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Szám: 7/2007. 

 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2007. március 13-án (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  

 

Távol van: Benkovits György és Fülöp Zsolt képviselők. 

  

Hivatalból jelen 

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

  

Tanácskozási joggal 

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

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

irodavezető, dr. Kirchhof Attila jogi, egészségügyi és minőségügyi 

referens,  Marosi Imréné irodavezető, dr. Pozsonyi  Szilvia jegyzői 

referens, Puhl Márta irodavezető, Szűcs Imréné irodavezető  

Tanácskozási joggal meghívottak 

 

A Városi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapító Okiratának 

módosítása és a  Belváros forgalmi rendjéről, a fizető parkolók rendjéről és a parkolási 

díjakról szóló rendelet módosításáról szóló napirendi pontokhoz:    

 

     Medveczki Imre cégvezető 

     Szegő András igazgatósági tag 

 

Szentendre Város Önkormányzat Hivatásos Tűzoltóségénak személyi állományára 

vonatkozó teljesítménykövetelmények alapját képező célom meghatározása című 

napirendi ponthoz: 

 

     Juhászi Attila tü alezredes 

 

A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, 

valamint a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás 

megszűntetéséről szóló napirendi pontokhoz:  

 

     Bognár Judit (Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat) 
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A Közművelődési Kulturális és városmarketing KHT feladatellátási szerződésről szóló 

napirendhez: 

     Kriaszter Attila ügyvezető 

 

A DPÖTKTT Megállapodásának felülvizsgálata I. forduló című napirendhez:  
      

     dr. Vámos Attila irodavezető 

 

 

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

ülését. Egyúttal kéri a képviselőket, hogy kapcsolják be a szavazógépüket. Próbaszavazást kér 

a jelenlét   ellenőrzéséhez.    

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2079   Száma: 2007.03.13/0/0/ 

Ideje: 2007.márc..13 09:26 

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 12 75.00 66.66 

Nem 3 18.75 16.67 

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 - 

Gulyás József Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Nem - 

Horváth Győző SzEB elnök Nem - 

Tolonics Gyula Nem - 

Simonyi György Tart. - 

Benkovits György Távol - 
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Fülöp Zsolt KVEUB elnök Távol - 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:  a próbaszavazás után megállapítja, hogy a testület   16 fővel 

határozatképes.    

 

A meghívóban szereplő napirendek megtárgyalásán túlmenően két további előterjesztés 

megvitatását kéri. A sürgősségi indítványok a következők: 

- Szentendre Város egészségügyi intézmények kardiológiai és belgyógyászati szakrendelés 

beutalási rendjéről; 

- Szentendre Város Önkormányzat és a civil örökbefogadási munkacsoport által az első 

Civil Napon átadásra kerülő örökbefogadás tényét igazoló oklevelek elkészíttetéséről. 

 

Kéri szavazzanak az első sürgősségi indítvány napirendre vételéről. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2080   Száma: 2007.03.13/0/0/ 

Ideje: 2007.márc..13 09:27 

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 - 

Gulyás József Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Simonyi György Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Benkovits György Távol - 
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Fülöp Zsolt KVEUB elnök Távol - 

 

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

vételéről. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2081   Száma: 2007.03.13/0/0/ 

Ideje: 2007.márc..13 09:28 

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű 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: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Gulyás József Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Simonyi György Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Radványi G. Levente Tart. - 

Benkovits György Távol - 

Fülöp Zsolt KVEUB elnök Távol - 

 

 

 dr. Dietz Ferenc polgármester:  javasolja, hogy a Szentendre Város területén a fogorvosi 

alapellátást biztosító fogorvosoknak a Szentendre, Dunakorzó 18. sz. épületben való 

elhelyezéséről szóló előterjesztést halasszák el a március 26-i rendkívüli ülésre. Erre azért van 

szükség, hogy a szerződéseket - melyeket kiküldtek a fogorvosoknak – le tudják egyeztetni. 

Elmondja még, hogy a rendkívüli ülés összehívására az időközben elkészülő pályázatok miatt 

kerül sor. 
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dr. Pázmány Annamária képviselő: kérdést tesz fel. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:  a kérdésre a választ megadja.  

 

Zakar Ágnes képviselő: kéri előrevenni a 21. és a 32. napirendi pontokat, mert 

halaszthatatlan ügy miatt délután el kell mennie.   

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:  javasolja, hogy ebéd után az említett két napirendi ponttal 

kezdjék az ülést. Megadja a szót Gulyás József képviselő úrnak.  

 

 

Fülöp Zsolt képviselő 9.32 órakor megérkezik az ülésterembe. A jelenlévő 

képviselők száma 17 fő.  
 

 

Gulyás József képviselő: napirend előtti hozzászólásában elmondja, hogy képviselővé 

választásakor úgy gondolta, hogy a város fejlesztési, kulturális kérdéseiben érdemben tud 

majd segíteni. Miután országgyűlési képviselő is, felvetette már korábban, hogy keddi 

napokon vannak ezek az ülések, és kérte, hogy a városi ülések időpontját módosítsák más 

napra, melyet nem fogadtak el. Elmondja még, hogy a Hivatal átszervezésével kapcsolatos 

észrevételeit, javaslatait a testület figyelmen kívül hagyta A költségvetéssel kapcsolatosan 

nem lát olyan fordulatot, amely változást hozna a város működésében és gazdálkodásában. 

Problémásnak látja a kulturális intézmények összevonását. Az ezzel kapcsolatos észrevételeit 

is elmondta bizottsági ülésen, valamint a testületi ülésen is. Szóvá teszi, hogy az 

intézményvezetői pályázat beadási határideje egybe esett a kiírás megjelenésének napjával. 

Úgy látja, hogy a kistérségen belül a város hátrányba került. Kifogásolja, hogy a Dumtsa Jenő 

Városfejlesztési terv miért csak a mostani testületi ülésre készült el, hiszen a Polgármester úr 

2006 áprilisára ígérte, hogy a város közvéleménye megismerheti. Ebben az anyagban azok a 

javaslatok szerepelnek, amelyeket már korábban civilek, képviselők, politikusok 

megfogalmaztak. Hiányolja, hogy az ügyek előkészítése során nem valósultak meg az 

egyeztetések, amelyet a Polgármester úr meghirdetett. Nem tekinti tartalmi előkészítésnek, ha 

a testületi ülés előtti napon egy formális egyeztetést tartanak. Ismételten elmondja, hogy az 

ülések egybe esése miatt a két feladatot nem tudja ellátni, ezért a hónap végével lemond a 

mandátumáról. A Szentendrei SZDSZ – a Szabad Demokraták Szövetsége – van abban a 

helyzetben, hogy döntést hozzon a képviselőhely betöltéséről. Ígéretet tett, hogy az 

Országgyűlésben és a Regionális Fejlesztési Tanácsban továbbra is segít minden olyan 

ügyben, amely Szentendre fejlesztésével, fejlődésével vagy működésével kapcsolatos.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:  megköszöni Gulyás József úrnak a testületben végzett eddigi 

munkáját, véleményeit, észrevételeit az előterjesztésekhez, valamint az Országgyűlésben 

végzett munkáját. Az elhangzott észrevételekkel, kifogásokkal kapcsolatban cáfolja azt, hogy 

figyelmen kívül hagyták volna a javaslatait, véleményét a döntések meghozatalánál. Néhány 

mondatban tételesen kitér a konkrét kifogásokra. Gulyás József úr további munkájához sok 

sikert kíván.  

 

Simonyi György képviselő: bejelenti lemondását és elmondja, véletlen egybeesés, hogy most 

történt mindkettő. Szerinte egy országgyűlési képviselő kérését, hogy a testületben maradjon 

– az időpont módosítással kapcsolatban – megérte volna teljesíteni.   
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Saját lemondásával kapcsolatban elmondja, hogy döntéseit költségvetési szempontok 

irányították, mely időnként problémákat, esetleges merevségeket jelentett, de elsődleges 

feladatának tekinti a város fizetési képességének a megóvását. Lemondásának alapjaként 

néhány olyan ügyet említ, melyek döntéseit az utóbbi időben egyre kevésbé tudta a magáénak 

tekinteni. Megköszöni a Hivatal dolgozóinak korrekt együttműködését és segítségét. A 

Képviselő-testületnek további eredményes munkát kíván.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: válaszol a felvetett észrevételekre és megköszöni a Képviselő 

úr munkáját.  

 

Zakar Ágnes képviselő: megköszöni a lemondott képviselők munkáját. Néhány olyan 

felvetett észrevételre reagál, amelyek a Kulturális, Oktatási és Kisebbségi Bizottság munkáját 

érintik.  

 

Tolonics Gyula képviselő: mint frakcióvezető megköszöni az együtt végzett munkát és 

további sok sikert kíván.  

 

dr. Dragon Pál képviselő: miután mindkét képviselő az ő választó-körzetében lakik, továbbra 

is várja véleményüket, észrevételüket és segítségüket és megköszöni munkájukat.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: megköszönve munkájukat kiemeli Gulyás József képviselő úr azon 

segítségét, amellyel megmentette a vis maior pályázatot, valamint Simonyi György képviselő 

úr munkáját abban, hogy a város költségvetését helyre tegyék.  

 

Magyar Judit képviselő: mint az elmúlt ciklus költségvetési bizottságának elnöke 

megköszöni mindkét képviselő munkáját, valamint Simonyi képviselő úr bizottságban végzett 

kiemelkedő munkáját.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megköszöni a hozzászólásokat.  

Visszatérve az ülés napirendi pontjaira elmondja, hogy javasolja elnapolni 26-ra a VSzZrt 

alapító okiratának módosításáról szóló, valamint az SZMSZ módosításáról szóló napirendi 

pontokat.  

A testületi ülés elején javasolt napirendi pont levételét – mely a fogorvosok elhelyezésével 

foglalkozik – visszavonja, mert időközben a fogorvosok jelezték, hogy a délelőtt folyamán 

egyeztetnek, tehát délután tárgyalhatják az előterjesztést.   

 

Fülöp Zsolt képviselő: kéri, a 33-as napirendi pont ebéd utáni tárgyalását.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri, hogy az elmondott módosításokkal szavazzanak a 

napirendi pontokról.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2082   Száma: 2007.03.13/0/0/ 

Ideje: 2007.márc..13 09:59 

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 
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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 - 

Gulyás József Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Simonyi György Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Benkovits György Távol - 

 

 

 

N  a  p  i  r  e  n  d :  
 

 

 Tájékoztató a két ülés közötti eseményekről 

 

 

 Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok 

végrehajtásáról 

 

 

 Beszámoló átruházott hatáskörben tett intézkedésekről 

 

 

 

1.  Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének a belváros forgalmi rendjéről, a 

fizető parkolók rendjéről, és a parkolási díjakról szóló 

15/2006. (IV.28.) Önk. sz. rendelet módosításáról 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

 

2.  Előterjesztés a Dumtsa Jenő VÁROSFEJLESZTÉSI 

STRATÉGIÁJÁRÓL 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 
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3.  Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat 

Hivatásos Tűzoltóságának személyi állományára 

vonatkozó teljesítménykövetelmények alapját képező 

célok meghatározásáról  

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

4.  Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatalában 

dolgozó köztisztviselők teljesítménykövetelményeinek 

alapját képező célok meghatározásáról 

 

dr. Molnár Ildikó 

jegyző 

5.  Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat 

intézményrendszerének átalakításáról - I. forduló  

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

 

6.  Előterjesztés a személyes gondoskodás körébe tartozó 

szociális és gyermekjóléti ellátásokról, valamint a 

fizetendő térítési díjakról szóló 24/2003. (V.19.) Önk. 

számú rendelet módosításáról 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

 

7.  Előterjesztés Szentendre Város területén a fogorvosi 

alapellátást biztosító fogorvosoknak a Szentendre, 

Dunakorzó 18. sz. épületben való elhelyezéséről 

Az Ötv. 12. § (4) bek. b) pontja alapján zárt ülés 

rendelhető el! 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

 

8.  Előterjesztés az Önkormányzati Tervtanács 

létrehozásáról és működésének rendjéről szóló 

módosított 25/2002. (VIII.15.) Önk. sz. rendelet 

módosításáról 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

 

9.  Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének a Közterület-felügyelet 

szervezetéről és feladatairól szóló 8/2006. (II. 17.) Önk. 

sz. rendelet módosításáról 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

10.  Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatának 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló, -…/2007. 

(...) Önk. sz. rendelet megalkotásáról 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

 

11.  Előterjesztés az iskolatej programban történő 

részvételről 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

 

12.  Előterjesztés a VOLÁN Zrt. részvénycsomagjának 

önkormányzati tulajdonba kerülésével kapcsolatos 

igénybejelentésről 

 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

13.  Előterjesztés a Közművelődési Kulturális és 

Városmarketing Kht.-vel (a továbbiakban: Kht.) 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 
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kötendő feladatellátási szerződésről és a 

közművelődésről szóló rendelet elfogadásáról, valamint a 

Kht. üzleti tervének elfogadásáról és az ügyvezető 2007. 

évi prémiumfeladatának megállapításáról 

 

14.  Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzata 

gazdálkodási rendszerének 2006. évi átfogó Állami 

Számvevőszéki ellenőrzéséről 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

 

 

15.  Előterjesztés a közmunkaprogramok támogatására 

fordított pénzeszközök hasznosításának Állami 

Számvevőszéki ellenőrzéséről 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

 

16.  Beszámoló a belső ellenőrzés 2006. évi munkájáról dr. Molnár Ildikó 

jegyző 

 

17.  Előterjesztés az  Önkormányzat 2007. évi belső 

ellenőrzési tervéről 

dr. Molnár Ildikó 

jegyző 

 

18.  Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének Városüzemeltetési, Környezet és 

Műemlékvédelmi Bizottságának 29/2007. (II.07.) VKMB 

sz. határozatának felülvizsgálatáról 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

 

19.  Előterjesztés a Templomdombi Általános Iskola 

pedagógiai programjának kiegészítéséről 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

20.  Előterjesztés a Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok 

Többcélú Kistérségi Társulása- Társulási 

Megállapodásának felülvizsgálata I. fordulós 

tárgyalásáról 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

 

21.  Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő 

ingatlanok 2007. évben értékesítésre történő 

pályáztatásáról 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

 

22.  Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat 

forgalomképtelen törzsvagyonáról való rendelkezésről 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

 

23.  
Előterjesztés a szentendrei belterület 10152/4 hrsz-ú 

ingatlan sorsáról 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

 

24.  Előterjesztés szentendrei ingatlanok elővásárlási jogának 

lemondásáról 

Az Ötv. 12. § (4) bekezdés a) pontja alapján zárt ülés! 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

 

25.  Előterjesztés a Greenpeace által kezdeményezett „GM-

mentes települések”- hez történő csatlakozásról 

Kun Csaba 

alpolgármester 
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26.  Előterjesztés az új köztemető létrehozásáról 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

 

27.  Előterjesztés a szentendrei OKTÁN Kft. által kötött 

bérleti szerződés módosításáról 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

 

28.  Előterjesztés Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 

Intézményfenntartó Társulás megszűntetéséről, az 

intézmény fenntartói jogainak a Dunakanyari és Pilisi 

Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása 

(DPÖTKT) részére történő átadásáról 

 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

29.  Előterjesztés a bölcsőde beruházás közbeszerzési eljárást 

lezáró döntés meghozataláról 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

30.  Előterjesztés Szentendre város határában kihelyezendő 

tájékoztató táblák feliratáról 

 

Zakar Ágnes 

képviselő 

31.  Előterjesztés Szentendre Város Helyi Építési Szabályzata 

és Szabályozási Terve felülvizsgálati témakörének 

kiegészítéséről 

 

Fülöp Zsolt 

Hajdú Gábor  

képviselők 

 

32.  Tájékoztató a Helyi Választási Bizottság tagjai 

személyében történ változásról 

 

dr. Molnár Ildikó 

jegyző 

33.  Tájékoztató a Jogi, Igazgatási és Ügyrendi Bizottság által 

szervezett a város közbiztonságának javításáról szóló 

egyeztetésről 

 

dr. Dragon Pál 

JIÜB elnöke 

 

34.  Tájékoztató a Pismány városrész szennyvízcsatornázása 

I. ütem elnevezésű elkészült beruházásról 

Az Ötv. 12. § (4) bekezdés b) pontja alapján zárt ülés 

rendelhető el! 

