/0/ 

Ideje: 2007.máj..15 15:35 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 18 100.00 100.00 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 18 100.00 100.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 0   0.00 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Benkovits György Igen - 

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 - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Zakar Gergely Igen - 
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dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képviselő-testület a következő rendeletet alkotta:  

 

     

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

26/2007. (V.18.) Önk. sz. rendelete 

az Önkormányzat költségvetését és zárszámadását bemutató mellékletekről és azok 

tartalmáról 
 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi 

XXXVIII. törvény 116.§ és 118.§-a alapján  az önkormányzat költségvetésének 

előterjesztésekor, illetőleg a zárszámadáskor az önkormányzat összes bevételét, kiadását, 

finanszírozását és pénzeszközeinek változását bemutató tájékoztatására az alábbi rendeletet 

alkotja. 
 

 

1. § 
 

A képviselő-testület részére a költségvetés tárgyalásakor, illetve a zárszámadáskor 

tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni. 

1. Az önkormányzat összevont mérlegeit (tervezéskor az előzetes adatok, a 

zárszámadáskor a tényleges adatok alapján), melyek a Polgármesteri Hivatal és 

valamennyi önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézményének 

összes bevételét illetve azokból teljesített összes kiadását, finanszírozását és 

pénzeszközeinek változását tartalmazzák. Elkülönítetten kell bemutatni a kisebbségi 

önkormányzatok mérlegeit. 

2. Az Önkormányzat vagyonkimutatását (csak zárszámadáskor). 

3. A több éves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban, valamint 

összesítve. 

4. A közvetett támogatásokat (pl. adóelengedések, adókedvezmények) tartalmazó 

kimutatást. 
 

2. § 
 

Az Önkormányzat költségvetési rendeletének tájékoztató kimutatásait az 1. sz. melléklet 

tartalmazza. 
 

3. § 
 

Az Önkormányzat zárszámadási  rendeletének tájékoztató kimutatásait az 2. sz. melléklet 

tartalmazza. 
 

4. § 
 

A költségvetés és zárszámadás mellékleteinek számszaki adatait szöveges indokolással kell 

alátámasztani. A szöveges indokolás megegyezik a rendelet előterjesztésével.  
 

5. § 
 

(1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit első ízben az önkormányzat  

2008. évi költségvetésének összeállításánál, illetve  a  2007. évi zárszámadásnál kell  

alkalmazni. 
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(2) A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik. 
 

 

A rendelet excel táblái a jegyzőkönyv mellékleteként szerepelnek.  

 

 

 

25.  Előterjesztés Szentendre Pap-sziget kis Dunaág revitalizációjáról 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester           

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a  pap-szigeti kis Dunaág eliszaposodása az utóbbi években 

sok problémát okoz.  Megoldást jelenthet, ha a közelben lakó  vállalkozó kérelmének eleget 

téve alakítanak egy közös  Kht.-t a revitalizáció előkészítésére, hiszen pályázni non-profit 

szervezetek tudnak. A vállalkozó hajlandó a szükséges önrészt előteremteni és az 

engedélyeket beszerezni. Ebben az esetben  nem terheli  kiadás  az Önkormányzat 

költségvetését.   

 

 

Fülöp Zsolt képviselő:  kérdezi, hogy a Kht. alapításának költsége az Önkormányzatot 

terhelné?    

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: igen, a jelenlegi felállás szerint mintegy 3 M Ft lenne, de a 

Gazdasági Törvény  tervezett módosítása során ez az összeg lejjebb  csökken.     

  

Fülöp Zsolt képviselő: javasolja, hogy  az önrész helyét jelöljék meg a költségvetésben. 

 

Kun Csaba alpolgármester:  a  pályázat most kerül kiírásra, mely lehetőséget ad arra, hogy 

95%-os állami támogatás mellett 5% önrésszel végrehajtható legyen a revitalizáció.   

 

Kiss Károly képviselő: ha kihagyják ezt a kínálkozó lehetőséget, belátható időn belül erre a 

feladatra a  városnak nem lesz pénze.   

 

Fülöp Zsolt képviselő:  kérdezi, hogy a  cégalapításhoz szükséges  3 M Ft előteremtésére 

milyen lehetőségek  adottak, valamint mi  lesz a sorsa a kikerülő iszapnak?  

 

Radványi G. Levente képviselő: a bizottsági üléseken szó került arról, hogy a meder kotrása 

csak részmegoldást  jelent, további lépésekre van még szükség. Részéről támogatja  a javaslat 

elfogadását.  

 

 

Hidegkuti Gergely képviselő:   értesülései szerint a főmeder rehabilitációjára   is  hamarosan 

sor kerül. Kérdezi, hogy helytálló-e az információ,  és milyen összefüggésben van ez a pap-

szigeti  revitalizációval?   

 

A feltett kérdésekre  Kondacs Krisztián környezetvédelmi referens és Kun Csaba 

alpolgármester válaszol.  

 

 

Kiss Károly képviselő:  a kikerülő iszap elhelyezésének költségcsökkentésére tesz  
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felajánlást: a horgászok előteremtik a szükséges 50-100.000 Ft-ot.     

 

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

határozati javaslatot.    

 

 Szavazás eredménye 

 

#: 2283   Száma: 2007.05.15/25/0/ 

Ideje: 2007.máj..15 15:44 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 18 100.00 100.00 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 18 100.00 100.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 0   0.00 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Benkovits György Igen - 

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 - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Zakar Gergely Igen - 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:  a Képviselő-testület a következő határozatot hozza:    
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Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

161/2007. (V.15.) Kt. sz. határozata: 

 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

 

1. a Szentendre, Pap-szigeti kis Dunaág eliszaposodásának megszüntetése érdekében kifejezi 

szándékát, hogy amennyiben pályázati lehetőség nyílik a terület revitalizációjára, úgy 

együttműködésre törekszik az érintett személyekkel, szervezetekkel a sikeres pályázás 

érdekében.  

 

2. Az előkészítés és a pályázati önrész költségeit az önkormányzat 2007. évi költségvetési 

rendelete nem tartalmazza, ezért ezen összegek kifizetése külső forrás bevonásával történhet 

meg. 

Felelős:     Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

26. Előterjesztés  a közterület-használat rendjéről szóló 13/2005. (IV. 15.) Önk. sz. 

rendelet módosításáról 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester  
 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ismerteti az  előterjesztést. 

 

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

támogatta a közterület-használat szabályozásának módosítást. Kérdezi, hogy az ülésen tett 

módosító javaslatok   bekerültek-e a kiosztott  rendelet-módosításba?  

Jelzi, hogy a majdan  felállítandó ad-hoc bizottság  zsűriző munkájában  nem tud részt venni.    

 

Hidegkuti Gergely képviselő: képviselő-társához hasonlóan kérdezi,  hogy a 

Városüzemeltetési, Környezet- és Műemlékvédelmi  Bizottság által megfogalmazott  

javaslatok  bedolgozásra kerültek-e az előttük levő  rendelet-módosításba?   

 

dr. Dragon Pál képviselő:  a  Jogi, Igazgatási és Ügyrendi Bizottság  támogatta a rendelet 

módosítását.  

 

Kiss Károly képviselő: jelzi, hogy a közterület-használat díjtételei közt nem találja az 

árubemutatóra vonatkozó felsorolást.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a   keresett adatok a rendelet 1. számú  mellékletében 

találhatók.   

 

Tolonics Gyula képviselő:   mivel több alkalom  is adódott a vállalkozókkal való 

egyeztetésre, az előttük fekvő anyag konszenzus alapján készült.     Remélhetőleg   ez azt is 

jelenti, hogy a rendelet-módosítás  elfogadásra kerül a mai ülésen.  

 

Valentin Sándor kereskedő: ismerteti az általa képviselt kereskedők  véleményét.  Úgy véli, 

sikerült olyan   egyezséget  kötni, mely mindkét fél ( az Önkormányzat és a kereskedői szféra) 
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érdekeit megfelelően tükrözi.  A  megállapított szorzók kedvezőek,  a  tárgyalások  szerint 

alakultak. Köszöni a bizottságok és a képviselők segítségét.  

    

dr. Dietz Ferenc polgármester:  a hozzászólásokat figyelembe véve javasolja, hogy az 

egységes szerkezetben levő  rendelet  §-it  egyenként vegyék sorra, a   módosításokat   külön 

kiemelve.  Egyetértés  esetén nem szükséges szavazni a módosításokról.   

A  2. § (2) bekezdés, mely  jogszabályi  előírás miatt került  módosításra: 

2. § (2) Építési engedélyhez kötött közterület-használat esetében közterület-

használati megállapodás az abban meghatározott feltételekkel köthető, mely az 

első fokú építéshatóság engedélyező határozatnak jogerőre emelkedése napján 

léphet legkorábban hatályba. 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:   befogadja a javaslatot.     

A  2. § (4) bekezdés e) pontja:  

e) árusító pavilon felállítására – a külön erre a célra, képviselő-testület 

által meghirdetett területeket és időtartamokat kivéve, valamint városi 

rendezvény tartása esetén; 

 

Szegő András képviselő: emlékezete szerint  az  ülésen szóba került, hogy a pavilon  

definíciója bekerül az értelmező rendelkezésbe.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: egyetért a javaslattal, kéri definiálni.   

A  2. § (4) bekezdése a belvárosban kipakolásra nem használható közterületeket sorolja fel.  

Ennek a bekezdésnek a g) pontja:  

g) Fő téren lépcsőre történő kirakodással, vagy mozgatható állvány, regálé 

kihelyezésével történő árubemutatásra, megállító-tábla elhelyezésére – a városi 

rendezvények kivételével  

  

Fülöp Zsolt képviselő:  értelmezése szerint ajtóra-ablakra  ki  lehet pakolni az árut.    

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ismétli, a bekezdés azokat a területeket sorolja fel, ahová 

nem lehet kipakolni az árut.  A Fő téren lépcsőn, regálén,  állványon  nem lehet árubemutatás, 

kivételt képez ha városi rendezvényre kerül sor.  

 

Fülöp Zsolt képviselő:  de ajtóra-ablakra  lehet árut pakolni? - kérdezi ismételten.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: jelen értelmezés  szerint ajtóra és ablakra lehet.   

 

Fülöp Zsolt képviselő:  véleménye szerint  ez nem jó döntés. Az eredeti helyzetet tartja  

elfogadhatónak, hogy a Fő téren ne  lehessen kipakolni sehova. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: javasolja,  vizsgálják felül a  javaslatot. 

 

Hidegkuti Gergely képviselő: véleménye szerint nem csak a  kereskedők számára  előnyös 

szempontok alapján kell dönteniük,  elsődlegesen azt a tényt kell figyelembe kell venniük, 

hogy  a Fő térnek műemléki  jellege van. Javasolja, hogy  a tárgyalás végén térjenek vissza 

erre a kérdésre.  
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dr. Dietz Ferenc polgármester: elfogadja  a javaslatot.  

 

Valentin Sándor kereskedő:  mindamellett, hogy a Fő tér műemléki jellegével ő maga is 

tisztában van,  úgy véli, az esélyegyenlőség érdekében a Fő téren lévő üzleteknek is szükséges 

a figyelemfelkeltés, az úgynevezett „megállító tábla”  kihelyezése.  

 

Lanczky   Csaba  kereskedő:  javasolja, hogy az üzleten lévő ajtó-ablak méret erejéig  

biztosítva legyen a  kipakolás,   a bemutatásra szánt  áru kirakása.  A  tárgyalások során a 

pontos méretet 4 m2-ben szabták meg, mely az ablakszárnyat is magában foglalja. A  

műemléki jelleg megőrzésével egyetértenek ők is, azt a törekvést támogatják.  

Kompromisszumos megoldást jelent a javaslat, hogy az ajtó és ablak méretéig 4 m2-ben 

kipakolhassanak.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:  javaslata szerint térjenek vissza erre a kérdéskörre a  

napirendi pont tárgyalása végén.  

Következik  a 2.§ (10) bekezdése, mely törlésre került.  Hozzászólás nem lévén ezt befogadja.  

A 2. §  (11) bekezdés c) és d) pontjainak módosítása. 

c)  Tilos a Szentendre Város Önkormányzat tulajdonában álló közterületeken 

engedély nélkül másokat zavaró módon különböző szolgáltatásokat nyújtani, 

árusítani, osztogatni (pl.: piros lámpánál történő autóablak-tisztítás, 

hírlapárusítás, szórólaposztás, ajándéktárgyak árusítása stb.) 

d)  Tilos Szentendre Város Önkormányzat tulajdonában álló közterületeken 6 óra 

és 22 óra között kolduló, kéregető tevékenységet folytatni. 

  

Zakar Gergely képviselő:  javaslata szerint a  koldulásra, kéregetésre vonatkozó  részt, mely 

a 2. §. (11) bekezdés d) pontját  jelenti,  vegyék ki  a rendeletből. A megoldással  azért nem 

ért egyet, mert a tevékenység kezelése  nem tartozik az Önkormányzat feladatai közé, továbbá 

a megfogalmazásban található időpont  megjelenítése sem  célszerű.     

  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: javasolja, hogy a  Szociális, Egészségügyi és Sport  

Bizottság  vizsgálja meg a  koldulással kapcsolatos helyzetet, meghallgatva Zakar  Gergely 

képviselő úr erre vonatkozó javaslatait. A bizottság döntéséig  maradjon az eredeti 

megfogalmazás szerinti  forma. 

A döntéssel Zakar Gergely képviselő úr  egyetért.  

 

Fülöp Zsolt képviselő:  felhívja a figyelmet, hogy intézkedni csak szabályozás alapján lehet. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:  következőik a  3. § (1) bekezdés i) pontja:  

kerthelyiség vagy vendéglátó terasz és berendezés kihelyezésének céljára, üzleti szállítás, 

vagy kirakodás alkalmával göngyölegek elhelyezésére, árukirakodásra; 

Majd a 3. §.  (1) bekezdés  m) pontja:  

a forgalomból ideiglenes jelleggel kivont, valamint az érvényes hatósági engedéllyel 

vagy jelzéssel nem rendelkező járműveknek közterületen történő, a közúti közlekedés 

szabályairól szóló 1/1975. (II.5.) KPM-BM együttes rendelet (továbbiakban: KRESZ) 

59. § (3) bekezdésében meghatározott időtartamot meghaladó időtartamú tárolására; 

Észrevétel nem érkezett a javaslatokhoz.  
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A 3. § (3) bekezdése  

(3) Amennyiben a kereskedő az üzletet tartalmazó épületnek (építménynek), az üzlet 

bejáratával érintkező közterületet kívánja használni 

 a) ajtószárnyon, ablakszárnyon, azokra szerelt zsalun, rácson, lépcsőn történő 

árubemutatás esetén az összesen 4 m2-t meghaladó felületű, de az ajtónyílás(ok) és 

ablaknyílás(ok) összfelületét meg nem haladó árubemutatás 

 b) mozgatható állvánnyal, regáléval történő árubemutatás esetén a 16. § 5. pontjában 

meghatározott méretek bármelyik paraméterének túllépése esetén, vagy az attól 

eltérő speciális formájú eszköz kihelyezése esetén 

 c) Fő téren történő árubemutatás esetén 

csak a 187/2006. (VII. 25.) Kt. sz. határozattal létrehozott Szentendrei Művészeti 

és Műemlékvédelmi Tanács előzetes véleménye alapján a Pénzügyi, Költségvetési, 

Vagyongazdálkodási és EU Bizottság, a Kulturális Oktatási és Kisebbségi 

Bizottság, a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elnöke, vagy annak akadályoztatása 

esetén az általuk delegált tag, az Alpolgármester valamint az Ipartestületek 

Országos Szövetsége Szentendrei Szervezete által delegált 1 fő (továbbiakban: ad 

hoc bizottság) által zsűrizett, árubemutatásra alkalmas mozgatható állványokat 

(regálékat) használhatja, a közterület-használati megállapodásban kijelölt helyre 

helyezve ki azokat. 

 A bizottság akkor határozatképes, ha legalább 3 tagja jelen van. Amennyiben 

határozatképtelenség miatt az ad hoc bizottság nem hozhat döntést, és ennek 

következtében a zsűrizési eljárás egyszer meghiúsult, úgy a bizottsági tagok 

szavazata elektronikus úton is megszerezhető. 

 

Hidegkuti Gergely képviselő:   a c) ponthoz tartozó észrevétele, hogy   az előbbi 

bekezdéseknél  említett  Fő téri kereskedőket érintő „ajtó-ablak” részre történő kipakolás 

szabályozását   ebbe a c) pontba fogalmazzák be és ezt  is előzze meg  zsűrizés.   Amennyiben 

az a  céljuk, hogy engedélyezzék az  ajtóra való kipakolást, akkor  ezzel elejét lehet venni a 

félreértéseknek.   

 

dr.  Lőrincz Andrea  vagyongazdálkodási  csoportvezető: szándékaik szerint ez  a cél.  

A  megállapodás szerint a Fő téren minden árubemutatás „zsűriköteles”. A Fő téren nem lehet 

kitenni regálét, az a rész kihúzásra kerül. A  Fő téren zsűrizni kell, valamint  kizárólag ajtó és 

ablaknyílásra lehet kihelyezni az árukat. 

 
dr. Dietz Ferenc polgármester:  köszöni az észrevételt, a c) pontba bekerül  az ajtó és  

ablakszárnyon   engedélyezett  árubemutatás.   

A  3. § következő bekezdése  szintén az ad-hoc bizottságra vonatkozóan tesz javaslatot:   

 (4) Közterületre kizárólag az ad hoc bizottság által a (3) bekezdés szerint 

jóváhagyott termékek helyezhetők ki.  

Ugyanezen §  (7) bekezdésében szereplő módosításhoz sem érkezett  észrevétel. 

 (7)  A közterület-használati megállapodás határozott időre, de maximum egy évre 

köthető, kivéve, pályázat esetén, ha a pályázati kiírás ennél hosszabb időtartamot 

tartalmaz. 

A 6. § (5) bekezdése szintén egyértelmű:    
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 (5)  Belvárosban árusításra, és árubemutatásra csak az ad hoc bizottság által a 3. § 

(3)-(4) bekezdéseiben foglaltak alapján jóváhagyott termékekre a határozatban 

meghatározott helyen, formában köthető közterület-használati megállapodás. 

Következik a 7. § (4) bekezdése:  

(4) Az engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell: 

a) A kérelmező nevét és lakó-, szék-, és/vagy telephelyének címét. 

b) A közterület-használat célját és időtartamát. 

c) A közterület-használat helyének, módjának és mértékének pontos 

meghatározását és helyszínrajzát.  

d) Vendéglátást kiegészítő berendezések kihelyezése iránti kérelem esetén a 

berendezés 1:20 méretarányú fotóját.  

e) A közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirat (pl. 

iparjogosítvány, működési engedély, vállalkozói igazolvány stb.) számát. 

A 8. § (1) bekezdésében pontosítás  történt:  

(1)  A közterület-használati megállapodás iránt előterjesztett kérelmek elbírálásánál 

figyelembe kell venni a városrendezési, műemlékvédelmi, városképi, esztétikai, 

közegészségügyi és közlekedésrendészeti, valamint közrendi, közbiztonsági, 

köznyugalmi szempontokat, illetőleg előírásokat.  

Következő módosítás a 8. § (2) bekezdésének b), c), d), e), h) és i)  pontjait érinti:   

8. § (2) 

b) Kerthelyiség vagy vendéglátó terasz esetén a közterület-használati megállapodást 

úgy kell megkötni, hogy a járda, egyirányú forgalmú, vagy a forgalom elől elzárt 

területen minimum 3 m, kétirányú forgalom esetén minimum 5,5 m széles 

közlekedési sáv szabadon maradjon. 

c) Árubemutatásra nem használhatók az épület homlokzata, kerítéselemei kivéve 

az ajtószárnyra helyezett kirakatszekrényt, és az építéshatósági engedély 

alapján létesített kirakatszekrényt. A nyílászárók és a nyílászárók rácsainak 

igénybevételével történő árubemutatás esetén, a kirakodás mértéke nem 

haladhatja meg a az ajtónyílás(ok) és ablaknyílások(ok) összfelületét, és a 

közterületből elfoglalt mértéke nem haladhatja meg az ajtó,vagy 

ablakszárnytól, rácstól, zsalutól számított 20 cm-t  

d) A kereskedők árubemutatás céljából üzlethelyiségenként csak egy jogcímen 

köthetnek közterület-használati megállapodást: vagy az üzletet tartalmazó épület 

homlokzatán található ajtóra, vagy az üzlet elé kihelyezett mozgatható állványra. 

Előtető nem  nyúlhat több, mint 1 m-re a közterületbe. 

e) Mozgatható állvány, regálé kihelyezése esetén, ha azt az épület homlokzatától 

számítva 1 m-es sávon belülre helyezik ki. 

h) A Rendelet 3. § (1) bekezdés i) pontjában meghatározott kerthelyiségben vagy 

vendéglátó teraszon vendéglátást kiegészítő berendezésekre közterület-használati 

megállapodás (pl. hűtőpult, sörpult, fagylaltgép, grillsütő stb.) csak a Főépítész 

előzetes véleménye alapján köthető. 

i)  Rendelet 3. § (1) bekezdés i) pontjában meghatározott kerthelyiséget vagy 

vendéglátó teraszt kialakítani, vagy azt megváltoztatni csak a Tervtanács 

véleményezése után lehet. 

 

dr.  Lőrincz Andrea  vagyongazdálkodási  csoportvezető: a  c) pontban  a pontos szöveg: 
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„A nyílászárók és a nyílászárók  zsaluinak, rácsainak  igénybevétele…” 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:   a  c) pontra vonatkozó kiegészítést befogadja, a további 

pontokhoz nem érkezett észrevétel.  

A   következőkben ismételten pontosítások következnek:  

(3) a 8.§ (3) és (4) bekezdése:  A közterület-használati megállapodásnak, helyszínrajzon 

pontosan megjelölve, vagy egyéb más módon egyértelműen körülírva kell 

meghatározni az engedéllyel használható közterületet. 

 

(4)  Árubemutatás céljára a 2. § (10) bekezdésében foglaltak egyidejű alkalmazása mellett 

ajtószárnyon, ablakszárnyon, azokra szerelt zsalun, rácson, lépcsőn történő 

árubemutatás esetén az ajtónyílás(ok) és ablaknyílás(ok) összfelületét meg nem haladó 

árubemutatás; mozgatható állvány, regálé kihelyezése esetén legfeljebb 3 m2-es területre 

köthető közterület-használati megállapodás. Ajtószárnyra helyezett kirakatszekrény 

esetén annak felülete, míg mozgatható állvány regálé esetén annak alapterülete adja 

meg a közterület-használat mértékét. Minden megkezdett m2 teljes m2-nek számítandó a 

díjfizetés, és a megállapodás szempontjából. 

 
Kun Csaba alpolgármester: kérdezi, hogy a (4) bekezdésben 3 m2  szerepel, míg emlékezete 

szerint  4 m2-ről volt szó.  

 

dr.  Reinhoffer Katalin vagyongazdálkodási ügyintéző válaszol a kérdésre:   a 3 m2   a 

regálékra vonatkozik.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:   a 9. § (2) bekezdése az árubemutatásra vonatkozó részt 

tartalmazza:  

Árubemutatás esetén megadott havi részletfizetés esetén az első hónap elteltét követően a 

közterület-használati megállapodás csak a további befizetéseket igazoló csekkszelvény(ek) 

bemutatásával együtt érvényes.  
 

dr.  Lőrincz Andrea  vagyongazdálkodási  csoportvezető:  az egyeztető tárgyalásokon 

árubemutatás hangzott el, de célszerű volna  fontolóra venni, hogy a vendéglátó-egységekre is 

kiterjedjen-e a részletfizetés lehetősége? 

 

Fülöp Zsolt képviselő: amennyiben kedvezményt biztosítanak a kereskedőknek, akkor a 

vendéglátósok részére is  biztosítani kell ugyanezt a lehetőséget.    

 

Benkovits György  képviselő:   hasonló  véleményt  fogalmaz meg, a  vendéglátó egységek 

hozzátartoznak a turizmushoz.   

 

Radványi G. Levente  képviselő:  javasolja kivenni a szövegből a  „részlet”  kifejezést,  

(Árubemutatás esetén megadott havi részletfizetés esetén…)  és  értelemszerűen maradjon   a 

havi fizetés esetén  megfogalmazás. Eszerint  aki havonta fizet,  az  a havi tarifát fizeti, aki 

pedig  egy összegben fizet, az kapja meg a   kedvezményeket.  

 

dr.  Lőrincz Andrea  vagyongazdálkodási  csoportvezető:  a havi befizetés lehetősége 

eddig is adott volt a kereskedőknek. A megfogalmazás során azt kívánták érvényesíteni, hogy   

egy éves időtartamra vonatkozó szerződéskötés esetén  a kereskedő választhatja  a 

részletfizetés lehetőségét.  
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Kun Csaba alpolgármester:  a kedvezmények az 1. számú mellékletben kerültek 

felsorolásra. Véleménye szerint ezt a lehetőséget ki lehet terjeszteni az árubemutatásra is, 

azzal a különbséggel, hogy időszakra kötött megállapodás esetén.    

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:  javasolja, alaposan gondolják végig a felmerült problémát, 

és következetesen vizsgálják meg  mindkét fél érdekeit.   

  

Lanczky   Csaba  kereskedő:  a kereskedőket képviselve az előzetes tárgyalások során  

alkotott véleményt tartja fenn, amely  az Önkormányzatnak is megfelelt és nekik is 

elfogadható.  A havi részletfizetés lehetőségét kérik megtartani,   a megállapodott díjakon 

pedig  ne változtassanak.  

Javasolja, egy évre kössenek megállapodást, annak a kereskedőnek pedig, aki  időközben 

megszünteti a vállalkozást, a működésnek megfelelően  alakul a díjfizetési kötelezettsége.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a kereskedők részéről érkezett javaslatok átvezetésre  

kerültek az átdolgozott  rendelet-tervezeten.   

 

Kun Csaba alpolgármester:  a   beépítésre került összeg a normál havi  fizetési összeg, erről 

volt szó az előzetes egyeztetéseken.    

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:  nem szabad figyelmen kívül hagyni azt sem, hogy az 

Önkormányzatnak ebben az időszakban, a turisztikai szezon kezdetén aránylag több kiadása 

van, mint átlag más időszakban.  Meg kell kezdeni a kátyúzást, a virágok kiültetését, 

miközben kevés a  bevétel.  

 

Radványi G. Levente képviselő: ismételten az anyag előkészítetlensége miatt tartanak  a 

szükségesnél hosszabb vitát.  Ismételten ad-hoc kényszerülnek dönteni egy   fontos ügyben, és 

nem tudnak kellően tájékozódni azt megelőzően.   

Nevezzék havidíj-fizetésnek a közterület-használati díj befizetését,  mert a kereskedő nem egy 

összeg részletét fizeti ki az Önkormányzatnak,  hanem a  megállapított havidíjat.   

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:  amennyiben  ügyrendi javaslatnak tekintendő a hozzászólás,  

és megszavazásra kerül,  akkor a   jövő héten  rendkívüli ülést kell tartani.  

 

Radványi G. Levente képviselő:  ügyrendi javaslata, fejezzék be a napirend pont tárgyalását.   