 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

35.  Tájékoztató Szentendre Város Önkormányzat 

Intézményei kezelésében lévő, - de más tulajdonát képező 

- vagyontárgyak, szoftverek, egyéb ingóságok 

jegyzékéről 

Az Ötv. 12. § (4) bekezdés a) pontja alapján zárt ülés! 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

36.  Interpellációk, kérdések 

 

 

37.  Egyebek 
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Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

Horváth Győző képviselő: kistérségi megbeszélésekről kér bővebb tájékoztatást.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: elmondja, hogy külön kistérségi beszámolót is készített, de 

röviden kiegészíti azt.  

 

Gulyás József képviselő: a február 15-i Castrum megbeszéléssel kapcsolatban kérdezi, hogy 

hol tart az ügy.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a kérdésre a választ megadja.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: Stecné Barati Izabella pénzügyi szakemberrel történt megbeszélésről 

és a Deliberate ügyről szeretne bővebben hallani. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: beszámol a kért két témáról.  

 

Magyar Judit képviselő: észrevételezi, hogy a lakossági fórumra nem kapott meghívót. Az 

uszodával kapcsolatos megbeszélésről kér tájékoztatást.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a meghívóról elmondja, hogy azokat kiküldték postán és e-

mailen is, valamint az újságban is megjelent. Az uszodával kapcsolatos megbeszélésről 

tájékoztatást ad.  

 

dr. Dragon Pál képviselő: bővebb tájékoztatást kér a kistérségi turizmussal kapcsolatban, az 

önkormányzat jogi képviseletének ügyével kapcsolatban. Kifogásolja, hogy a Pest Megye 

képviselőivel történt megbeszélésre nem kapott meghívást.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a kérdésekre a választ megadja.  

 

Radványi G. Levente képviselő: M0-s témában tartott megbeszélésről kérdezi, hogy azon kik 

vettek részt.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: tájékoztatást ad a feltett kérdésre.  

 

Simonyi György képviselő: jogi tájékoztatóval kapcsolatos kérdéseket tesz fel.  Választ kér 

arra is, hogy miért 26-án – hétfőn – lesz rendkívüli testületi ülés.  

 

 

10.23 órakor Gulyás József, Horváth Győző, Kiss Károly és Zakar Ágnes 

képviselők távoznak az ülésteremből. Jelenlévő képviselők száma 13 fő.  
 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a jogi ügyekkel az Egyebekben foglalkoznak, a feltett 

kérdésekre ott fogja a válaszokat megadni. A hétfői testületi ülést az indokolja, hogy a keddi 
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napon olyan jellegű elfoglaltsága lesz, amelyre nem tud helyettest küldeni. Egyéb kérdés, 

észrevétel nem lévén rátér a következő napirendi pontra. .  

 

 

 

 

Beszámoló a Képviselő-testület által a Polgármesterre – népjóléti igazgatás területén – 

átruházott hatáskörben tett intézkedésekről a 2006. 12. 05. – 2007. 02. 05. közötti 

időszakban 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

 

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

javaslatról.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2083   Száma: 2007.03.13/0/0/ 

Ideje: 2007.márc..13 10:28 

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 100.00 72.22 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 13 100.00 72.22 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 5   27.78 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt KVEUB elnök Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Simonyi György Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Trenka István Igen - 

Benkovits György Távol - 
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Gulyás József Távol - 

Horváth Győző SzEB elnök Távol - 

Kiss Károly Távol - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Távol - 

 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

52/2007. (III. 13.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szentendre Város Önkormányzatának 

szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló, többször módosított 6/2003. (II. 24.) Önk. sz. 

rendelet 18. § (6) bekezdése értelmében a Képviselő-testület által a Polgármesterre – népjóléti 

igazgatási területén – átruházott hatáskörben tett intézkedésekről a 2006. 12. 05. – 2007. 02. 

05. közötti időszakban szóló beszámolót elfogadja. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

 

Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

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

javaslatról.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2084   Száma: 2007.03.13/0/0/ 

Ideje: 2007.márc..13 10:28 

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 100.00 72.22 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 13 100.00 72.22 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 5   27.78 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

Dicső Zoltán Igen - 

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

Fülöp Zsolt KVEUB elnök Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Simonyi György Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Trenka István Igen - 

Benkovits György Távol - 

Gulyás József Távol - 

Horváth Győző SzEB elnök Távol - 

Kiss Károly Távol - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Távol - 

 

 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

53/2007. (III. 13.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta lejárt határidejű 

önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló jelentést azzal, hogy a: 

 

1. 294/2006. (XI. 28.) Kt. sz. határozat, és a 327/2006. (XII. 12.) Kt. sz., 

    35/2007. (II. 13.) Kt. sz., 

    46/2007. (II. 13.) Kt. sz. határozatokra adott jelentést elfogadja, 

 

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

 

104/2006. (IV. 25.) Kt. sz. határozat határidejét: 2007. szeptember 30., 

304/2006. (XI. 28.) Kt. sz. határozat határidejét: 2007. szeptember 30.,  

7/2007. (I. 16.) Kt. sz. határozat határidejét: 2007. május hó, 

10/2007. (I. 16.) Kt. sz. határozat határidejét: 2007. június 30.,  

23/2007. (I. 16.) Kt. sz. határozat határidejét: 2007. szeptember 30.,  

28/2007. (I. 16.) Kt. sz., és (33/2007. (II. 13.) Kt. sz. határozatok) határidejét: folyamatos, 

beszámolásra: 2007. májusi testületi ülés, 

43/2007. (II. 13.) Kt. sz. határozat határidejét: folyamatos, beszámolásra a Kt. májusi 

ülésére módosítja. 

 

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

Polgármestert, hogy a tett intézkedésekről számoljon be. 

 

 

10.23 órakor Horváth Győző, Kiss Károly és Zakar Ágnes képviselők 

visszatérnek az ülésterembe. Jelenlévő képviselők száma 16 fő. 
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1. Sürgősségi indítvány Szentendre Város Egészségügyi Intézményei (a 

továbbiakban: SZEI) kardiológiai és belgyógyászati szakrendelései beutalási 

rendjéről 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Pázmány Annamária képviselő: röviden ismerteti az előterjesztést.  

 

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

javaslatról.  

 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2085   Száma: 2007.03.13/1/0/ 

Ideje: 2007.márc..13 10:31 

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 - 

Simonyi György Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 
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Benkovits György Távol - 

Gulyás József Távol - 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

54/2007. (III.13.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő- testülete felkéri az Egészségügyi Minisztert, 

hogy az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvényben, 

valamint egyéb jogszabályokban meghatározottak alapján – figyelemmel a 2006. december 

28-án az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral aláírt Támogatási Szerződésre is (melynek 

megvalósulásával Szentendre Város Egészségügyi Intézményei és a Budai Irgalmasrendi 

Kórház közötti informatikai hálózat egyesítése és a kardiológiai esetek telemedicinán 

keresztüli konzíliuma is megvalósulhat) - Szentendre és vonzáskörzete tekintetében a beutalási 

rendre vonatkozó döntését módosítsa úgy, hogy – ez eddigiek szerint kialakult és megfelelő 

gyakorlat szerint – a térség általános belgyógyászati és kardiológiai ellátása továbbra is a 

Budai Irgalmasrendi Kórházban történjék. 

 

 

 

 

 

2. Sürgősségi előterjesztés Szentendre Város Önkormányzata és a Civil 

Örökbefogadási Munkacsoport által az I. Ciovil Napon (2007. március 21.) 

átadásrfa kerülő, az örökbefogadás tényét igazoló oklevelek elkészíttetéséről 

Előadó: dr.Dietz Ferenc polgármester 

 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ismerteti az előterjesztést. 

 

Dicső Zoltán képviselő: felhívja a figyelmet, hogy a Harkály-tó magántulajdon, kéri ezt 

vegyék ki az örökbefogadandó tárgyak közül.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: befogadja a módosító indítványt. 

 

 

Gulyás József képviselő visszatér az ülésterembe, távoznak Radványi G. 

Levente és Trenka István képviselők. Jelenlévő képviselők száma 15 fő.  
 

 

Fülöp Zsolt képviselő: elmondja, hogy az érdekeltek az oklevél átadásáról szóló levelet már 

megkapták. Véleménye szerint korán küldték ki a leveleket.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megköszöni az észrevételt. 
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Zakar Ágnes képviselő: megköszöni a kezdeményezést. Kéri, hogy az örökbefogadó 

egyesületük neve pontosan szerepeljen – 2003. március – Víz Világnapja Örökbefogadók. 

Kérdése, hogy a Szeresd Szentendrét Egyesület által örökbe fogadott híd  melyik híd? 

 

Kammerer Zsófia pályázati referens: a kérdésre válaszolva elmondja, hogy a Dumtsa Jenő 

utcai hidat fogadja örökbe az említett egyesület.  

 

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

határozati javaslatról.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2086   Száma: 2007.03.13/2/0/ 

Ideje: 2007.márc..13 10:39 

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 - 

Gulyás József Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Simonyi György Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Benkovits György Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

Trenka István Távol - 

 

 

55/2007. (III. 13.) Kt. sz. határozata: 
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Szentendre Város Képviselő-testülete  

1. felhatalmazza a Polgármestert, hogy oklevelet adományozzon a Civil Örökbefogadási 

Programban örökbefogadóként regisztrált szervezeteknek és magánszemélyeknek az I. 

Civil Nap keretében (2007. március 21.) az alábbi felsorolás szerint: 

 

Örökbefogadott tárgy Örökbefogadó 
Bükkös-patak 2003 – Víz Világnapja Örökbefogadók 
Rab Ráby tér Puppán László 

Dumtsa Jenő Emléktábla Pismány Barátainak Egyesülete 

Szentendre Városfejlesztő Egyesület 

Izbégi templom kapuja Izbég Általános Iskola 7.c. osztály 

Orbán kereszt Szentendre Gyökerei Baráti Társaság 

Templomtéri kereszt Puppán László 

Szőlősgazdák keresztje   Beatrix Királyné Borrend Egyesület 

Tabakosok keresztje Horváth család 

Dalmát Pince Baráti Kör 

Kada-csúcs Élőtáj Egyesület 

Régi Művésztelep kertjében álló fa Szakács Imre 

Bükkös-patakon átívelő híd Szeresd Szentendrét Egyesület 

II. világháborús emlékmű Fridli és Kertész család 

 

2. megbízza a Polgármestert, hogy az okleveleket átadja. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

 

3. Előterjesztés a város forgalmi és parkolási rendjérő és a parkolási díjakról, a 

védett és korlátozott övezetekbe történő behajtás rendjéről, valamint a parkoló 

építés pénzbeli megváltásáról szóló, …./2007. (…) Önk. sz. rendelet 

megalkotásáról (1. forduló) 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ismerteti az előterjesztést.  

 

Hidegkuti Gergely Városüzemeltetési, Környezet- és Műemlékvédelmi Bizottság elnöke: 

ismerteti a bizottság javaslatait, mely szerint ne legyen nyári és téli ár megkülönböztetve, 

valamint hétközben 9.00 órától, munkaszüneti napokon pedig 10.00 órától kezdődjön a 

várakozási díj beszedése. Kéri továbbá a VSZ Zrt-t, hogy a parkolási rendszer tapasztalatairól 

minden bizottsági ülésre készítsen tájékoztatást.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a javaslatokat befogadja.  

 

 Magyar Judit Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnöke: a Pénzügyi, Költségvetési, 

Vagyongazdálkodási Bizottsággal közösen javasolják, hogy április-május hónapban 1 

MFt/hó, június hónapban 1,5 MFt/hó haszonbérleti díj fizetése mellett bízzák meg a VSzZrt-t 

a közparkolók üzemeltetésével. Deliberate parkolóval kapcsolatban tesz fel kérdést.  
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 dr. Dietz Ferenc polgármester: a bizottsági döntéseket befogadja. Tájékoztat, hogy a 

Deliberate parkoló külön napirendi pontban kerül megtárgyalásra. Ismerteti, hogy a Jogi, 

Igazgatási és Ügyrendi Bizottság módosító javaslatát befogadja. Megadja a szót Medveczki 

Imre cégvezető úrnak.  

 

 Medveczki Imre cégvezető (VSzZrt): a díjfizetésre vonatkozó javaslatokat elfogadja.  

 

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

határozati javaslatról.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2087   Száma: 2007.03.13/3/0/ 

Ideje: 2007.márc..13 10:46 

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 86.67 72.22 

Nem 2 13.33 11.11 

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: 

 

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 - 

Gulyás József Nem - 

Simonyi György Nem - 

Benkovits György Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

Trenka István Távol - 
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Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

56/2007. (III. 13.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  

1. a 365/2005. (X. 11.) Kt. sz. határozata alapján Szentendre Város közparkolóinak 

üzemeltetésével 2007. április 1-től 2007. június 30-ig a Városi Szolgáltató Zrt.-t bízza 

meg április-május hónapban 1 MFt/hó, június hónapban 1.500 MFt/hó haszonbérleti 

díj fizetési kötelezettség mellett, a határozat mellékletét képező haszonbérleti 

szerződésben foglaltak szerint. 

2. felkéri a Polgármestert, hogy a haszonbérleti szerződést a VSZ Zrt. képviselőjével 

kösse meg. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2007. március 31. 

 

 

 

 

 

HASZONBÉRLETI SZERZŐDÉS 

 

mely létrejött egyfelől 

 

Szentendre Város Önkormányzata  

Székhely: 2000 Szentendre, Városház tér 3. 

adószám: 15395364-2-13 

képviseli: dr. Dietz Ferenc polgármester 

mint Haszonbérbeadó (a továbbiakban: Haszonbérbeadó)  

 

másfelől pedig a 

 

VSZ Zrt. 

székhely: 2000 Szentendre, Szabadkai u. 9. 

cégjegyzékszám: Cg. 13-10-040159 

adószám: 10822612-2-13 

képviseli: Medveczki Imre cégvezető 

mint Haszonbérlő (a továbbiakban: Haszonbérlő) között, az alulírt napon és helyen, a 

következő feltételek szerint:  

 

1. Felek megállapítják, hogy Haszonbérbeadó, Szentendre Város közparkolóinak - 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének a belváros parkolási rendjéről 

és a parkolási díjakról, valamint a védett övezetekbe történő behajtás rendjéről szóló 

15/2006. (IV. 28.) Önk. sz. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4. §-ában meghatározott 

területeit, 1. és 2. sz. mellékletben meghatározott díjakkal és egyéb feltételekkel – 2007. 

április 1–től 2007. június 30-ig tartó időszakra, ideiglenes üzemeltetésére a parkoló 

rendszer üzemeltetése céljából Haszonbérlő részére az alábbi feltételekkel átadja.  

2. A jelen haszonbérleti szerződés időbeli hatálya 2007. április 1-től 2007. június 30-ig 

tartó időszak. 
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3. Haszonbérlő a parkoló rendszer üzemeltetése ellenében április és május hónapokban 

1.000.000 Ft/hó, júniusban 1.500.000 Ft/hó összegű haszonbérleti díjat köteles fizetni. 

A haszonbérleti díj összege havonként utólag az általános forgalmi adóról szóló 1992. 

évi LXXIV. törvény 2. mellékletének 10. pontja alapján tárgyi adómentes 

szolgáltatásként kerül kiszámlázásra. Fenti összegeket Haszonbérlő a számla 

kézhezvételétől számított 15 napon belül átutalással teljesíti Haszonbérbeadó Raiffeisen 

Bank Zrt-nél vezetett 12001008-00122568-00100003 számú költségvetési elszámolási 

számlájára. A késedelmi kamat a jegybanki alapkamat kétszerese. 

4. Haszonbérlő saját költségén köteles megoldani az üzemeltetésre átadott parkoló terület 

takarítását és síkosság mentesítését. Hibásan teljesített takarítás és síkosság mentesítés 

esetén a hibás teljesítési kötbér téli időszakban 900 Ft+ÁFA/1000 m2/alkalom, egyéb 

időszakban 450 Ft+ÁFA/1000 m2/alkalom, melynek megfizetése Haszonbérbeadó által 

meghatalmazott személy által elfogadott és hitelesített jegyzőkönyv alapján történik. 

5. Haszonbérlő köteles a Rendelet 5. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a 

parkolóhelyeket felfestéssel kijelölni és a szükséges táblákat kihelyezni, valamint az 

esetlegesen megrongálódott KRESZ táblákat helyreállítani vagy pótolni (különös 

tekintettel a mozgássérültek számára a hatályos jogszabályok szerint kötelezően 

kijelölendő parkolóhelyek felfestésére és kitáblázására). 

6. Haszonbérlő a Rendelet alapján az abban meghatározott területen, díjakkal és egyéb 

feltételekkel a Haszonbérbeadó helyett és felhatalmazásával jogosult a parkoló díjat 

beszedni. 

7. A jelen szerződés a határozott időtartam lejárta előtt csak rendkívüli felmondással 

mondható fel.  

8. A jelen szerződésből eredő jogviták esetére a felek - hatáskörtől függően - a Szentendrei 

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

9. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályok 

rendelkezései az irányadók. 

 

Felek a jelen szerződést tekintettel Szentendre Város Önkormányzatának 56/2007. (III. 13.) 

Kt. sz. jóváhagyó határozatára - helybenhagyólag aláírják.  

 

Jelen megállapodást, amely 6 (hat) szó szerint megegyező eredeti példányban, összesen 2 

(két) oldalon készült, a Szerződő Felek elolvasták, megértették, és mint akaratukkal 

mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták. 

 

Szentendre, 2007. március 

 

 

………………………… …………………………  …………………………… 

dr. Dietz Ferenc               dr. Molnár Ildikó                       Medveczki Imre 

polgármester                               jegyző                                      cégvezető 

Szentendre Város Önkormányzata                                           VSZ Zrt. 

 

 

 

 

 

 

 

4. Előterjesztés a Dumtsa Jenő Városfejlesztési Stratégiáról 
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 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ismerteti az előterjesztést. További észrevételeket, 

javaslatokat vár.  

 

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

hogy az anyagba az ifjúsági koncepció is kerüljön be.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: konkrétan kéri megjelölni a pontos témát ezzel kapcsolatban.  

 

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

véleményét. Javaslatuk, hogy a vezérprojektek markánsabban jelenjenek meg a programban.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: elmondja, hogy be vannak építve a programba. Kérdése, hogy 

ezeket külön pontban gyűjtsék össze?  

  

 Gulyás József képviselő: a stratégiából nem derülnek ki a prioritásokat. Kérdése, hogy a 

cikluson belül mit tart megvalósíthatónak a városvezetés. Hiányolja az eszközöket, a 

forrásokat, a menetrendet..  

  

dr. Dietz Ferenc polgármester: megköszöni az észrevételeket és válaszol azokra.   

  

 

Radványi Levente és Trenka István visszatér az ülésterembe. A jelenlévő 

képviselők száma 17 fő. 
 

 

Fülöp Zsolt képviselő: a tervet csak átfogó és általános fejlesztési tervként lehet elképzelni. A 

helyi szervezeteknek, pártoknak aláírásukkal kellene súlyt adniuk a programhoz, mely több 

cikluson keresztül valósulna meg.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: az ötletet jónak és elfogadhatónak tartja. A civil szféra 

véleményét is megkérdezik.  

 

Trenka István képviselő: elmondja, hogy jó stratégiának tartja az anyagot. Az 5 szlogen jó 

hátteret mutat, hogy mit szeretnénk a városban elérni, de nagyon fontos, hogy időbeli 

meghatározásokat rendeljenek mellé. A múlttal való koheranciát jobban ki kell emelni. 

Szentendre több nemzetiségét jobban be kellene mutatni, jobban kellene építeni rá, hiszen ők 

képezik az alapját az itt élő lakosságnak. Az anyagot mindenképpen támogathatónak tartja.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: válaszában elmondja, hogy az 5 szlogen megfogalmazásával 

és sorrendjével foglalkoztak a legtöbbet. A múlttal való koheranciát több szempontból is 

próbálták kimutatni, például különböző idézetekkel. A nemzetiségekkel is foglalkozik az 

anyag, külön fejezetben.  

 

Simonyi György képviselő: kérdezi, hogy ebben a ciklusban mi az, amit meg lehet valósítani.  
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dr. Dietz Ferenc polgármester: az anyagban szerepelnek ezek: köztemető, belváros 

rekonstrukciója, uszoda, tehermentesítő út – mellyel kapcsolatban folynak a tárgyalások. 

Mindezek függvénye a költségvetés.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: javasolja, hogy válasszák ketté az anyagot. Legyen egy része mindaz 

az vízió, amit szeretnének megvalósítani - és valamennyire ezt alátámasztva, a következő 3 

évre egy viszonylagos ütemterv. Ezen kívül mint egy hosszú távú tervként is szerepelne.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: jónak tartja az ötletet.  

 

Hidegkuti Gergely képviselő: ügyrendi hozzászólásában kéri, hogy ne most tárgyaljanak 

konkrétumokról. Az első körben nem célszerű időrendet megállapítani, mert minden 

mindennel összefügg.  

 

Gulyás József képviselő: ügyrendi hozzászólásként ugyanezt javasolja.  

 

Radványi G. Levente képviselő: véleménye, hogy az anyag nem egy stratégia, hanem csak 

elképzelés, idea. Egyetért Fülöp képviselő úrral, mely szerint vannak dolgok, amelyeket 

konkrétan meg kell fogalmazni – eszközökben, időhorizontban. Az anyagban szereplő 

elképzelések nincsenek olyan előkészítettségben, hogy projektnek nevezzék azokat. 

Komolyabb anyagot szeretne a vitához.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: konkrét javaslatokat várt volna a másik oldaltól, hogy mit 

kéne szerepeltetni az anyagban, milyen koncepció lenne fontos, melyik részeket emeljék ki. 

Fél éve, hogy nem kapott semmilyen anyagot. Nem érzi, hogy építő jelleggel együttműködtek 

volna.  

 

Hidegkuti Gergely képviselő: ne most mondjanak morális és politikai véleményeket. Nem 

lehet az anyagról egy testületi ülésen beszélni. Javasolja, hogy mindenki gyűjtse össze, hogy 

mi az ami hiányzik, azt írásban adja be, hogy erről tárgyalni lehessen.  

 

 

11.14 órakor Gulyás József képviselő távozik az ülésteremből. A jelenlévő 

képviselők száma 16 fő.  
 

 

Radványi G. Levente képviselő: korrigálja az előzőeket, miszerint 1 évvel ezelőttre lett az 

anyag ígérve, amihez hozzá kellene szólni. Több konkrétumot kell tartalmazzon. A stratégia 

többet kíván, mint távlati célokat.  

 

11.18 órakor megérkezik Benkovits György képviselő az ülésterembe. A 

képviselők száma 17 fő. 
 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: visszautal az előzőekre. Nem a konkrétum a feladata az 

egésznek, hanem a stratégia. Kéri a Hivatalt, hogy a 2002-es ciklusprogramot tegye emellé az 

anyag mellé.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: miután minden mindennel összefügg, pontosan nem lehet 

konrétumokat meghatározni. Mindenképpen kell egy olyan terv, amely több cikluson átível.  
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Ha most egy szimpátia szavazással elfogadják az anyagot, akkor 10-12 évre olyan anyagot 

tesznek le, amilyen a rendszerváltás óta nem volt Szentendrén.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: összefoglalva elmondja, hogy elkészítik a ciklusprogramot és 

egy rövid anyagot ezzel összefüggésben arról, hogy mi az amit mindenképpen meg 

szeretnének valósítani ebben a ciklusban. Megkezdte a civil egyeztetéseket a Városfejlesztési 

Egyesületen keresztül, valamint a Civil Napon is kiosztják az anyagot. 

 

Benkovits György képviselő: véleménye szerint nem lehet a kérdésről eleget beszélni. Minél 

több szó esik róla, annál közelebb kerülnek a megoldáshoz. Fontos, hogy a lakossággal is 

megismertessék az elképzeléseket, meghallgassák véleményüket. Javasolja, hogy testületi 

ülésen minden képviselő mondja el véleményét, javaslatát. A ciklus elején egyetértés született 

a közös elképzelésekről, de várják azok részleteit. Amikor ezeket megismerik, akkor tudnak 

reflektálni illetve javaslatokat tenni, ezután lehet vitát folytatni. Nagyon nehéz döntés előtt áll 

a testület, hiszen a mindennapok döntéseit befolyásolják a mostaniak. Példaként a közlekedést 

emeli ki. Jogosnak tartja a Polgármester úr felvetését, hogy a 98-as illetve az előtti 

ciklusprogramok miért nem adnak segítséget. Azért, mert nem vetette fel ilyen sürgetően és 

ilyen keményen egy jövőkép felrajzolásának a kényszerét.  

Kiemeli azonban a híd-döntést, mely az egész város szerepére, iparára, mezőgazdaságára, 

vonzáskörzetére és még sok minden egyébre döntést hordoz magában. Ezt a feladatot el kell 

végezni, bár nincs követendő példa, de ha lenne is – Szentendre sajátos helyzetéből adódóan – 

nem, vagy csak részben használhatók. Olyan programot kell készíteni, amely a város többsége 

számára elfogadható kell legyen. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: egyetért az elmondottakkal. Érzése szerint az alapértékek 

elfogadásában konszenzus van, de a jövőben is szükséges egy egységes együttműködés. Az 

lenne az ideális, ha olyan anyagot fogadnának el, amelyet a jelölő szervezetek is aláírásukkal 

hitelesítenének.  

 

Kun Csaba alpolgármester: megállapítja, hogy konkrét javaslat nem volt, de olyan sem, hogy 

bármit is elvetettek volna. A Képviselő-testület az elhangzottak alapján egyetértett az 

elhangzott célokkal. A második fordulóig tovább kell pontosítani és a lakosság számára 

elfogadhatóvá tenni. Olyan javaslatokat vár, amelyek a ciklusban szeretnének megvalósítani. 

Kéri támogassák a ciklusprogramot.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: egyéb hozzászólás nem lévén a vitát lezárja.  

 

 

 

 

5. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Hivatásos Tűzoltóságának 

 személyi állományára vonatkozó teljesítménykövetelmények alapját képző célok 

 meghatározásáról 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kérdés nem lévén megadja a szót Jámbor Ferenc főhadnagy 

úrnak. 
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Jámbor Ferenc főhadnagy Tűzoltóság mb. vezetője: kiegészíti az előterjesztést. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: költségvetés szempontjából tesz kiegészítést.  

 

Radványi G. Levente képviselő: javasolja, hogy a feladatoknál elsőként szerepeljen a 

felkészültség és a személyi állomány védelme.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri szó szerint megfogalmazni a javaslatot, hogy 

beépíthessék az anyagba.  

 

Radványi G. Levente képviselő: bediktálja a módosító szöveget: „A kiképzésben, a szolgálat 

ellátásban illetve a szolgálatban való felkészítésben, a személyi állomány védelmében kapjon 

minden esetben elsődlegességet, minden feladatot ennek kell alárendelni és ennek 

megfelelően a parancsnok illetve a közvetlen beosztott vezetők járjanak el adott esetben a 

katasztrófavédelem vezetője felé.” 

 

Kun Csaba alpolgármester: nem teljesen érti a szövetet, kéri a Főhadnagy úr segítségét. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri a Megbízott Parancsnok Urat, röviden fogalmazza meg a 

módosító szöveget.  

 

Jámbor Ferenc főhadnagy: a védelmet kötelessége a parancsnoknak biztosítani, ilyenformán 

az Önkormányzatnak is. Tehát ez nem teljesítménykövetelmény, hanem kötelesség.   

 

Radványi G. Levente képviselő: a személyi állomány védelme nem azt jelenti, hogy nem 

engedem a tűzbe tüzet oltani. A személyi állomány védelmét műszaki eszközökkel és 

munkamódszerrel tudja a parancsnok biztosítani. . 

 

 

Gulyás József és Tolonics Gyula képviselők távoznak az ülésteremből. A 

jelenlévő képviselők száma 16 fő. 
 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: befogadja a javaslatot a 2. pontba.  

 

Jámbor Ferenc főhadnagy: szerinte ez szerepel az anyagba, csak más megfogalmazásban. 

 

Kun Csaba alpolgármester: felesleges a vitát folytatni, a teljesítménykövetelmény tartalmaz 

minden fontos dolgot.  

 

Jámbor Ferenc főhadnagy: nem javasolja beépíteni, mert duplán szerepelne az anyagban.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri szavazzanak az indítványról. 