 

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

  

Szavazás eredménye 

 

#: 2284   Száma: 2007.05.15/26/0/ 

Ideje: 2007.máj..15 16:38 

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
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Igen 6 46.16 33.33 

Nem 2 15.38 11.11 

Tartózkodik 5 38.46 27.78 

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 - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Trenka István Igen - 

Dicső Zoltán Nem - 

Tolonics Gyula Nem - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Tart. - 

Horváth Győző SzEB elnök Tart. - 

Kun Csaba alpolgármester Tart. - 

dr. Pázmány Annamária Tart. - 

Szegő András Tart. - 

Hajdu Gábor Távol - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Távol - 

Kiss Károly Távol - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Távol - 

Zakar Gergely Távol - 

 

     

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

napirendi pont tárgyalását.  

 

Szegő András képviselő: kérdése ha valaki  elmarad a fizetéssel, hogyan  lesz behajtva a 

tartozása?  A részletfizetésre vonatkozó javaslatot nem támogatja.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a közterület felügyelet  bírságol  ebben az  esetben.  

 

Kun Csaba alpolgármester: ismétli, félreértés adódott, mert nincs  szó részletfizetésről, 

havidíjat fizetnek a kereskedők. Amennyiben nem fizet valamely vállalkozó, akkor 

felmondják a szerződését.  Kemény  tárgyalások  eredménye   az elkészült anyag. Sok kérést 

utasított el  ő maga is, amelyekkel nem értett egyet.   

 

Trenka István képviselő: a vitában ő maga sem partner, a megállapodás alapján tudja 

támogatni az előterjesztést.  Meg kell állapodni, mindenkinek ez a közös érdeke.   

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:  egyetért, következik a  10. § (2)  bekezdés, mely a regálék 

méretére vonatkozik:  

Árubemutatásra kihelyezett mozgatható állvány a rá kihelyezett termékkel együtt nem lehet 

nagyobb 100/100/180 cm-es vagy 50/200/180 cm-es méretnél (mélység, szélesség, 

magasság), és az általa elfoglalt közterület a fizetendő díj szempontjából 1 m2-nek 
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tekintendő.  

Nem érkezett észrevétel a módosításhoz. Következik a 10. § (5), (6) és  (7) bekezdése, 

melyekhez szintén nem érkezett hozzászólás.  

(5)     A közterület-használati díjat az annak összegéről és a közterület-használat 

feltételeiről szóló megállapodás aláírása után egy összegben köteles kiegyenlíteni a 

kérelmező, kivéve az árubemutatás bármely esetét, ebben az esetben havi 

részletfizetés kérhető, amennyiben a közterület-használó az első alkalommal az 

igénylés időpontjától számított következő év január 31-ig, ezt követően tárgyév 

február 1-től következő év január 31-ig terjedő időtartamra (azaz 12 hónapra) köt 

megállapodást. Részletfizetés igénylése esetén. A rendelet 1. sz. mellékletében 

meghatározott *-gal jelölt fizetési kedvezmény nem alkalmazható. 

A megállapodás csak a közterület-használati díj teljes összegének megfizetése, 

árubemutatás esetén az első havi részlet megfizetése után adható ki. A befizetés 

tényét az arra jogosultak felhívására a kérelmező tartozik igazolni (befizetési lap 

felmutatásával). 

(6) A kérelmező a közterület-használati díjat a közterület tényleges használatra tekintet 

nélkül köteles fizetni. A közterület-használati díj vagy annak időarányos része a 

ténylegesen nem használt időszakokra nézve nem jár vissza. 

(7) A Polgármester a közterület-használati díj mértékét csökkentheti vagy 

elengedheti egyedi mérlegelése alapján a város kulturális és gazdasági 

kapcsolatainak fejlődését elősegítő programokhoz szorosan kapcsolódó 

közterület-használat esetén. 

 

Ugyancsak  nem érkezett észrevétel a  11. §-t érintő módosító javaslatokhoz, melyek a 

következők:   

a) fák és zöldterületek védelmét szolgáló berendezések elhelyezése, 

fennmaradása, edényes élődísznövény elhelyezése, amennyiben az nem az 

Önkormányzat megbízásából történik, 

b) A városhoz kapcsolódó ünnepi és egyéb kulturális vagy sportprogramok 

rendezvényeivel összefüggő közterület-használat. 

c) nemzetiségek, testvérvárosok kultúráját hirdető csoportok, illetve azok tagjai, 

a város kulturális életéhez illeszkedő programok esetén. 

 

 

Fülöp Zsolt  képviselő:  módosító indítványa:  a 12. § (2) bekezdésében  a  "felmondja" 

kifejezést javasolja használni a felmondhatja helyett:  

(1) A polgármester a közterület-használati megállapodást azonnali hatállyal felmondja, ha: 

a) a használó a közterületet nem a megállapodásban engedélyezett célra és módon 

használja, 

b) a közterület használója a zajrendeletben foglaltakat egy éven belül második 

alkalommal is megszegi. 

A (3) bekezdésben szerepel, hogy a szabály megszegését követő év végéig nem kaphat 

közterület-foglalási engedélyt a kereskedő.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:  a javaslatot befogadja.  

A 14. § a gépkocsikra vonatkozó értelmező rendelkezéseket tartalmazza.  Kérdés, hozzászólás 

nem  lévén, az értelmező rendelkezések következnek, mely a rendelet 16. §-a.   
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dr.  Lőrincz Andrea  vagyongazdálkodási  csoportvezető:  az árusító  pavilon értelmezése 

kerül be:  

Pavilon:  vendéglátó, vagy  kereskedelmi célt szolgáló, ideiglenes, a talajhoz  tartósan nem 

rögzített építmény.  

 

Radványi G. Levente képviselő: a közterület definiálása  megtörtént a 16. §  1. pontjában, 

véleménye szerint a  szóhasználatot vegyék ki a kerthelyiség és a  vendéglátó terasz 

meghatározásánál.  

1. Közterület: A közhasználatra szolgáló, minden olyan állami, vagy Szentendre 

Város Önkormányzata tulajdonában álló terület, melyet rendeltetésének megfelelően 

bárki használhat, ideértve a közterületnek közútként, vagy közparkolóként szolgáló 

részeit.  

2. Homlokzat: Az építménynek a terepcsatlakozás felől látható része 

3. Ajtó, ajtószárny: Építmények falán a vásárlók részére gyalogos bejutást lehetővé tevő 

nyílás, illetve annak elzárására való nyitható, csukható fa, fém stb. szerkezet, szárny.  

4. Kirakat: Üzletnek az áru bemutatására szolgáló, rendszerint az utcára néző része, vagy 

ablakmélyedése. 

5. Mozgatható állvány, regálé: Olyan mozgatható, árubemutatásra szolgáló eszköz (vitrin, 

szabadpolc, próbababa, festőállvány stb.), melynek mérete a rá helyezett termékekkel 

együtt nem haladhatja meg a 100/100/180 cm-es, vagy az 50/200/180 cm-es (mélység, 

szélesség, magasság) nagyságot. 

6. Kerthelyiség: vendéglátó egységhez ideiglenes jelleggel tartozó közterületen elkerített 

fedett vagy fedetlen nyitott terület, kiszolgáló hely. 

7. Vendéglátó terasz: vendéglátó egységnek a szabadban közterületen kijelölt vagy 

elhatárolt, deszkából készült alacsony emelvényen (dobogón) elhelyezett fedett vagy 

fedetlen kiszolgáló helye. 

8. Fedett: a kerthelyiség vagy a vendéglátó terasz fedettnek minősül, ha az ezen célokra 

használt közterület felett fix, talajhoz, dobogóhoz vagy homlokzathoz tartósan rögzített 

építmény vagy szerkezet létesül rajta. 

9. Üzemképtelen jármű: hatósági engedéllyel és jelzéssel nem rendelkező olyan jármű, 

amely egyébként a közúti forgalomban csak ilyen engedéllyel és jelzéssel vehet részt, vagy 

baleset folytán megsérült és elhagyott, vagy műszaki állapotánál fogva a közúti 

közlekedésben részvételre szemmel láthatóan alkalmatlan (hiányos, roncs, sérült stb.) 

jármű. 

10. Fő tér : A Szentendre, 2324. hrsz-ú ingatlan, a Ferenczy Múzeumtól a Péter-Pál utcáig 

határolt terület, a rendelet mellékletét képező térképen bejelölt módon. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:  befogadja  a javaslatot.  

 

Magyar Judit képviselő: a mellékletek   tartalmazzák  a  közterület-használati díjakat. 

Javasolja, hogy  a   4 m2-en felüli terület díját  magasabb összegben állapítsák meg.  

Ötödik m2    10 ezer Ft/ m2,   hatodik  m2   15 ezer Ft/ m2,   és a hetedik m2     20ezer Ft/ m2,   

havonta.  

dr. Dietz Ferenc polgármester:  befogadja  a javaslatot.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: javasolja, hogy az árubemutatásra vonatkozó  díj egy összegben 
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kerüljön befizetésre.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: befogadja  a javaslatot.  Az árubemutatásra  ne legyen 

részletfizetési lehetőség.  

 

Valentin Sándor kereskedő: kérése, hogy maradjon a havidíjas befizetés.  Ha egy összegben 

kell befizetni a díjat, kapjanak rá kedvezményt.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: ha üzemi költségként tervezik be a kereskedők a  közterület-

használati díj  befizetését, akkor előre lehet tervezni a kiadást. Véleménye szerint  az 

egyösszegű befizetés sem irreális.  

 

Kun Csaba alpolgármester: köztes megoldást javasol a kereskedők részére:  negyedévente 

előre történjen a közterület-használati díj  befizetése.  További kedvezményt nem tudnak adni 

a kereskedőknek, hiszen számukra így lett kikalkulálva a díj. Ezzel szemben a  vendéglátósok 

helyzete más, mert  a nekik megállapított összeg  egy úgynevezett  „felbruttósított”  összeg, 

amiből tudnak  adni kedvezményt.  

   

dr.  Lőrincz Andrea  vagyongazdálkodási  csoportvezető:  jelen rendelet  szerint a *-gal 

jelzett  kategóriáknál van kedvezmény. Abban szerepel az árubemutató is.  Ha valaki 12 

hónapot előre fizet a felsoroltak esetében, akkor megilleti a kedvezmény.    

Javasolja a kereskedőknek, számolják ki, hogy melyik változat esetén járnak jobban.  

Példaként említi: ha  a kereskedő 12 hónapra  köt szerződést havidíj  megállapítással, akkor 

mennyit kell fizetnie, és mennyit kell fizetnie abban az estben, ha  10 hónapban egy 

összegben előre vállalja a díjfizetést.   

 

Magyar Judit  képviselő: véleménye szerint lehetőséget kell adni a kereskedőknek arra, 

hogy kiválaszthassák a nekik  legmegfelelőbb változatot.   Ha megmarad az a lehetőség, hogy 

egyösszegű kifizetés esetén  magas kedvezményt kap, nyilván többen is ezt fogják választani, 

hiszen ebben az esetén majd a felét elengedik az összegnek.  

 

Kun Csaba alpolgármester:   úgy véli   dr.  Lőrincz Andrea értelmezése a régebbi 

változatra vonatkozik,  a mostani  tervezet 10. § (5) pontja szerint a  következőket kell 

értelmezni:  

 A rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott *-gal jelölt fizetési kedvezmény nem 

alkalmazható. 

Kiegészítené azzal  a megjegyzéssel, hogy negyedéves előre fizetés  esetén.  

 

Hidegkuti Gergely képviselő:  hozzávetőlegesen   100.000  Ft körüli összegről van szó.  Úgy 

véli,  ezzel  az összeggel   lehet  számolni.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: visszavonja  a javaslatát,  elvesztette  a fonalat. Nem tudja követni, 

hogy hol tartanak.   

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:  Magyar Judit  módosító   indítványait befogadta. 

Visszatérnek  az első §-ban  félbehagyottakra, a  Fő téren történő kipakolás és  mozgatható 

állványokra,  de  ebben az esetben   okafogyottá vált.  

Úgy tűnik, maradt a feketével  jelölt szöveg,  senki nem kért  külön szavazást.  

Egyben bocsátja szavazásra a rendelet-módosítást.  
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Szavazás eredménye 

 

#: 2285   Száma: 2007.05.15/26/0/ 

Ideje: 2007.máj..15 16:58 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 15 88.24 83.32 

Nem 1 5.88 5.56 

Tartózkodik 1 5.88 5.56 

Szavazott 17 100.00 94.44 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   5.56 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

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 - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Szegő András Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Zakar Gergely Igen - 

Tolonics Gyula Nem - 

Radványi G. Levente Tart. - 

Dicső Zoltán Távol - 

dr. Dietz Ferenc polgármester:   megállapítja, hogy a Képviselő-testület elfogadta a  

rendelet módosítását.  

     

Dicső Zoltán képviselő jelzi, technikai probléma adódott a szavazógépén.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Képviselő Úr kérésére ismételten szavazásra bocsátja a 

rendelet-módosítást.  

 

Szavazás eredménye 
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#: 2286   Száma: 2007.05.15/26/0/ 

Ideje: 2007.máj..15 16:59 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elfogadva 

Minősített szavazás 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 16 94.12 88.88 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 1 5.88 5.56 

Szavazott 17 100.00 94.44 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   5.56 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Benkovits György Igen - 

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 - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Zakar Gergely Igen - 

Radványi G. Levente Tart. - 

Kiss Károly Távol - 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képviselő-testület a rendelet-módosítást elfogadta.       

 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

27/2007. (V. 30.) Önk. sz. rendelete 

 

közterület-használat rendjének szabályozásáról szóló 13/2005. (IV. 15.) Önk. sz. rendelet 

módosításáról 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, 

többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében 

eljárva a közterület-használat rendjéről szóló 13/2005. (IV. 15.) Önk. sz. rendelet (a 

továbbiakban R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja. 
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1. § 

(1) A R. 2. § (2) bekezdését az alábbira módosítja: 

(1) Építési engedélyhez kötött közterület-használat esetében közterület-használati 

megállapodás az abban meghatározott feltételekkel köthető, mely az első fokú 

építéshatóság engedélyező határozatnak jogerőre emelkedése napján léphet 

legkorábban hatályba. 

 

(2) A R. 2. § (4) bekezdésének e) pontját az alábbira módosítja: 

a) árusító pavilon felállítására – a külön erre a célra, képviselő-testület által 

meghirdetett területeket és időtartamokat kivéve, valamint városi rendezvény tartása 

esetén; 

 

(3) A R. 2. § (4) bekezdésének g) pontját az alábbira módosítja: 

g) Fő téren lépcsőre történő kirakodással, vagy mozgatható állvány, regálé 

kihelyezésével történő árubemutatásra, megállító-tábla elhelyezésére – a városi 

rendezvények kivételével,  

 

(4) A R. 2. § (10) bekezdését hatályon kívül helyezi. 

 

(5) A R. 2. § (11) bekezdését az alábbira módosítja: 

(11)  a)  Tilos a felhajtói tevékenység, azaz olyan módon áru vásárlására, szolgáltatás   

igénybevételére  késztetni járókelőt, hogy ő útjának megváltoztatására, kitérésre, 

megállásra kényszerüljön.   

b) Tilos olyan módon áru vásárlására, szolgáltatás igénybevételére késztetni járókelőt, 

hogy  ennek  céljából az árus, szolgáltatást nyújtó őt megérinti, hangos szóval 

leszólítja. 

c)  Tilos a Szentendre Város Önkormányzat tulajdonában álló közterületeken engedély 

nélkül, másokat zavaró módon különböző szolgáltatásokat nyújtani, árusítani, 

osztogatni (pl.: piros lámpánál történő autóablak-tisztítás, hírlapárusítás, 

szórólaposztás, ajándéktárgyak árusítása stb.) 

d)  Tilos Szentendre Város Önkormányzat tulajdonában álló közterületeken 6 óra és 22 

óra között kolduló, kéregető tevékenységet folytatni. 

 

2. § 

 

(1) A 3.§ (1) bekezdésének i) pontját az alábbira módosítja: 

 

a) kerthelyiség vagy vendéglátó terasz és berendezés kihelyezésének céljára, üzleti 

szállítás, vagy kirakodás alkalmával göngyölegek elhelyezésére, árukirakodásra, 
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(2) A 3.§ (1) bekezdésének j) pontját az alábbira módosítja: 

 

j) vendéglátást kiegészítő berendezések kihelyezése (kerthelyiségben vagy 

vendéglátó teraszon is), 

 

(3) A 3.§ (1) bekezdésének m) pontját az alábbira módosítja: 

 

m) a forgalomból ideiglenes jelleggel kivont, valamint az érvényes hatósági 

engedéllyel vagy jelzéssel nem rendelkező járműveknek közterületen történő, a 

közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II.5.) KPM-BM együttes rendelet 

(továbbiakban: KRESZ) 59. § (3) bekezdésében meghatározott időtartamot 

meghaladó időtartamú tárolására, 

 

(4) A 3.§ (3) bekezdését az alábbira módosítja: 

 

(3) Amennyiben a kereskedő az üzletet tartalmazó épületnek (építménynek), az üzlet 

bejáratával érintkező közterületet kívánja használni 

a)  ajtószárnyon, ablakszárnyon, azokra szerelt zsalun, rácson, lépcsőn történő     

árubemutatás esetén az összesen 4 m2-t meghaladó felületű, de az ajtónyílás(ok) 

és ablaknyílás(ok) összfelületét meg nem haladó árubemutatás 

b)  mozgatható állvánnyal, regáléval történő árubemutatás esetén a 16. § 5. pontjában 

meghatározott méretek bármelyik paraméterének túllépése esetén, vagy az attól 

eltérő speciális formájú eszköz kihelyezése esetén 

c)  Fő téren történő árubemutatás esetén csak a 187/2006. (VII. 25.) Kt. sz. 

határozattal létrehozott Szentendrei Művészeti és Műemlékvédelmi Tanács 

előzetes véleménye alapján a Pénzügyi, Költségvetési, Vagyongazdálkodási és 

EU Bizottság, a Kulturális Oktatási és Kisebbségi Bizottság, a Pénzügyi Ellenőrző 

Bizottság elnöke, vagy annak akadályoztatása esetén az általuk delegált tag, az 

Alpolgármester valamint az Ipartestületek Országos Szövetsége Szentendrei 

Szervezete által delegált 1 fő (továbbiakban: ad hoc bizottság) által zsűrizett 

módon végezhet árubemutatást. 

  A bizottság akkor határozatképes, ha legalább 3 tagja jelen van. Amennyiben 

határozatképtelenség miatt az ad hoc bizottság nem hozhat döntést, és ennek 

következtében a zsűrizési eljárás egyszer meghiúsult, úgy a bizottsági tagok 

szavazata elektronikus úton is megszerezhető. 

 

 

(5) A 3.§ (4) bekezdését az alábbira módosítja: 

 

(4) Közterületre kizárólag az ad hoc bizottság által a (3) bekezdés szerint jóváhagyott 

termékek helyezhetők ki.  

 

(6) A 3.§ (7) bekezdését az alábbira módosítja: 

 

(7) A közterület-használati megállapodás határozott időre, de maximum egy évre köthető, 

kivéve, pályázat esetén, ha a pályázati kiírás ennél hosszabb időtartamot tartalmaz. 
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3. § 

A R. 6. § (5) bekezdését az alábbiak szerint módosítja: 

(5)  Belvárosban árusításra, és árubemutatásra csak az ad hoc bizottság által a 3. § (3)-(4) 

bekezdéseiben foglaltak alapján jóváhagyott termékekre a határozatban meghatározott 

helyen, formában köthető közterület-használati megállapodás. 

 

4. § 

(1) A R. 7. § (3) bekezdését hatályon kívül helyezi. 

(2) A R. 7. § (4) bekezdését az alábbiak szerint módosítja: 

(4) Az engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell: 

a) A kérelmező nevét és lakó-, szék-, és/vagy telephelyének címét. 

b) A közterület-használat célját és időtartamát. 

c) A közterület-használat helyének, módjának és mértékének pontos meghatározását 

és helyszínrajzát.  

d) Vendéglátást kiegészítő berendezések kihelyezése iránti kérelem esetén a 

berendezés 1:20 méretarányú fotóját.  

e) A közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirat (pl. 

iparjogosítvány, működési engedély, vállalkozói igazolvány stb.) számát. 

 

 

5. § 

(1)  A R. 8. § (1) bekezdését az alábbiak szerint módosítja: 

(1)  A közterület-használati megállapodás iránt előterjesztett kérelmek elbírálásánál 

figyelembe kell venni a városrendezési, műemlékvédelmi, városképi, esztétikai, 

közegészségügyi és közlekedésrendészeti, valamint közrendi, közbiztonsági, 

köznyugalmi szempontokat, illetőleg előírásokat. 

(2)  A R. 8. § (2) bekezdését az alábbiak szerint módosítja: 

(2)  A közterület használatára csak akkor köthető megállapodás, ha: 

a) Építési munkánál az építtető vállalja sitt, építési és egyéb törmelék napi elszállítását, a 

„szóródó” anyagok kaloda közötti tárolását és szükség szerinti letakarását, az építési 

terület környékének állandó és folyamatos tisztántartását, valamint a belvárosban a 

közterületi burkolat fóliás takarását az építési munkálatok ideje alatt. 

b) Kerthelyiség vagy vendéglátó terasz esetén a közterület-használati megállapodást úgy kell 

megkötni, hogy a járda, egyirányú forgalmú, vagy a forgalom elől elzárt területen 
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minimum 3 m, kétirányú forgalom esetén minimum 5,5 m széles közlekedési sáv 

szabadon maradjon. 

c) Árubemutatásra nem használhatók az épület homlokzata, kerítéselemei kivéve az 

ajtószárnyra helyezett kirakatszekrényt, és az építéshatósági engedély alapján létesített 

kirakatszekrényt. A nyílászárók és a nyílászárók zsaluinak, rácsainak igénybevételével 

történő árubemutatás esetén, a kirakodás mértéke nem haladhatja meg az ajtónyílás(ok) 

és ablaknyílások(ok) összfelületét, és a közterületből elfoglalt mértéke nem haladhatja 

meg az ajtó,vagy ablakszárnytól, rácstól, zsalutól számított 20 cm-t . 

d) Előtető nem  nyúlhat több, mint 1 m-re a közterületbe. 

e) Mozgatható állvány, regálé kihelyezése esetén, ha azt az épület homlokzatától számítva 

1 m-es sávon belülre helyezik ki. 

f) Az árubemutatásra kihelyezett termék az üzlet, intézmény szakjellegével megegyezik, és 

megfelel jelen rendelet 4. § (5) bekezdésében foglaltaknak (4/1997. (I. 22.) Korm. 

rendelet 27. § j.) pont). 

g) A járdán a közterület-foglalás a gyalogosforgalmat és a mozgáskorlátozottak 

járművének forgalmát nem akadályozza. 

h) A R. 3. § (1) bekezdés i) pontjában meghatározott kerthelyiségben vagy vendéglátó 

teraszon vendéglátást kiegészítő berendezésekre közterület-használati megállapodás (pl. 

hűtőpult, sörpult, fagylaltgép, grillsütő stb.) csak a Főépítész előzetes véleménye alapján 

köthető. 

i) A R. 3. § (1) bekezdés i) pontjában meghatározott kerthelyiséget vagy vendéglátó teraszt 

kialakítani, vagy azt megváltoztatni csak a Tervtanács véleményezése után lehet. 

j) Jelen szakasz h) pontjában meghatározott véleményt évenként meg kell kérni, abban az 

esetben is, ha a kialakítás nem változik. 

k) A R. 3. § (1) bekezdés l) pontjában meghatározott fák és zöldterületek védelmét 

szolgáló berendezéseket elhelyezni, fennmaradását engedélyezni, edényes 

élődísznövényt  elhelyezni csak a Főkertész és a Főépítész előzetes véleményezése után 

lehet. 

 

(3)  A R. 8. § (3) bekezdését az alábbiak szerint módosítja: 

 

(3) A közterület-használati megállapodásnak, helyszínrajzon pontosan megjelölve, vagy 

egyéb más módon egyértelműen körülírva kell meghatározni az engedéllyel használható 

közterületet. 

 

(4)  A R. 8. §-ába egy új, (4) bekezdést illeszt be: 

 

(4) Árubemutatás céljára a 2. § (10) bekezdésében foglaltak egyidejű alkalmazása mellett 

ajtószárnyon, ablakszárnyon, azokra szerelt zsalun, rácson, lépcsőn történő árubemutatás 

esetén az ajtónyílás(ok) és ablaknyílás(ok) összfelületét meg nem haladó árubemutatás; 

mozgatható állvány, regálé kihelyezése esetén legfeljebb 3 m2-es területre köthető 

közterület-használati megállapodás. Ajtószárnyra helyezett kirakatszekrény esetén annak 

felülete, míg mozgatható állvány regálé esetén annak alapterülete adja meg a közterület-

használat mértékét. Minden megkezdett m2 teljes m2-nek számítandó a díjfizetés, és a 

megállapodás szempontjából. 
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6. § 

 

A R. 9. § (2) bekezdését az alábbiak szerint módosítja: 

(2)  Árubemutatás esetén megadott havi részletfizetés esetén az első hónap elteltét 

követően a közterület-használati megállapodás csak a további befizetéseket igazoló 

csekkszelvény(ek) bemutatásával együtt érvényes. 

 

7. § 

(1)  A R. 10. § (2) bekezdését az alábbiak szerint módosítja: 

(2) Árubemutatásra kihelyezett mozgatható állvány a rá kihelyezett termékkel együtt nem 

lehet nagyobb 100/100/180 cm-es vagy 50/200/180 cm-es méretnél (mélység, 

szélesség, magasság), és az általa elfoglalt közterület a fizetendő díj szempontjából 1 

m2-nek tekintendő. 

 

(2)  A R. 10. § (5) bekezdését az alábbiak szerint módosítja: 

 

(5)  A közterület-használati díjat az annak összegéről és a közterület-használat feltételeiről 

szóló megállapodás aláírása után egy összegben köteles kiegyenlíteni a kérelmező, 

kivéve az árubemutatás bármely esetét, ebben az esetben havi részletfizetés kérhető, 

amennyiben a közterület-használó az első alkalommal az igénylés időpontjától 

számított következő év január 31-ig, ezt követően tárgyév február 1-től következő év 

január 31-ig terjedő időtartamra (azaz 12 hónapra) köt megállapodást. Részletfizetés 

igénylése esetén a rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott *-gal jelölt fizetési 

kedvezmény nem alkalmazható. 

A megállapodás csak a közterület-használati díj teljes összegének megfizetése, 

árubemutatás esetén az első havi részlet megfizetése után adható ki. A befizetés tényét 

az arra jogosultak felhívására a kérelmező tartozik igazolni (befizetési lap 

felmutatásával). 

 

(3)  A R. 10. § (6) bekezdését az alábbiak szerint módosítja: 
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(6) A kérelmező a közterület-használati díjat a közterület tényleges használatra tekintet nélkül 

köteles fizetni. A közterület-használati díj vagy annak időarányos része a ténylegesen nem 

használt időszakokra nézve nem jár vissza. 

 

(4)  A R. 10. § (7) bekezdését az alábbiak szerint módosítja: 

(7) A Polgármester a közterület-használati díj mértékét csökkentheti vagy elengedheti 

egyedi mérlegelése alapján a város kulturális és gazdasági kapcsolatainak fejlődését 

elősegítő programokhoz szorosan kapcsolódó közterület-használat esetén. 