 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2088   Száma: 2007.03.13/5/0/ 

Ideje: 2007.márc..13 11:47 
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Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 3 18.75 16.67 

Nem 6 37.50 33.33 

Tartózkodik 7 43.75 38.89 

Szavazott 16 100.00 88.89 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   11.11 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

Benkovits György Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Nem - 

Fülöp Zsolt KVEUB elnök Nem - 

Hajdu Gábor Nem - 

Horváth Győző SzEB elnök Nem - 

Kiss Károly Nem - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Nem - 

Dicső Zoltán Tart. - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Tart. - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Tart. - 

Kun Csaba alpolgármester Tart. - 

dr. Pázmány Annamária Tart. - 

Simonyi György Tart. - 

Trenka István Tart. - 

Gulyás József Távol - 

Tolonics Gyula Távol - 

 

 

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

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2089   Száma: 2007.03.13/5/0/ 

Ideje: 2007.márc..13 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 
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Szavazott 16 100.00 88.89 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   11.11 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

Benkovits György Igen - 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt KVEUB elnök Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Simonyi György Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Gulyás József Távol - 

Tolonics Gyula Távol - 

 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

57/2007. (III. 13.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Város Hivatásos Tűzoltóság személyi 

állományára vonatkozó, 2007. évi teljesítménykövetelmények alapját képző kiemelt céljaiként 

az alábbiakat határozza meg:  

 

1.) Központilag biztosított költségvetési keretek közötti gazdálkodás: 

- a hivatásos önkormányzati tűzoltóság éves költségvetésének végrehajtása során a 

gazdálkodás szabályszerűségének biztosítása célszerűségi, hatékonysági és takarékossági 

szempontok alapján; 

- a helyi tűzoltóságot érintő költségvetési koncepció határidőre történő elkészítése; 

 - a működési területen a tűzvédelem biztosítása; 

- az erdők tűzvédelmének fokozott felügyelete; 

- költségvetést növelő saját bevételi források, lehetőségek felkutatása és gyarapítása; 

- a közparkok, közterek, a zöldterületek folyamatos tűzbiztonsági ellenőrzése; 

- a lakosság rendszeres tájékoztatása a tűzesetek és műszaki balesetek leggyakrabban 

előforduló okairól és a megelőzés lehetséges eseteiről; 

- az esedékes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség eleget-tételének megszervezése; 

- testvérvárosi kapcsolatok erősítése érdekében az állomány nyelvtanulásának elősegítése; 

- a hatósági munka törvényességi színvonalának emelése, a napi munkavégzés során a 

törvényesség következetes érvényre juttatása; 

2. ) A tűzoltást, a műszaki mentést biztosító gépjárműfecskendők és eszközök, berendezések 

működtetéséhez szükséges szakmai felkészültség biztosítása; 
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- a kötelező negyedévenkénti szakmai „begyakorló" gyakorlatokon felül plusz gyakorlási 

lehetőség biztosítása káreseteknél történő beavatkozások műszaki színvonalának emelése 

érdekében; 

- a tűzoltóság személyi állományának elsősegélynyújtó ismereteinek bővítése; 

3.) a pályázati felhívások folyamatos figyelemmel kisérése, a különbözőpályázati lehetőségek 

feltérképezése és a pályázatokon történő részvétel előkészítése, 

- a katasztrófavédelmi központ kialakításához, a városi mentőállomásnak a tűzoltóság 

területén való elhelyezéséhez, és a mentőhelikopter leszállóhely kialakításához szükséges 

pályázatok, támogatók felkutatása; 

- a Szentendrei-sziget tűzvédelmének magasabb szintű biztosítása érdekében, Tahitótfalu 

központtal Tűzoltó Őrs létrehozása és működéséhez szükséges létszám biztosítása; 

- a szakterületet érintő központi és helyi intézményekkel az információs kapcsolatok 

fejlesztése; 

- a Helyi Védelmi Bizottság munkájának segítése; 

- szakhatósági ellenőrzések színvonalának emelése; 

- közterületi tűzcsapok meglétének és karbantartásának folyamatos ellenőrzése; 

- az állomány folyamatos képzése, munkájának értékelése; 

- a tűzoltóság számítástechnikai eszközállományának fejlesztése, pályázatok és civil 

támogatók segítségével; 

- az informatikai eszközök hatékony és szakszerű használatának elősegítése oktatással; 

- az állomány fizikai és pszichikai állóképességének megtartása és növelése céljából 

sportolási lehetőségek biztosítása, bővítése, sportversenyek szervezése; 

- kapcsolattartás a katasztrófavédelem szervezetébe tartozó szerveken túl a társszervekkel, 

mint: rendőrség, mentőszolgálatok és egyéb szervezetekkel: polgárőrség, közterület-

felügyelet. 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  2007. február 28. 

 

 

 

 

6. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

 Polgármesteri Hivatalában dolgozó köztisztviselők teljesítménykövetelményeinek 

 alapját képző célok meghatározásáról 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ismerteti az előterjesztést. 

 

Hidegkuti Gergely képviselő: javasolja, hogy a kiemelt céloknál konkrétan fogalmazzák meg 

az elvonás mértékét úgy, hogy az ügyintéző saját magát is mérni tudja.  

 

dr. Molnár Ildikó jegyző: elmondja, hogy a köztisztviselői törvény képezi a 

teljesítménykövetelmények jegyzői szinten történő lebontásának alapját. Ismerteti ennek 

részleteit. A Képviselő-testületnek azt kell meghatároznia, hogy milyen területen várja el a 

minőség javulást. Azt, hogy ez melyik ügyintézőnél történik, az a hivatalvezető feladata 

meghatározni.  
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Hidegkuti Gergely képviselő: nem akar a beleszólni a Hivatalvezető munkájába. Azt 

szeretné, ha az itt elhatározott feladatok megvalósulnak. Konkrétan az adózásra gondol, ezen 

belül is az új adóalanyok felkutatására. Megköszöni a Jegyző Asszony által elmondottakat, azt 

biztosítéknak tekinti.  

 

 

 

12.00 órakor Benkovits György távozik az ülésteremből. A jelenlévő képviselők 

száma 15 fő.  
 

 

Kun Csaba alpolgármester: módosító javaslata: „a lakosság adófizetési moráljának javítása – 

különös tekintettel az adóhátralékok fokozottabb behajtására, az új adóalanyok felkutatására, 

bevonására, az önkormányzati saját bevételek növelésére, és ennek a lakosság felé történő 

megfelelő tájékoztatására”.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: befogadja a módosítást.  Egyéb kérdés, észrevétel nem lévén, 

kéri szavazzanak a határozati javaslatról.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2090   Száma: 2007.03.13/6/0/ 

Ideje: 2007.márc..13 12:00 

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 - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Simonyi György Igen - 
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Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Benkovits György Távol - 

Gulyás József Távol - 

Tolonics Gyula Távol - 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

58/2007. (III. 13.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2007. évi 

teljesítményértékelésének alapját képző kiemelt céljaiként az alábbiakat határozza meg:  

 

1.) Kiemelt célok: 

 a hatósági munka törvényességi színvonalának emelése, a napi munkavégzés során a 

törvényesség következetes érvényre juttatása (határidők megtartása, válaszlevelek teljes 

körű határidős elkészítése);  

 a pályázati felhívások folyamatos figyelemmel kisérése, a különböző pályázati 

lehetőségek feltérképezése és a pályázatokon történő részvétel előkészítése; 

 a lakosság adófizetési moráljának javítása – különös tekintettel az adóhátralékok 

fokozottabb behajtására, az új adóalanyok felkutatására, bevonására –, az Önkormányzat 

saját bevételek növelése és ennek a lakosság felé történő megfelelő tájékoztatása. 

 

2.) Alternatív célok: 

 elektronikus közigazgatás működtetése 

 ügyfélbarát működés 

 tervszerűbb vagyongazdálkodás 

 kistérségi munka segítése 

 kommunikáció (városkönyv, fórumok stb.) 

 kapcsolattartás a kisebbségi önkormányzatokkal 

 az önkormányzat éves költségvetésének végrehajtása során a gazdálkodás 

szabályszerűségének biztosítása célszerűségi, hatékonysági, takarékossági és 

kockázatelemzési szempontok alapján; 

 a költségvetési koncepció és költségvetési javaslat határidőre történő elkészítése; 

 hatékony részvétel az ingatlanhasznosítás költségvetési rendeletben meghatározott 

előirányzatainak teljesítésében; 

 a lakókörnyezet fejlesztése, a közparkok, közterek állapotának javítása, a zöldterületek 

bővítése, a környezetterhelés csökkentése, valamint a lakosság életminőségének javítása; 

 az önkormányzat felelősségi körében a környezet állapotának és annak a lakosság 

egészségére gyakorolt hatásának folyamatos figyelemmel kisérése; 

  a megváltozott jogszabályok alapján a helyi rendeletek felülvizsgálata; 

 a képzettségi színvonal emelése érdekében a továbbképzési terv előkészítése, az alap,-és 

közigazgatási szakvizsga kötelezettség teljesítésének elősegítése; 

 az esedékes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség eleget-tételének megszervezése; 

 a képesítési előírások meglétének felülvizsgálata, ellenőrzése; az új feladatokhoz új 

képesítés megszerzésének előírása; 

 az önkormányzati rendeletek európai uniós előírásoknak megfelelő folyamatos 

aktualizálása; 
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 KET alkalmazásának megismertetése az új köztisztviselőkkel; 

 a Polgármesteri Hivatalban az ügyfélszolgálat folyamatos működtetése, a hatósági 

ügyintézés folyamatos ellenőrzésének fokozása;  

 a Polgármesteri Hivatal honlapjának folyamatos korszerűsítése, karbantartása és 

aktualizálása; 

 a Polgármesteri Hivatal információs hálózatának fejlesztése, az elektronikus ügyintézés 

bevezetése, a nyomtatványok internetes letöltésének lehetősége; 

 a hivatali folyamatok minőségbiztosítási követelményeinek megfelelő lebonyolítása; 

 országgyűlési és helyi választások, népszavazás színvonalas lebonyolítása.  

 

Felelős:  jegyző 

Határidő:  2007. március 15. 

 

 

 

 

7. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat intézményrendszerének 

 átalakításáról – I. forduló 

 Előadó: dr, Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ismerteti az előterjesztést.  

 

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

javaslatát, mely szerint a II. fordulóra az előterjesztés kerüljön átdolgozásra és abban két 

intézmény – Tűzoltóság és Orvosi Rendelő – önálló gazdálkodással szerepeljen, valamint 

kerüljön kidolgozásra pénzügyi, technikai és időrendben az önálló karbantartó részleg 

létrehozása.  

 

dr. Dragon Pál képviselő: örömét fejezi ki, hogy a karbantartó részleg megvalósulhat. Kéri 

figyelembe venni az ismert szakemberek, iparosok segítségét ennek kialakításához. Tud olyan 

szakemberről, aki maga is részt venne ebben a munkában.  

 

dr. Pázmány Annamária képviselő: a takarítást is hasonló módon kellene megoldani, sőt a 

beszerzéseket is együtt lehetne intézni.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: valószínűleg félre értett valamit Dragon képviselő úr hozzászólásában. 

Nem a Tisztes Iparos vállalna munkát, hanem az ő ajánlásával történne a kiválasztás.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szerinte nincs ellentmondás, ezek az iparosok eddig is 

segítettek a városnak.  

 

dr. Pázmány Annamária képviselő: érintettségét jelentette be.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: tudomásul veszi. 

 

Hajdu Gábor képviselő: indokoltnak tartja egy olyan karbantartó csapat létrehozását, akik 

azokat a munkákat oldanák meg, amelyek nem beruházás és nem felújítás – villanyszerelés, 

vízszerelés, asztalos-munkák. Kéri, hogy egy év múlva térjenek vissza a témára, elemezzék a 

tapasztalatokat és ha szükséges módosítsanak.  
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dr. Dietz Ferenc polgármester: egyetért, pont egy említett műhelyt szeretnének létrehozni.  

 

dr. Pázmány Annamária SZEI intézményvezető: nagyon fontosnak tartja, hogy a gazdasági 

szakember megfelelő végzettségű legyen.  

 

Jámbor Ferenc főhadnagy Tűzoltóság mb. vezetője: szerencsésnek tartaná, ha 

megmaradhatnának önálló gazdálkodó szervezetként. A központosított beszerzésekhez, 

takarításhoz szívesen csatlakoznának.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: felhívja a figyelmet az ÁSZ által javasoltakra, miszerint az 

intézmények az adott költségvetési kereteik között gazdálkodjanak, melyet csak különlegesen 

indokolt esetben lehet túllépni – különben munkajogi következményei vannak.  

 

Simonyi György képviselő: azt hallotta ki a Polgármester úr szavaiból, hogy a karbantartó 

részleg kialakításának jelentős költségvonzata van. Ő viszont azt gondolta, hogy 

költségtakarékosabb lenne a gazdálkodás. Nem érti így a helyzetet.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: rövid távon plusz befektetés, amely hosszú távon megtérül.  

 

Simonyi György képviselő: véleménye szerint számításokat kellett volna végezni.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megközelítő számítások történtek, a következő ülésre a GESZ 

vezetőjétől bekéri a saját számításikat.  

 

 

Tolonics Gyula képviselő visszatér az ülésterembe, a jelenlévő képviselők 

száma 16 fő.  
 

 

dr. Pázmány Annamária SZEI intézményvezető: elmondja, hogy a SZEI esetében pont a 

túllépés miatt történt gazdasági vezető váltás.   

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri az Intézményvezető Asszonyt, hogy a bizottság részére 

készítsen egy beszámolót, hogy a megválasztása óta a költségvetésben milyen jelentős 

változások történtek.  

 

Magyar Judit képviselő: nincs meggyőződve arról, hogy jobb lesz a helyzet, ha 

alkalmazásban foglalkoztatnak szakembereket. Véleménye szerint van olyan vállalkozó, aki 

több szakmunkát meg tud oldani megbízással.  Most szüntették meg a Kht-t. Nem lett volna 

célszerűbb azt átalakítani.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megnézik a tényleges gazdasági számításokat.  

 

Kun Csaba alpolgármester: véleménye szerint a VSzZrt alkalmas lenne a feladat ellátására. 

Kérni fognak ajánlatot tőlük is. Most arról döntsenek, hogy az intézmények megmaradnak 

saját gazdálkodó szervként, saját gazdasági vezetővel. Következő feladat, hogy a takarítás 

lehetőségét is megvizsgálják. Elmondja még, hogy a karbantartó részleg az önkormányzati 

bérlakások karbantartását is el tudná végezni.  
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dr. Dietz Ferenc polgármester: az I. forduló vitáját lezárja. 

 

 

 

 

 

7. Előterjesztés a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális és gyermekjóléti 

 ellátásokról, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 24/2003. (V.19.) Önk. 

 számú rendelet módosításáról 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

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

szavazzanak a rendeletről. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2091   Száma: 2007.03.13/8/0/ 

Ideje: 2007.márc..13 12:26 

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 - 

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 - 

Simonyi György Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 
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Benkovits György Távol - 

Gulyás József Távol  

 

 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

14/2007. (III.21.) Önk. sz. rendelete 

 

a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, valamint 

a fizetendő térítési díjakról szóló 24/2003. (V.19.) Önk. számú rendelet módosításáról 

 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, 

többször módosított 1990. évi. LXV. tv. 16. § (1) bekezdése, valamint a szociális igazgatásról 

és szociális ellátásról szóló, többször módosított 1993. évi. III. tv. (Szt.) 92. és 115. §-ban  

kapott felhatalmazás alapján a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális 

ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról szóló 24/2003. (V. 19. ) 

Önk. számú rendeletét ( továbbiakban: R. ) az alábbiak szerint módosítja: 

 

1. §. 

 

A R. 1. és 2. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1. és 2. számú melléklete lép. 

 

      2.   §. 

 

(1) Jelen rendelet az 1. sz. melléklet kivételével a kihirdetés napján, az 1. sz. melléklet 2007- 

április 1-jén lép hatályba. 

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 

 

Szentendre, 2007. március 21. 

 

dr. Dietz Ferenc        dr. Molnár Ildikó 

polgármester jegyző 

 

 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ügyrendben kér szavazást arról, hogy a fogorvosok 

elhelyezéséről szóló napirendi pontot akkor tárgyalják, amikor a fogorvosok megérkeznek.  
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Szavazás eredménye 

 

#: 2092   Száma: 2007.03.13/8/0/ 

Ideje: 2007.márc..13 12:26 

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 - 

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 - 

Simonyi György Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Benkovits György Távol - 

Gulyás József Távol - 

 

 

 

 

9. Előterjesztés új önkormányzati rendelet alkotása az Önkormányzati Tervtanács 

 létrehozásáról 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

 

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

szavazzanak a rendeletről. 
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Szavazás eredménye 

 

#: 2093   Száma: 2007.03.13/9/0/ 

Ideje: 2007.márc..13 12:28 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 16 100.00 88.89 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 16 100.00 88.89 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   11.11 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

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 - 

Simonyi György Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Benkovits György Távol - 

Gulyás József Távol - 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

15/2007. (III. 21.) Önk. sz. rendelete 

az Önkormányzati Tervtanács létrehozásáról és működésének rendjéről 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, 

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

környezet alakításáról és védelméről szóló módosított 1997. évi LXXVIII. törvény (a 

továbbiakban: Étv.) 6. § (7) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a településrendezési 



 37 

és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló 252/2006. (XII: 7.) Kormány rendelet 

figyelembevételével az alábbi rendeletet alkotja. 

 

 

A Tervtanács 

1. § 

 

(1) Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi környezet, illetve építészeti 

örökség védelme szempontjából jelentős településrendezési, építészeti-műszaki tervek 

szakszerűségének elősegítése érdekében, valamint az erre vonatkozó jogszabályok 

összehangolt érvényre juttatása céljából Önkormányzati Tervtanácsot (továbbiakban: 

Tervtanács) működtet. 

(2) A Tervtanács illetékessége Szentendre Város közigazgatási területére terjed ki.  

(3) A rendelet hatálya kiterjed e rendeletben meghatározott településrendezési és építészeti-

műszaki tervekre, illetve ezek készítőire, tervezőire. 

(4) A Tervtanács szakmai segítő és véleményező testület, amelynek állásfoglalásai a 

településrendezési tervek jóváhagyási eljárásában, valamint az építészeti-műszaki tervek 

hatósági engedélyezési eljárásaiban felhasználandók. 

 

 

A Tervtanács feladata 

2. § 

 

(1) A Tervtanács feladata Szentendrén a település, a települési környezet, illetve az épített 

környezet alakítását és védelmét szolgáló településrendezési tervek, továbbá az építészeti-

műszaki tervek szakszerűségének és magas színvonalának elősegítése. 

E körben különösen a meglévő településkép értékeinek védelme, a településkép 

harmonikus alakításának elősegítése, a településrendezési és fejlesztési döntések 

megalapozása és hatékony érvényre juttatása, az ezekkel ellentétes hatások mérséklése. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott célok érdekében jóváhagyás, illetve hatósági 

engedélyezési eljárásra benyújtás előtt a Tervtanács a 252/2006. (XII. 7.) Kormány 

rendelet 10. § (2) a), aa), ab)  pontjában felsoroltakon túl az alábbi terveket véleményezi: 

a) Az Önkormányzatot érintő  

- területfejlesztési koncepciókat 

- területfejlesztési programokat, 

- területrendezési terveket. 

b) Az Önkormányzat területét érintő  

- településrendezési, 

- közterület-rendezési, 

- közterületi park- és kertépítészeti, 

- útépítési-, felújítási terveket. 

- a közutak használatát befolyásoló valamennyi műtárgy kialakításával 

kapcsolatos terveket és javaslatokat 

- a közutak használatát befolyásoló építési és felépítési munkák terveit . 

c) Az Önkormányzat beruházásában készülő valamennyi, építési engedélyhez kötött 

építmény engedélyezési terveit. 

d) Mindazokat a terveket, amelyek minősítését a Helyi Építési Szabályzat tervtanácsi 

minősítéshez köt. 
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e) Helyi védelem alatt álló építményt érintő építési munka terveit. 

f) Szobor, emlékmű, díszkút terveit. 

g) Díszkivilágítás terveit. 

(3) Az a)-c) pontok alatt felsorolt munkákat a Tervtanács – konzultatív jelleggel – akkor is 

véleményezi, ha annak jogszabályban előírt zsűrizésére más Tervtanács jogosult. 

(4) A d)-g) pontok alatt felsorolt munkákat a Tervtanács csak akkor minősítheti, ha az nem 

tartozik jogszabály alapján más Tervtanács kizárólagos hatáskörébe. 

(5) A Tervtanács megtárgyal minden olyan, a települést, vagy annak környezetét érintő 

településrendezési, építészeti-műszaki tervet, amelynek megvitatását  

a) a tervező, 

b) az építtető, 

c) az illetékes első fokú építési hatóság, 

d) az Önkormányzat valamelyik bizottsága, 

e) a Polgármester  

megtárgyalni kér - amennyiben azzal a Tervtanács elnöke egyetért.  

(6) A városi főépítész feladatkörében – szakmai álláspontjának kialakításához – a Tervtanács 

közreműködését igénybe veheti. 

 

 

3. § 

 

Szentendre Város közigazgatási területét érintő, településrendezési tervek jóváhagyását 

megelőzően, valamint a 2. § (2) bekezdés a)-g) pontjaiban meghatározott építési munkák 

terveinél a tervezőnek, illetve a tervezéssel megbízott szervezet vezetőjének ki kell kérnie az 

illetékes Tervtanács szakmai véleményét.  

 

 

 

 

 

A Tervtanács összetétele 

4. § 

 

(1) A Tervtanács:  

- elnökből,  

- szakmai titkárból, 

- legalább 10 fő állandó, 

- esetileg meghívott,  

- szükség szerint felkért szakbíráló (opponens) 

  tagokból áll. 

(2) A Tervtanács elnöke a városi főépítész. 

(3) A Tervtanács szakmai titkára a Tervtanács működtetéséért felelős szervezet 252/2006. 

(XII. 7.) Kormány rendelet 4. § (2) bekezdésében rögzített szakirányú végzettséggel 

rendelkező köztisztviselője, illetve alkalmazottja A titkár feladatait a tervtanács elnöke 

vagy tagja is elláthatja, ha megfelel a 252/2006. (XII. 7.) Kormány rendelet 4. § (2) 

bekezdése szerinti feltételeknek. 

(4) A Tervtanács tagjait a helyileg és szakterületileg illetékes szakmai kamarák, szakmai-, 

társadalmi szervezetek, intézmények vezetői által javasolt – szakmailag elismert és 

tapasztalatokkal rendelkező – szakemberek közül a Tervtanács elnökének javaslata, 
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valamint a szakmai kamara jelölése alapján a Polgármester kéri fel négy éves időtartamra, 

amely meghosszabbítható. 

A tervtanács tagjaira a Kormány rendlete 5. § (1)-(3) bekezdés szerinti szakmai feltételek 

az irányadók. 

 

(5) Szakbíráló (opponens) az adott területen magas fokú szakértelemmel és széleskörű 

szakirányú tapasztalattal rendelkező személy lehet. 

 

 

A Tervtanács működése 

5. § 

 

(1) A Tervtanács a tárgyalandó tervezési munkától függően változó összetételben, de 

lagalább 5 taggal ülésezik. 

(2) Szavazati joggal az elnök, a szakmai titkár és az állandó tagok rendelkeznek. 

(3) A Tervtanács határozatképes, ha a szavazati joggal rendelkező jelenlévők száma 5 

főnél nem kevesebb. 

(4) A tervtanácsi tárgyaláson a tagok közül minden esetben részt vesz a Kormány rendelet 

13 § (2) bekezdés szerint 

- a területi építész kamara képviselője 

  - egyedi műemléki védelem alatt álló ingatlan tárgyalása esetén a Korm. rend 

     2. § (3) bekezdésének d) pontja alapján javasolt művészettörténész 

- műemléki jelentőségű területen, illetve műemléki környezetben, valamint 

    országos jelentőségű védett természeti területen, illetve Natura 2000 területen        

tervezett építési engedély köteles beruházás esetén a Korm. rend 2. § (3) 

bekezdésének d) pontjában meghatározott személy által javasolt tag 

  

(5) A Tervtanács ülésére meg kell hívni: 

 - a városi főépítészt, 

 - a polgármestert, 

 - a Városgazdálkodási és Környezet- és Műemlékvédelmi Bizottság elnökét, vagy 

 annak képviselőjét, 

 - az érintett önkormányzati képviselőt, 

 - az illetékes I. fokú építéshatóság képviselőjét, 

 - településrendezési terv esetében az érintett szomszédos önkormányzat képviselőjét, 

 főépítészét, 

 - a bírálót (opponenst) 

 - tervezőt 

 - építtetőt 

 

 

(6) A Tervtanács ülésein a meghívottak, illetve meghatalmazott képviselőik vehetnek részt. 

(7) A Tervtanácsra meghívottak az ülésen tanácskozási joggal vesznek részt. 

(8) A Tervtanács tagjain kívül meghívottak esetleges távolmaradása a Tervtanács működését 

nem érinti. 

(9) A Tervtanács szakvéleménye, állásfoglalása ellen jogorvoslatnak helye nincs. 
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A tervbírálati eljárás 

6. § 

 

(1) A Tervtanács az állásfoglalásra, vagy konzultációra benyújtott tervet a benyújtástól, 

illetve hiánypótlás esetén – annak teljesítésétől számított – 30 napon belül véleményezi. A 

határidő indokolt esetben egy alkalommal 30 nappal meghosszabbítható 

(2)  Amennyiben a benyújtott tervdokumentáció nem felel meg az előírt tartalmi 

követelményeknek a tervtanács titkára 3 munkanapon belül egy alkalommal legfeljebb 15 

napos határidővel hiánypótlásra szólíthatja fel a benyújtót. A hiánypótlás ideje nem számít 

bele a véleményezési határidőbe. 

(3) Amennyiben a dokumentáció kiegészítésére vonatkozó felhívásra a pótlás 15 napon belül 

nem történik meg teljes körűen – a dokumentációt a Tervtanács nem tárgyalja. 

(4) A Tervtanács munkáját az elnök irányítja.  

(5) Amennyiben a tervező vagy megbízottja jelen van, számukra a tervismertetés lehetőségét, 

illetve a hozzászólásokra, kérdésekre a tervezői vélemény kifejtését az elnök biztosítja. 

(6) A Tervtanács a bemutatott tervvel kapcsolatos szakmai állásfoglalását írásban rögzíti, a 

tervtanács elnöke által aláírt állásfoglalást postai úton megküldi tervdokumentáció 

benyújtójának és tervezőjének 

 

 

A Tervtanács állásfoglalása 

7. § 

 

(1) A Tervtanács a bemutatott tervek szakmai véleményezése során vizsgálja, hogy: 

a) a területi, valamint településrendezési terv 

- figyelembe veszi-e a terület- és településrendezésre, a 

környezetvédelemre, a természetvédelemre, valamint az 

építészeti és kulturális örökség alakítására és védelmére 

vonatkozó szakmai követelményeket és a Magyarország 

által elfogadott szakmai, nemzetközi irányelveket és 

egyezményeket, 

- összhangban van-e az országos és térségi szintű területi tervekkel, a 

településrendezési tervekkel, a településfejlesztési 

koncepciókkal, valamint az ágazatok fejlesztési 

koncepcióival, 

- megfelel-e a rájuk vonatkozó szakmai-jogszabályi feltételeknek, 

b) az építmény építészeti-műszaki terve: 

megfelel-e az elvárható szakmai igényesség és szakszerűség 

követelményeinek, ezen belül különösen: 

a telepítés, 

a tervezési program szerinti rendeltetés, a használhatóság és 

gazdaságosság, 

esztétikus megjelenés (tömegalakítás, színezés, anyaghasználat), 

településképi és településszerkezeti hatásai kedvezőek-e, továbbá 

hogyan felel meg a rálátás és látványvédelem követelményeinek 
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- a helyi építési szabályzatnak és a szabályozási tervnek, illetve ezek 

hiányában vagy nem teljes körű szabályozásuk esetén az illeszkedés 

követelményének 

(2) A Tervtanács a tervező kérésére illetve az elnök minősítése alapján a rendelkezésére 

bocsátott dokumentációt  

a.) konzultatív 

b.) minősítő – értékelő jelleggel  

bírálja el. 

 A konzultatív véleményezés nem tekinthető 3. §-ban előírt kötelezettség teljesítésének. 

(3) A Tervtanács állásfoglalása nem érinti a terv elfogadására, illetve jóváhagyására jogosult 

szerv hatáskörét, illetve döntési jogkörét, és nem helyettesíti a Miniszter és a városi 

főépítész – az Étv. 9. §-ának (6) bekezdésében rögzített – jogkörét. 

 

 

 

8. § 

 

 

Amennyiben a Tervtanács többségi döntéssel megállapítja az előterjesztett tervek 

szakszerűtlenségét vagy jogszabállyal ellentétes megoldását, kezdeményezheti az 

illetékes Területi Kamaránál a tervező tervezői jogosultságának felülvizsgálatát. 

 

 

A Tervtanácsok együttműködése 

9. § 

 

(1) E jogszabály alapján a tervtanácsi bemutatásra kötelezett terveket Szentendre Város 

Önkormányzati Tervtanácsa szakmailag minősíti. 

E Tervtanács hiányában, vagy működésének szünetében – erre vonatkozó 

megállapodás alapján – a tervbírálatot 

a) az illetékes területi Tervtanács,  

b) a központi Tervtanács minősítheti. 

(2) A Tervtanács elnöke az illetékes elnökkel történt megállapodás alapján a 

dokumentációt más Tervtanáccsal közösen, összevont bírálatban is minősítheti, illetve 

területi vagy központi tervzsűri elé utalhatja. 

(3) A Tervtanács a 2. § (2) bekezdés (a-b) pont alatt felsoroltak, valamint konzultatív 

zsűrizés kivételével csak olyan dokumentációkat bírálhat, amely nem tartozik 

jogszabályban meghatározott más Tervtanács hatáskörébe. 

(4) Ha a tervtanács a jogszabályokban számára előírt határidőn belül nem hozza meg az 

állásfoglalását, a véleményezési kötelezettség teljesítettnek, a terv ajánlottnak minősül. 

 

 

Záró rendelkezések 

10. § 

 

(1)A Képviselő-testület felhatalmazza a Tervtanácsot, hogy saját hatáskörében részletes 

működési rendjét megalkossa. 

(2) A tervtanácsi eljárás díj- és illetékmentes.  
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(3) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az Önkormányzati Tervtanács 

létrehozásáról és működésének rendjéről szóló 25/2002. (VIII.15.) Önk. számú rendelet, 

valamint az azt módosító 44/2003. (IX.26.) Önk. számú rendelet.  

(4) A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik. 

(5) A rendelet 2007. április 1-én lép hatályba. 

 

 

Szentendre, 2007. március 21.  

 dr. Dietz Ferenc      dr. Molnár Ildikó  

     polgármester              jegyző 

 

 

 

Benkovits György visszatér az ülésterembe, a jelenlévő képviselők száma 17 fő.  
 

 

 

 

10. Előterjesztés a közterület-felügyelet szervezetéről és feladatairól szóló 8/2006. 

 (II.07.) Önk. sz. rendelet módosításáról 

 Előadó: Dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ismerteti az előterjesztést. A bizottságok időpontra vonatkozó 

– június 1-ről szeptember 30-ra módosuljon a hétvégi szolgálat ideje - javaslatát befogadja.  

 

Zakar Ágnes képviselő: a belvárosi parkolásnál aggályosnak tartja, hogy a hétvégi ügyelet 

meg fog szűnni. A bizottságok által javasolt szeptember 30-i időpontot javasolja még kitolni 

október 31-ig. Kérdezi, hogy miért csak két pár járőr van szolgálatban, hiszen öten vannak.  