 

8. § 

A R. 11. § (1) bekezdését az alábbiak szerint módosítja: 

(1) Mentesek a közterület-használati díj fizetése alól: 

d) A fegyveres erők, a rendészeti szervek, a mentők, továbbá a vízügyi szolgálat 

létesítményei elhelyezése. 

e) A szobrok, emlékművek, dísz kutak, ivó kutak, vízmedencék, szökőkutak, alapzatos 

zászlórudak és köztárgyak elhelyezése, amennyiben kihelyezésük az Önkormányzat 

megbízásából történik. 

f) fák és zöldterületek védelmét szolgáló berendezések elhelyezése, fennmaradása, 

edényes élődísznövény elhelyezése, amennyiben az nem az Önkormányzat 

megbízásából történik, 

g) A városhoz kapcsolódó ünnepi és egyéb kulturális vagy sportprogramok 

rendezvényeivel összefüggő közterület-használat. 

h) nemzetiségek, testvérvárosok kultúráját hirdető csoportok, illetve azok tagjai, a 

város kulturális életéhez illeszkedő programok esetén. 

i) Az Önkormányzat által szervezett lomtalanítás ideje alatt kihelyezett lomok. 

j) Az Önkormányzat, vagy az intézményei által megrendelt beruházásokhoz kapcsolódó 

közterület-használat. 

k) A hatóság által elrendelt közvetlen életveszély elhárítási építési munkák. 

 

9. § 

A R. 12. § (2) az alábbira változik: 

 (2) A polgármester a közterület-használati megállapodást azonnali hatállyal felmondja, 

 ha: 

 a)  a használó a közterületet nem a megállapodásban engedélyezett célra és módon 

használja, 

 b) a közterület használója a zajrendeletben foglaltakat 1 éven belül második      

       alkalommal is megszegi.  
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10. § 

A R. 14. §-át az alábbiak szerint módosítja: 

(1) Közterületen üzemképtelen jármű - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - nem tárolható. 

Az üzembentartó vagy a tulajdonos az üzemképtelenné vált járművet saját költségén köteles 

haladéktalanul eltávolítani. 

 

(2) Ha a jármű hatósági engedélye és jelzése nem érvényes, vagy csupán azért minősül 

üzemképtelennek, mert hatósági engedéllyel és jelzéssel nem rendelkezik, a közterületen 

közterület-használati megállapodás nélkül a KRESZ 59. § (3) bekezdésében meghatározott 

időtartamon túl nem tárolható. 

 

(3) Amennyiben a közterület-felügyelő közterületen elhelyezett, érvénytelen hatósági 

engedéllyel és jelzéssel rendelkező járművet észlel 

a) fénykép- vagy videofelvétel útján rögzíteni kell a jármű elhelyezkedését, a helyszínt, a 

jármű hatósági jelzését, valamint a b) pont szerinti értesítés megtörténtét; 

b) az érvénytelen hatósági engedéllyel és jelzéssel rendelkező gépjárművek közterületen 

történő tárolásáról szóló tájékoztatást kell a jármű szélvédőjén elhelyezni; 

c) 30 nap elteltével ellenőrizni kell, hogy a jármű elszállítására sor került-e, amennyiben 

az érvénytelen hatósági engedéllyel és jelzéssel rendelkező jármű még mindig 

közterületen áll, fénykép- vagy videofelvétel útján újból rögzíteni kell a jármű 

elhelyezkedését, a helyszínt, valamint a jármű hatósági jelzését; 

d) a c) pont szerinti esetben a közlekedési nyilvántartásból le kell kérdezni a jármű 

tulajdonosának, üzembentartójának személyi adatait, lakcímét és értesíteni kell a 

Polgármesteri Hivatal közterület-használati megállapodások előkészítését intéző 

szervezeti egységét. 

 

(4) Az érvénytelen hatósági engedéllyel és jelzéssel rendelkező járművek után fizetendő 

közterület-használati díj (3. § (1) bekezdés m) pont) megállapításánál minden megkezdett 

hónap egész hónapnak számít. A (3) bekezdés szerint észlelt, engedély nélküli közterület-

használat díjának kiszámítására a 13. § (1) bekezdés a) pontja szerinti háromszoros díjtétel 

alkalmazható, melynek alapösszege valamennyi övezetben az 1. számú melléklet 30. 

pontjának a II. számú övezetre meghatározott díjtétele. 

 

(5) Amennyiben a közterület-felügyelő közterületen elhelyezett, hatósági engedéllyel és 

jelzéssel nem rendelkező járművet észlel 

a) fénykép- vagy videofelvétel útján rögzíteni kell a jármű elhelyezkedését, a helyszínt, 

valamint a b) pont szerinti felszólítás megtörténtét; 

b) felszólítást kell elhelyezni a jármű szélvédőjén, azzal a felhívással, hogy a tulajdonos 

vagy üzembentartó a járművet haladéktalanul szállítsa el, ellenkező esetben 30 nap 

elteltével a jármű elszállításra kerül; 

c) 30 nap elteltével ellenőrizni kell, hogy a jármű elszállítására sor került-e, amennyiben 

a hatósági engedéllyel és jelzéssel nem rendelkező jármű még mindig közterületen áll, 

fénykép- vagy videofelvétel útján újból rögzíteni kell a jármű elhelyezkedését, 

valamint a helyszínt. 

 

(6) Az (5) bekezdés c) pont szerinti esetben, valamint a KRESZ 59. § (1) bekezdésében 

meghatározott esetekben a járművet a Közterület-felügyelet elszállíttathatja. A jármű 
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elszállítását a Közterület-felügyelet írásbeli megrendelése alapján az Önkormányzattal 

szerződésben álló vállalkozó (továbbiakban: Szállító) végzi. 

 

(7) A jármű elszállítására két közterület-felügyelő együttes jelenlétében kerülhet sor. A jármű 

elszállításának megkezdése előtt a járműről fénykép- vagy videofelvételt kell készíteni, 

továbbá jegyzőkönyvet kell felvenni, amelynek tartalmaznia kell 

a) az intézkedés időpontját; 

b) az intézkedés okát a jogalap megjelölésével; 

c) az intézkedés költségét, továbbá befizetésének és igazolásának módját; 

d) az intézkedő felügyelők azonosító adatait és aláírásait; 

e) a jármű elszállítás előtti helyét; 

f) a jármű rendszámát (amennyiben lehetséges), gyártmányát, típusát, színét és külföldi 

rendszámú jármű esetén az államjelzését; 

g) a jármű elszállítás előtt látható sérüléseit és egyéb meghibásodását; 

h) a tárolóhely címét, illetőleg azt a helyet ahol az elszállított jármű található, valamint 

annak a személynek a nevét és telefonszámát, akitől a jármű a költségek megfizetését 

követően kiváltható; 

i) az intézkedő közterület-felügyelő által lezáratlanul talált járműben levő ingóságok 

jegyzékét. 

 

(8) A jármű elszállításával egyidejűleg a Közterület-felügyelet a Szentendrei 

Rendőrkapitányságot minden esetben rövid úton – az elszállításról készült jegyzőkönyv 

telefaxon történő megküldésével – haladéktalanul írásban értesíti. 

 

(9) Az elszállított járművet a Szállító az üzembentartó illetve a tulajdonos költségére és 

veszélyére tárolja a Polgári Törvénykönyv felelős őrzésre vonatkozó szabályai szerint. Az 

elszállítással kapcsolatos költségek és a tárolás költségei a tulajdonost (üzembentartót) 

terhelik. 

 

(10) Az üzembentartó, illetve a tulajdonos személyazonosságának, valamint jogosultságának 

igazolását követően az elszállítás, a tárolás valamint – amennyiben a 15. § (9) bekezdés a) 

pontjában meghatározott szakértői értékbecslésre sor került – a szakértő költségeinek Szállító 

részére történt megtérítése után a járművet kiválthatja és birtokba veheti. Az elszállítás 

valamint a tárolás költségét a (6) bekezdés szerinti szerződés határozza meg, melynek 

összegét Szentendre Város hivatalos honlapján közzé kell tenni. Az intézkedés költségeinek 

megfizetéséről a Szállító számlát állít ki. A jármű átvételét a jármű tulajdonosa (üzemeltetője) 

birtokbavételi átvételi elismervényen igazolja. 

 

11. § 

A R. 15. §-át az alábbiak szerint módosítja: 

(1) Ha a tulajdonos, illetve az üzembentartó az elszállítást követő három munkanapon belül 

nem kéri az intézkedés megszüntetését, a Szállító kezdeményezi a Közterület-felügyeletnél a 

jármű tulajdonosának (üzemeltetőjének) megállapítását. 

 

(2) Abban az esetben, ha a jármű tulajdonosa, illetve üzembentartója kilétének megállapítása 

a jármű felnyitását igényli, úgy a beszállítást követő 3. munkanap után két közterület-
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felügyelő együttes jelenlétében jegyzőkönyv felvétele mellett a járművet fel kell nyitni és a 

szükséges adatok megállapítását követően le kell zárni. A jegyzőkönyvben a felnyitás és a 

lezárás tényén felül rögzíteni kell az azonosításhoz szükséges adatokat, a járműben talált 

tárgyak felsorolását és a felnyitás során tapasztalt, beszállításkor nem rögzített sérüléseket. A 

fenti eljárásról videofelvételt kell készíteni. 

 

(3) A külföldi rendszámtáblával ellátott jármű elszállítása esetén a külföldi üzemeltető adatait 

a közúti közlekedési nyilvántartási szerv útján az 14. § (7) bekezdésben meghatározott 

jegyzőkönyv egy példányának megküldésével annak az államnak az illetékes hatóságától kell 

beszerezni, ahol a járművet forgalomba helyezték. 

 

(4) Ha a tulajdonos (üzembentartó) kiléte megállapítható, a közterület-felügyelő a beszállítás 

napjától számított 15 napon belül köteles írásos felszólítást küldeni a 14. § (7) bekezdés 

szerinti jegyzőkönyv egy példányának megküldésével, hogy a tulajdonos (üzembentartó) a 

fizetési kötelezettségét teljesítse és a járművet vegye birtokába, illetőleg a járművet a 

felszólítás kézhezvételét követő 15 napon belül szállítsa el. 

 

(5) Ha a tulajdonos (üzembentartó) a fenti tizenöt napos határidő elteltével nem jelentkezik a 

jármű átvételére, a határidő elteltét követő három napon belül a felszólítást meg kell ismételni. 

 

(6) A (4)-(5) bekezdések szerinti felszólításban fel kell hívni a tulajdonos (üzembentartó) 

figyelmét mulasztásának (9)-(12) bekezdések szerinti jogkövetkezményeire.  

 

(7) Amennyiben 

a) a jármű tulajdonosa (üzembentartója) nem állapítható meg, vagy; 

b) a (4)-(5) bekezdések szerinti felszólítást nem veszik át, vagy; 

c) a tértivevény „címzett ismeretlen” jelzéssel érkezik vissza, 

egy helyi újságban legalább két alkalommal, valamint Szentendre Város Önkormányzata 

hivatalos honlapján és hirdetőtábláján legalább kétszer 15 napon át meg kell hirdetni, hogy 

honnan, mikor, milyen típusú, forgalmi rendszámú (alvázszámú, motorszámú) járművet 

szállítottak el. 

 

(8) A (7) bekezdés szerinti hirdetményben fel kell hívni a figyelmet a tulajdonos 

(üzembentartó) mulasztásának (9)-(12) bekezdések szerinti jogkövetkezményeire. 

 

(9) Amennyiben az ismételt felszólításban, illetve a hirdetményben megjelölt határidőn belül 

a tulajdonos (üzembentartó) a járműért nem jelentkezik, a Közterület-felügyelet 

a) intézkedik a jármű értékének megállapítása iránt szakértő igénybevételével; 

b) a közlekedési igazgatási hatóságnál intézkedik a jármű forgalomból történő kivonása 

iránt. 

 

(10) Amennyiben az elszállítás napját követő 1 éven belül a tulajdonos (üzembentartó) nem 

váltja ki a járművet, akkor az a Ptk. 129. § (1) bekezdése alapján Szentendre Város 

Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának tulajdonába kerül. Ezt követően a Hivatal 

intézkedik az értékesítés iránt. 

 

(11) Amennyiben a jármű (9) bekezdés a) pontja alapján megállapított értékét az elszállítás, a 

tárolás és a szakértő együttes költsége meghaladja, a járművet a Szállító, mint felelős őrző a 

Ptk. 197. § (1) bekezdése alapján 15 napon belül értékesíti és a vételárat az elszállítás és 

tárolás költségeibe beszámítja. Az eladási árnak el kell érnie a (9) bekezdés a) pontja szerinti 
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szakértő által megállapított árat, a Szállító a járművet ennél alacsonyabb összegért csak a 

jegyző hozzájárulásával idegenítheti el. 

 

(12) Amennyiben a jármű értékesítése nem lehetséges, a Szállító gondoskodik annak – mint 

hulladéknak – külön jogszabály rendelkezéseinek megfelelő ártalmatlanításáról. 

 

 

12. § 

  A R. 16. §-át az alábbiak szerint módosítja: 

1. Közterület: A közhasználatra szolgáló, minden olyan állami, vagy Szentendre Város 

Önkormányzata tulajdonában álló terület, melyet rendeltetésének megfelelően bárki 

használhat, ideértve a közterületnek közútként, vagy közparkolóként szolgáló részeit.  

2. Homlokzat: Az építménynek a terepcsatlakozás felől látható része 

3. Ajtó, ajtószárny: Építmények falán a vásárlók részére gyalogos bejutást lehetővé tevő 

nyílás, illetve annak elzárására való nyitható, csukható fa, fém stb. szerkezet, szárny.  

4. Kirakat: Üzletnek az áru bemutatására szolgáló, rendszerint az utcára néző része, vagy 

ablakmélyedése. 

5. Mozgatható állvány, regálé: Olyan mozgatható, árubemutatásra szolgáló eszköz (vitrin, 

szabadpolc, próbababa, festőállvány stb.), melynek mérete a rá helyezett termékekkel 

együtt nem haladhatja meg a 100/100/180 cm-es, vagy az 50/200/180 cm-es (mélység, 

szélesség, magasság) nagyságot. 

6. Kerthelyiség: vendéglátó egységhez ideiglenes jelleggel tartozó elkerített fedett vagy 

fedetlen nyitott terület, kiszolgáló hely. 

7. Vendéglátó terasz: vendéglátó egységnek a szabadban kijelölt vagy elhatárolt, deszkából 

készült alacsony emelvényen (dobogón) elhelyezett fedett vagy fedetlen kiszolgáló helye. 

8. Fedett: a kerthelyiség vagy a vendéglátó terasz fedettnek minősül, ha az ezen célokra 

használt közterület felett fix, talajhoz, dobogóhoz vagy homlokzathoz tartósan rögzített 

építmény vagy szerkezet létesül rajta. 

9. Pavilon: vendéglátó vagy kereskedelmi céltó szolgáló, ideiglenes, a talajhoz tartósan 

nem rögzített építmény. 

10. Üzemképtelen jármű: hatósági engedéllyel és jelzéssel nem rendelkező olyan jármű, 

amely egyébként a közúti forgalomban csak ilyen engedéllyel és jelzéssel vehet részt, vagy 

baleset folytán megsérült és elhagyott, vagy műszaki állapotánál fogva a közúti 

közlekedésben részvételre szemmel láthatóan alkalmatlan (hiányos, roncs, sérült stb.) 

jármű. 

11. Fő tér : A Szentendre, 2324. hrsz-ú ingatlan, a Ferenczy Múzeumtól a Péter-Pál utcáig 

határolt terület, a rendelet mellékletét képező térképen bejelölt módon. 

 

A R. 1. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete lép. 
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13. § 

Záró rendelkezések 

 

Ez a rendelet 2007. június 1-jén lép hatályba. 
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1. számú melléklet 

A 13/2005. (IV.15.) Önk. sz. rendelethez 

 

A közterület-használat díjtételei 

 

Megnevezés Összeg Övezet 

  I. II. III. 

1 közterületbe benyúló   

a) homlokzat, portál, kirakatszekrény  Ft/m2/hó 1300 760 540 

b) előtető  Ft/m2/hó 200 150 100 

2 ollós ponyvatető   ingyenes 

3 

Reklámhordozók, cégér és címtábla, kivéve az 

Önkormányzat által választási időszakban 

választási plakátok kihelyezése céljából 

ideiglenesen felállított felület *  

Ft/m2/hó 4110 1730 1040 

4 megállító-tábla * Ft/db/hó 15000 10000 6750 

5 árubemutató *  

5.1. 
ajtószárnyon, ablakszárnyon, azokra szerelt 

zsalun, rácson, lépcsőn  
    

a) 4 m2-ig Ft/m2/hó 

3000 

lépcsőre 

kirakodás 

a Fő téren 

tiltott 

2000 1000 

b) Ötödik m2 Ft/m2/hó 

10000 

lépcsőre 

kirakodás 

a Fő téren 

tiltott 

4000 2000 

c) Hatodik m2 Ft/m2/hó 

15000 

lépcsőre 

kirakodás 

a Fő téren 

tiltott 

6000 3000 

d) Hetedik vagy ezt követő bármely m2 Ft/m2/hó 

20000 

lépcsőre 

kirakodás 

a Fő téren 

tiltott 

8000 4000 

5.2. mozgatható állvány, regálé     

a) első m2 Ft/m2/hó 

30000 

Fő téren 

tiltott 

20000 10000 

b) második m2 Ft/m2/hó 60000 40000 20000 
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Fő téren 

tiltott 

c) harmadik m2 Ft/m2/hó 

90000 

Fő téren 

tiltott 

60000 40000 

6 árusító és egyéb fülke * Ft/m2/hó 

tiltott, 

kivéve 

Képviselő-

testület 

által 

engedélye

zett 

idényjelleg

ű árusítás 

tartása 

esetén 

eseti 

megállapo

dás 

szerint, 

valamint 

városi 

rendezvén

y tartása 

esetén 

8640 5200 

7 

építési munkával kapcsolatos állvány, 

építőanyag-tárolás lakásépítésnél (felújítás, 

javítás is) Belvárosban ömlesztett anyag tárolása 

tilos! ** 

Ft/m2/nap 165 33 22 

8 egyéb építési munkánál, gépfelállításnál    ** Ft/m2/nap 108 55 

9 építési törmelék, sitt ömlesztett tárolása ** Ft/m2/nap tiltott 108 

10 

építési anyag tároló konténer (A belvárosban 

munkaszüneti és pihenő napon a díjtétel 

ötszöröse)    **  

Ft/db/nap 1620 650 540 

11 

alkalmi és mozgó árusítás (Polgármester egyedi 

engedélye alapján, rendezvényhez kapcsolódóan, 

helykijelölés szerint) 

Ft/m2/nap 1620 540 220 

12 idényjellegű árusítás * Ft/m2/nap 

tiltott, 

kivéve, ha 

azt a 

Képviselő-

testület 

engedélye

zte, egyedi 

megállapo

dás szerint 

520 175 

13  fenyőfa árusítása   Ft/m2/nap 2200 

14  ünnepekhez kötődő ajándék és kellékárusítás Ft/m2/nap 5400 3250 
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(karácsony, szilveszter, húsvét stb.) 

15 javító és szolgáltató tevékenység Ft/m2/nap tiltott 108 

16 

utcai zenélés, éneklés, bűvészmutatvány  

cirkusztevékenység (eseti megállapodás szerint, 

de legalább ezekkel a díjtételekkel) 

Ft/m2/nap 540 220 

17 

Üzleti célú művészeti tevékenység  (eseti 

megállapodás szerint, de legalább ezekkel a 

díjtételekkel) * 

3 m2/nap 2110 870 840 

18 

saját kertben termelt gyümölcs-, zöldség- és 

virágárusítás (eseti megállapodás, helykijelölés 

szerint) 

2 m2 határig 

Ft/m2/nap 

tiltott, 

kivéve a 

Bükkös 

parti piac 

területén 

ingyenes 

19 

film és televízió felvétel, üzleti célú fénykép és 

reklámfotó készítés (eseti megállapodás szerint, 

de legalább ezekkel a díjtételekkel)  

Ft/m2/nap 16200 10800 3250 

20 technikai terület (19. Tételhez) Ft/m2/nap 5400 4860 870 

21 kerthelyiség *  

a) fedetlen Ft/m2/hó 5000 2000 1000 

b) fedett Ft/m2/hó 5500 2200 1100 

22 vendéglátó terasz *  

a) fedetlen Ft/m2/hó 5500 2000 1000 

b) fedett Ft/m2/hó 6000 2200 1100 

23 
vendéglátást kiegészítő berendezések 

kihelyezése előkertbe  2 m2-ig * 

Ft/beren- 

dezés/hó 
26000 

24 
Vendéglátást kiegészítő berendezések 

kihelyezése előkertbe  2 m2 felett m2-enként  * 

Ft/beren- 

dezés/hó 
13000 

25 
üzleti szállítás vagy rakodás alkalmával hordók, 

ládák, göngyölegek elhelyezése, áru kirakodás 
Ft/m2/nap tiltott 540 220 

26 idényjellegű helyfoglalás  

a) kiállítás, vásár (eseti megállapodás szerint) Ft/m2/nap 

eseti meg-

állapodás 

szerint 

0-540 

eseti meg-

állapodás 

szerint 

0-220 

eseti meg-

állapodás 

szerint 

0-108 

b) szezonális árusító asztalok 
Ft/asztal/szez

on 
Pályázat alapján 

c) gyümölcs, zöldség, virág Ft/m2/nap 1620 540 220 

27 

fák és zöldterületek védelmét szolgáló 

berendezéseket elhelyezni, fennmaradását  

engedélyezni, edényes élődísznövényt elhelyezni  

Ft/ m2/ év ingyenes 

28 sport és kulturális tevékenység Ft/m2/nap eseti megállapodás szerint 0-540 

29 
tűzijáték legfeljebb 10 m2-ig, kivéve az 

Önkormányzat által szervezett tűzijáték esetén 
Ft/alkalom 

eseti meg-

állapodás 

szerint 

eseti meg-

állapodás 

szerint 

eseti meg-

állapodás 

szerint 
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0-10800 0-10800 0-10800 

30 
forgalomból időszakosan kivont 

személygépkocsik tárolása 
Db/hó tiltott 21600 

31 hőlégballon indítása és érkeztetése, várakoztatása Ft/alkalom 64800 

32 Villamosberendezés, trafó Ft/m2/hó 270 

33 hírközlő vezeték, kábel Ft/fm/év 1 

34 hírközlő antenna Ft/m2/hó 
eseti megállapodás alapján 

108-5400 

35 

közutak, járdák nem közlekedési célú igénybe 

vétele, tekintettel a 19/1994. (V.31.) KHVM 

rendeletre: 

 

a) építési munkaterület céljára Ft/m2/nap 55 27 

b) teljes útlezárás bármely célból Ft/m2/óra 540 

36 Dunai parthasználat  

Sztaravoda 

patak – Postás 

strand déli 

határa között 

Városhatárig 

terjedő egyéb 

partszakasz 

a) 
nem közforgalmú (üzemi) állóhajó vagy úszó 

létesítmény 
Ft/fm/hó 21600 10800 

b) közforgalmú úszóműves kikötő Ft/fm/hó 21600 10800 

37 konflis megállóhely Ft/konflis/hó pályázat alapján 

 

 

 

 

 

A * csillaggal jelölt kategóriáknál a díjak a következőképpen alakulnak:  

Időszak Szorzó 

1,2 hónapra kötött megállapodás esetében 100 % 

3-5 hónapra kötött megállapodás esetében 85 % 

6 hónapra kötött megállapodás esetében  65% 

7-8 hónapra kötött megállapodás esetében 60 % 

9-10 hónapra kötött megállapodás esetében 57 % 

11-12 hónapra kötött megállapodás esetében 54 %  

**24 órát meg nem haladó lakossági használat esetén ingyenes. 

 

Bármely tarifa esetén a minimum fizetendő díj 1.000.-Ft.   
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Amennyiben a közterület használati engedélyt kérelmező soron kívül igényli (30 napon 

belül), akkor fenti tarifák háromszorosa alkalmazható közterület használati díjként.  

Havi tarifa esetén, amennyiben a közterület-használatot egy hónapnál kevesebb időre kérik, 

akkor a havi tarifa időarányos része alkalmazható, kivéve a melléklet 30. pontját, és az a 

kedvezményes időszak számításába nem számít bele. 

 

Amennyiben a *-gal jelölt közterület-használatok esetén napi tarifa alkalmazandó, akkor 30 

napra eső tarifa egyösszegű megfizetése 1 hónapnak számít függetlenül attól, hogy azt 

egymást követően folytonosan, vagy megszakításokkal veszi  a közterület-használó igénybe. 
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27.  Előterjesztés Szentendre város Önkormányzatának a mindenkori éves 

költségvetési lehetőségeit figyelembe véve elkészített, ciklusra vonatkozó 

„cselekvési programjáról” 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester           

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: két fordulós tárgyalás után kerül a testület elé az 

előterjesztés. Az eddig beérkezett módosító javaslatok, kiegészítések  bedolgozásra kerültek.  

Alapos előkészítő munka után  fontosnak tartja, hogy konszenzussal  fogadják el a  Dumtsa 

program stratégiai részét.     

 

Benkovits György képviselő: számára elfogadható a  program,  az ellenzék által  kialakított 

jövőképpel harmonizál.  Különböző  nézetű  ideológiájú csoportok, politikai pártok  

együttműködése  joggal várható el a programban,  együttműködés szervezhető rá.  

Ha  az elemeket „összeollózva”  rendezik át, és megvizsgálják, hogy  melyik elem mivel  függ 

össze,  akkor  érthetőbb lesz az összetartozás.  

Fontos a programról beszélni, mert a város olyan  kihívás előtt áll, a fejlődés olyan szakaszába 

jutott el, ahol mindenki  azt kívánja, hogy új jövőkép alakuljon ki. A végső cél az, hogy a  

közösség is elfogadja a programot.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a Dumtsa program  többször is ismertetésre került.  Fenn 

van a város honlapján,  a lakossági fórumon prezentáció keretében lett  bemutatva,   valamint 

a Hivatal dolgozói és a  Kereskedelmi és Ipar Kamara részére is   megtörtént a  program 

részletes ismertetése.  

 

Radványi G. Levente képviselő: nem tartja helyénvalónak, hogy a tárgyalás napján kapják 

kézbe az anyagot. Az egyeztetések hónapok óta folynak,  egyöntetű támogatásra van szükség,  

valamennyi további lépésnél a programban szereplő  tényeket  kell idézni.  Mindez alaposabb 

előkészületet igényel a képviselők részéről.  Ő maga átolvasás nélkül nem tud érdemben 

dönteni, ezért a szavazás során tartózkodni kíván.   

  

dr. Dietz Ferenc polgármester:   kéri Képviselő Urat, vizsgálja felül a nézetét.  Az egyhangú 

szavazást továbbra is fontosnak tartja.  Valamennyi későbbi döntésüket erre a döntésre vezetik 

vissza. Erkölcsi értelemben fontos a 18 támogató szavazat.  