 

dr. Gerendás Gábor irodavezető: ha az ügyelet kitolódik, akkor annyival kevesebb járőr 

lesz, hiszen ki kell adni a szabadidőt. A második kérdésre az a választ, hogy az ötödik fő 

rendszeresen végzi az adminisztrációt.   

 

Zakar Ágnes képviselő: kérdezi, hogy az ötödik fő közterület felügyelő, vagy csak 

adminisztrál. Véleménye szerint ez luxus. A személyi állomány egy tagjára tesz fel kérdést.  

 

dr. Molnár Ildikó jegyző: kéri ne menjenek bele személyi kérdésekbe. Válaszában elmondja, 

hogy a csoport minden tagja felszerelt közterület-felügyelő, mindegyikük járőrözik. Az 

adminisztráció pedig valóban akkora, hogy kiteszi egy ember 8 órai munkáját, nagyon 

komoly ügyiratkezelés szabályai szerint kell az adminisztrációt végezniük.  

 

Trenka István képviselő: kérdése, hogy a fizetés nélküli szabadságon lévő kolléga helyére 

szerződéssel lehet-e felvenni valakit? 
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dr. Molnár Ildikó jegyző: elmondja, hogy még egy betöltetlen álláshely van, amelyet minél 

előbb be szeretnének tölteni. Az adminisztráció nem szenvedhet hátrány egyrészt a 

törvényesség biztosítása, másrészt a pénzbehajtás miatt sem. 

 

dr. Dragon Pál képviselő: kérdezi, hogy jelenleg valójában hány fő van a felügyeleten, és 

hogyan adminisztrálják magukat a felügyelők. Célszerűnek tartaná, ha mindenki saját magát 

adminisztrálná.  

 

Szabó Géza aljegyző: válaszol az előzőekben feltett kérdésekre, illetve a közterület-felügyelet 

irányítása alatt szerzett tapasztalatait ismerteti, valamint a felmerülő problémákról ad 

tájékoztatást.  

 

Zakar Ágnes képviselő: elmondja, hogy úgy tudja mérni a felügyelők tevékenységét, hogy 

hogyan intézkednek, nem pedig azzal, hogy hogyan adminisztrálnak. Kérdezi, hogy az 

adminisztrációval nőtt-e a behajtás összege, illetve hány fő pontosan a létszám? 

 

dr. Molnár Ildikó jegyző: válaszol a feltett kérdésekre.  

 

Benkovits György képviselő: ügyrendi javaslata, hogy zárják le a vitát. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri szavazzanak a vita lezárásáról.   

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2094   Száma: 2007.03.13/10/0/ 

Ideje: 2007.márc..13 12:46 

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 16 94.12 88.88 

Nem 1 5.88 5.56 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 17 100.00 94.44 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   5.56 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

Benkovits György Igen - 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt KVEUB elnök Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 
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Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Simonyi György Nem - 

Gulyás József Távol - 

 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri szavazzanak az október 31-ig tartó hétvégi szolgálatra 

vonatkozó módosító indítványról.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2095   Száma: 2007.03.13/10/0/ 

Ideje: 2007.márc..13 12:46 

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 1 5.88 5.56 

Nem 3 17.65 16.67 

Tartózkodik 13 76.47 72.21 

Szavazott 17 100.00 94.44 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   5.56 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt KVEUB elnök Nem - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Nem - 

Magyar Judit PEB elnök Nem - 

Benkovits György Tart. - 

Dicső Zoltán Tart. - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Tart. - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Tart. - 

Hajdu Gábor Tart. - 

Horváth Győző SzEB elnök Tart. - 

Kiss Károly Tart. - 

Kun Csaba alpolgármester Tart. - 

dr. Pázmány Annamária Tart. - 

Radványi G. Levente Tart. - 

Simonyi György Tart. - 

Tolonics Gyula Tart. - 

Trenka István Tart. - 
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Gulyás József Távol - 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megállapítja, hogy a módosító indítvány a Képviselő-testület 

nem fogadja el. Kéri szavazzanak a rendeletről. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2096   Száma: 2007.03.13/10/0/ 

Ideje: 2007.márc..13 12:47 

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 16 94.12 88.88 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 1 5.88 5.56 

Szavazott 17 100.00 94.44 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   5.56 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

Benkovits György Igen - 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt KVEUB elnök Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Simonyi György Tart. - 

Gulyás József Távol - 
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16/2007.(III.21.) Önk. sz. rendelete 

 

a közterület-felügyelet szervezetéről  és feladatáról szóló 8/2006.(II.07.) Önk. sz. rendelet 

módosításáról 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, 

többször módosított 1990.évi LXV. Tv.16.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 

figyelemmel a Szentendre Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló 6/2003.(II.24.) rendelet 7. számú melléklet rendelkezéseire, a közterület-felügyelet 

szervezetéről és feladatairól szóló 8/2006.(II.07.) Önk. sz. rendeletét (továbbiakban:R) az 

alábbiak szerint módosítja: 

 

1.§ 

 

(1) A R 1.§ (2), 9.§ (3) bekezdésében az Aljegyző megnevezés helyébe a 

Közigazgatási és Népjóléti Irodavezető kerül. 

(2) A R 2. számú melléklet 6. pontban az Aljegyző megnevezés helyébe a 

Közigazgatási és Népjóléti Irodavezető kerül. 

(3) A R. 2.számú melléklet 16. pont Ad. 2 rész 4. és 5. francia bekezdésben a 

Közgazdasági iroda helyett a Közgazdasági és Vagyon Iroda megnevezés kerül. 

(4) A R. 2. számú melléklet 18. pont d.) bekezdésben az Aljegyző helyett a 

Közigazgatási és Népjóléti Irodavezető megnevezés kerül. 

(5) A R. 2 számú melléklet 26. pont harmadik mondatában a június 1-től, szeptember 

30-ra módosul. 

(6) A R. 2. számú melléklet 28., 29. pontokban az Aljegyző helyett Közigazgatási és 

Népjóléti Irodavezető kerül. 

(7) A R. 3. számú melléklet 13., 17. pontokban az Aljegyző helyett Közigazgatási és 

Népjóléti Irodavezető megnevezés kerül. 

 

2.§ 

 

(1) A rendelet 2007. március 14-én lép hatályba. 

(2) A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik. 

 

Szentendre, 2007. március 21. 

 

 

dr. Dietz Ferenc       dr. Molnár Ildikó 

   polgármester                 jegyző 

 

 

 

 

 

 

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

 Önk. sz. rendelet módosításáról 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 
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Kondacs Krisztián környezetvédelmi referens: ismerteti a zajmérések eredményeit.  

 

dr. Pázmány Annamária képviselő: elmondja, hogy nem a Skanzen működését szeretnék 

korlátozni, de a lakók kérését is meg kell oldani.  

 

Simonyi György képviselő: kicsit ellentmondásosnak tartja, hogy az egyik gazdasági 

szervnek engedélyt adnak, a másiknak nem. Javasolja összességében megvizsgálni a 

zajrendeletet. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: válaszában elmondja, hogy már megvizsgálták, egy átfogó 

módosítást is végrehajtottak benne. A Skanzent kiemelt szerepet tört be a város életében, ezért 

mindenképpen kiemelten kell kezelni. A rendelet április 1-én lép hatályba. Egyéb kérdés, 

észrevétel nem lévén, kéri szavazzanak a rendeletről.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2097   Száma: 2007.03.13/11/0/ 

Ideje: 2007.márc..13 12:52 

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű 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 - 

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 - 

Tolonics Gyula Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 
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Kiss Károly Nem - 

Simonyi György Tart. - 

Gulyás József Távol - 

 

 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

17/2007. (III.21.)  Önk. sz. rendelete 

 

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

rendelet módosításáról 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, 

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

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

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

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

 

1. § 

 

 

(1) A R 3. sz.-ú függelék i.) pontja hatályát veszti. 

(2) A R 4. sz-ú függelékkel kiegészül. 

 

 

 

 

2. § 
 

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

(2)  A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik. 
 

Szentendre, 2007. március 21. 

  

dr. Dietz Ferenc     dr. Molnár Ildikó 

  polgármester               jegyző 
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4. sz. Függelék 

ZAJVÉDELMI ADATLAP 

zenés szórakozó rendezvények, hangosító berendezés 

üzemeltetésének kérelmezéséhez 

1. Kérelmező neve: ...................................................................................................................... 

2. Címe:.................................................................………............Tel:.....................................… 

3. A rendezvény helye:................................................................................................…………. 

4.A rendezvény időpontja:................................................................... -tól ........................-ig, 

Időszak:.................................................................…-tól .....................…-ig, 

Időszak:............................................….. 

 

5. A rendezvény elhelyezkedése: 

 —   zárt térben  

 —  szabadban   

6. A rendezvény környezetében elhelyezkedő legközelebbi védendő épület (lakóépületek, 

iskola, óvoda):................................................m-re 

                —más épület:...........................m-re 

                —lakás fölötte  mellette  alatta  

7. A rendezvény közelében található zeneszolgáltató létesítmény: 

—nincs        —van  , neve és 

címe:...................................................................................……………………………………. 

.................................................................................................................................................... 

8. A zeneszolgáltatás időtartama: 

 nappal: .................-tól .....................-ig 

 éjjel:    ..................-tól .....................-ig 

 

9.A zeneszolgáltatás módja: 

 élőzene  gépi zene  élőzene gépi kihangosítással együtt   

 zárt térben  szabadban  

           a zeneszolgáltatás pontos megnevezése: 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

10. A zeneszolgáltatás rendszeres (minden nap)  

    meghatározott napokon  

.................................................................................................................. 

   eseti jelleggel, mégpedig: 

.......................................................................… 

11. A rendezvényt megelőzően 

 akusztikai vizsgálat, mérés  volt    nem volt   

 akusztikai tervezés              volt    nem volt   

 

 

Dátum:.............................................    Aláírás:……………………………
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12. Előterjesztés az iskolatej programban történő részvételről 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

 

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

szavazzanak a határozati javaslatról. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2098   Száma: 2007.03.13/12/0/ 

Ideje: 2007.márc..13 12:53 

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 16 94.12 88.88 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 1 5.88 5.56 

Szavazott 17 100.00 94.44 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   5.56 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

Benkovits György Igen - 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt KVEUB elnök Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Simonyi György Tart. - 

Gulyás József Távol - 
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Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

59/2007. (III. 13.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

1. bekapcsolódik az iskolatej programba a 2006/2007-os tanév 2007. június 15. napjáig 

tartó időszakára, biztosítva ezzel naponta a 2 deciliteres, félzsíros iskolatejet az 

önkormányzati általános iskolák tanulóinak 

 

2. felhatalmazza a Polgármestert, hogy a támogatási kérelmet aláírja és benyújtsa 

 

3. felhatalmazza a Polgármestert, hogy a szállítók versenyeztetéséről gondoskodjon, 

majd a nyertessel a szállítási szerződést kösse meg 

 

4. a programban történő részvételhez az önrészt 925.680 Ft összegben biztosítja, az 

állami támogatást 2.314.200 Ft összegben az elszámolásig megelőlegezi 

 

5. felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet fentiek szerinti módosítását a 

Képviselő-testület soron következő ülésére terjessze elő.  

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: intézkedésre azonnal  

 

 

 

 

13. Előterjesztés a Volán Zrt részvénycsomagjának önkormányzati tulajdonba 

kerülésével kapcsolatos igénybejelentésről 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

 

Benkovits György képviselő: ügyrendi javaslata, hogy zárt ülésen folytassák a tanácskozást.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri szavazzanak a zárt ülésről elrendeléséről. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2099   Száma: 2007.03.13/13/0/ 

Ideje: 2007.márc..13 12:58 

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 15 93.75 83.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 1 6.25 5.56 
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Szavazott 16 100.00 88.89 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   11.11 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

Benkovits György Igen - 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt KVEUB elnök Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Simonyi György Tart. - 

Gulyás József Távol - 

Trenka István Távol - 

 

 

 

12.58 órától zárt ülésen folytatódik a tanácskozás, melyről külön jegyzőkönyv 

készül.  
 

 

13.13 órától ebédszünet. 
 

 

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

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

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2101   Száma: 2007.03.13/0/0/ 

Ideje: 2007.márc..13 14:22 

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 9 69.23 49.99 
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Nem 1 7.69 5.56 

Tartózkodik 3 23.08 16.67 

Szavazott 13 100.00 72.22 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 5   27.78 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Benkovits György Igen - 

Dicső Zoltán Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Kiss Károly Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Simonyi György Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Nem - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Tart. - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Tart. - 

Tolonics Gyula Tart. - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Távol - 

Fülöp Zsolt KVEUB elnök Távol - 

Gulyás József Távol - 

Kun Csaba alpolgármester Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

 

     

dr. Dietz Ferenc polgármester:  megállapítja, hogy a   testület  13 jelenlévő képviselővel  

határozatképes, a távollevő képviselők száma: 5 fő.   

 

 

14.  Előterjesztés  a Templomdombi Általános Iskola pedagógiai programjának 

kiegészítéséről 

             Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester           

 

 

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

szavazásra bocsátja.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2102   Száma: 2007.03.13/14/0/ 

Ideje: 2007.márc..13 14:24 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  
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Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 100.00 72.22 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 13 100.00 72.22 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 5   27.78 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Benkovits György Igen - 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Simonyi György Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Távol - 

Fülöp Zsolt KVEUB elnök Távol - 

Gulyás József Távol - 

Kun Csaba alpolgármester Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

 

     

 

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

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

61/2007. (III.13.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint fenntartó, egyetért a 

Templomdombi Általános Iskola pályázati támogatásból megvalósuló innovatív, pedagógiai 

fejlesztő tevékenységének végzésével. Ennek következtében hozzájárul ahhoz, hogy az 

iskola kiegészítse pedagógiai programja 2.1.5. számú  Nevelő-oktató munkánk 

eljárásai című fejezetét - az 1. sz. melléklet szerint - az új, alkalmazott oktatásszervezési 

formák felsorolásával és azok ismertetésével. 

Ezáltal megvalósul a pályázatban vállalt kötelezettség, az iskolai tevékenység és az 

intézmény pedagógiai programjában rögzített pedagógiai eljárások közötti összhang, mely 

fenntartó részéről finanszírozási többletet nem jelent. 

 

Felelős:     Polgármester 

Határidő: 2007. szeptember 1. 
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 A 61/2007. (III.13.) Kt. sz. határozat 

melléklete 

A 2004. szeptember 1-től hatályos pedagógiai program kiegészítése 

 

A pedagógiai program 2.1.5. Nevelő-oktató munkánk eljárásai című fejezete az alábbiakkal 

egészül ki: 

 

Az oktatás szervezésekor az oktatási és kulturális miniszter által kiadott képességfejlesztő, 

kompetencia  alapú oktatási programokat (HEFOP 3.1.3 pályázat keretében) is 

alkalmazunk. 

A programcsomagok módszertani jellemzői: 

 differenciált tananyag-feldolgozás (képesség szerinti megismerési útvonalak bejárása) 

 kooperatív tanulásszervezés (a tanulók megtanulnak együttműködni, együtt munkát 

végezni) 

 tudatos képességfejlesztés (lehetőség a személyre szabott felkészítésre) 

 tevékenységközpontú módszertan (aktív tanári magatartás mellett aktív tanulói 

magatartás) 

 információs és kommunikációs technológia alapú támogatás (digitális tananyag és 

taneszköz támogatottság) 

 

A programcsomagok alkalmazásakor az előírt tananyagot a tanulók együttműködési 

készségére és akaratára építve, a tanulók tudásának, képességének fejlesztését középpontba 

helyezve közvetítjük.  