 

Hidegkuti Gergely képviselő: a teljes Dumtsa Jenő Városfejlesztési Programot  ő maga sem 

olvasta végig sorról-sorra, ennek ellenére a munkában és a véleményezésben is   folyamatosan 

részt vett.  Amennyiben Képviselő-társa így nevezi,  „bizalom szavazást”  tesz.  Értékeli azt a 

tengernyi   befektetett munkát, ami az anyag mögött áll.  Ha a  kész stratégiához újdonságot 

nem tettek hozzá, az irányvonalak összegyűjtése és magyarázatok kerültek bele,  ami  

gyakorlatilag tartalomjegyzéket jelent, akkor a tényszerűséget nem kell vitatni.   Maradjanak a 

realitások talaján.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: az első konzultációk 2006-ban kezdődtek el, a tényleges 

elfogadás viszont 2007-ben történik. A program   pedig hosszútávra szól,  2007-2010. 

 

Fülöp Zsolt képviselő: folytatja a gondolatmenetet: választási periódusokon átívelő 

programot fogadjanak el, ez volt és ma is ez a cél.  Azok a városok tudnak fejlődni, ahol van 

egy „alapegyetértés”, egy közösen kialkudott egység.  
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Visszatérve a programhoz: ha ebben a programban minden megtalálható,  akkor most meg 

kell szavazni. Ha valami hiányzik,  valami újat bele szeretnének tenni,  akkor  halasszák el a 

döntést és egyeztessenek tovább.   A cél az, hogy egy olyan alapdokumentum szülessen, 

amely bármely választási eredménytől függetlenül  a város fejlődését szolgálja.  Adott egy 

politikai szándék, amihez csatlakozni lehet.  

Amennyiben csak olvasási probléma van, akkor vegyék le a napirendről a további tárgyalását 

és átolvasás után hozzák vissza egy hét múlva az előterjesztést.   

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:  idézi  a Stratégia utolsó fejezetében olvasható  szlogent:  

„ A Dumtsa Jenő Városfejlesztési Stratégia megalkotásával még nem zártuk le a munkát, 

hiszen a városfejlesztés egy gördülő tervezés, a változó életkörülményekhez folyamatosan 

alkalmazkodó terv, melyet minden évben felül kell vizsgálnunk, részletes cselekvési 

programot kell hozzá alkotnunk.” 

  

Zakar Ágnes képviselő: csatlakozik az előtte szóló Hidegkuti Gergelyhez. Továbbá 

támogatja a stratégiai terv elfogadását, úgy látja az elhangzott javaslatok, így a   Kulturális, 

Oktatási és Kisebbségi Bizottság  javaslatai  is beépítésre kerültek. Véleménye szerint  a 

határozati javaslat  támogatást érdemel, minden további nélkül meg lehet szavazni.   

        

Szegő András képviselő: az  anyagban kellően perspektívikus és szép elképzelések vannak, 

melyek alkalmassá teszik az anyagot a támogatásra. Azonban az elhangzott „bizalmi 

szavazás”  kifejezéssel van gondja. A szóhasználat tipikusan politikai akciót takar. Politikai 

szándékot pedig   nem támogat az ellenzék.   

Javasolja,  ne beszéljenek politikai szándékról,  maradjanak meg a  városfejlesztés síkján.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: egyetért  a hozzászólóval.  

 

Benkovits György képviselő: a főbb vonal mentén kell kialakítani  a programot.   

 

Hidegkuti Gergely képviselő: pontosítja előző hozzászólását:   volt olyan rész az anyagban, 

amit csak átfutott, de nem olvasta át minden sorát.  A bizalmi  kifejezést arra vonatkozóan 

használta, hogy nem ismerheti az  előtte levő anyag minden betűjét.  

 

Trenka István képviselő: ő maga sem tekinti politikai alku kérdésének  a Dumtsa Programot.  

A jövő városa  kialakításának  tekinti  a programot. Mindezt Szentendre érdekében.  Kéri, 

mindenki vegye figyelembe,  és támogassa annak  megvalósíthatóságát.  

Az anyag nagyságát tekintve - nem  is ismerheti  minden képviselő az előterjesztés minden   

egyes sorát.  Vannak  szakmailag sokkal fejlettebb szakemberek, akik rálátásukkal ismerik a 

lényeget és   meg tudják fogalmazni mindazt, amire szükség van.   Nagyon jó  a program,   

Szentendre  város érdekeit szolgálja.  El tudja fogadni és támogatja azt.  

 

Radványi G. Levente képviselő: bizonyos  dolgokban nem értették meg őt képviselő-társai, 

félreértés adódott.   A program elemei  összességében tetszetősek. Kifogást a szerkezetben 

talált,  valamint nehezményezte, hogy idő hiányában nem tudta alaposan átolvasni, mert   túl 

későn kapta kézhez az  anyagot.  

Olyan javaslatra  hajlandó igent mondani,  aminek tartalmával tisztában van.   Fő  vonalakban 

tetszetősnek tartja a programot, de fenntartja  azt a véleményét, hogy tartózkodik a szavazás 

során.     

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a hozzászólásra röviden egy kérdéssel reagál: meg tudja-e 
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mondani  Képviselő Úr, hogy  abban az átmeneti két és fél hónapban, amikor ő állt a testület 

élén,  hány olyan anyag került a Képviselő-testület elé, ami  ülés előtt került kiosztásra, mert 

az utolsó pillanatban készült el?   

 

Radványi G. Levente képviselő:   nem tudja megmondani,   de különbséget tesz sürgősségi 

indítvány és utolsó pillanatban elkészült  anyag közt.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: amennyiben Radványi G. Levente képviselő úr nem 

szavazza meg a határozati javaslatot,  úgy leveszi a  napirendről a Dumtsa program  további 

tárgyalást, és  a  júniusi testületi ülésre ismételten  beterjeszti.   

Kéri a Hivatalt, hogy gyűjtse ki azokat az anyagokat, amiket Képviselő Úr  

Alpolgármesterként terjesztett elő és az ülésen kerültek kiosztásra. Milyen súlyú 

előterjesztések voltak, párhuzamba szeretné állítani a különböző kérdéseket. Véleménye 

szerint  „nem szül jó vért” ha visszamennek a régi dolgokra és ezen kezdenek el vitatkozni, de  

ha Képviselő Úr ezt  kívánja, belemennek ebbe a témába.    

Szavazásra bocsátja a  napirend levételére vonatkozó javaslatot.   

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2287   Száma: 2007.05.15/27/0/ 

Ideje: 2007.máj..15 17:46 

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 76.47 72.21 

Nem 3 17.65 16.67 

Tartózkodik 1 5.88 5.56 

Szavazott 17 100.00 94.44 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   5.56 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Benkovits György Igen - 

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 - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Zakar Gergely Igen - 
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Magyar Judit PEB elnök Nem - 

Radványi G. Levente Nem - 

Trenka István Nem - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Tart. - 

Kiss Károly Távol - 

 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

162/2007. (V.15.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a  Szentendre város jövőbeni 

fejlődésének alapjául szolgáló iránymutatásokat tartalmazó „Dumtsa Jenő Városfejlesztési 

Stratégia” elnevezésű  előterjesztést  a Képviselő-testület júniusi ülésén  ismételten 

napirendre tűzi.   

 

 

Felelős:      Polgármester 

Határidő:   a  Képviselő-testület   júniusi ülése 

 

 

 

28.   Előterjesztés a  Szentendre Városi Közhasznú Sportegyesület 

megalapításáról 
Előadó:  Hajdu Gábor és Horváth Győző képviselők           

 

 

 

Horváth Győző képviselő:  az előzetes egyeztetések alapján javasolja az alapító tagok sorát 

kiegészíteni a következő nevekkel:  

Mészáros János, Kiss Károly, Tatay Tibor, Sólyom András, Skrobár Róbert, Dárday Pál, 

Hajdú János. Kerüljön ki dr. Dietz  Ferenc,  helyette Tolonics Gyula szerepeljen.   

A határozati javaslat  2. pontja:  

az Önkormányzat, mint Alapító tag képviseletében a Szentendre VSE Közgyűlésébe az alábbi 

személyeket delegálja: 

dr. Dietz Ferenc, dr. dóka Zsolt és Horváth Győző.  

 

Benkovits György képviselő: kérdezi, hogy előzetesen egyeztették a  névsort?  

 

Hajdu Gábor képviselő:   igen, a Sport Munkacsoport ülésén megtörtént az egyeztetés.  A 

felsorolt személyek vállalták a közreműködést.  

 

Radványi G. Levente képviselő: kérdéseket tesz fel az  egyesület tagsági viszonyait és az 

Alapító Okiratot illetően,  melyre dr. Kirchhof Attila  jogi és minőségügyi referens  válaszol.  

 

Trenka István  képviselő:  úgy véli, az előterjesztés  alaposabb átolvasást   igényel.  Kéri 

Horváth Győzőt,  hogy a felsorolt neveket ismételje meg.  
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Horváth Győző képviselő:  megismétli a felsorolt neveket:  

dr. Dietz  Ferenc  helyett Tolonics Gyula, frakció vezető,  

Mészáros János,  cselgáncs bajnok,  

Kiss Károly, a Horgász Egyesület Elnöke,  

Tatay Tibor, olimpiai bajnok,  

Sólyom András,  kosárlabda játékos,  

Skrobár Róbert,  thay boksz, 

Dárday Pál,  Európai szintű heltának a tagja, (?) 

Hajdú János a Magyar  Kézilabda Szövetség  szakmai igazgatója. Kerüljön ki.   

A határozati javaslat  2. pontja:  

az Önkormányzat, mint Alapító tag képviseletében a Szentendre VSE Közgyűlésébe az alábbi 

személyeket delegálja: 

dr. Dietz Ferenc, dr. dóka Zsolt és Horváth Győző.  

Továbbá felkéri Trenka István és Benkovits György képviselő-társait is, csatlakozzanak az 

alapító tagokhoz.  

 

Trenka István és Benkovits György képviselők nyilatkoznak, hogy nem tudják vállalni a 

feladatot.  

 

 

Horváth Győző képviselő:  kérdezi Szegő András képviselőt,  vállalja-e az alapító tagságot?  

 

Szegő András képviselő: köszöni a megtisztelő felkérést, de nem tudja elvállalni.    

   

Kun Csaba alpolgármester: kiosztásra került egy feladat-ellátási tervezet. A másik  partner, 

akivel a megállapodást megkötik,  még nem létezik, ebből adódóan feladat-ellátási 

megállapodás még nem jött létre, csak  tervezet.   Azért készült, hogy minden képviselő el 

tudja olvasni, hozzá tudjon szólni. Amennyiben a megállapodás megszületik,  azt követően  

lehet dönteni a  sport célú ingatlanok sorsáról.    

 

dr. Kirchhof Attila jogi  és minőségügyi  referens:  kiegészítést tesz az Alapszabály V. 

fejezet Tagsági Viszony 7/1. pontjához:  az  Alapító tagok rendes jogállásáról szóló részt 

annyiban kell módosítani, hogy  a rendes tagok jogain felül az alapító tagok a tanácskozási 

jog  gyakorlásán felül szavazati joggal  is rendelkeznek a közgyűlés munkájában. 

  

 

 

Kun Csaba alpolgármester:  tekintettel az idő rövidségére, az alakuló ülést  rövid időn belül 

szükséges összehívni,  elfogadásra kerüljön az Alapító Okirat,  elindíthassák a bejegyzést, és a 

pályázatokon is indulhasson az egyesület.   

   
Radványi G. Levente képviselő: módosító indítványa: az alaptevékenységek sorából 

kerüljenek kivételre a  2,7,10, 11,13,14,16,18. pontok..  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:  véleménye szerint  minél szélesebb körben  célszerű a 

feladatokat megnevezni.  Utólag módosulhat  a tevékenységek sora, de amennyiben Képviselő 

Úr fenntartja a javaslatát, úgy pontonként  szükséges szavazni  a kivételre javasolt  tételekről.  

Szavazásra bocsátja a 2. pont kivételét:  

 

Szavazás eredménye 
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#: 2288   Száma: 2007.05.15/28/0/ 

Ideje: 2007.máj..15 18:16 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elutasítva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 3 20.00 16.67 

Nem 12 80.00 66.66 

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: 

 

Radványi G. Levente Igen - 

Szegő András Igen - 

Trenka István 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 Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

Zakar Gergely Távol - 

 

     

 

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

Szavazásra bocsátja a 6. pont kivételét:  

 

  

 Szavazás eredménye 

 

#: 2289   Száma: 2007.05.15/28/0/ 

Ideje: 2007.máj..15 18:16 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elutasítva 
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Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 4 26.67 22.22 

Nem 11 73.33 61.11 

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: 

 

 

Fülöp Zsolt KVEUB elnök Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szegő András Igen - 

Trenka István Igen - 

Dicső Zoltán Nem - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Nem - 

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 - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Nem - 

Benkovits György Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

Zakar Gergely Távol - 

 

 

 

 

     

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

Szavazásra bocsátja a 7. pont kivételét:  

 

 

 Szavazás eredménye 

 

#: 2290   Száma: 2007.05.15/28/0/ 

Ideje: 2007.máj..15 18:17 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elutasítva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  
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Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 5 33.33 27.78 

Nem 10 66.67 55.55 

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: 

 

 

Fülöp Zsolt KVEUB elnök Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szegő András Igen - 

Trenka István Igen - 

Dicső Zoltán Nem - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Nem - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök 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 Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

Zakar Gergely Távol - 

 

 

 

 

 

 

 

     

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

Szavazásra bocsátja a 10. pont kivételét:  

 

 

 Szavazás eredménye 

 

#: 2291   Száma: 2007.05.15/28/0/ 

Ideje: 2007.máj..15 18:18 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elutasítva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  
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Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 5 33.33 27.78 

Nem 7 46.67 38.88 

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 - 

Hajdu Gábor Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szegő András Igen - 

Trenka István Igen - 

Dicső Zoltán Nem - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Nem - 

Horváth Győző SzEB elnök Nem - 

Kiss Károly Nem - 

dr. Pázmány Annamária Nem - 

Tolonics Gyula Nem - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Nem - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Tart. - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Tart. - 

Kun Csaba alpolgármester Tart. - 

Benkovits György Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

Zakar Gergely Távol - 

 

     

 

 

 

 

 

 

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

Szavazásra bocsátja a 11. pont kivételét:  

 

 

 Szavazás eredménye 

 

#: 2292   Száma: 2007.05.15/28/0/ 

Ideje: 2007.máj..15 18:18 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elutasítva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  
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Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 4 28.57 22.22 

Nem 10 71.43 55.56 

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: 

 

 

Fülöp Zsolt KVEUB elnök Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szegő András Igen - 

Dicső Zoltán Nem - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Nem - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök 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 Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

Trenka István Távol - 

Zakar Gergely Távol - 

 

     

 

 

 

 

 

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

A 13. és a 14. pontok  kivételét támogatja az előterjesztő,  így azokról nem szükséges 

szavazni.   

Szavazásra bocsátja a 18. pont kivételét.  

 

  

Szavazás eredménye 

 

#: 2293   Száma: 2007.05.15/28/0/ 

Ideje: 2007.máj..15 18:21 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elutasítva 

Minősített szavazás 
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Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 4 26.67 22.22 

Nem 9 60.00 50.00 

Tartózkodik 2 13.33 11.11 

Szavazott 15 100.00 83.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   16.67 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Trenka István Igen - 

Dicső Zoltán Nem - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Nem - 

Fülöp Zsolt KVEUB elnök Nem - 

Hajdu Gábor Nem - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Nem - 

Kiss Károly Nem - 

dr. Pázmány Annamária Nem - 

Tolonics Gyula Nem - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Nem - 

Kun Csaba alpolgármester Tart. - 

Szegő András Tart. - 

Benkovits György Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

Zakar Gergely Távol - 

 

 

 

 

     

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

 

dr. Kirchhof Attila  jogi  és minőségügyi  referens:   ismerteti a határozati javaslat  1. 

pontját:  

1. a határozat melléklete szerinti tartalommal, Szentendre Város Közhasznú 

Sportegyesületének (a továbbiakban: Szentendre VSE) megalapításáról rendelkező 

„Alapszabály”  alapvető rendelkezéseivel egyetért; 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:  szavazásra bocsátja a határozati javaslat  1. pontját.   

 

 

 Szavazás eredménye 
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#: 2294   Száma: 2007.05.15/28/0/ 

Ideje: 2007.máj..15 18:22 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 15 93.75 83.33 

Nem 1 6.25 5.56 

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 - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Szegő András Nem - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

Zakar Gergely Távol - 

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

 

dr. Kirchhof Attila  jogi  és minőségügyi  referens:   ismerteti a határozati javaslat  2. 

pontját:  

     

2. az Önkormányzat, mint Alapító tag képviseletében a Szentendre VSE 

Közgyűlésébe az alábbi személyeket delegálja: 

 

dr. Dietz Ferenc polgármestert  

dr. Dóka Zsolt  jogtanácsos, közbeszerzési szakértőt 

Horváth Győző képviselőt 
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dr. Dietz Ferenc polgármester:  szavazásra bocsátja a határozati javaslat  2. pontját.    

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2295   Száma: 2007.05.15/28/0/ 

Ideje: 2007.máj..15 18:22 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 15 93.75 83.33 

Nem 1 6.25 5.56 

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 - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Szegő András Nem - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

Zakar Gergely Távol - 

 

   

 

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

 

 

   

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
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163/2007. (V.15.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

3. a határozat melléklete szerinti tartalommal, Szentendre Város Közhasznú 

Sportegyesületének (a továbbiakban: Szentendre VSE) megalapításáról rendelkező 

„Alapszabály”  alapvető rendelkezéseivel egyetért; 

 

4. az Önkormányzat, mint Alapító tag képviseletében a Szentendre VSE 

Közgyűlésébe az alábbi személyeket delegálja: 

 

dr. Dietz Ferenc polgármestert  

dr. Dóka Zsolt  jogtanácsos, közbeszerzési szakértőt 

Horváth Győző képviselőt 

  

 

Határidő: 2007. május 31. 

Felelős: Polgármester 

 



 140 

 

SZENTENDRE 
VÁROSI  

KÖZHASZNÚ  

SPORTEGYESÜLET 

 

ALAPSZABÁLYA 

2007. 
  

 

 



 141 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK 

 

TARTALOMJEGYZÉK ........................................................................................................ 141 

 

PREAMBULUM .................................................................................................................... 142 

 

AZ SPORTEGYESÜLET NEVE .......................................................................................... 142 

Az Sportegyesület neve ...................................................................................................... 142 

Az Sportegyesület rövidített neve ...................................................................................... 142 

 

AZ SPORTEGYESÜLET SZÉKHELYE .............................................................................. 142 

Az Sportegyesület székhelye .............................................................................................. 142 

 

AZ SPORTEGYESÜLET CÉLJA, FELADATAI ................................................................. 142 

A Sportegyesület célja ........................................................................................................ 142 

 

A Sportegyesület státusa ........................................................................................................ 143 

A Sportegyesület függetlensége ......................................................................................... 144 

 

A TAGSÁGI VISZONY ........................................................................................................ 144 

A Sportegyesület tagjai ...................................................................................................... 144 

Rendes tag .......................................................................................................................... 145 

Pártoló tag .......................................................................................................................... 146 

 

AZ SPORTEGYESÜLET SZERVEZETE ............................................................................ 147 

A sportegyesület szervei ..................................................................................................... 147 

Közgyűlés ........................................................................................................................... 148 

Szakosztályok ..................................................................................................................... 150 

Ellenőrző Bizottság ............................................................................................................ 151 

Fegyelmi Bizottság ............................................................................................................. 152 

 

AZ SPORTEGYESÜLET KÉPVISELETE ........................................................................... 152 

Az Elnök és feladatai .......................................................................................................... 153 

 

AZ SPORTEGYESÜLET GAZDÁLKODÁSA .................................................................... 153 

 

TITKÁR ................................................................................................................................. 153 

 

A SPORTSPORTEGYESÜLET ANYAGI FORRÁSAI ÉS GAZDÁLKODÁSA ............... 154 

 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK .................................................................................................. 155 



PREAMBULUM 

 

A Szentendre Városi Közhasznú Sportegyesület (továbbiakban: Sportegyesület) az 

egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, valamint a sportról szóló 2004. évi I. törvény 

alapján önkéntesen, az Alapító tagok által 2007. …………………… napján megtartott 

alakuló ülésen létrehozott, önkormányzattal, jogi személyiséggel rendelkező közhasznú 

szervezet, amely az alapszabályában meghatározott célra, határozatlan időre alakul, 

nyilvántartott tagsággal rendelkezik és a jelen alapszabályban meghatározott céljának 

elérésére szervezi tagjai tevékenységét. 

  

 

I. A SPORTEGYESÜLET NEVE 

 

1. Az Sportegyesület neve: Szentendre Városi Közhasznú Sportegyesület  

 

2. Az Sportegyesület rövidített neve: Szentendre VSE 

 

II. A SPORTEGYESÜLET SZÉKHELYE 

 

3. Az Sportegyesület székhelye: 2000 Szentendre, Városház tér 1-3. 

 

III. A SPORTEGYESÜLET CÉLJA, FELADATAI 

 

4. A Sportegyesület célja:  

Szervezi a lakosság testnevelési és sporttevékenységét a verseny- és a szabadidősport 

tevékenységet. Alaptevékenységeként sporttevékenységet szervez, valamint megteremti a 

sporttevékenység feltételeit. 

Gondoskodik a szakosztályok, sportcsoportok versenyzési feltételeinek biztosításáról. 

Szervezi minden korosztály sporttevékenységét, együttműködik térségünk iskoláival az 

utánpótlás-nevelésben. 

A sportegyesület célja a fentiekre tekintettel az alábbi feladatok minél eredményesebb 

előmozdítása. 

 

Az sportegyesület a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. tv. (a továbbiakban: 

Kszt.) 26. § c) pont alábbi alpontjaiban megnevezett tevékenységeket folytatja: 

 

1. egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs 

tevékenység, 

2. szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, 

3. tudományos tevékenység, kutatás, 

4. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, 

5. kulturális tevékenység, 

6. természetvédelem, állatvédelem, 

7. környezetvédelem, 

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

9. hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, 
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10. emberi és állampolgári jogok védelme, 

11. a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli 

magyarsággal kapcsolatos tevékenység, 

12. sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján 

folytatott sporttevékenység kivételével, 

13. rehabilitációs foglalkoztatás, 

14. munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése 

- ideértve a munkaerő-kölcsönzést is - és a kapcsolódó szolgáltatások, 

15. euroatlanti integráció elősegítése, 

16. ár- és belvízvédelem ellátásához kapcsolódó tevékenység, 

 

 A sportegyesület 

 - a céljainak és feladatainak megvalósítása érdekében együttműködik az országos, megyei, 

városi önkormányzati, társadalmi, gazdasági szervezetekkel, 

- vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak érdekében, azokat nem 

veszélyeztetve végez, sporttal össze nem függő tevékenységet, valamint sporttevékenységével 

összefüggő kereskedelmi tevékenységet (ideértve a sportegyesület vagyoni értékű jogainak 

hasznosítását is) csak kiegészítő tevékenységként folytathat. A sportlétesítmények használata, 

illetve működtetése - e rendelkezés alkalmazásában - a sportegyesület alaptevékenységének 

minősül. 

 

- gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapszabályban meghatározott 

tevékenységre fordítja, 

- közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak 

anyagi támogatást nem nyújt, 

- a hatályos jogszabályokban meghatározott keretek között nemzetközi tevékenységet 

folytathat, 

- szolgáltatásait tagjain kívül bárki jogosult igénybe venni, illetőleg az általa szervezett 

rendezvényeken jogosult részt venni, 

- a magyar sport hagyományos szervezeti alapegysége, a szabadidősport, a versenysport, a 

tehetséggondozás és az utánpótlás-nevelés műhelye. Sportegyesület közvetlenül is 

részesíthető állami (önkormányzati) támogatásban. 

 

IV. A Sportegyesület státusa 

 

5.1 A Sportegyesület jogi személy, közhasznú társadalmi szervezet. 

 

5.2 A Sportegyesület a tagjain kívül más személyek és szervezetek részére is végez közhasznú 

tevékenységet. A Sportegyesület valamennyi szolgáltatásának az igénybe vételére jogosultak 

a Sportegyesület tagjaival egyező módon azok a polgárok, akik a Sportegyesület céljai iránt 

érdeklődnek és azt elfogadják. 
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5.3 A Sportegyesület a közhasznú szolgáltatásait, azok igénybevételének módját illetve a 

közhasznú működésről szóló tájékoztatást Szentendre Város Önkormányzat honlapján 

(www.szentendre.hu) és a „Szentendre és Vidéke” című időszaki lapban hozza 

nyilvánosságra. 

 

5.4 A Sportegyesület vállalkozási tevékenységet csak a közhasznú céljainak megvalósítása 

érdekében, azokat nem veszélyeztetve folytathat. A Sportegyesület a gazdálkodása során elért 

eredményét nem osztja fel, kizárólag az Alapszabályában meghatározott tevékenységekre 

fordíthatja. 

 

5.5 A Sportegyesület feladatainak a teljesítése során és érdekében együttműködik a 

Sportegyesület tevékenységi körét érintő állami és társadalmi szervezetekkel valamint más 

sportegyesületekkel. 

 

6. A Sportegyesület függetlensége 

 

A Sportegyesület politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, politikai 

szervezeteket, pártokat nem támogat és tőlük támogatást nem fogad el.  

 

 

V.  A  TAGSÁGI VISZONY  

 

7. A Sportegyesület tagjai 

 

7.1. Alapító tagok:  

 

 

Név 

Lakóhely/székhely, szül hely, idő, személyi ig. 

szám, édesanyja neve, adóazonosító jel 

Szentendre Város Önkormányzata 2000 Szentendre, Városház tér 1-3. adószám: 

15395364-2-13 

Bornemisza Miklós Bory Melinda,  Szentendre, Ereszvény u. 13. 

Czagány Csaba Druzsek Aranka,  Szentendre, Egres u. 7.   

Dárdai Pál                             

dr. Bankó Tibor                              Budapest, Városház u. 4. 

dr. Páncsics Miklós Aladzsits Mária, Szentendre, Őz u. 20.                          

Eőry Botond Magyar Éva,  Szentendre, Vessző u. 8.  

Hajdu Gábor Mázi Ida, Szentendre, Stéger F. u. 9. 

Hajdú János  

Kiss Károly                          Szentendre,   Fehérvíz u. 18. 

Krasznai János Horváth Zsuzsanna,  Leányfalu, Sasülés u.  37. 

Kun Csaba Bozzay Éva, Szentendre, Vasúti Villasor. 55. 

Margaritovics Kornél  

Marton Imre                            Szentendre, Vasvári P. u. 41. 

Mészáros János                            Szentendre,  Méhész u.   

Molnár Csaba                            Kisoroszi, Szérű u.  

Petrov Miklós                            Szentendre, Egres u. 61. 

Simon Péter Molnár Mária, Szentendre, Kondor B. u. 3. 

http://www.szentendre.hu/
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Skrobár Róbert  

Sólyom András  

Szabó Imre Gálitz Kornélia, Szentendre, Fiastyúk u. 24. 

Szabó Máté Sárosi Mária, Szentendre, Füzespark 18. 

Tatai Tibor   

Tolonics Gyula                            Szentendre, Folyondár u. 2. 

Trenka István                            Szentendre, János u. 18. 

 

 

Az Alapító tagokat a rendes tagok jogállása illeti meg. 

  

7.2. A sportegyesület tagja lehet bármely magyar állampolgár, letelepedési, bevándorlási, 

vagy tartózkodási engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgár, gazdálkodó szervezet, 

költségvetési, társadalmi szervezet, aki írásban elfogadja a sportegyesület Alapszabályát. 

 

7.2 A tagok felvétele az önkéntes írásbeli belépési kérelem alapján, a tag felvételi kérelmében 

megjelölt szakosztály vezetőjének írásbeli ajánlásával és az Elnök határozatával történik. A 

belépőnek nyilatkozni a kell, hogy az Sportegyesület Alapszabályát magára nézve 

kötelezőnek ismeri el. 

 

7.3 A tagok jogállása: Rendes tag, Pártoló tag. 

 

8. Rendes tag 

 

8.1 Rendes tag lehet minden magyar állampolgár, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezet, amely (aki) kötelezi magát arra, hogy a tevékenységét a 

Sportsportegyesület Alapszabályában foglalt elvek szerint folytatja, továbbá akit a 

Sportsportegyesület a tagok sorába felvett. 

 

8.2 A Rendes tag jogai: 

 

 tanácskozási joggal részt vehet a Sportsportegyesület közgyűlésén, 

 szavazati joggal részt vehet a tagot nyilvántartó Szakosztály ülésein,  

 az Sportegyesület tisztségeire választható, 

 az Sportegyesület bármely tisztségviselőjétől akár írásban, akár szóban információt 

kérhet az Sportegyesület bármely területén folyó munkáról és eseményről, továbbá 

azon szervezeteknek a munkájáról, határozatairól és állásfoglalásairól, mely az 

Sportegyesület tagja, 

 részt vehet az Sportegyesület által tartott rendezvényeken, ezeken előadást tarthat vagy 

egyéb szellemi alkotását bemutathatja, véleményét elmondhatja, 

 az Sportegyesület testületeinek és tisztségviselőinek döntései, határozatai, 

állásfoglalásai ellen felszólalhat, a törvénysértő határozatot a tudomására jutásától 

számított 30 napon belül bíróság előtt megtámadhatja, 

 A sportsportegyesület szabályzatai által meghatározott feltételek szerint részt vehet a 

szakosztályok, sportcsoportok munkájában, edzéseken, versenyeken, 

 Meghatározott feltételekkel használhatja a sportegyesület által biztosított 

sportlétesítményeket, a sportszereket és sportfelszereléseket, 

 Igényelheti a sportsportegyesület  szakembereinek segítségét,  
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 Részesülhet a sportsportegyesület által nyújtott kedvezményekben.  

 

 

8.3 A Rendes tag kötelezettségei: 

 

 az Sportegyesület Alapszabályát és szerveinek határozatát köteles betartani, 

 az Sportegyesületben vállalt tisztségét legjobb képessége szerint köteles ellátni, 

 az Sportegyesület céljainak megvalósításában a legjobb tudása szerint köteles 

közreműködni, 

 az Sportegyesület vagyonát köteles megóvni, 

 a Közgyűlés által megállapított tagdíjat köteles megfizetni. 

 köteles sportszerű magatartást tanúsítani,  

 köteles a választott szakosztály munkájában aktívan részt venni,  

 amennyiben versenyszerűen sportol, köteles a hazai és nemzetközi versenyekre 

lelkiismeretesen felkészülni és a legjobb tudása szerint szerepelni,  

 köteles a sportegyesület jó hírnevét megőrizni. 

 

 

8.4 A Rendes tagsági viszony megszűnik: 

 

- a tag kilépésével, 

- a tag fegyelmi határozattal történő kizárásával, 

- a tag jogutód nélküli megszűnésével, ill. természetes személy esetén halálával, 

- a sportegyesület megszűnésével, 

 

A kilépés kizárólag a sportegyesület elnökéhez intézett írásbeli bejelentéssel válik hatályossá. 

A tag jogutódlással történő megszűnése esetén a jogutód az Sportegyesület tagja marad, 

amennyiben megfelel az Alapszabály rendelkezéseinek. 

 

A tagsági jogviszony megszűnése esetén az Elnök köteles a tagot a nyilvántartásból törölni. A 

tagsági jogviszony megszűnéséről az Elnök a Közgyűlést tájékoztatja. A tagság 

megszűnésének időpontja, kilépésnél az írásbeli bejelentés, fegyelmi határozattal kizárásnál a 

jogerős határozat keltének napja, halál esetén a tag halálának a napja. 

 

8.5 Ki kell zárni a Rendes tagok sorából azt, aki: 

 

- tagdíj fizetési kötelezettségének legalább fél éven keresztül, felszólítás ellenére nem tett 

eleget; 

- az Alapszabály vagy a sportegyesület egyéb szabályzatainak, illetőleg a Közgyűlés, 

Szakosztály határozatainak a rendelkezéseit súlyosan vagy ismételten megszegi; 

- tevékenységével a sportegyesület céljainak elérését, feladatainak teljesítését súlyosan 

veszélyezteti. 

 

9. Pártoló tag 

 

Pártoló tag lehet olyan nagykorú magyar vagy külföldi állampolgárságú természetes személy, 

továbbá olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki (amely) a 

sportegyesület működéséhez szükséges anyagi, szakmai, erkölcsi vagy egyéb támogatást nyújt 

és nem kíván a sportegyesület rendes tagja lenni. 
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A Pártoló tagságot az elnök javaslatára a Közgyűlés hagyja jóvá. A természetes személy 

pártoló tagok jogaikat személyesen, a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezet pártoló tagok jogaikat képviselői útján gyakorolhatják. 

 

10.1 Pártoló tag jogai 

 

- tanácskozási és indítványozási joggal a sportegyesület közgyűlésén és bármely 

szakosztályának ülésén részt vehet, 

- meghatározhatja, hogy az általa nyújtott egyszeri vagy rendszeres támogatást a 

sportegyesület milyen célokra használhatja fel, 

- A sportegyesület elnöke és az adott szakosztály vezetője útján folyamatos tájékoztatást kap a 

sportegyesület azon területen folyó munkájáról és tevékenységéről, melynek elősegítéséhez a 

támogatást nyújtja. 

 

10.2 Pártoló tag köteles az önként vállalt kötelezettségeit maradéktalanul teljesíteni. 

 

10.3 A Pártoló tag tagsági viszonya megszűnik: 

 

- a tagságról történő lemondással, 

- kizárással, 

- a természetes személy tag halálával, illetve a jogi személy vagy jogi személyiség nélküli 

szervezet megszűnésével, 

- a sportegyesület megszűnésével. 

 

 

10.4 A lemondás a sportegyesület elnökéhez intézett írásbeli bejelentéssel válik hatályossá a 

lemondó nyilatkozat kézhezvételével egyidejűleg. A tagsági jogviszony megszűnése esetén az 

Elnök köteles a tagot a nyilvántartásból törölni, a tagsági jogviszony megszűnéséről az elnök 

a Közgyűlést tájékoztatja. 

 

10.5 Ki kell zárni a Pártoló tagok sorából azt a személyt, aki 

 

- a sportegyesülettel szemben fennálló kötelezettségeinek önhibájából nem tesz eleget; 

- a pártoló tagságra bármely okból érdemtelenné vált; 

- tevékenységével a sportegyesület céljainak elérését, feladatainak teljesítését súlyosan 

veszélyezteti; 

- akit bűncselekmény elkövetéséért jogerősen - letöltendő - szabadságvesztés büntetésre 

elítéltek. 

 

VI. A SPORTEGYESÜLET SZERVEZETE 

 

11. A sportegyesület szervei: 
 

- a Közgyűlés, 

- Szakosztályok,  

- az Elnökség,  

- az Ellenőrző Bizottság,  

- a Fegyelmi Bizottság. 
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A sportegyesület szerveinek ülései nyilvánosak. A sportegyesület szervei az általuk hozott 

határozat(ok)ról kötelesek a határozatukkal érintett személy(eke)t - írásban, postai úton, 

ajánlott levélben - a határozat meghozatalától számított három napon belül értesíteni. 

 

12. A vezető tisztségviselők kizárólag olyan magyar állampolgárok lehetnek, akik a közügyek 

gyakorlásától nincsenek eltiltva. 

 

12.1 A vezető szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek 

közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a 

határozat alapján 

 

a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 

b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. 

Nem minősül előnynek a sportegyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés 

nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a sportegyesület által tagjának, a 

tagsági jogviszony alapján nyújtott, Alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás. 

 

12.2 Nem lehet az Ellenőrző Bizottság elnöke vagy tagja, illetve a sportegyesület 

könyvvizsgálója az a személy, aki 

a, a sportegyesület Elnöke, 

b, a sportegyesülettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló 

munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály 

másképp nem rendelkezik, 

c, a sportegyesület cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül 

igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a sportegyesület által tagjának a tagsági 

jogviszony alapján nyújtott, Alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás, 

d, az a,-c, pontban meghatározott személyek hozzátartozója. 

 

12.3 A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet 

vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak 

megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás 

rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. 

 

12.4 A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett 

közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más 

közhasznú szervezetnél is betölt. 

 

13. Közgyűlés: 

 

13.1 A sportegyesület legfelsőbb szerve a Közgyűlés. A Közgyűlés tagjai: az Alapító tagok, a 

Sportegyesület Szakosztályainak vezetői (mint a szakosztályok által delegált személyek) és 

Szentendre Város Önkormányzata, mint Alapító tag által delegált 3 fő. A Közgyűlés üléseit az 

Elnök vezeti.   

 

13.2 A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: 

 

- az Alapszabály megállapítása, módosítása, 

- az Elnök, az Ellenőrző Bizottság, a Fegyelmi Bizottság tagjainak és a Titkár megválasztása, 

felmentése és visszahívása, 

- az éves költségvetés, éves pénzügyi terv elfogadása, módosítása,  
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- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti éves beszámoló elfogadása, 

- a közhasznúsági jelentés elfogadása, 

- a Pártoló tag felvételi kérelem elbírálása, 

- fegyelmi ügyben másodfokú döntés, 

- az éves tagdíj megállapítása, 

- a sportegyesületnek más sportegyesületbe belépése vagy onnan kilépése, más 

sportegyesülettel való egyesülése, a sportegyesület feloszlásának kimondása, 

- irányítja a sportsportegyesület gazdálkodását, 

- a sportegyesület SZMSZ-nek, valamint egyéb szabályzatainak elfogadása, módosítása, 

- mindazon ügyek, amelyet jogszabály a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal, illetve azon 

ügyek melyet jelen Alapszabály nem utal más szerv hatáskörébe. 

 

A közgyűlés évente egyszer megtárgyalja a sportegyesület éves pénzügyi tervét, 

illetve az előző éves pénzügyi terv teljesítéséről szóló, a számvitelről szóló 2000. évi C. 

törvény (a továbbiakban: Sztv.) rendelkezései szerint készített beszámolót. 

 

 

13.3 A Közgyűlés összehívása 

 

A sportegyesület évente legalább négy Közgyűlést (rendes közgyűlés) tart. A Közgyűlést az 

Elnök hívja össze. 

 

A Közgyűlést akkor is össze kell hívni, ha az a sportegyesület érdekében egyébként 

szükséges. Haladéktalanul össze kell hívni a Közgyűlést a közgyűlési tagok legalább 10 %-

ának - okot és célt megjelölő - írásban előterjesztett indítványára, az Elnök 

kezdeményezésére, az Ellenőrző Bizottság javaslatára. 

 

A Közgyűlésre a tagokat a napirend közlésével írásban kell meghívni. A meghívók elküldése 

és a Közgyűlés napja között legalább tizenöt napi időköznek kell lennie. Bármelyik 

közgyűlési tag jogosult az általa megjelölt napirendi kérdés megtárgyalását kérni, ha 

javaslatát a Közgyűlés előtt legalább három nappal ismerteti a tagokkal. Ha a Közgyűlést nem 

szabályszerűen hívták össze, határozatot csak akkor hozhat, ha valamennyi közgyűlési tag 

jelen van és a Közgyűlés megtartása ellen a közgyűlési tagok egyike sem tiltakozik. 

 

13.4 A Közgyűlés határozatképessége 

 

A Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazati joggal rendelkező közgyűlési 

tagoknak legalább a fele + 1 fő jelen van. Határozatképtelenség esetére a megismételt 

Közgyűlés időpontját és napirendjét az eredeti közgyűlési meghívóban ismertetni kell, azzal a 

tájékoztatással, hogy a megismételt Közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a 

megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. 

 

13.5 Határozathozatal 

 

A Közgyűlést az Elnök vezeti. A Közgyűlésen minden tagnak egy szavazata van, 

szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt. A határozat meghozatalánál nem 

szavazhat az a tag, akit a határozat kötelezettség, vagy felelősség alól mentesít, illetve 

bármilyen más előnyben részesít, illetve megkötendő jogügyletben érdekelt. 

 

A Közgyűlés határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza meg. Az 



 150 

Alapszabály módosításához, valamint a sportegyesületnek más sportegyesületbe belépéséről, 

vagy onnan kilépéséről, más sportegyesülettel való egyesüléséről, a sportegyesület 

feloszlásáról döntéshez a jelenlévők legalább 2/3-ának a döntése szükséges. A szavazás nyílt, 

de a jelenlévő közgyűlési tagok 10 %-ának kérésére elrendelhető a titkos szavazás. A 

Közgyűlés a tisztségviselők megválasztásáról titkos szavazással dönt. 

 

13.6 Határozatok nyilvántartása 

 

A Közgyűlésről a Titkár jegyzőkönyvet készít. A jegyzőkönyv tartalmazza a Közgyűlés 

helyét és idejét, a Közgyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, nyilatkozatokat és a 

határozatokat az azokra leadott szavazatok és ellenszavazatok számát, illetve a szavazástól 

tartózkodókat, vagy az abban részt nem vevőket (ha lehetséges, a személyüket). A 

jegyzőkönyvet az Elnök és két – a Közgyűlésen jelenlévő, hitelesítőnek megválasztott – tag 

írja alá. 

 

A Titkár a Közgyűlés által hozott határozatokról folyamatos nyilvántartást vezet (határozatok 

könyve). A nyilvántartás tartalmazza a döntés tartalmát, időpontját, hatályát, a döntést 

támogatók, illetve ellenzők számát (ha lehetséges, személyét). 

 

 

13.7 Határozatok nyilvánossága 

 

A Közgyűlés határozatai, a sportegyesületnek nyújtott támogatásokat tartalmazó nyilvántartás 

nyilvános. A Közgyűlés határozatait a költségvetését, az éves pénzügyi tervét, az éves 

beszámolót, a közhasznúsági jelentést az elfogadástól számított 30 napig kötelezően 

kifüggeszti Szentendre Város Önkormányzat hirdetőtáblájára, valamint a www.szentendre.hu 

internetes honlapon is közzéteszi. A Közgyűlés az általa hozott határozatról köteles a 

határozatával érintett személyeket - írásban, postai úton, ajánlott levélben - a 

határozathozataltól számított 3 napon belül értesíteni. 

 

A Közgyűlés jegyzőkönyveibe, a határozatok könyvébe, az éves beszámolójába, 

nyilvántartásokba és a közhasznúsági jelentésbe - előzetes írásbeli kérelem alapján - az 

Elnöknél bárki, bármikor betekinthet és abból saját költségére másolatot készíthet. 

 

14. Szakosztályok: 

 

A Szentendre VSE szakosztályai (az alapszabály elfogadásakor) 

  
- 

- 

- 

- 

 

 

14.1. A szakosztályok minimális taglétszáma: 10 fő. Új szakosztályt alapítani legalább 10 

sportegyesületi tagsági joggal rendelkező személy, önálló szakosztály alapítására irányuló 

szándéka alapján lehet. Új szakosztály alapítását annak megalakulásától számított 15 napon 

belül írásban be kell jelenteni a sportegyesület Elnökének. Sportáganként 1 szakosztály 

alapítható.  

  

http://www.szentendre.hu/
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14.2. A szakosztályok működése  

  

A sportegyesületben sportáganként szakosztályok működnek. A szakosztályok munkáját a 

szakosztály vezetője irányítja. A szakosztályok vezetőit (és helyettesét) az adott szakosztály 

sportegyesületi tagsági joggal rendelkező tagjai 5 évre választják. A szakosztályt annak 

vezetője képviseli a Közgyűlés (mint az egyesület legfőbb szerve) munkájában.  

  

14.3. A szakosztályok, szakosztály vezetőjének feladata 

  

A szakosztályok feladata az oktatás-nevelés, versenyek, mérkőzések rendezése, illetve 

versenyeken, mérkőzéseken való részvétel szervezése, a szakosztály hatáskörébe utalt egyéb 

feladatok ellátása. Tevékenységüket a sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata 

szerint végzik a Szakosztály által elfogadott éves munka- és költségterv alapján. A 

szakosztályok felelősek a rendelkezésre álló erőforrások sportszakmai célokra történő, 

előírások szerinti felhasználásáért, a sportegyesületi szabályzatok betartásáért, éves 

tevékenységükről írásban számolnak be a Közgyűlésnek.  

 

15. Ellenőrző Bizottság: 

 

15.1 A Közgyűlés a saját tagjai közül határozott időtartamra - 5 évre - megválasztja az 

Ellenőrző Bizottság elnökét és két tagját. 

 

15.2 A Bizottság szükség szerint, de évente legalább négyszer tart ülést. Az évi rendes 

Közgyűlések előtt, a sportegyesület éves beszámolóját, éves pénzügyi tervét és a 

közhasznúsági jelentésről szóló tervezetet meg kell vitatni és az írásbeli véleményt az 

Elnökhöz el kell juttatni. A Bizottság ülését annak elnöke, napirendet tartalmazó írásbeli 

meghívóval hívja össze. A bizottsági ülés határozatképes, ha azon legalább két bizottsági tag 

jelen van. A Bizottság határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. A 

Bizottság határozatait írásban kell rögzíteni. 

 

15.3 A Bizottság ellenőrzi a sportegyesület működését és gazdálkodását. Ennek során a 

vezető tisztségviselőktől jelentést a sportegyesület esetleges munkavállalóitól pedig 

tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a sportegyesület könyveibe és irataiba 

betekinthet, azokat megvizsgálhatja. 

 

A Bizottság tagja a sportegyesület vezető szervének ülésén tanácskozási joggal részt vehet, 

illetve részt vesz, ha jogszabály vagy az Alapszabály így rendelkezik. 

 

15.4 A Bizottság köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet tájékoztatni és annak 

összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy 

 

a) a sportegyesület működése során olyan jogszabálysértés vagy a sportegyesület 

érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek 

megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre 

jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé; 

b) a vezető tisztségviselők (Elnök, Ellenőrző Bizottság, Fegyelmi Bizottság tagjai) 

felelősségét megalapozó tény merült fel. 

 

Az intézkedésre jogosult vezető szervet a Bizottság indítványára – annak megtételétől 
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számított harminc napon belül - össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a 

vezető szerv összehívására a Bizottság is jogosult. Ha az arra jogosult szerv a törvényes 

működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a Bizottság 

köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet. 

 

15.5 A Bizottság az általa hozott határozatról köteles a határozatával érintett személyeket - 

írásban, postai úton, ajánlott levélben - a határozat hozataltól számított 3 napon belül 

értesíteni. 

 

16. Fegyelmi Bizottság 

 

16.1 Fegyelmi vétséget követ el az a tag, aki az Alapszabály rendelkezéseit vétkesen 

megszegi, önként vállalt vagy tisztségéből folyó sportegyesületi kötelezettségeit nem teljesíti, 

vagy a sportegyesületi tagsághoz méltatlan magatartást tanúsít. 

 

16.2 A Közgyűlés a saját tagjai közül határozott időtartamra - 5 évre - megválasztja a 

Fegyelmi Bizottság elnökét és két tagját. 

 

16.3 A Fegyelmi Bizottság feladata 

 

- a fegyelmi ügyek vizsgálata és határozathozatal (első fokon). 

 

16.4 A fegyelmi eljárást - titkos szavazással - az Elnökség rendeli el, lefolytatására a 

Fegyelmi Bizottság köteles. A Bizottság ülését annak elnöke, napirendet tartalmazó írásbeli 

meghívóval hívja össze. A bizottsági ülés határozatképes, ha azon legalább két bizottsági tag 

jelen van. A Bizottság határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. A 

Bizottság határozatait írásban kell rögzíteni. 

 

Fegyelmi büntetések: 

- írásbeli figyelmeztetés, 

- sportegyesületi tisztségből visszahívás,  

- kizárás a sportegyesületből. 

 

16.5 A Bizottság az általa hozott határozatról köteles a határozatával érintett személyeket - 

írásban, postai úton, ajánlott levélben - a határozat hozataltól számított 3 napon belül 

értesíteni. 

 

16.6 A fegyelmi határozat ellen, a kézbesítéstől számított 15 napon belül a Közgyűlésnek 

címezve, a Fegyelmi Bizottsághoz benyújtott kérelemmel lehet fellebbezni. A Közgyűlés a 

következő ülésén határoz a fegyelmi határozat kérdésében. 

 

17. A sportegyesület feladatai hatékonyabb ellátása érdekében létrehozhat további ad-hoc 

bizottságokat, munkacsoportokat. 

 

VII. A SPORTEGYESÜLET KÉPVISELETE 

 

18. A sportegyesület ügyeinek az intézését és a sportegyesület képviseletét a Közgyűlés által- 

határozott időre - 5 évre választott Elnök látja el. Az Elnök eseti jelleggel, írásban bármely 

Közgyűlési tagot megbízhat a sportegyesület képviseletével, az Elnök helyettesítésével. 
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19. Az Elnök és feladatai: 
 

- a sportegyesület szakmai, operatív irányítása, a hatályos jogszabályok, az Alapszabály és a 

Közgyűlés határozatai által megszabott keretek között, 

- a sportegyesület képviselete, 

- munkáltatói joggyakorlás a sportegyesület munkavállalói felett, 

- döntés minden olyan kérdésben, amely nem tartozik a Közgyűlés, a Szakosztályok, vagy a 

Bizottságok hatáskörébe. 

 

20. A sportegyesületet az Elnök képviseli, akként, hogy a sportegyesület kézzel vagy géppel 

írt, előnyomott vagy nyomtatott neve alá önállóan írja a lajstromba bejegyzett nevét. A 

sportegyesület bankszámlája felett az Elnök bármely közgyűlési taggal, vagy a Titkárral 

együttesen jogosult rendelkezni. 

 

VIII. A SPORTEGYESÜLET GAZDÁLKODÁSA 

 

21. A sportegyesület a hatályos jogszabályoknak megfelelően jóváhagyott költségvetési 

keretei között önállóan gazdálkodik. 

 

22. A sportegyesület tagdíjakból, támogatásból, adományokból a pályázatok útján szerzett 

bevételekből, valamint a gazdálkodó tevékenység jövedelméből tartja fenn magát. 

 

23. A választott vezető tisztségviselők feladatukat ingyenesen végzik. 

 

24. A sportegyesület a tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok a tagdíj megfizetésén túl- 

az Sportegyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek. 

 

IX. TITKÁR 

 

25. Az Sportegyesület adminisztrációs teendőinek ellátására Titkár működik, akinek feladata 

különösen:  

- a Közgyűlések, a Bizottsági ülések, Szakosztály ülések előkészítése, összehívása, 

azokról jegyzőkönyv készítése (A jegyzőkönyv tartalmazza a Közgyűlés, Bizottsági, 

vagy Szakosztály ülés helyét és idejét, az ülésen lezajlott fontosabb eseményeket, 

nyilatkozatokat és a határozatokat, az azokra leadott szavazatok és ellenszavazatok 

számát, illetve a szavazástól tartózkodókat, vagy az abban részt nem vevőket, ha 

lehetséges a személyüket.) 

- a Sportegyesület éves beszámolójának, éves pénzügyi tervének, vagyonmérlegének, 

vagyonkimutatásának és közhasznúsági jelentésének előkészítése és a Közgyűlés 

(Bizottság) elé terjesztése, és eljuttatása az illetékes szerveknek, 

- a Közgyűlés, a Bizottságok határozatainak és az Elnök intézkedéseinek előkészítése és 

végrehajtása, a végrehajtásról beszámoló készítése  

- Közgyűlési, Elnökségi, Bizottsági, Szakosztály határozatok nyilvántartása (A 

nyilvántartás tartalmazza a döntés tartalmát, időpontját, hatályát, a döntést támogatók 

illetve ellenzők számát, ha lehetséges a személyét). 

- a tagok kérésére tájékoztatás a sportegyesület ügyeiről,  

- az iratbetekintési jog biztosítása – az Elnök által megszabott rendben-, 
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- a sportegyesület adatainak és azok esetleges változásainak bejelentése az 

adóhatóságnak és egyéb szerveknek 

- a sportegyesület iratainak őrzése 

- pénztárosi teendők ellátása 

- egyéb adminisztrációs teendők ellátása  

 

X. A SPORTSPORTEGYESÜLET ANYAGI FORRÁSAI ÉS 

GAZDÁLKODÁSA 

   

26.1. A sportsportegyesület cél szerinti bevételek különösen: 

 tagsági díj,  

 magánszemélyek anyagi támogatásai 

 jogi személyek támogatásai  

 szponzori díjak, 

 rendezvények bevételei 

 tanfolyamok bevételei, 

 reklámtevékenység, 

 bérleti, kölcsönzési díjak, 

 tárgyi  eszközök, készletek értékesítése,. 

 kamatbevétel, 

 árfolyamnyereség, 

 támogatások. 

  

26.2. A sportsportegyesület vállalkozás szerinti bevételei 

  
A sportegyesület eseti jelleggel vállalkozás keretében történő bevételre is szert tehet a Sport 

Törvényben leírtak és a vonatkozó egyéb jogszabályok (SZJA tv. Számviteli tv. stb.) 

figyelembe vételével. 

  

26.3. A sportsportegyesület, szakosztályok gazdálkodása 

  
A sportegyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik. A pénzeszközök az SZMSZ-ben 

rögzített pénzfelosztási rendszer alapján a szakosztályok részére kiosztásra kerülnek.  

  

26.4. Anyagi felelősség vállalás 

  

A sportegyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok csak a tagdíjakat, a kölcsönzési 

díjakat, valamint a rendezvényeken való részvétel költségeit kötelesek a sportegyesületnek 

megfizetni; a sportegyesület tartozásaiért a tagok saját vagyonukkal nem felelnek.    

26.5. Sportegyesületi szabályzatok 

  

A sportegyesület működését és feladatait érintő, az alapszabályban részletesen nem 

szabályozott alapvető kérdéseket Szervezeti és Működési Szabályzatban (SZMSZ) kell 

meghatározni. A szervezeti és működési szabályzat nem állhat ellentétben a sportegyesület 

alapszabályával.  
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XI. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

27. A sportegyesület a bírósági nyilvántartásba vétellel jön létre. 

 

28. A jelen Alapszabály által nem szabályozott kérdésekben az egyesülési jogról szóló 1989. 

évi II. tv., a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. tv., valamint a társadalmi 

szervezetek gazdálkodásáról szóló jogszabályok és a sportról szóló 2004. évi I. évi törvény 

rendelkezései irányadók. 