 

A differenciált tanulásirányítás munkaformái: 

 Kooperatív tanulás 

 Csoportos tanulás 

 Önálló, egyéni feladatvégzés 

 Differenciált rétegmunka 

A kooperatív feladatvégzés lehetővé teszi, hogy a gyerekek meg lévő ismereteiket 

mozgósítva közös megoldási stratégiát dolgozzanak ki, fejleszti az együttműködési 

készséget; alakítja a vélemények különbözőségének tiszteletét. Biztosítja, hogy a 

csoporttagok eltérő nehézségű feladatrészek elkészítésével járuljanak hozzá a csoport közös 

munkájához. A páros munka során az egymást segíteni tudó gyerekek közös munkája 

folyik. A gyerekek megtapasztalják, hogy számíthatnak egymásra, társaiktól bármikor 

kérhetnek segítséget. 

A differenciált tanulás-szervezés meghatározó munkaformája a tanulók önálló, egyéni 

feladatvégzése. Ez megvalósulhat differenciált rétegmunkaként, amikor a gyerekek a szerint 

kapnak feladatokat, hogy az ismeretszerzés, készségfejlesztés mely fokán állnak, milyen 

tevékenység szolgálja optimális fejlesztésüket. 

A differenciált rétegmunka mellett az egészen személyre szabott individualizált tanulás is 

fontos, a sajátos nevelési igényű gyerekek fejlesztésénél vagy akár, a kiemelkedően 

tehetséges tanulók esetében. 

Drámajáték 

A drámajáték során a tanulók tapasztalati tanulás révén fogalmakat, eseményeket, 

jelenségeket sajátítanak el, tevékenységeket gyakorolnak be. 
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Vita 

A módszer célja az ismeret elsajátításán túl a gondolkodás, a kommunikációs képességek és 

szociális készségek fejlesztése. Különösen alkalmas verbális módszer a nehezen megszólaló, 

szorongó vagy éppen a túlzottan önérvényesítő típusú gyermekek számára.  

Interjú 

Az interjú saját szerepben vagy más emberek szerepébe helyezkedve készül. Különös értéke 

van az önismeret és a verbális kommunikáció fejlesztésében. 

 

 

          

15.  Előterjesztés  Szentendre város határában kihelyezendő tájékoztató táblák 

feliratáról 

             Előadó: Zakar Ágnes képviselő         

                                

 

                                                   

Zakar Ágnes  képviselő: a Kulturális, Oktatási és Kisebbségi Bizottság   megtárgyalásra  és 

elfogadásra javasolta az előterjesztést.  

A  továbbiakban előterjesztőként  indokolja  a  tájékoztató táblák kihelyezésének  

szükségességét és a "Szentendre a festők városa"  felirat választását.   

Szakács Imre  véleményével  azonosul, azzal  maximálisan egyetért. A Művészeti Tanács,  az 

Európai Művésztelepek Szövetsége egyaránt ezt a javaslatot  tette.      

 

 

Benkovits György  képviselő:  a törekvéssel egyetért,  de véleménye szerint nincs 

ellentmondás ha összevetik az elhangzottakat. A Művészetek  városa elnevezést 

kifejezőbbnek érzi.  

  

dr. Dietz Ferenc polgármester:  ha  Szentendre  az  EuroArt  tagjai közé kerül, a festők 

városa  kifejezés a  célravezetőbb. Fontosnak tartja kihangsúlyozni, hogy ettől  még ugyanúgy 

a Művészetek Városa  Szentendre,  a többi művészeti ág is  kellő elismerést és figyelmet kap.  

Ugyanolyan fontos a zene, a  néptánc,  sőt  a sport.  

 

 

Fülöp Zsolt képviselő és Kun Csaba alpolgármester  megérkeznek az 

ülésterembe, a jelenlévő képviselők száma:  15 fő.    
 

 

Radványi G. Levente  képviselő:  szintén a Művészetek Városa   táblát tartja  kifejezőbbnek, 

a határozati javaslatot  nem támogatja.  

 

 

Magyar Judit képviselő megérkezik az ülésterembe, a jelenlévő képviselők 

száma:  16 fő.    
 

 

Lakatos Kálmán a Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke: hozzászólásában  szintén a 

Művészetek Városa    mellett érv, említve  a világhírű Kovács Margit keramikus művészt. 
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Zakar Ágnes  képviselő: ismételten   indokolja a  javaslatot, összefoglalva az elhangzottakat.   

 

Kun Csaba alpolgármester: egyetért Zakar Ágnes képviselő-asszonnyal,  kiemelve az 

előterjesztés  mellékletében megjelenő,  neves   művészek által tett indokokat.  Aki 

Szentendre nevét hallja,  elsősorban a festészettel  kapcsolja  össze a várost. Több Kossuth 

díjjal kitüntetet festővel büszkélkedhetünk, hagyományt teremtett a századforduló legnagyobb 

hatású művészeti mozgalma,  a Nagybányai festészet, és sorolhatná még az érveket.   

Fontos a jövőre nézve, hogy hogyan jelenik meg  Szentendre az EuroArt városok mellett    

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:  a határozati javaslat kimondottan az Európai Művésztelepek 

Szövetségéhez való csatlakozás miatt került kidolgozásra.  

További kérdés, hozzászólás nem lévén a határozati javaslatot szavazásra bocsátja.   

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2103   Száma: 2007.03.13/15/0/ 

Ideje: 2007.márc..13 14:37 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 11 68.75 61.11 

Nem 3 18.75 16.67 

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: 

 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Fülöp Zsolt KVEUB elnök Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Radványi G. Levente Nem - 

Simonyi György Nem - 

Trenka István Nem - 

Benkovits György Tart. - 
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Magyar Judit PEB elnök Tart. - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Távol - 

Gulyás József Távol - 

 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

62/2007. (III.13.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

1. úgy dönt, hogy a 330/2005. (IX. 13.) Kt.sz. határozata 3. pontját módosítja, a város 

bejáratánál kihelyezendő tájékoztató táblák felirata „Szentendre a festők városa” legyen; 

 

2.  a táblák kihelyezéséről, annak engedélyezéséről, elkészítéséről Szentendre Város 

Önkormányzata gondoskodik a 2007. évi költségvetésben 5. sz. melléklet egyéb 

máshová nem sorolható kulturális feladatok terhére. 

 

Felelős:     Polgármester 

Határidő: 1. pontban: azonnal 

       2. pontban: 2007. június 30.  

 

 

 

16. Előterjesztés Szentendre Város Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Terve  

felülvizsgálati témakörének kiegészítéséről 

Előadó: Fülöp Zsolt és Hajdu Gábor képviselők 

 

 

 

Hajdu Gábor képviselő:  előterjesztőként ismerteti a javaslat  tartalmát, majd Fülöp Zsolt 

képviselő  társelőterjesztőként  kiegészíti azzal a megjegyzéssel, hogy a módosítás során 

érdemes együttvizsgálni a kínálkozó lehetőséget  komolyabb szálláshelyek kialakításával,   

javítva az idegenforgalom növelését.  

 

Hidegkuti Gergely képviselő: a Városüzemeltetési, Környezet- és Műemlékvédelmi 

Bizottság  támogatta az előterjesztést.   

Közlekedésbiztonsági szempontból és forgalmi okokból is  indokolt a  belvárosi iskolák 

biztonságos megközelíthetősége.  

 

 

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

száma:   17 fő.  

 

 
Benkovits György  képviselő:  a tárgyalt  előterjesztés a   "Dumtsa tervbe" tartozó témakör, a 
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Dunakanyar körút  átalakítása városszerkezeti- és jövőkép-tervezése egyaránt sürgős feladat.   

 

 

 

Simonyi György képviselő: egyetért a felvetéssel és támogatja a javaslatot. Véleménye 

szerint a többi intézmény  esetében is, mint pl. Agy Tanoda,  vagy fogorvosi rendelő,  arra 

kellene törekedni, hogy a belvárosból kikerüljenek a  város  külső területére.    

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:  a felvetés nem újszerű,  már az előző ciklusban felvetődött a 

gondolat. Jelen pillanatban azért bír különös jelentőséggel a javaslat, mert  a frakció 

véleménye találkozott a civil szervezetek  érdekeivel és az intézmény igazgató javaslatával, - 

aki egyben képviselő és társelőterjesztője is  a témának.         

 

Radványi G. Levente  képviselő:  a kérdést komplex egységként kell kezelni. A jövőt egy    

iskolacentrum kialakítása jelentheti, mégpedig a belvárosból  kitelepülve, de figyelembe véve  

a jelenlegi  iparterületet is, mely jelenleg ipari övezet, de egy rendkívül értékes területe a 

városnak.      

Érdemes hozzákapcsolni annak megvizsgálását, hogy az állami  tulajdonban  levő ingatlanok 

közül  mit és milyen céllal  lehet hasznosítani,    

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:  az elhangzottakkal egyetért,  örömmel tapasztalja, hogy  

konszenzus alakult ki  

 

Fülöp Zsolt képviselő:  egyetért Radványi G. Levente  képviselővel. Az Önkormányzat 

tulajdonában levő, jelenleg  ipari területként használt  és értékes  Kőzúzó utcai ingatlant  

sokkal fontosabb célokra  is lehet használni. Pl. átgondolt funkcióváltás során megvalósítható 

a sportkoncepcióban tervezett feladatok nagy része.   

Az előterjesztés összeállítása során Főépítész-asszony maximális segítséget nyújtott 

számukra.   Érzékelhető  részéről a nagyszerű szakmai munka - az összes   vizsgálandó 

szempont  összhangba került.  

 

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

javaslatot szavazásra bocsátja.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2104   Száma: 2007.03.13/16/0/ 

Ideje: 2007.márc..13 14:53 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 17 100.00 94.44 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 17 100.00 94.44 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   5.56 
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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 - 

Simonyi György Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Gulyás József Távol - 

 

 

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

 

 

    Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

63/2007. (III. 13.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

1. úgy dönt, hogy a 9/2007. (I. 16.) Kt.sz. határozata 1. pontjában meghatározott 

Szentendre Településrendezési Terveiben felülvizsgálandó témaköröket a következő 

g) ponttal kiegészíti 

 

g) intézményterületek vizsgálata, különös tekintettel az oktatási 

intézményekre 

 

2. felkéri a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium igazgatóját s egyben a 

Sport Munkacsoport vezetőjét, hogy a szükséges szakmai tervezetet készítse el.  

 

Felelős:  1. pont: Polgármester 

  2. pont: Hajdu Gábor 

 

Határidő:  1. pont: azonnal 

  2. pont: 2007. májusi testületi ülés 

 

 



 61 

 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:   jelzi a Képviselő-testületnek, hogy a fogorvosokkal történő 

egyeztetés időközben  véget ért, és a megállapodás szerint az előterjesztés a következő 

rendkívüli ülésen kerül megtárgyalásra.  

A javaslatot szavazásra bocsátja.    

  

  

Szavazás eredménye 

 

#: 2105   Száma: 2007.03.13/16/0/ 

Ideje: 2007.márc..13 14:54 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 17 100.00 94.44 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 17 100.00 94.44 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   5.56 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Benkovits György Igen - 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt KVEUB elnök Igen - 

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 - 

Simonyi György Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Gulyás József Távol - 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képviselő-testület a javaslatot támogatta.   
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17.  Előterjesztés  Szentendre Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 

2006. évi átfogó Állami Számvevőszéki ellenőrzéséről 

             Előadó:  dr. Dietz Ferenc polgármester         

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:  az ellenőrzés a 2005. évet, valamint a 2006. I-III 

negyedévet ölelte át és néhány témakörben kiterjedt 2003. és 2004. évre is.  

 

 

Zakar Ágnes képviselő távozik az ülésteremből, a jelenlévő  képviselők száma: 

16 fő.   
 

 

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

javasolja  a határozati javaslatot.  

Képviselői  észrevétele a képviselői tiszteletdíjak lemondására  esetére vonatkozik, a 

lemondás költségvetés-módosítást is érinthet bizonyos esetekben, mely többlépcsős folyamat 

is lehet.   

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátja  a határozati javaslatot   

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2106   Száma: 2007.03.13/17/0/ 

Ideje: 2007.márc..13 15:01 

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 - 
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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 - 

Simonyi György Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Trenka István Igen - 

Gulyás József Távol - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Távol - 

 

     

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

 

 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

64/2007. (III.13.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Intézkedési terv az Állami Számvevőszék jelentésében foglalt hibák és hiányosságok 

megszüntetése érdekében 

 

I. A költségvetési és zárszámadási rendelettervezetek szabályszerű elkészítése 

érdekében  

 

1. Meg kell szüntetni a költségvetésben a pénzügyi műveleteket (hitel felvétele és 

törlesztése) - a költségvetési hiányt, illetve a költségvetési többletet módosító - 

költségvetési bevételként, illetve költségvetési kiadásként elszámolni.  

 

Felelős:  jegyző 

Határidő:  2007. évi zárszámadás, 2008. évi költségvetés 

 

2. A helyi önkormányzat költségvetési rendeletébe a helyi kisebbségi önkormányzat 

költségvetési határozatát változatlan formában kell beépíteni.  

 

A helyi kisebbségi önkormányzati előirányzatok kizárólag a helyi kisebbségi 

önkormányzat határozata alapján módosíthatók, e módosításokat a helyi 

önkormányzat költségvetési rendeletének bevételi és kiadási előirányzatain át kell 

vezetni. 

 

Felelős:  a határozatok meghozataláért a helyi kisebbségi önkormányzatok 

elnökei a rendeletbe történő beépítésért a jegyző 

Határidő:  folyamatos 
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3. A költségvetés előterjesztésekor és a zárszámadáskor be kell mutatni a közvetett 

támogatásokat (pl. adóelengedéseket, adókedvezményeket) tartalmazó 

kimutatásokat és a zárszámadáskor a vagyonkimutatást. 

 

Felelős:  jegyző / Közgazdasági és Vagyon Iroda vezetője 

Határidő:  első ízben a 2006. évi zárszámadás 

 

4. A költségvetési rendelet módosításával szabályozni kell:  

a Képviselő-testület tájékoztatását az önkormányzatnak biztosított 

pótelőirányzatról, illetve a költségvetési rendelet negyedévenkénti, de legkésőbb 

december 31-ig történő módosítását. 

az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek saját hatáskörben végrehajtott 

előirányzat módosításáról a Képviselő-testület 30 napon belüli tájékoztatását, a 

költségvetési rendelet módosítását. 

 

Felelős:  jegyző / Közgazdasági és Vagyon Iroda vezetője 

Határidő:  2007. májusi testületi ülés 

 

5. A helyi kisebbségi önkormányzatok zárszámadási tervezetét a kisebbségi 

önkormányzat elnökének a helyi kisebbségi önkormányzat testülete elé kell 

terjeszteni. A zárszámadási határozatot az elnök köteles a helyi önkormányzat 

rendelettervezetének elkészítéséhez a polgármesternek továbbítani.  

 

Felelős:  kisebbségi önkormányzatok elnökei 

Határidő:  első alkalommal a 2006. évi zárszámadásnál 

 

 

II. A szabályszerű költségvetési és operatív gazdálkodás biztosítása 

érdekében 

 

1. El kell készíteni a Közgazdasági és Vagyon Iroda pénzügyi csoportjának 

(gazdasági szervezet) ügyrendjét, mely részletesen tartalmazza e szervezeti egység, 

pénzügyi-gazdasági feladatok ellátásáért felelős személyek által ellátandó 

feladatait, a vezető és más dolgozók feladat-, hatás- és jogkörét. 