 

29. A jelen Alapszabályt az Sportegyesület közgyűlése egyhangú szavazattal fogadta el. 

 

Szentendre, 2007. ……………………………… 

 

 

 

Elnök 

 

 

Előttünk, mint tanúk előtt: 

 

1. 

 

2. 

 

 

 

 

29.  Előterjesztés  a  Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi 

Társulása- Társulási Megállapodásának felülvizsgálata II. fordulós 

tárgyalásáról és annak elfogadásáról 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester           

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: röviden ismerteti az előterjesztést.    

 

dr. Dragon Pál képviselő: a Jogi, Igazgatási és Ügyrendi Bizottság  javasolja, hogy a 

megállapodás 3. §-a kerüljön módosításra, melyet Polgármester Úr nem támogat. Indok:  a 

javaslatokat az 1. fordulóban lehetett megtenni. Jelen állapotában már a Kistérség települései 

is elfogadták a Társulási Megállapodást, azon változtatni  nem lehet.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: bizottsági javaslat lévén szavazásra bocsátja a Jogi, 

Igazgatási és Ügyrendi Bizottság  módosító indítványát.  

 

  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2296   Száma: 2007.05.15/29/0/ 

Ideje: 2007.máj..15 18:25 

Típusa: Nyílt 
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Rendelet; Elutasítva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 2 12.50 11.11 

Nem 12 75.00 66.67 

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 - 

Trenka István Igen - 

Dicső Zoltán Nem - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Nem - 

Fülöp Zsolt KVEUB elnök Nem - 

Hajdu Gábor Nem - 

Horváth Győző SzEB elnök Nem - 

Kiss Károly Nem - 

Kun Csaba alpolgármester Nem - 

dr. Pázmány Annamária Nem - 

Radványi G. Levente Nem - 

Szegő András Nem - 

Tolonics Gyula Nem - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Nem - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Tart. - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Tart. - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

Zakar Gergely Távol - 

 

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

Szavazásra bocsátja a határozati javaslat  egészét.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2297   Száma: 2007.05.15/29/0/ 

Ideje: 2007.máj..15 18:26 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 16 100.00 88.89 

Nem 0 0.00 0.00 
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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 - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

Zakar Gergely Távol - 

 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

164/2007. (V.15.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő- testülete  

 

1. a Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulásáról szóló 

felülvizsgált Társulási Megállapodást a határozat melléklete szerinti tartalommal 

elfogadja;  

 

2. felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Társulási Megállapodást az Önkormányzat 

nevében aláírja. 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  1. pont: azonnal 

2. pont: 2007. május 31.  
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DUNAKANYARI ÉS PILISI ÖNKORMÁNYZATOK TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI 

TÁRSULÁSA   

 

 

 

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS 

 

(A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT SZÖVEG) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2007. JANUÁR



ELŐZMÉNYEK 

 

Budakalász Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete, 

 

Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testülete, 

 

Dunabogdány Község Önkormányzat Képviselő-testülete, 

 

Kisoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete, 

 

Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete, 

 

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete, 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete, 

 

Pócsmegyer Község Önkormányzat Képviselő-testülete, 

 

Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete, 

 

SzentendreVáros Önkormányzat Képviselő-testülete, 

 

Szigetmonostor Község Önkormányzat Képviselő-testülete, 

 

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete, 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete, 

 

 

– a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. § (1) bekezdés h) 

pontja, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 41. § (1) bekezdése (Ötv.), a 

helyi önkormányzatok társulásáról és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 

16. §-a (a továbbiakban: Ttv.), a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. 

törvény (a továbbiakban: Tft.), 10. §, 10.A/§-10./G §-ai ,a kistérségek megállapításáról, 

lehatárolásáról és megváltoztatásának rendjéről szóló 244/2003. (XII.18.) Korm rendelet, 

valamint a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. 

törvény alapján 2004.06.24. napján létrehozták a Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok 

Többcélú Kistérségi Társulását azzal, hogy 2006. december 31.-ig az együttműködés további 

lehetőségeiről a tagönkormányzatok külön döntést hoznak és ennek megfelelően  

 

- a kistérséghez tartozó települési önkormányzatok kapcsolat- és együttműködési rendszere 

szervezeti keretének biztosítására, 

 

-  a Kistérségi Fejlesztési Tanács feladatainak ellátása, 

 

- a térségi közszolgáltatások biztosítására, szervezésére, összehangolására, fejlesztésére, az 

egyes települések önkormányzatainak teljesítőképességét meghaladó önkormányzati 

feladat-hatáskör, valamint a közszolgáltatási rendszer közös, ill. térségi rendszerének 

kialakítására, szervezésére, összehangolására, működtetésére, fejlesztésére,  
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- a térség intézményrendszerének integrálására, feladatellátásának összehangolására, 

fejlesztésére, intézményfenntartásra, 

 

- a feladatellátás feltétel- és forrásrendszerének koordinálására, fejlesztésére, a kistérség 

területének összehangolt fejlesztésére, 

 

- egyes közigazgatási (államigazgatási) feladat- és hatáskörök ellátására,  

 

a közösségi szolgáltatások térségi szinten történő kiegyenlített, magas színvonalú és minőségű 

ellátása érdekében a 2004.06.24. napján megkötött Kistérségi társulási megállapodást az 

alábbiak szerint módosítják, illetve azt egységes szerkezetben az alábbiak szerint fogadják el: 

 

I. 

 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

1. § 

 

(1) A Szentendrei Kistérséghez tartozó települési önkormányzatok képviselő-testületei, 

társulási megállapodással 2004.06.24. napján önálló jogi személyiséggel rendelkező többcélú 

kistérségi társulást hoztak létre.  

 

(2) A Többcélú Társulás alapító tagjai a 244/2003.(XII.18.) Korm. rendelet melléklete szerint 

a Szentendrei Kistérséghez (Kistérségi jelzőszám: 4314) tartozó települési önkormányzatok 

képviselő-testületei. 

 

(3) A többcélú kistérségi társulás időtartama: határozatlan  

   

(4) A kistérséget alkotó települési önkormányzatok felsorolását – a társulás tagjainak 

nevét és székhelyét, lakosságszámát, valamint a többcélú társulás lakosságszámát – jelen 

megállapodás melléklete tartalmazza. 

 

 

 

2.§ 

 

(1) A Többcélú Társulás neve: Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi 

Társulása (továbbiakban: Többcélú Kistérségi Társulás) 

 

(2) A Többcélú Társulás alapításának ideje: 2004.06.24. 

 

(3) A Többcélú Társulás székhelye (továbbiakban: térségközpont):  

2 0 0 0  S z e n t e n d r e ,  V á r o s h á z  t é r  1 - 3 .  

 

 

(4) A Többcélú Társulás működési területe: a Szentendrei Kistérséget alkotó - az 1. számú 

mellékletben feltüntetett - települési önkormányzatok közigazgatási területe (Szentendrei 

Kistérség területe). 
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(5) A Többcélú Társulás jogállása: jogi személy. 

 

a.) A Többcélú Társulás alapításáról, illetve a Társulási Megállapodás módosításáról a 

Többcélú Kistérségi Társulást alkotó települési önkormányzatok képviselő-testületei külön 

határozatba foglaltan rendelkeznek. 

 

b.) A Többcélú Társulás alapító és felügyeleti szerve a hozzátartozó települési 

önkormányzatok képviselő-testületei. 

 

(6) A Többcélú Kistérségi Társulás gazdálkodása: a Többcélú Társulás gazdálkodására a 

költségvetési szervek működésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 

 

a) Az előirányzatok feletti rendelkezési jogát tekintve: teljes jogkörű. 

 

b) A Többcélú Társulás pénzügyi-gazdasági feladatait a Társulás által létrehozott, 

költségvetési szervként működő Munkaszervezet (továbbiakban: Kistérségi Iroda) látja el. 

 

(7) A Többcélú Társulás képviseletét a Társulás Tanácsa elnöke látja el. 

 

(8) A társulás tagsági nyilvántartása: 

 

a) A társulás tagjairól, képviseletéről, a feladatellátásról, a pénzügyi hozzájárulásról külön 

nyilvántartást kell vezetni. 

 

b) A nyilvántartás tartalmazza:  

- a települési önkormányzat megnevezését, képviselője (és helyettese) nevét, 

- a belépés, a csatlakozás időpontját, 

- a térségi feladat- és hatáskört, a térségi közszolgáltatást, ill. mely önkormányzat 

illetékességi, működési, ellátási - szolgáltatási területére terjed ki a feladatellátás,  

- az egyes közszolgáltatási feladatkörben megillető szavazati jogosultságot,  

- a pénzügyi hozzájárulást. 

 

c) A nyilvántartás felfektetése és vezetése a Kistérségi Iroda vezetőjének feladatát képezi. 

  

II. 

 

A TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS CÉLJA,  

FUNKCIÓJA ÉS FELADATRENDSZERE 

 

3.  § 
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(1)  A Többcélú Társulás célja, hogy 

 

- szervezeti keretet biztosítson a szentendrei Kistérség települési önkormányzatai kapcsolat- 

és együttműködési rendszerének, 

 

- az önkormányzati feladat- és közszolgáltatási rendszer közös, ill. térségi rendszerének 

kialakítása, szervezése, összehangolása, működtetése, fejlesztése, (térségi feladatellátás) 

 

- egyes ágazati feladatok közös szervezése, összehangolása, ellátása (ágazati feladatellátás), 

 

- a térség intézményrendszerének integrálása, feladatellátásának összehangolása, 

intézményfenntartás, 

 

- a feladatellátás feltétel- és forrásrendszerének koordinációja, fejlesztése, a térség 

területének összehangolt fejlesztése, 

 

- közigazgatási (államigazgatási) feladat- és hatáskörök ellátása,  

 

- térségfejlesztés: területfejlesztés és településfejlesztés összehangolása. 

 

- a közszolgáltatások magasabb szakmai színvonalon történő ellátása, 

  

- kistérségi területfejlesztéssel összefüggő feladatok ellátása (Kistérségi Fejlesztési Tanács), 

 

- kistérségi közigazgatási ügyintézés korszerűsítése. 

 

 

(2) A Többcélú Társulást alkotó települési önkormányzatok képviselő-testületei a társulási 

megállapodás keretében szabályozott eljárási rendben és módon szervezik meg, 

hangolják össze és látják el közösen a társulási megállapodásban, valamint külön 

megállapodásokban rögzített feladatokat, közszolgáltatást, közigazgatási szolgáltatást, 

fejlesztési tevékenységet. 

 

4. § 

 

Többcélú Társulás funkciói: 

 

 

a) önkormányzati feladat- és hatáskör ellátás, térségi közszolgáltatások (ellátási- és 

szolgáltatási rendszerek, intézményrendszerek szervezése, összehangolása, integrálása, 

intézmények közös fenntartása, működtetése, fejlesztése) szervezése, összehangolása, 

biztosítása, fejlesztése, 

 

b) egyes igazgatási feladat- és hatáskör ellátása, 

 



 163 

c) térségfejlesztés: 

- területfejlesztés: a kistérség területének összehangolt fejlesztése, (fejlesztési 

tervek, programok, pályázatok készítése, megvalósítása)  

 - településfejlesztés összehangolása. 

 

 

 

 

 

5. § 

 

(1) A Többcélú Társulás területfejlesztési és más feladatkörben: 

 

a)  a területfejlesztési feladatok tekintetében kistérségi fejlesztési tanácsként jár el, 

 

b) vizsgálja és értékeli a kistérség társadalmi, gazdasági és környezeti helyzetét, adottságait, 

 

c) kidolgozza és elfogadja a kistérség területfejlesztési koncepcióját, illetve ennek 

figyelembevételével készített területfejlesztési programját, ellenőrzi azok megvalósítását, 

 

d) a kistérségi területfejlesztési program figyelembe vételével előzetesen véleményt nyilvánít 

a meghirdetett központi és regionális pályázatokra az illetékességi területéről benyújtott 

támogatási kérelmekkel kapcsolatban, feltéve ha ez a jogkör a pályázati felhívásban 

szerepel, 

 

e) megállapodást köthet a helyi önkormányzatokkal, az önkormányzati társulásokkal, a 

megyei területfejlesztési tanáccsal és a regionális fejlesztési tanáccsal a saját kistérségi 

fejlesztési programjai finanszírozására és megvalósítására, 

 

f) pénzügyi tervet készít a területfejlesztési programok megvalósítása érdekében; elősegíti a 

fejlesztési források hatékony, a települések szoros együttműködését erősítő felhasználását; 

 

g) közreműködik a kistérségben kialakult társadalmi, gazdasági és foglalkoztatási 

válsághelyzetek kezelésében; 

 

h) koordinálja a kistérségben működő társulások és más – a területfejlesztésben érdekelt - 

szervezetek együttműködését, együttműködik az állami és civil szervezetekkel; 

 

i) a kistérségben összegyűjti és további előkészítésre alkalmassá teszi a gazdasági és 

társadalmi szervezeteknek a fejlesztési programokkal, projektekkel kapcsolatos 

elképzeléseit; 
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j) folyamatos kapcsolatot tart a megyei területfejlesztési tanács munkaszervezetével, a 

regionális fejlesztési ügynökséggel, a kistérségi megbízottakkal, a kistérségben működő 

közigazgatási szervezetekkel, intézményekkel a fejlesztési szükségletek és a bevonható 

helyi források feltárása érdekében; 

 

k) véleményt nyilvánít a megyei, illetve regionális fejlesztési koncepciókról, programokról, 

különösen azoknak a kistérség területét érintő intézkedéseit illetően,  

 

l) forrásokat gyűjthet a tanács működtetéséhez és a fejlesztési programok megvalósításához 

 

m) képviseli a kistérséget területfejlesztési ügyekben 

 

n) pályázatot nyújthat be a kistérség fejlesztéséhez kapcsolódó források igényléséhez 

 

o) megállapítja költségvetését, gondoskodik annak végrehajtásáról, valamint figyelemmel 

kíséri és elősegíti a fejlesztési források hatékony, a települések szoros együttműködését 

erősítő felhasználását, tájékoztatja a települések illetékes bizottságait a kistérség 

költségvetésének tervezéséről és végrehajtásáról, a tervezett fejlesztésekről; 

 

p) véleményt nyilvánít a kistérségi megbízott kiválasztásával, munkavégzésével kapcsolatban, 

 

r) szakmai munkaszervezetet működtet, 

 

s) külön jogszabályban meghatározott források felett rendelkezik.  

 

(2) A Többcélú Kistérség Társulási Tanácsa a Kistérségi Fejlesztési Tanács, valamint az 

Önkormányzati Területfejlesztési Tanács feladat- és hatáskörében jár el. 

 

(3) A kistérségi fejlesztési tanácsként eljáró többcélú kistérségi társulás illetékessége: a 

területfejlesztési feladatokat és hatásköröket a Szentendrei Kistérséghez tartozó valamennyi 

települési önkormányzat illetékességi területén ellátja, illetve gyakorolja. 

 

6. § 
 

A Többcélú Kistérségi Társulás feladat- és hatáskör ellátása: 

 

(1) A Többcélú Kistérségi Társuláshoz tartozó települési önkormányzatok képviselő-

testületei egyes feladataikat a társulás útján látják el, egyes hatásköreiket a társulásra 

ruházhatják, a társulás által ellátott feladatok megvalósításához hozzájárulnak.  

 

a) A feladattelepítés elve: a szakmai színvonal, a minőség, az eredményesség, a 

hatékonyság, az, hogy kiegyenlített, azonos közszolgáltatásokhoz juttassa és emberközeli 

közigazgatással szolgálja ki a térség lakosságát. 
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b) A Többcélú Kistérségi Társulás ellátja jelen társulási megállapodásban rögzített, a 

kistérség egészére kiterjedő feladat- és hatásköröket. (térségi feladatok, térségi 

feladatellátás). 

 

c) A Többcélú Kistérségi Társulás ellátja a hozzá tartozó, egyes települési önkormányzat 

képviselő-testülete által átruházott feladat- és hatásköröket. (ágazati, fakultatív feladatok, 

átruházott feladatellátás) 

 

d) A települési önkormányzat képviselő-testülete egyes ágazati feladatainak ellátására 

külön megállapodást köt a Többcélú Társulással, valamint az érintett települési 

önkormányzat képviselő-testületével. 

   

7. § 

 

A Többcélú Kistérségi Társulás feladat- és hatásköreinek ellátása érdekében – külön 

jogszabályban meghatározottak szerint - költségvetési intézményt, gazdálkodó szervezetet 

alapíthat, megválasztja és kinevezi vezetőit. 

 

8. § 

 

(1) A kinevezési jogkört a Társulási Tanács, az egyéb munkáltatói jogkört a 

Tanács elnöke gyakorolja. Az egyéb munkáltatói jogon a kinevezés, vezetői megbízás, 

felmentés, vezetői megbízás visszavonása, az összeférhetetlenség megállapítása, fegyelmi 

eljárás megindítása, a fegyelmi büntetés kiszabása kivételével minden más munkáltatói jogot 

kell érteni. 

 

(2) A kinevezési és egyéb munkáltatói jogkör tartalmára vonatkozóan a helyi 

önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény rendelkezései az irányadóak. 

 

 

9. § 

 

(1) A Többcélú Kistérségi Társulás egyes feladatainak ellátását a térségközpont 

önkormányzata, a társulás más tagja, illetve annak intézménye, a Társulás által alapított 

intézmény, illetve megbízás alapján más szervezet (a továbbiakban együttesen: intézmény) 

útján látja el.  

 

(2)  A feladatellátásról és annak konkrét tartalmáról külön megállapodás köttetik. 

 

(3) A megállapodásban meg kell jelölni, hogy a társulás feladatát mely intézmény látja el.  
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10. § 

 

A feladatellátás módja:  

 

(1) A Többcélú Kistérségi Társulás feladatait többféle módon láthatja el: 

 

- társulás útján (többcélú társulási megállapodás keretében, külön társulási 

megállapodás keretében (pl. hatósági igazgatási társulás, intézményfenntartó 

társulás), 

- saját intézmény útján,  

- térségközpont (városi) intézmény útján, 

- mikrotérség (községi) intézmény útján, 

- ellátási szerződés útján, 

- feladatellátási szerződés útján, 

- közszolgáltatási szerződés útján, 

- vállalkozási szerződés útján,  

- térségközpont polgármesteri hivatala útján, 

- mikrotérség polgármesteri hivatala útján,  

- valamint egyéb más módon. 

 

III. 

 

FELADAT- ÉS HATÁSKÖR ELLÁTÁS 

 

11. § 

 

(1) A Többcélú Kistérségi Társulás a társulási megállapodásban rögzített térségi 

feladatokat – külön, erre vonatkozó szerződés alapján - a térség egészére kiterjedően, 

térségi szinten láthatja el. 

 

 

(2) A Többcélú Kistérségi társuláshoz tartozó egyes települési önkormányzatok képviselő-

testületei egyes önkormányzati feladat- és hatásköreit, egyes közszolgáltatásokkal 

kapcsolatos feladat- és hatásköreit átruházhatja a Többcélú Kistérségi Társulásra.  

 

12. § 

 

A feladatellátás rendszerébe tartozó térségi feladatok: 
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(1) Területfejlesztéssel összefüggő feladatok: 

 

Jelen Társulási Megállapodás 5. §-ban foglaltak szerint. 

 

(2) Közoktatási szakmai szolgáltatás kistérségi szintű működtetése. 

 

 nevelési tanácsadás 

 logopédiai ellátás 

 fejlesztő pedagógus alkalmazása 

 gyógy-testnevelés 

 az önkormányzatok által elfogadott eszközjegyzék szerinti tárgyi feltételek biztosítása. 

 

A Közoktatási Intézményi feladatok ellátásáról a Többcélú Kistérségi Társulás a társult 

települések Önkormányzatai által fenntartott intézmények útján gondoskodik. 

 

 

(3) Egészségügyi alapellátás: védőnői szolgálati, ügyeleti ellátás, iskolaorvosi szolgálat, 

szakorvosi ellátás. 

 

(4) Települési szilárd hulladékgyűjtés: tárgyi feltételek biztosítása. Települési és kistérségi 

hulladékgazdálkodási terv készítése, települési szilárd hulladék kezelése. 

 

(5) Gyepmesteri feladatok kistérségi szintű ellátása. 

 

(6) A társulás tagjai részére az önkormányzati szintű belső ellenőrzés ellátása. 

 

(7) Közbeszerzési eljárások szervezése és bonyolítása. 

 

(8) Szociális, gyermekjóléti és családsegítő szolgálat működtetése, oktatás. 

 

(9) Helyi közlekedés és közútkezelés. 

 

(10) Szennyvízelvezetés és tisztítás. 

 

(11) Környezetvédelem, ivóvízvédelem, utak fenntartása. 

 

(12) Tűzoltóság tevékenységének megszervezése, ellátása. 

 

(13) A Ttv. 2. § (1) bekezdésében meghatározott más feladatok ellátása. 

 

 

 

 

IV. 

 

A TÁRSULÁS TAGSÁGI VISZONYAI 
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13. § 

 

A tagsági jogviszony keletkezése: 

 

(1) A kistérséghez tartozó települési önkormányzat képviselő-testületei – kizárólagos 

jogkörükben minősített többséggel hozott - határozatba foglalt nyilatkozatban mondják ki a 

Többcélú Kistérségi Társulásban való részvételüket, csatlakozásukat. (belépés, 

csatlakozás) 

 

(2) A társulási megállapodást a társulás tagjai szükség szerint módosíthatják, továbbá 

törvényben vagy a kistérségek megállapításáról, lehatárolásáról és megváltozatásának 

rendjéről szóló kormányrendeletben meghatározottak szerint módosítják, illetve a helyi 

önkormányzati általános választásokat követő hat hónapon belül felülvizsgálják. 

 

(3) A Többcélú Társulás tagjai    

 - a térség egészére kiterjedő – társulási megállapodásban meghatározott közös 

feladatellátásra, 

 

- egyes települési önkormányzatokra kiterjedő - külön megállapodásban 

meghatározott – egyes ágazati/ fakultatív feladatellátásra  

 

is társulhatnak. 

 

 

14. § 

Csatlakozás szabályai: 

 

(1) A Többcélú Társuláshoz a Szentendrei Kistérséghez tartozó települési önkormányzatok 

képviselő-testületei bármikor csatlakozhatnak. A csatlakozásról szóló döntést legalább 3 

hónappal korábban írásban közölni kell a Többcélú Kistérség Társulási Tanácsának 

Elnökével. 

 

(2) A csatlakozási döntést tartalmazó határozatban a képviselő-testületnek ki kell mondani, 

hogy  - a Társulási megállapodásban foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja 

el,  - a társulás működésével, a feladatellátással kapcsolatos a költségek, pénzügyi 

hozzájárulás viselését, teljesítését vállalja. 

 

(3) A csatlakozás jóváhagyásáról a társulást alkotó települési önkormányzat képviselő-

testülete minősített többséggel, a Többcélú Kistérség Társulási Tanácsa jelen Társulási 

Megállapodásban meghatározott minősített szavazataránnyal dönt. 

 

15. § 

 

A kiválás szabályai: 
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(1) A Többcélú Társulásból kiválni törvényben, továbbá a kistérségek megállapításáról, 

lehatárolásáról és megváltoztatásának rendjéről szóló kormányrendeletben meghatározott 

esetben, illetve a naptári év utolsó napjával lehet. 

 

(2) A kiválásról szóló – minősített többséggel hozott – döntést a települési önkormányzat 

képviselő-testülete hat hónappal korábban köteles meghozni, és azt a társulás tagjaival 

közölni. 

 

 

 

16. § 

 

A Ttv. 1. § (6) bekezdésében foglaltakkal összhangban a Többcélú Kistérségi Társulás 

tagjainak több mint a fele minősített többséggel hozott határozatával a naptári év utolsó 

napjával a többcélú kistérségi társulásból kizárhatja azon tagját, amely a megállapodásban 

foglalt kötelezettségeinek ismételt felhívásra a megadott határidőben nem tesz eleget. 

 

 

17. § 

 

A társulás tagjai a társulási megállapodás módosításáról, a Többcélú Kistérségi Társulás 

megszüntetéséről, a csatlakozáshoz való hozzájárulásról a kezdeményezés megküldésétől 

számított 30 napon belül döntenek. 

 

V. 

 

A TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS SZERVEZETI RENDSZERE 

 

18. § 

 

A Többcélú Kistérségi Társulás szervezetének, működésének, döntés-előkészítési és 

döntéshozatali eljárási rendjének főbb szabályait jelen megállapodás, illetve további, 

részletes szabályait a Szervezeti és Működési Szabályzatban a Társulási Tanács állapítja 

meg. 

 

19. § 

 

A Többcélú Kistérségi Társulás, valamint a Kistérségi Iroda szervezeti és működési 

szabályzatát a Társulás Tanácsa fogadja el.  

 

 

A társulás szervei 

20. § 

 

A Társulási Tanács, a Tanács Elnöke, a Tanács Alelnökei, az Elnökség, a Pénzügyi Bizottság, 

a Kistérségi Iroda. 
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 Társulási Tanács 

 

21. § 

 

(1)  A Többcélú Kistérségi Társulás legfőbb, döntéshozó szerve a Társulási Tanács (a 

továbbiakban: Tanács).  

 

(2) A Tanács gyakorolja a jelen társulási megállapodásban meghatározott, valamint a 

települési önkormányzatok képviselő-testületei által külön megállapodásban átruházott 

önkormányzati feladat- és hatásköröket. A Tanács dönt a Társulási Megállapodásban 

meghatározott és a Társulás tagjai által átruházott önkormányzati feladat- és hatáskörben. 

  

 

(3) A Tanács tagjai a társult települési önkormányzatok mindenkori hivatalban lévő 

polgármesterei.   

 

(4) A Tanács tagjának, a polgármesternek az akadályoztatása, ill. távolléte esetére a 

polgármester helyettesítésének a rendjét a települési önkormányzat képviselő-testülete 

határozza meg. 

 

(5) A települési önkormányzat képviselő-testülete által helyettesítési, képviseleti joggal 

felhatalmazott képviselője a polgármestert megillető jogkörrel (teljes jogkörrel) rendelkezik, 

jogai és kötelességei azonosak a polgármester jogaival és kötelességeivel. 

 

(6) A helyettesítéssel, képviseleti joggal felhatalmazott képviselő felhatalmazó irat 

(szabályzat, határozat, kijelölő irat) bemutatását, átadását követően járhat el. 

 

(7) A Tanács testületként működik, maga és szervei részletes működési szabályait jelen 

Társulási Megállapodásban, illetve jelen Társulási Megállapodásban rögzített keretek között a 

szervezeti és működési szabályzatban állapítja meg.  

 

Társulás Elnöke 
 

22. § 

 

(1) A Társulási Tanács alakuló ülésén titkos szavazással tagjai sorából Elnököt választ.  

 

(2) Az elnök személyére a Társulási Tanács bármely tagja javaslatot tehet.  

 

(3) Az elnök megválasztásához minősített többség szükséges. 

 

(4) A Tanács elnöke képviseli a Többcélú Kistérségi Társulást. Távolléte és akadályoztatása 

esetén a társulás képviseletét az elnök általános helyettesítésére – a szervezeti és működési 

szabályzatban megjelöltek szerint – az elnök által kijelölt alelnök látja el. 
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Társulás Elnökhelyettesei 

(Alelnökök) 
23. § 
 

(1) A Többcélú Társulás az elnök mellett két elnökhelyettesi tisztséget létesít alelnöki 

megnevezéssel. 

 

(2) A Társulási Tanács az elnök helyettesítésére, munkájának segítésére titkos szavazással, 

minősített többséggel – az alakuló ülésen - tagjai sorából alelnököket választ. 

 

(3) Az alelnökök személyére a Tanács elnöke tesz javaslatot. 

 

(4) Az elnököt akadályoztatása és távolléte esetén az általa kijelölt alelnök helyettesíti. 

 

(5) Az elnök helyettesítésének rendjét részletesen a Tanács Szervezeti és Működési 

Szabályzata határozza meg. 

 

Elnökség 

 

24.§ 

 

(1) Az elnökség tagjai: az Elnök és az Alelnökök. Az Elnökség vezetője a Társulás elnöke.  

 

(2) Az elnökség feladat-és hatásköre 

 

a. a Társulási Tanács két ülése között elvi irányítást gyakorol, szervezi és vezeti a 

társulási tanács feladatai ellátásához szükséges előkészítő munkálatokat, 

b. az éves költségvetésben meghatározott összeghatárig a társulás nevében 

kötelezettséget vállalhat, 

c. a Társulás Tanács felhatalmazása alapján bármely ügyben eljárhat. 

 

(3) Az elnökség üléseit a szervezeti és működési szabályzatban foglaltaknak megfelelően 

tartja.  

 

(4) Az elnökség ülése határozatképes, ha legalább az Elnök és egy Alelnök jelen van. 

Határozat hozatalhoz a jelen lévő tagok többségének szavazata szükséges. 

 

(5) Az elnökség üléséről jegyzőkönyv készül, amelynek tartalmi és formai előírásai 

megegyeznek a társulási tanács jegyzőkönyvével. 

 

(6) Az elnökség jegyzőkönyvét az elnökség jelenlévő tagjai hitelesítik. 

 

(7) Az elnökség működésére vonatkozó egyéb szabályokat a szervezeti és működési 

szabályzat határozza meg. 
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PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG 

 

25.§ 

 

(1) A Társulási Tanács tagjai sorából háromtagú Pénzügyi Bizottságot hoz létre. 

 

(2)  A bizottság hatáskörébe tartozik a társulás gazdálkodásának figyelemmel követése és 

ellenőrzése, és az éves költségvetés és beszámoló előzetes véleményezése és értékelése. 

 

(3)  A tagokat és a bizottság elnökét a társulási tanács a tagjai sorából választja. A bizottság 

tagjainak megbízatása a megválasztását követő általános önkormányzati választásig tart.  

 

(4) Nem lehet a pénzügyi bizottság tagja a Társulás Elnöke, Alelnöke. 

 

(5) A Pénzügyi Bizottság üléséről jegyzőkönyv készül, amelynek tartalmi és formai 

előírásai megegyeznek a társulási tanács jegyzőkönyvével. 

 

(6) A Pénzügyi Bizottság ülése határozatképes, ha legalább a Pénzügyi Bizottság Elnöke és 

egy tagja jelen van. Határozat meghozatalához a jelen lévő tagok többségének szavazata 

szükséges. 

 

(7) A Pénzügyi Bizottság jegyzőkönyvét a Pénzügyi Bizottság jelenlévő tagjai hitelesítik. 

 

(8) A pénzügyi bizottság ügyrendjét egyebekben maga határozza meg.  

 

 

 

Eseti Munkabizottságok 

 

26.§ 

 

(1) A Társulási Tanács egyes feladatainak ellátására, döntéseinek előkészítésére, 

végrehajtásának szervezésére eseti jelleggel munkabizottságot hozhat létre. 

 

(2) Az eseti munkabizottság feladatát, tagjainak számát, összetételét a létrehozó határozatban 

a Társulási Tanács határozza meg. 

 

(3) A bizottság működésének, eljárásának rendjére vonatkozó főbb szabályokat a Tanács a 

szervezeti és működési szabályzatban határozza meg. 

 

(4) A bizottság tagjait a Társulási Tanács választja meg a Tanács saját tagjai sorából. A 

Tanács esetenként a külső szakértőket is a bizottságai tagjainak sorába választhatja. 

 

(5) A bizottság tagjaira a Tanács tagjai tehetnek javaslatot. A bizottság elnöke a Tanács tagjai 

sorából e feladatra választott tag lehet.  
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(6) Az elnök a bizottság véleményéről, javaslatáról, intézkedéséről a Tanács elnökét írásban 

tájékoztatja. 

 

 

 Hivatali és munkaszervezet 

 

27.§ 

 

(1) A Társulási Tanács integrált hivatali és munkaszervezetet működtet (Kistérségi Iroda). 

 

(2) A Tanács működésével kapcsolatos hivatali teendők ellátását, üléseinek, döntéseinek 

előkészítését és végrehajtását, valamint feladatainak végrehajtását az önálló költségvetési 

szervként létrehozott Munkaszervezet útján, annak közreműködésével  látja el.  

 

(3)  A hivatali szervezet feladatait részletesen a Tanács Szervezeti és Működési Szabályzata, 

illetve a Kistérségi Iroda Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza. 

  

(4) A Kistérségi Iroda a Társulás Elnöke közvetlen irányítása alatt áll. 

 

(5) A munkáltatói jogok gyakorlásának rendje: 

 

(6) A Kistérségi Iroda vezetője tekintetében a foglalkoztatási jogviszony keletkezésével és 

megszüntetésével kapcsolatos jogokat (kinevezési jogkör) a Társulási Tanács, az egyéb 

munkáltatói jogokat a Társulás Elnöke gyakorolja.  

 

(7) A Kistérségi Iroda dolgozói felett a munkáltatói jogokat a munkaszervezet vezetője 

gyakorolja. Az alkalmazáshoz, a jogviszony megszüntetéséhez az Elnök egyetértése 

szükséges.  

 

 

 

 Jegyzői Kollégium 

 

28. § 

 

(1) A kollégium tagjai a Többcélú Társulást alkotó települési önkormányzat jegyzői. A 

jegyzőt az aljegyző teljes jogkörrel helyettesítheti. 

 

(2) A kollégium tevékenységét a térségközpont jegyzője koordinálja, szervezi. 

 

(3) A Társulási Tanács a döntés-előkészítés, végrehajtás szervezésének folyamatába 

esetenként bevonja a kollégiumot. 

 

(4) A Tanács egyes napirendjeinek megtárgyalása során együttes ülést tarthat a kollégiummal. 

 

(5) A Kollégium a Tanács felkérésére közreműködik az ülés- és döntés-előkészítésben, a 

döntések végrehajtásában.  
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(6) A Jegyzői Kollégium határozatképes, ha tagjainak több mint a fele jelen van. A Jegyző 

Kollégium működésének egyéb szabályait maga állapítja meg. 

 

 

 

VI.   

 

A TÁRSULÁSI SZERVEK MŰKÖDÉSI SZABÁLYAI 

 

Társulási Tanács működési szabálya 

29. § 

 

(1) A Tanács alakuló ülését  térségközpont (Szentendre) polgármestere hívja össze és 

vezeti.  

 

 

(2) Az alakuló ülés kötelező napirendje:  

- a társulás tisztségviselőinek megválasztása, 

-  a társulási szervek tagjainak megválasztása, 

- a társulási megállapodás felülvizsgálata. 

 

(3) A Társulási Tanács minden tagja egy-egy szavazattal rendelkezik. 

  

(4) A Tanács egyik  tagja sem rendelkezhet a szavazatok több, mint a felével. 

 

(5) Szavazni személyesen vagy a helyettesítés rendje szerint helyettes, ill. felhatalmazott 

képviselő útján lehet.     

 

(6) A Társulási Tanács döntését ülésén nyílt, titkos, vagy név szerinti szavazással, határozati 

formában hozza meg.  

 

(7) A Tanács ülését az elnök hívja össze és vezeti. Az elnök akadályoztatása ill. távolléte 

esetén a szervezeti és működési szabályzat szerint meghatározott alelnök hívja össze és vezeti.  

 

(8) A Tanács ülését a Ttv. 7. § (3) bekezdésében, valamint a szervezeti és működési 

szabályzatban rögzített esetekben kell összehívni.  

 

(9) A Tanács ülése nyilvános.  

 

(10) A Tanács  

 

a) zárt ülést tart a Ttv. 7. § (5) bekezdésének a) pontjában foglalt esetetekben, 

illetve  

b) zárt ülést rendelhet el a Ttv. 7. § (5) bekezdésének b) pontjában foglalt 

esetekben. Ebben az esetben zárt ülés elrendeléséről a Tanács minősített 

többséggel határoz. 

 

(11) A Tanács üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyre az Ötv.-nek a képviselő-testület 

üléséről készített jegyzőkönyvre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azzal az eltéréssel, 

hogy a jegyzőkönyvet az elnök és Tanács által felhatalmazott tagja írja alá. 
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(12) A Tanács Elnöke a jegyzőkönyvet az ülést követő 15 napon belül megküldi a Közép 

Magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal vezetőjének és a társulás tagjainak. 

 

(13) A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha az ülésen - a székhely települést képviselő 

taggal együtt - a tanács tagjainak több mint 60 %-a jelen van és a jelenlévő tagok által 

képviselt települések lakosságszáma meghaladja a kistérség lakosságszámának egyharmadát. 

 

(14) Egyszerű többségű döntéshozatal: A társulási tanács ülésén előterjesztett javaslat 

elfogadásához legalább annyi képviselő igen szavazata szükséges, amely meghaladja a 

társulás tagjai összes szavazatának 60 %-át és az általuk képviselt települések lakosságszáma 

meghaladja a kistérség lakosságszámának egyharmadát. 

 

(15) Minősített többségű döntéshozatal: A javaslat elfogadásához a Ttv. 8. § (3) bekezdésében 

meghatározott „igen” szavazat szükséges (legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely 

eléri a jelenlévő tagok szavazatainak kétharmadát és az általuk képviselt lakosságszámának a 

felét.). 

 

(16) Amennyiben a döntést igénylő kérdésben nem születik döntés, úgy a tárgyalandó ügy 

ismét napirendre tűzhető, ill. a döntési javaslat újratárgyalható.  

 

 

 

VII. 

 

A TÁRSULÁS TAGJÁNAK JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI 

 

30. § 

 

(1) A Társulási Tanács tagja a kistérség egészéért vállalt felelősséggel képviseli a 

településének érdekeit. Részt vehet a Társulási Tanács döntéseinek előkészítésében, 

végrehajtásuk szervezésében és ellenőrzésében.  

(2) A tag joga: 

a) kérésére az írásban is benyújtott hozzászólását a 

jegyzőkönyvhöz kell mellékelni, illetőleg kérésére a véleményét szó 

szerint rögzíteni kell a jegyzőkönyvben, 

b) tevékenyen részt venni a Társulási Tanács munkájában, 

c) felkérés alapján részt venni a Társulási Tanács ülésének 

előkészítésében, valamint különböző vizsgálatokban, 

d) az Elnök, vagy a Társulási Tanács felkérése alapján képviselni a 

Társulást meghatározott fórumokon, konferenciákon, rendezvényeken.  

 

(3) A tag kötelezettsége: 

a) írásban bejelenteni, ha a Társulási Tanács ülésén való 

részvételben, vagy egyéb megbízatásának teljesítésében akadályoztatva 

van, 

b) a vele szemben felmerült összeférhetetlenségi okot a vita előtt, 

azt megelőzően bejelenteni 
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c) a Ttv.- 6.§ (3) bekezdésében foglaltak alapján, a Társulási 

Tanácsban végzett tevékenységéről évente legalább 2 alkalommal 

beszámol az adott település Képviselő-testületének. 

 

 

VIII. 

 

A TÁRSULÁS PÉNZÜGYI, VAGYONI ALAPJA 

 

31. § 

 

(1) A társulás pénzügyi forrása: 

 

A Többcélú Társulás működésének és feladatai ellátásának fedezetét 

 

a) települési önkormányzatok által a társulásnak átadott tagdíjak és egyéb 

támogatások, 

b)  saját bevétel  

c) központi költségvetési pénzeszköz:   

- állami támogatás 

 - állami költségvetési hozzájárulás 

- kiegészítő támogatás 

- ösztönző támogatás 

d) egyéb bevételek 

 

biztosítják. 

 

(2) A költségek viselése: A társult települési önkormányzatok képviselő-testületei a Többcélú 

Társulás működési költségeihez, az általuk képviselt település (a normatív támogatás 

megállapításánál figyelembe vett) lakosságszámának arányában járulnak hozzá. (működési 

pénzügyi hozzájárulás) 

 

(3) A Társulás munkaszervezete által elkészített költségvetés tervezetét az elnök a Magyar 

Köztársaság költségvetéséről szóló törvény elfogadását követő 45 napon belül a Társulási 

Tanács elé terjeszti. 

 

(4) A Társulás munkaszervezete által elkészített zárszámadás tervezetét, valamint a külön 

törvény szerinti, könyvvizsgálói záradékkal ellátott egyszerűsített tartalmú – a Társulási 

Tanács és intézményei adatait összevontan tartalmazó – éves pénzforgalmi jelentést, 

könyvviteli mérleget, pénzmaradvány kimutatást és eredmény kimutatást az elnök 

költségvetési évet követő négy hónapon belül terjeszti a Társulási Tanács elé. Társulási 

Tanács a zárszámadásról határozatot hoz. 

 

(5) A Társulási Tanács tagjainak tiszteletdíját a Társulási Tanács minősített többséggel hozott 

határozatával állapítja meg. 

 

(6) A működés és a feladat ellátás költségeit, a pénzügyi hozzájárulás összegét a Tanács 

állapítja meg költségvetési évenként.  
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(7) A pénzügyi hozzájárulás befizetésének teljesítése költségvetési évenként két részletben 

történik:   

 

1. az első részlet január 15., 

2. a második részlet június 15. napjáig. 

      

(8) A befizetés átutalással történik a Többcélú Kistérségi Társulás költségvetési elszámolási 

számlájára. Késedelmes fizetés esetén a Ptk.-ban meghatározott késedelmi kamattal növelt 

értékben kell a pénzügyi hozzájárulást megfizetni. 

 

 

(9) A Többcélú Kistérségi Társulás a működési és fejlesztési szükségleteihez, 

programjai, tervei megvalósításához helyi, térségi, központi, nemzetközi forrásokat 

tárhat fel, forrásokat gyűjthet. 

 

(10) A Tanács pályázatot nyújthat be a kistérség működéséhez és fejlesztéséhez, feladatai 

ellátásához kapcsolódó források igényléséhez. 

 

 

(11) A Többcélú Kistérségi Társulás működéséhez és a kistérségi programok, tervek 

megvalósításához, a feladatellátásához költségvetési/ kormányzati hozzájárulást, támogatást, 

pályázati támogatást igényel. 

 

(12) A Többcélú Kistérségi Társulás keretében ellátandó egyes feladatok ellátásához 

költségvetési kiegészítő normatív támogatást igényel. 

 

(13) A Többcélú Társulás költségvetése: 

 

a) A Többcélú Kistérségi Társulás költségvetéséből finanszírozza és látja el feladatait. 

 

b) A Tanács minősített többséggel hozott költségvetési határozatával állapítja meg a társulás 

éves költségvetését és gondoskodik annak végrehajtásáról, figyelemmel kíséri a források 

hatékony felhasználását, évente beszámol a költségvetés végrehajtásáról, gazdálkodásáról. 

 

 

c) A Társulási Tanács a költségvetés végrehajtásáról a Kistérségi Iroda útján gondoskodik (a 

társulás költségvetését elkülönítetten kezelő szerv). 

 

d) A költségvetés kezelésére kijelölt szervezet (Kistérségi Iroda) – tárgyév során a 

jogszabályokban előírt rend szerint beszámol a társulás működési és közszolgáltatási 

feladatellátás központi és társulási pénzügyi hozzájárulás felhasználásáról. 

 

e) A gazdálkodás biztonságáért, szabályszerűségéért a Tanács felelős.  

 

 

 

VAGYONI VISZONYOK 

 

32. § 
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(1) A Többcélú Kistérségi Társulás vagyonának köre:  

a)  a feladatellátáshoz a társult tag által átadott vagyon, 

b) más forrásból átvett vagyon,  

c) a közös beruházások, fejlesztések révén létrejövő vagyon szaporulata, mely a 

társulás közös tulajdonát képezi, (saját vagyon) 

d) pályázati úton megszerzett vagyon, 

e) egyéb vagyon. 

 

(2) A Többcélú Kistérségi Társulás vagyonának részét képezi a társulás tagjai által bevitt 

vagyon, valamint a társulás döntésével szerzett, valamint a társulás tevékenysége révén 

keletkezett saját vagyon.  

 

(3) A Többcélú Kistérségi Társulás saját vagyonnal rendelkezhet, amelynek szaporulata a 

társulást illeti meg. 

 

 

(4) A tulajdonosi rendelkezési jogok gyakorlása: A tulajdonnal való rendelkezési jogot a 

Tanács gyakorolja. 

 

(5) A társulás tagjai a kilépéskor és a társulás megszűnésekor kötelesek egymással elszámolni. 

 

(6) A többcélú kistérségi társulásból való kiválás, kizárás esetén a társulás tagja által a 

többcélú kistérségi társulásba bevitt vagyonnal el kell számolni.  

 

(7) Annak kiadására a társulás tagja csak abban az esetben tarthat igényt, ha az nem 

veszélyezteti a társulás feladatainak ellátását, ebben az esetben a társulás volt tagját a többcélú 

társulással kötött szerződés alapján használati díj illeti meg. 

 

(8) A Többcélú Kistérségi Társulás megszűnéssel és a Többcélú Kistérségi Társulásból 

történő kiválással összefüggő visszafizetési kötelezettség teljesítésére vonatkozó 

szabályok:  

a) Amennyiben az adott feladat kistérségi társulásban történő ellátása megszűnik – kivéve, 

ha a feladat jogszabály által kerül megszüntetésre - , úgy a támogatást, kamattal növelten 

kell visszafizetni a központi költségvetésnek, továbbá a társulási hozzájárulást a társulás 

tagjainak.  

b) A kilépő önkormányzat köteles a kilépő önkormányzatra – lakosságszám szerint – jutó 

támogatásnak megfelelő összeget kamattal növelten a központi költségvetésnek 

megfizetni. 

 

X. 
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KAPCSOLATI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI RENDSZER 

 

33. § 

 

(1) A Tanács feladatellátása körében kapcsolatot tart és együttműködik a települési 

önkormányzatok képviselő-testületeivel, az önkormányzatok területfejlesztési 

társulásaival, egyéb társulásaival. 

 

(2) A Tanács kapcsolatot tart és együttműködik a kistérségben működő, a kistérség 

fejlesztésében  érdekelt gazdasági,  társadalmi,  és szakmai érdekvédelmi, érdekképviseleti 

szervekkel, a lakosság önszerveződő közösségeivel.   

 

(3) Folyamatosan kapcsolatot tart a kistérségben működő közigazgatási szervekkel, 

intézményekkel.  

 

(4) A Tanács tagjai a társulás térségi feladatellátásáról, a Tanács munkájáról, a tanácsban 

képviselt álláspontjáról a települési önkormányzat képviselő-testületének rendszeresen 

tájékoztatást adnak.  

 

(5) A Tanács tagjai rendszeresen, de évente legalább egy alkalommal a települési 

önkormányzat közmeghallgatása keretében beszámolnak a társulási cél megvalósulásáról, a 

társulási megállapodásban foglaltak végrehajtásáról, a társulás pénzügyi helyzetéről, a 

tanácsban végzett tevékenységükről a lakosságnak. 

 

(6) A Tanács a társulás tájékoztatási rendszerének keretében a társulás és szervei  

dokumentumait, a társulás üléseit, előterjesztéseit, az ülés jegyzőkönyveit, a társulás 

döntéseit, a társulásra vonatkozó közérdekű adatait a kistérség honlapján  folyamatosan 

közzéteszi a lakosság, a lakosság önszerveződő közösségei tájékoztatására. 

 

 

(7) A Tanács térségi fórumrendszert működtet: 

a) Térségi Civil Fórum 

b) Együttes ülés 

 

(8) A Tanács konzultációs jogot biztosít a kistérség területén működő bejegyzett társadalmi 

szervezeteknek, a kistérség fejlesztését érintő kérdések megvitatására térségi civil 

fórumrendszert működtet.  

 

(9) A fórum véleményét a Tanács ülésén az adott napirend tárgyalásakor ismertetni kell. 

 

(10) A Tanács a honlapján folyamatosan közzé ill. nyilvánossá teszi: 
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a) a társulás alapdokumentumait (társulási megállapodás, Alapító Okirat, 

SZMSZ, Ügyrend, külön megállapodások,  

b) a társulási előterjesztéseket, ülés jegyzőkönyveket, döntéseket 

(határozatok) 

c) egyéb közérdekű adatokat (költségvetés, beszámoló) 

 

  

XI. 

 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

34. § 

 

(1) A jelen Társulási Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a helyi 

önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, valamint a helyi önkormányzatok 

társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény rendelkezései, a 

területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény, valamint a települési 

önkormányzatok többcélú kistérségi társulásairól szóló 2004. évi CVII. törvény, valamint az 

egyéb irányadó jogszabályok rendelkezései az irányadóak. 

   

(2) Jelen egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás a Többcélú Társulást alkotó 

valamennyi települési önkormányzat képviselő-testületének jóváhagyó határozatával, annak 

időpontjával válik hatályossá. 

 

(3) A Társulási Megállapodás mellékleteit képezik: 

 

- a Többcélú Társulás tagjainak Jegyzéke, lakosságszáma (1. sz. melléklet) 

- a Többcélú Társulás Alapító Okirata (2. sz. melléklet) 

 

(4) A Többcélú Kistérségi Társulás feladatellátásának, hatáskör gyakorlásának részletes 

feladatait Szervezeti és Működési Szabályzatban határozza meg. 

 

(5) A Többcélú Társulás tagjai egybehangzóan kijelentik, hogy a megállapodásból eredő, a 

társulás működése során esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket elsődlegesen egymás között, 

tárgyalásos úton, konszenzusos módon kívánják rendezni. 

 

 

Szentendre, 2007. ………………………………..  
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A Többcélú Társulást alkotó települési önkormányzat képviselő-testülete nevében a 

Társulási Megállapodást aláírásával látta el: 

 

Települési Önkormányzat Képviselő-testülete nevében:  

 

 Polgármester Jegyző 

Budakalász Nagyközség 

Önkormányzati Képviselő-testülete   

   
Csobánka Község 

Önkormányzat Képviselő-testülete   

   
Dunabogdány Község  

Önkormányzat Képviselő-testülete   

   
Kisoroszi Község  

Önkormányzat Képviselő-testülete   

   
Leányfalu Nagyközség 

Önkormányzat Képviselő-testülete   

   
Pilisszentkereszt Község 

Önkormányzat Képviselő-testülete   

   
Pilisszentlászló Község 

Önkormányzat Képviselő-testülete   

   
Pócsmegyer Község 

Önkormányzat Képviselő-testülete   

   
Pomáz Város 

Önkormányzat Képviselő-testülete   

   
Szentendre Város 

Önkormányzat Képviselő-testülete   

   
Szigetmonostor Község  

Önkormányzat Képviselő-testülete   

   
Tahitótfalu Község 

Önkormányzati Képviselő-testülete   

   
Visegrád Város 

Önkormányzat Képviselő-testülete   

   
   

 

 



Z á r a d é k: 

 

A Többcélú Társulást alkotó települési önkormányzatok képviselő-testületei a Társulási 

Megállapodást határozataikban jóváhagyták, az abban foglaltakat önmagukra nézve kötelező 

rendelkezésként fogadták el. 

 

Települési Önkormányzat Képviselő-testülete:            Jóváhagyó határozat száma: 

 

Budakalász Nagyközség 

Önkormányzati Képviselő-testülete 
 

  

Csobánka Község 
Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

  

Dunabogdány Község  
Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

  

Kisoroszi Község  
Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

  

Leányfalu Nagyközség 
Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

  

Pilisszentkereszt Község 
Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

  

Pilisszentlászló Község 
Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

  

Pócsmegyer Község 
Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

  

Pomáz Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

  

  

Szentendre Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

  

  

Szigetmonostor Község  
Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

  

  

Tahitótfalu Község 
Önkormányzati Képviselő-testülete 

 

  

  

Visegrád Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete 
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1. sz. melléklet a Szentendrei Kistérség Többcélú Megállapodáshoz 

 

Települési önkormányzatok megnevezése, székhelye Lakosságszám (fő) 

Budakalász Nagyközség Önkormányzat 2011. Budakalász Petőfi tér 1.  10 125 

Csobánka Község Önkormányzat 2014. Csobánka Fő u. 1.   3 075 

Dunabogdány Község Önkormányzat 2023. Dunabogdány, Kossuth u. 76.    3 051 

Kisoroszi Község Önkormányzat 2024. Kisoroszi, Széchenyi u. 93.      848 

Leányfalu Nagyközség Önkormányzat 2016. Leányfalu, Petőfi u. 15.   3 033 

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2098. Pilisszentkereszt, Fő u. 12.   2 214 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat 2009. Pilisszentlászló, Szabadság tér 2.   1 036 

Pócsmegyer Község Önkormányzat 2017. Pócsmegyer, Hunyadi u. 23.    1 506 

Pomáz Város Önkormányzat 2013. Pomáz, Kossuth u. 23. 16 060 

Szentendre Város Önkormányzat 2000. Szentendre, Városház tér 1-3. 24 705 

Szigetmonostor Község Önkormányzat 2015. Szigetmonostor, Fő u. 26.   2 113 

Tahitótfalu Község Önkormányzat 2021. Tahitótfalu, Kossuth u. 4.   5 128 

Visegrád Város Önkormányzat 2025. Visegrád, Fő u. 81.   1 692 
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30.  Előterjesztés  Szentendre Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2006. 

évi átfogó Állami Számvevőszéki ellenőrzés megállapításaira készített intézkedési 

terv kiegészítésére 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester           

 

 

Radványi G. Levente képviselő:  módosító javaslata, hogy a határozati javaslat  3. pontja arról 

szóljon, hogy a   Jegyző gondoskodjon a hivatali  munka színvonala javításának érdekében arról, 

hogy  a következő testületi ülésre a feltárt hiányosságokkal kapcsolatban szülessen terv, hogy 

mikor mit tesznek annak   felszámolásáért.    

 

dr. Molnár Ildikó jegyző:  az elmúlt testületi ülésen igen hosszú intézkedési terv  került  a 

testület elé  arra vonatkozóan, hogy az intézkedéseket  tegyék meg. Tartalmilag ugyanazt  

foglalja magában, mint amit az ÁSZ    megjelölt. Végre kell hajtani a Képviselő-testület  

döntését. 

 

Radványi G. Levente képviselő:  egyetért a Jegyző Asszony által elmondottakkal.   

 

Puhl Márta irodavezető:  az ÁSZ nem várja el az Önkormányzattól, hogy  minden egyes  

végrehajtásról beszámoljanak.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: ügyrendi javaslata, hogy zárják le a vitát.    

 

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

 

           

 Szavazás eredménye 

 

#: 2298   Száma: 2007.05.15/30/0/ 

Ideje: 2007.máj..15 18:30 

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 93.33 77.77 

Nem 1 6.67 5.56 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 15 100.00 83.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   16.67 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 
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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 - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Radványi G. Levente Nem - 

Hajdu Gábor Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

Zakar Gergely Távol - 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:     a Képviselő-testület támogatta a  vita lezárását.  

Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.     

 

 

 Szavazás eredménye 

 

#: 2299   Száma: 2007.05.15/30/0/ 

Ideje: 2007.máj..15 18:31 

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 - 
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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 - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Radványi G. Levente Tart. - 

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 

165/2007. (V.15.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Képviselő-testülete a 64/2007.(III.13.) Kt.sz. határozatát az alábbiak szerint 

módosítja 

 

1. A határozat III/5. pontja kiegészül  

Gondoskodni kell az értékbecslésre vonatkozó szabályokat tartalmazó Szentendre Város 

Polgármesteri Hivatalának számviteli politikájáról és értékelési szabályzatáról szóló 

polgármesteri és jegyzői együttes utasítás betartásáról 

 

2. A határozat I. pontja kiegészül a következő 6. ponttal 

A kisebbségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodást ki kell egészíteni 

a költségvetési és zárszámadási határozatok önkormányzatok részére történő leadási 

határidővel. 

 

Felelős:     Közgazdasági és Vagyon Iroda vezetője 

Határidő: 2007. június 15. 

 

3. A határozat a következő VI. Egyéb ponttal egészül ki. 

 

A jegyző gondoskodjon a hivatali munka színvonalának javításáról. 

 

Felelős:    Jegyző 

Határidő: folyamatos 
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31.  Előterjesztés a helyi önkormányzati létszámcsökkentéssel kapcsolatos egyszeri 

támogatás igényléséhez benyújtott pályázat alátámasztásáról   

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester           

 

 

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

javaslatot.    

 

 Szavazás eredménye 

 

#: 2300   Száma: 2007.05.15/31/0/ 

Ideje: 2007.máj..15 18:31 

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 - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Radványi G. Levente Tart. - 

Hajdu Gábor Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

166/2007. (V.15.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete:  

 

1.   időszaki döntéseket, valamint a  költségvetési rendeletekben elfogadott létszámok mértékét 

figyelembe véve – a határozat melléklete szerint elfogadja Szentendre Város Önkormányzat 

intézményeinek 2006. évi és 2007. évi engedélyezett létszámát összefoglaló kimutatást. 

 

2. felkéri a Jegyzőt, hogy a létszámcsökkentéssel járó költségek visszaigényléséhez a 

pályázatot 2007. július 15-ig nyújtsa be az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériumhoz. 

 

 

Felelős:      Jegyző 

Határidő: 2007. július 15. 
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166/2007. (V.15.) Kt. sz. határozat melléklete 

 

2006. évi és 2007. évi intézményi létszámváltozások 
 

 

Intézmény 2006. évi 

elfogadott létszám 

2006. évi létszám-

racionalizálás utáni 

létszám 
122/2006. (V.16.) 

Kt. sz.  

Módosítás I. 

25/2006. 

(VI.15.)Önk. r. 
 

Módosítás II. 

173/2006. 

(VI.13.)Kt.sz. 
10/2007.(II.28.) 

Önk.rend. 

2006. évi záró és 

2007. évi 

nyitólétszám 

2007. évi 

létszámraciona- 

lizálás 
27/2007. (I.16.) 

Kt.sz. hat. 

2007. évi 

költségvetési 

rendeletben 
elfogadott létszám 

intézményvezetői 

indokolás alapján 
9/2007. (II.20.) 

Önk. sz. r. 

Eltérések Magyarázat 

Polgármesteri 
Hivatal 

119 112 112 112 112 99 99 - 15  
+ 2 

15 álláshely 
megszünése , 2 

álláshely 

létrehozása 

Óvodák 120 114 114 117  ( + 3 álláshely 
óvodabővítés 

117 117 117   

Barcsay J. Á.I. 75  75 75 75 75 75 74  

- 1 

óraszám növekedés 

miatt - 1 álláshely 
csökkenés 

Izbégi Á.I. 55  53 53 53 53 53 49.5  - 3,5 óraszám növekedés 

miatt -3,5 álláshely 

csökkenés 

II. Rákóczi F. Á. I. 

és G. 

71  69 69 69 69 69 72  + 3 + 3 álláshely 

korrigálás 2004 évi 

eltérés 

Templomdom- 

bi  Á.I. 

26  25 25 25 25 25 23,5  - 1,5 óraszám növekedés 

miatt - 1,5 álláshely 

csökkenés 

Bölcsőde 32 31 31 31 31 31 31   

Családsegítő 14 14 14 14 14 14 14   

Gondozási K. 34 34 34 34 34 34 34   

GESZ 52 50 50 50 50 50 51  + 1 + 1 álláshely 

áthelyezve a P.H.-
ból 

SZMMI 15 15 17  ( + 2 álláshely a 

Szentendre és 

Vidéke c. újság 
működtetése 

17 17 17 20  + 3 + 3 álláshely 

áthelyezve a P.H.-

ból   

Tűzoltóság 55 55 55 55 55 55 55   

SZEI 104 104 104 104 104 104 94  - 10 - 10 álláshely 

feladatösszevonás, 
nyugdíjazás 

Összesen 772 751 753 756 756 743 734 - 31 és + 9  
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32.  Előterjesztés  a 2007. éves összesített Közbeszerzési Terv elfogadásáról 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester           

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ismerteti az előterjesztést.   

 

Radványi G. Levente képviselő: a közbeszerzési tervben szereplő tételek  magas számát 

tekintve  javasolja, hogy lehetőség szerint folyamatos határidőnapló szerint kövessék a 

határidőket, hogy  a Munkacsoportban dolgozó 4 fő   előre be tudja tervezni az aktuális  

feladatokat.  

  

dr. Dietz Ferenc polgármester: köszöni az észrevételt. Szavazásra bocsátja a határozati 

javaslatot.     

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2301   Száma: 2007.05.15/32/0/ 

Ideje: 2007.máj..15 18:34 

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 - 

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 - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

Zakar Gergely Távol - 

 

 

     

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

167/2007. (V.15.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő- testülete:   
 

1. a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 5. § (1)-(4) 

bekezdése alapján Szentendre Város Önkormányzatának és 

Szentendre Város Polgármesteri Hivatalának – mint helyi 

önkormányzati költségvetési szervnek – 2007. évre vonatkozó, éves 

összesített Közbeszerzési Tervét a határozat 1. számú mellékletében 

foglaltak szerint hagyja jóvá; 
 

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

Közbeszerzési Tervben szereplő - megfelelő előkészítettségi állapotban lévő és pénzügyi 

fedezettel rendelkező - beszerzéseket a Közbeszerzési Szabályzatban foglaltak szerint 

megindítsa és lefolytassa. 

 

Határidő: 1. pont: azonnal 

  2. pont: folyamatos 

Felelős: Polgármester, Közbeszerzési Munkacsoport 
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A 167/2007. (V.15.)Kt. sz. határozat melléklete 

 
SZENTENDRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

2007. ÉVES KÖZBESZERZÉSI TERVE 

A beszerzés A szerződés típusa 

megnevezése tárgya becsült értéke tervezett időpontja eljárás tervezett 
típusa 

Határozott 
idejű 

Határozatlan 
idejű 

HÉV és környéke szabályozási 
terv 

Szolgáltatás 
 

3millió Ft 2007. március Egyszerű eljárás   

Castrum szabályozási terve Szolgáltatás 
 

3,3 millió Ft 2007. március Egyszerű eljárás   

Dunakorzó tervpályázat tervpályázat 10 millió Ft 2007. május Nyílt tervpályázati 
kiírás 

  

Szentendre Településrendezési 
terveinek felülvizsgálata 

Szolgáltatás 8 millió Ft 2007. szeptember Egyszerű eljárás   

„Greenhill” stúdió területére 
vonatkozó szabályozási terv 
készítése 

Szolgáltatás 5 millió Ft 2007. július  Egyszerű eljárás   

Belváros rekonstrukció tervezési 
munkái 
 

Szolgáltatás 
 

     

Dunakorzó környezetalakítás Építési beruházás      

Parkfenntartás Szolgáltatás 
 

70 millió Ft 2007. augusztus Közösségi eljárás   

Új köztemető tervpályázat Tervpályázat 15millió Ft 
 

2007. szeptember Tervpályázati 
eljárás 

  

Új köztemető tervezése Szolgáltatás 15millió Ft 
 

2007. december Hirdetmény nélküli 
tárgyalásos 

  

Új köztemetőhöz vezető 
infrastruktúra tervezése 

Szolgáltatás 8 millió Ft 2007. december Egyszerű eljárás   

421.331.000 Ft-nak megfelelő 
Hitel felvétele 

Szolgáltatás 100millió Ft 2007. szeptember Közösségi, 
tárgyalásos eljárás 

  

Irodaszer beszerzés árubeszerzés 10,8millió Ft 2007. október Egyszerű eljárás   

Étkezési utalványok beszerzése árubeszerzés 10 millió 2007. október Egyszerű eljárás   

Önkormányzati ingatlanok 
felújítása 

Építési beruházás 54,743 millió Ft 2007. június-
decemberig (több 
eljárásban) 

Egyszerű eljárás   

Utak karbantartása Építési beruházás 59 millió Ft 2007. június-
decemberig (több 

Nyílt nemzeti 
eljárás 
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eljárásban) 

SZENTENDRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
2007. ÉVES KÖZBESZERZÉSI TERVE 

 

A beszerzés A szerződés típusa 

megnevezése tárgya becsült értéke tervezett időpontja eljárás tervezett 
típusa 

Határozott 
idejű 

Határozatlan 
idejű 

Utak felújítása Építési beruházás 58 millió Ft 2007. június-
decemberig (több 
eljárásban) 

Nyílt nemzeti 
eljárás 
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Utak, hidak beruházása  
 

Építési beruházás 25 millió Ft 2007. június-
decemberig (több 
eljárásban) 

Nyílt nemzeti 
eljárás 

  

Panelprogram keretében épület 
gépészet felújítása Rózsa út, 
Rózsa köz 

Építési beruházás 21 millió Ft 2007. május Egyszerű eljárás 2007. 
szeptember 30. 

 

Panelprogram keretében épület 
szigetelés Füzespark 

Építési beruházás 44 millió Ft 2007. május Egyszerű eljárás 2007. október 15.  

A Szentendre Hamvas B. u. 1. 
szám alatti  bölcsőde meglévő 
épületének felújítása és bővítése 

Építési beruházás 211.296.667 Ft  2007. január-
március 

Nemzeti értékhatárt 
elérő gyorsított 
tárgyalásos 

2007. december 
15. 

 

Szentendre Fiastyúk és Fény utca 
burkolat felújítása 
 

Építési beruházás 13726000 Ft 2007. április Egyszerű eljárás 2007. május 15.  

Szentendre, 4441 hrsz-ú 
ingatlanon hévízkút fúrás és 
kútkiképzés 

Építési beruházás 60.000.000 Ft 2007. április Egyszerű eljárás 2007. október 30.  

Könyvvizsgáló szolgáltatás 
beszerzése 

Szolgáltatás megrendelés 3millió Ft 2007. május Egyszerű eljárás   

Fogorvosi rendelõ kialakítása Építési beruházás 24millió Ft 2007. július Nyílt, nemzeti 
eljárás 

  

Szentendrei oktatási-nevelési 
intézmények infrastrukturális 
fejlesztése (tatarozás, 
fûtéskorszerûsítés, 
világításkorszerûsítés, vizes 
blokkok felújítása, nyílászárók 
cseréje, bõvítése, óvodában 
tornaszoba kialakítása és 
taneszközök beszerzése   

Építési beruházás (és árubeszerzés) 100millió Ft 2007. évben, 
Pályázattól függően  

Nyílt, nemzeti 
eljárás 

  

Ügyfélhívórendszer kiépítése az 
okmányirodában 

Építési beruházás 4,5millió Ft 2007. július Egyszerű eljárás   

Közvilágítás korszerűsítése Építési beruházás      

Ravatalozó felújítása Építési beruházás      

Polgármesteri Hivatal 
balesetmentes megközelítése 

Építési beruházás      
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33.  Előterjesztés  a Szentendrei Városfejlesztési Kht. végelszámolásával kapcsolatos 

nyilatkozatok megtételéről 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester           

 

 

Radványi G. Levente képviselő: kérdezi, hogy a  mit takar a  439.798 Ft?  

 

Puhl Márta irodavezető:  válaszol a feltett kérdésre.  

 

Fülöp Zsolt  képviselő:    javasolja, hogy  a  szóban forgó összeget ajánlják fel egy óvodának 

és vásároljanak belőle pl.  játékot.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:   sajnos nincs rá lehetőség, csak egy másik közhasznú 

társaságnak, vagy egyesületnek lehet  átadni.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: ebben az esetben újabb javaslata, hogy a  Kulturális Kht.-n belül a  

diáksport támogatására     fordítsák.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:  nem szerepel a  sport a tevékenységek között.  Javasolja, 

hogy  a kultúra területén keressenek megoldást.  

 

Kun Csaba alpolgármester: városi kulturális rendezvényre    javasolja fordítani az összeget.   

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kérdezi dr. Kirchhof Attila jogi és minőségügyi  referenstől, 

hogy   jogi  szempontból   elfogadható-e a javaslat?   

 

Radványi G. Levente képviselő: fiatalok rendezvényének támogatása   közhasznú 

tevékenység,  ifjúsági rendezvény  támogatását  javasolja.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:   ebben az esetben két javaslat hangzott el.  

 

dr. Kirchhof Attila jogi és minőségügyi  referens:  válaszol a felmerült kérdésekre: ifjúsági 

rendezvény  támogatása  nem szerepel a jogszabályi felsorolásban, nem minősül közhasznú 

tevékenységnek.   

A kulturális tevékenység szerepel a felsorolásban, elfogadható a javaslat.  

 

Radványi G. Levente képviselő: elfogadja a választ, egyetért a kulturális tevékenység 

megnevezéssel.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:   befogadja a kulturális tevékenységre  vonatkozó javaslatot.  

Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.    

 

 

 

 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2302   Száma: 2007.05.15/33/0/ 



 197 

Ideje: 2007.máj..15 18:42 

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 - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Szegő András Tart. - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

Zakar Gergely Távol - 

 

 

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

 

 

 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

168/2007. (V.15.) Kt. sz. határozata: 
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Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő- testülete, mint a végelszámolás alatt 

álló, egyszemélyes tulajdonú Szentendrei Városfejlesztési Kht. (2000 Szentendre 

Városház tér 1-3., végelszámoló: Szirtes András, adószám: 20907961-2-13) alapítója és 

tulajdonosa úgy dönt, hogy: 

1. a Szentendrei Városfejlesztési Kht. végelszámolásának befejezése után, a 

társaság iratait – különösen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §-

ban meghatározottak szerint – Szentendre Város Polgármesteri Hivatal, 

Irattára őrzésébe kell adni; 

 

2. a polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 60. § (3) bekezdése 

alapján, a végelszámolás befejezését követően a társaság tartozásainak 

kiegyenlítését, valamint a társaság alapítójának a törzsbetét alapításkori 

értékének kiadását követően a megmaradt vagyont közhasznú célra fordítja 

az alábbiak szerint:   

a társaság megmaradt vagyona Szentendrei Közművelődési, Kulturális és 

Városmarketing Közhasznú Társaság részére kerül átadásra,  kulturális 

tevékenység  közhasznú cél megvalósítása érdekében;  

3. a 120/2006.(V.16.) Kt.sz. határozat 1. pontját a 10200 EFt támogatás 

folyósításával végrehajtottnak tekinti.  Egy havi támogatás visszatartását 

indokoltnak tartja; 

 

4. a 439798 Ft tartozást nem tartja indokoltnak kiegyenlíteni, tekintettel arra, 

hogy a 10200 EFt támogatás biztosította a feladat végrehajtását; 

 

5. a 135/2006.(V.23.) Kt.sz. határozat 3. pontjának végrehajtására 1.953 EFt 

támogatást biztosít. 

 

Határidő: 1-2. pont: a végelszámolás befejezését követően 

3.pont:      azonnal  

Felelős:  Polgármester 

 

  

A Képviselő-testület a 34. napirendi pontot Zárt ülésen tárgyalja, melyről külön 

jegyzőkönyv készül.     

 

 

35.  Beszámoló 2007. évre tervezett ingatlanértékesítésből és helyiségbérletből 

tervezett bevételek alakulásáról 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester           

 

 

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

határozati javaslatot.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2307   Száma: 2007.05.15/1/0/ 

Ideje: 2007.máj..15 18:48 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elfogadva 
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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 - 

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 - 

Szegő András Tart. - 

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 

170/2007. (V.15.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2007. évre tervezett 

ingatlanértékesítésből és helyiségbérletből tervezett bevételek alakulásáról szóló beszámolót 

elfogadja. 

 

Felelős:      Polgármester 

Határidő:  azonnal 
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36. Tájékoztató színházak pályázati támogatásáról 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester           

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megállapítja, hogy a Képviselő-testület a tájékoztatót  

tudomásul vette.       

 

 

37.  Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzata által SZENTENDRE 

DUNAKORZÓ környezetalakítása és a Dunaparti Művelődési Ház 

épületegyüttes átalakítása  tárgyában nyílt tervpályázati eljárásban a Bíráló 

Bizottság munkájáról, valamint a tervpályázat eredményéről 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester           

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:  ismerteti a tervpályázattal kapcsolatos tudnivalókat.  Az 

előterjesztést  zárt ülésen szükséges tárgyalni, mert a  tervpályázat értékelése és a nyertesek 

neve  nem szivároghat ki a pénteki eredményhirdetés előtt.  

 

Kiss Károly képviselő:   ügyrendi javaslatot tesz:  sürgősségi indítvány  lévén nem szerepel a 

meghívóban az előterjesztés,  vegyék napirendre a  tárgyalás előtt.   

 

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

 

 

 Szavazás eredménye 

 

#: 2308   Száma: 2007.05.15/2/0/ 

Ideje: 2007.máj..15 18:50 

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 - 
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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 - 

Hajdu Gábor Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

Zakar Gergely Távol - 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátja a zárt ülés tartására vonatkozó ügyrendi 

javaslatot       

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2309   Száma: 2007.05.15/2/0/ 

Ideje: 2007.máj..15 18:50 

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 - 

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 - 
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Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Hajdu Gábor Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

Zakar Gergely Távol - 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képviselő-testület a napirendi pont tárgyalását zárt ülésen 

folytatja, melyről külön jegyzőkönyv készül.   

 

 

Képviselő-testület 18.50 órától 18.54 óráig zárt ülésen tárgyal, melyről külön 

jegyzőkönyv készül.  

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:  a zárt ülést követően megnyitja a Képviselő-testület nyílt 

ülését. Az egyebek  napirendi pont keretében Benkovits György képviselő írásban benyújtott 

kérdésére  ad választ.   

„Benkovits György önkormányzati képviselő 2007. május 14-én kérdést intézett a 

Polgármester úr felé a Szamárhegyre vezető lépcsők balesetveszélyességének elhárításával 

kapcsolatosan. 

A Hivatal a balesetveszélyes kátyúkat és lépcsőket a belváros kockakővel burkolt területén 

felmérte és azokra árajánlatkérés folyamatban van. Várhatólag a hónap végéig a 

legveszélyesebb hibák kijavításra kerülnek. 

 Az említett lépcsőn a korlát szerelésének szükségességét megvizsgáljuk és annak 

függvényében megtesszük a szükséges lépéseket.” 

 

Hidegkuti Gergely képviselő:   a Városüzemeltetési, Környezet- és Műemlékvédelmi  

Bizottság    ülésén merült fel a  bizottságok külső tagjainak és munkacsoport tagok költség-

térítése  körül kialakult helyzet  elemzése.  A   részleteket nem ismerteti, a jegyzőkönyvben  

megtalálható az ott elhangzott  tárgyalás. Kéri  a helyzetet minél hamarabb megoldani. Az 

összes külsős bizottsági és munkacsoport tag  kapjon egy írásos tájékoztatót arról, hogy 

milyen módon tudja a költség-térítési igényét teljesíteni, milyen dokumentumok fogadhatók 

el.    

Súlyos problémának érzi,  a saját maga részéről is hibának tartja, hogy nem járt utána a  tagok 

érdekében,. Él a lehetőséggel és nyomatékosan kéri derítsék ki, hogy miért alakult ki a helyzet 

és hogyan lehet orvosolni. Amennyiben  Magyar Judit  képviselő  eredetileg visszavont 

javaslatát ismételten tárgyalják,   akkor átfogó keretben végezzék és a költség-térítéses döntés 

helyességét vizsgálják felül.   

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri   a Pénzügyi Iroda  vezetőjét, intézkedjen az ügyben. 

 

Benkovits György képviselő: kéri,  hogy a díszteremben építsék ki a Wi-fi internet 

kapcsolatot,   hogy az ülés alatt is hozzáférhető legyen a hálózat.   

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:  válaszol a kérdésre,  megoldást keresnek a kérésre, de jelzi, 

több újságban is jelent meg ezzel a módszerrel kapcsolatban negatív   visszajelzés, miszerint  

a módszer  erősen egészségkárosító hatású.  

 

Szegő András képviselő:   az ülés előtt kiosztott  sürgősségi anyagok mennyiségét 

kifogásolja, képtelenség átolvasni  a tárgyalás előtt. További észrevétele, hogy azok 

nyelvhelyességi, mondatszerkesztési  szempontból  hagynak kívánni valót maguk után. 
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Kifogásolja azt az eljárást, hogy a zárt ülés anyagai közül a Dunakorzó tervpályázatra 

vonatkozót visszakérte a képviselőktől a  Polgármester Úr.  Mindannyian esküt tettek, hogy 

titkos információt nem szivárogtat ki senki. Úgy érzi,  méltánytalan  a döntés.  

Végezetül kérdezi, hogy az Egymásért nevű alapítvány  és az Önkormányzat  milyen 

kapcsolatban áll egymással? A  televízió is bemutatta az esetet,, hogy néhány héttel ezelőtt az 

alapítvány segítségével hoztak haza egy kisfiút Törökországból, majd  médiából   értesült 

arról, hogy nevezett alapítvány és a vele kapcsolatos gazdasági társaság  különböző 

adócsalásokat követett el.  Ugyanakkor 2006-ban Szentendre Város Önkormányzata  a 2. 

kiemelt helyen szerepel  a támogatottak listáján.      

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:  jelzi Képviselő Úr hozzászólására, hogy a Dunakorzó 

tervpályázat anyaga a  részletes  indokolás fontossága miatt lett visszakérve, az  előterjesztés 

minden egyes pályázatot kiemelten részletez.  

Az   Egymásért  Alapítvánnyal kapcsolatban minden szükséges adat és információ megjelent 

a Szentendre és Vidéke  című lapban, még azon a héten részletes kimutatás készült.  

Az alapítvány kereste meg az Önkormányzatot, hogy a legfontosabbnak ítélt  feladatra  

tudnak támogatást adni. Több lehetőség közül akkor a Szakorvosi Rendelőintézet  szorult rá 

leginkább, így  a megegyezés alapján a  Szakorvosi Rendelőintézet  igazgatói fizetésének 

megfelelő összeget utalták át az Önkormányzatnak.  

 

dr. Pázmány Annamária képviselő:  a megkeresésnek nagyon  örültek,   negatív információ  

pedig sehonnan nem érkezett vissza.  A költségvetésben nevesítve van az Egymásért 

Alapítvány  támogatása.  Megjegyzi: addig, ameddig nem születik meg a bírósági döntés, 

addig nem lehet bizton állítani semmit.  

 

Zakar Ágnes képviselő:  a Szivárvány óvoda kertjével, udvar-kialakításával kapcsolatban  

tesz fel kérdést, melyre írásban kér választ.  

A 11-es főúton történt baleset után érkezett-e már válasz a Közútkezelőtől?  Továbbá szeretné 

tudni, mennyibe fog kerülni az átkelőhely biztonságossá tétele?  

 

A kérdésekre dr. Dietz Ferenc polgármester válaszol.  

  

Kun Csaba alpolgármester:  részletekbe menően nem tud válaszolni, de egy főtől érkezett  

konkrét felajánlás. A további költség-fedezetre nincs adata.    

 

Kiss Károly képviselő: a lakótelepi csatorna tisztítása után ottmaradt a szemét. A Károly utca 

32-34. szám alatt működő kisbolttal kapcsolatban érkezett beadvány, a lakók nem támogatják 

annak működését, mert rendszeres italozás folyik az üzlet előtt.  

 

dr. Molnár Ildikó jegyző: történt már egyeztetés az ügyben, mivel a bolt profilja nem 

változott, a Rendőrség és a Közterület felügyelet közreműködését szükséges kérni az 

üzemelés ellenőrzésre.  

 

Hidegkuti Gergely képviselő: csatlakozik Benkovits György képviselő kéréséhez.  

Amennyiben az internet kiépítése megoldható a díszteremben, és a fogadókészség fennáll  az 

Önkormányzat részéről, abban az esetben  biztosítja a forrást és megvásárolja a szükséges 

eszközt.      

A Dumtsa Jenő utca elején tilosban  parkoló autó ügyében tett észrevétele után megtörtént az 

intézkedés, melyért köszönetét fejezi ki. Azóta a gépjármű másutt parkol, viszont  az sem 

megengedett.   
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dr. Molnár Ildikó jegyző:   a virágládák előre kerültek az utcában, viszont  ez a megoldás 

sem végleges, mert kétoldalt be lehet hajtani a Dumtsa Jenő utcába.  Bizottsági Elnök Úr  

javaslatát várja  az ügy megoldására.  

 

Benkovits György képviselő:  a Nap utca 105.  szám előtti   árok  rendbetételét köszöni.  A 

lakók által tett bejelentés után rövid idővel megtörtént a helyreállítás.  

A Pátriárka utca előtti járdán nagyon sokan parkolnak  - a Könyvtár felöli oldalon -,  ami  

miatt a  babakocsit toló és a kisgyerekes anyukáknak is  az utca felől kell kerülniük, ami 

balesetveszélyes. Lehetőség szerint  nagyobb odafigyelést kér erre a területre.  

 

Tolonics Gyula képviselő:  a Fény utca - Nap utca  felújított  útburkolatát a napokban adták 

át, nagy örömet okozva ezzel a  lakóknak.    

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: néhány eseményre hívja fel a figyelmet:  június 5-én 14 

órakor kerül sor a 25.000-dik szentendrei lakos  ünnepélyes köszöntésére,  aki egy újszülött 

kislány.   

Június 13-án  délután 4 órakor  a Közép-Magyarországi régió akcióterve kerül bemutatásra.  

Minél nagyobb számban kéri a részvételt.  

Ezt követően  21-én a Közmeghallgatás megtartására kerül sor, melyet 12-én megelőz a 

júniusi  rendes testületi ülés.  

Egyéb  észrevétel nem érkezett, a testületi ülést  19.25 órakor bezárja.  

 

K. m. f. 

 

 

 dr. Dietz Ferenc   dr. Molnár Ildikó  

 polgármester jegyző 

  

 