 

Felelős:  jegyző / Közgazdasági és Vagyon Iroda vezetője 

Határidő:  2007. szeptember 1.  

 

2. A számlarendben rögzíteni kell az analitikus nyilvántartások és a főkönyvi 

nyilvántartások közötti egyeztetés dokumentálásának rendjét. 

 

Felelős:  jegyző / Közgazdasági és Vagyon Iroda vezetője 

Határidő:  2007. március 31. 

 

3. A kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés és ellenjegyzés rendjéről szóló 

polgármesteri és jegyzői együttes utasításban szabályozni kell a bevételek 

kötelezettségvállalási, érvényesítési, utalványozási és ellenjegyzési szabályait.  
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A kiadás teljesítésének és a bevétel beszedésének elrendelése előtt – okmányok 

alapján – ellenőrizni, szakmailag igazolni kell azok jogosultságát, 

összegszerűségét, a szerződés, megrendelés teljesítését. 

 

A szakmai teljesítés igazolása lapján az érvényesítőnek ellenőrizni kell az 

összegszerűséget, a fedezet meglétét és azt, hogy az előírt alaki követelményeket 

betartották-e. 

 

Biztosítani kell a helyi kisebbségi önkormányzatok esetében az ellenjegyzést. 

 

Felelős:  a szabályzat aktualizálásáért jegyző / Közgazdasági és Vagyon 

Iroda vezetője  

a munkafolyamatba épített ellenőrzésért az érvényesítési 

feladatokkal megbízott személyek 

Határidő:  2007. március 31. / folyamatos  

 

4. A kötelezettségvállalási, érvényesítési, utalványozási és ellenjegyzési hatásköri 

rendről szóló polgármesteri és jegyzői együttes utasításban szabályozni kell a 

kötelezettségvállalásra és utalványozásra felhatalmazottak beszámolási rendjét. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  2007. március 31.  

 

 

5. Fel kell hívni az önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények vezetőinek 

figyelmét, hogy kötelezettséget válalni csak a költségvetési rendeletben 

jóváhagyott előirányzat terhére lehet. Az előirányzatok túllépése felelősségre 

vonással jár.   

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  2007. március 31.  

 

6. Az utalvány ellenjegyzőinek az utalványrendelet aláírását megelőzően egyeztetni 

kell, hogy a kötelezettségvállalás tárgyával összefüggő pénzügyi fedezet a 

megfelelő kiemelt előirányzatokon rendelkezésre áll-e, illetve, hogy a szakmai 

teljesítés igazolása és az érvényesítés megtörtént-e.  

 

Felelős:  az ellenjegyzéssel megbízott személy 

Határidő: folyamatos 

 

7. Olyan kötelezettségvállalás nyilvántartást kell vezetni, amelyből megállapítható az 

évenkénti kötelezettségvállalás összege. 

 

Felelős:  jegyző / Közgazdasági és Vagyon Iroda vezetője 

Határidő:  a nyilvántartás induló állományának kialakítása 2007. március 31. / 

a vezetése folyamatos 

 

8. Az SZMSZ módosításával biztosítani kell, hogy a tervezési, pénzügyi 

lebonyolítási és ellenőrzési folyamat (ellenőrzési nyomvonal) annak mellékletét 

képezze. 
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Felelős:  jegyző / Önkormányzati és Szervezési Iroda vezetője  

Határidő:  2007. májusi testületi ülés 

 

9. Biztosítani kell, hogy a támogatási előirányzatok vonatkozásában a Hivatal, a 

kiemelt előirányzatok körében az önállóan és részben önállóan gazdálkodó 

intézmények a jóváhagyott előirányzatot ne lépjék túl. 

 

Felelős:  jegyző / Közgazdasági és Vagyon Iroda vezetője / intézményvezetők 

Határidő:  folyamatos 

 

10. Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek költségvetési beszámolója felülvizs-

gálati rendjét a számlarendben szabályozni kell. A felülvizsgálatot a tárgyévet 

követő év április 31-ig el kell végezni. A felülvizsgálatról az önállóan gazdálkodó 

intézmény vezetőjét írásban tájékoztatni kell. 

 

Felelős:  jegyző / Közgazdasági és Vagyon Iroda vezetője 

Határidő: 2007. március 31.  

 

 

 

 

III. A szabályszerű vagyongazdálkodás érdekében 

 

1. Az önkormányzat vagyonáról és az önkormányzati vagyon feletti tulajdonosi 

jogok gyakorlásáról szóló rendeletet ki kell egészíteni: a térítésmentes átadás 

eseteinek és módjának, valamint a követelésekről való lemondás eseteinek 

meghatározásával. Továbbá módosítani kell a rendeletet annak érdekében, hogy az 

ne tartalmazzon az államháztartási törvénytől eltérő szabályozást. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  2007. április  30.  

 

2. Az önkormányzat vagyonáról és az önkormányzati vagyon feletti tulajdonosi 

jogok gyakorlásáról szóló rendeletben meghatározott értékhatár feletti vagyont 

értékesíteni, a vagyon feletti vagyonkezelési jogot, a vagyon használatát, illetve a 

hasznosítás jogát átengedni csak nyilvános versenytárgyalás útján a legjobb 

ajánlattevő részére lehet. 

 

Felelős:  jegyző / Közgazdasági és Vagyon Iroda vezetője  

Határidő:  folyamatos 

 

3. Biztosítani kell, hogy a DMRV ZRt. által üzemeltetett víziközmű fejlesztések 

értéke  - üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközként - szerepeljen a könyvviteli 

mérlegben. 

 

Felelős:  jegyző / Közgazdasági és Vagyon Iroda vezetője  

Határidő:  2006. évi mérlegbeszámoló 
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4. Gondoskodni kell az ingatlanok és az üzemeltetésre átadott eszközök mennyiségi 

felvétellel történő leltározásáról.  

 

Felelős:  jegyző / Közgazdasági és Vagyon Iroda vezetője  

Határidő:  2006. évi mérlegbeszámoló 

 

5. Biztosítani kell: a forgalomképes ingatlanok értékhelyesbítésének a könyvvizsgáló 

által történő felülvizsgálatát. Ezen kötelezettség szerződésben való rögzítését, a 

részesedések értékvesztésének szabályos elszámolását. 

 

Felelős:  jegyző / Közgazdasági és Vagyon Iroda vezetője  

Határidő:  2006. évi mérlegbeszámoló / az új könyvvizsgálói szerződés megkötése 

 

6. A szerződéskötés során alkalmazandó eljárásokat szabályozó jegyzői utasítás 

alapján közzé kell tenni a nem normatív, céljellegű fejlesztési támogatásoknak és a 

nettó 5 millió forintot elérő vagy azt meghaladó vagyon érékesítéseket és  

vagyonhasznosításokat. 

 

Felelős:  a szerződéseket előkészítő ügyintéző  

Határidő:  folyamatos 

 

 

 

IV. Egyéb pénzügyi-gazdasági területen 

 

1. El kell készíteni a költségvetés előterjesztésekor és a zárszámadáskor 

tájékoztatásul bemutatandó mérlegek, táblázatok tartalmát meghatározó rendelet 

tervezetet.  

 

Felelős:  jegyző / Közgazdasági és Vagyon Iroda vezetője  

Határidő:  2006. évi mérlegbeszámoló 

 

2. Fel kell mérni a középületek fogyatékos személyek által történő elérhetőségének 

állapotát és ütemezni kell annak megvalósítását. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  2007. május 31. 

 

3. A közbeszerzési szabályzatban meg kell határozni, a közbeszerzési eljárás belső 

ellenőrzésének felelősségi rendjét. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  2007. május 31. 

 

4. Elő kell készíteni azt a határozat tervezetet, melynek alapján a Képviselő-testület – 

az önkormányzat anyagi lehetőségeitől és a lakosság igényeitől függően – dönthet 

arról, hogy a kötelező és nem kötelező feladatok milyen arányban és módon 

kerüljenek ellátásra feladatokat milyen mértékben és milyen módon lát el. 

 

Felelős:  polgármester 
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Határidő:  2007. május 31. 

 

5. A céljellegű támogatások odaítélésénél be kell tartani a döntési hatáskörre 

vonatkozó előírásokat, az odaítéléskor elő kell írni a számadási kötelezettséget. 

Biztosítani kell a közhasznú szervezeteknek nyújtott céljellegű támogatások 

felhasználásának elszámoltatását (mire,mikor), annak szerződésben történő 

rögzítését. 

 

Felelős:  a támogatás tárgya szerinti ügyintéző 

Határidő:  folyamatos 

 

6. Gondoskodni kell a helyi kisebbségi önkormányzatok és a helyi önkormányzatok 

közötti együttműködési megállapodás tárgyévet követő január 15-ig történő 

módosításáról. 

  

Az együttműködési megállapodást ki kell egészíteni: az előirányzat módosítás 

rendjével, a határozathozatali kötelezettséggel (költségvetési beszámoló), a 

kötelezettségvállalás és előirányzat módosítás rendjével.  

 

Felelős:  jegyző/Önkormányzati és Szervezési Iroda vezetője, Közgazdasági 

és Vagyon Iroda vezetője  

Határidő:  2006. évi mérlegbeszámoló 

 

 

V.  A belső ellenőrzés szabályszerű kereteinek kialakítása érdekében 

 

 

Gondoskodni kell a stratégiai és éves ellenőrzési tervek kockázatelemzés alapján és 

határidőben történő elkészítéséről.  

 

A belső ellenőrzés működésének tapasztalatairól éves beszámolót kell készíteni a 

jogszabályban előírt tartalommal. 

 

Felelős: H.O.M. Audit Könyvvizsgáló, számviteli, pénzügyi tanácsadó Kft. – Hegedűs 

Miklós belső ellenőrzési vezető 

Határidő: 2007. december 31. 

 

 

Zakar Ágnes képviselő visszatér az ülésterembe, a jelenlévő képviselők száma:  

17 fő.  
 

 

18. Előterjesztés a  közmunkaprogramok támogatására fordított pénzeszközök 

hasznosításának Állami Számvevőszéki ellenőrzéséről 

             Előadó:  dr. Dietz Ferenc polgármester         

                                                                    

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:  ismerteti a vizsgálat eredményét,  mely  az előterjesztés 

tartalmát képezi.   
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Magyar Judit képviselő: a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság a Költségvetési, 

Vagyongazdálkodási és EU Bizottsággal együtt tárgyalt az előterjesztésről.   Elhangzott az 

ülésen, hogy  hasznos volna  megvizsgálni a  közmunka program és a segélyezési rendszer 

összekapcsolását.      Több lehetőséget tudnának kihasználni a közmunka keretében.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a vizsgálat megtörtént, dr. Gerendás Gábor  irodavezető  a  

segélyezési rendszert érintő dereguláció során  alaposan körüljárta a lehetőségeket.  

 

Trenka István képviselő: az országos  statisztikát nézve Szentendre kedvező helyzetben van.  

Ennek ellenére van javítani való.  Az elmúlt időszakban Szentendre egy esetben részesült  

támogatásban, melyet  sajnálatos módon   nem tudott teljes mértékben felhasználni.  

Megoldást a kistérség felé való elmozdulás jelenthet, mely  során a pályázatok régiós szinten 

kerülnek  kiírásra.  

Ezt figyelembe  véve javasolta a Jogi-, Igazgatási és Ügyrendi Bizottság  a  határozati javaslat 

3. pontjának módosítását:  

A közfoglalkoztatás a kistérségi együttműködés keretében valósuljon meg. 

Felelős:     Jegyző, kistérségi vezető 

Határidő: folyamatos  

  

dr. Dietz Ferenc polgármester: Szentendre próbál gesztust gyakorolni a  kistérségi 

települések felé, javítva az együttműködés lehetőségét.  Ezek közé tartozik a hulladékszállítás,  

a Közterület Felügyelet,  Családsegítő  szolgálat,  a  Kishíd kapcsán létrejövő kapcsolat.    

 

 

Fülöp Zsolt képviselő:  kérdése az előzőleg említett  vizsgálatra vonatkozik,  melyre dr. 

Dietz Ferenc polgármester  válaszol.  

 

  

Lakatos Kálmán a Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke: nehezményezi az  összeg 

visszafizetését  olyan helyzetben, amikor  családok tucatjai vannak  nehéz helyzetben.  

Véleménye szerint a  cigány munkanélküliek   közül  sokan nem  regisztráltatják  magukat,   

és  a  megfelelő  tájékoztatás hiányában  nem tudják mi a teendő.  Ehhez kéri a Polgármester 

segítségét.  Úgy véli, amennyiben  találnak megoldást a jelenségre,  a jövőben eredményesen   

közreműködhetnek.   

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:   hasznos hozzászólást kapott a kisebbség részéről, melyet 

köszön. Kéri  Lakatos Kálmánt, hogy  legyen segítségére a tájékoztatásban és a 

szervezésben.   Szükség van a regisztrált munkanélküliek  listájára,  azokéra, akik   7 hónapig   

vállalják a közterületen való folyamatos munkavégzést.  A munkavállalókért   Lakatos 

Kálmán, mint  a Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke vállal felelősséget és ajánlást tesz  

a programban való részvételükre.  Kérdezi, hogy  számíthat-e  közreműködő támogatására?  

 

Lakatos Kálmán a Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke:  igen,  vállalja, elkészíti a 

listát.   

 

Benkovits György  képviselő: csatlakozik  a Polgármester   érveléséhez.   

 

Trenka István képviselő: néhány információt szolgáltat  a szociális segélyezés rendszeréhez:    

2007. január 1-je óta az adható  maximális segély összege: 51.193 Ft.  Ennél többet nem 

kaphat  egyik  segélyezett sem. A  "segély helyett munkát"  akció éppen a nagyon rászoruló 
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réteget segítené. 

A másik információ: valamennyi kiírt pályázat előnyben  részesíti azt a  kistérségi pályázót, - 

települést -  akinek kisebbségi Önkormányzatokkal  van megállapodása.  A pályázatok 

elbírálásánál ez pluszt jelent.  Példaként Mohács pályázatát említi.  

 

 

Benkovits György,  Hajdu Gábor, Radványi G. Levente és    Simonyi György 

képviselők távozik az ülésteremből, a jelenlévő  képviselők száma:  13 fő. 

 
 

dr. Dietz Ferenc polgármester:  a pályázat benyújtására vonatkozóan  tesz fel kérdést   

Trenka István képviselő  úrnak,   aki válaszol.    

 

Lakatos Kálmán a Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke: szintén  kérdést tesz fel 

Trenka István képviselő úrnak a kisebbséget érintő pályázatokra vonatkozóan. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: javasolja,  Trenka István   képviselő úrnak, hogy   külön 

egyeztetett időpontban  tárgyaljon  Lakatos Kálmánnal. 

Szavazásra bocsátja  a határozati javaslatot.  Jelzi, hogy a  Jogi-, Igazgatási és Ügyrendi 

Bizottság  javaslatát befogadta.   

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2107   Száma: 2007.03.13/18/0/ 

Ideje: 2007.márc..13 15:27 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 100.00 72.22 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 13 100.00 72.22 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 5   27.78 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt KVEUB elnök Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 



 71 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Benkovits György Távol - 

Gulyás József Távol - 

Hajdu Gábor Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

Simonyi György Távol - 

 

     

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

 

               

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

65/2007. (III.13.) Kt. sz. határozata: 

 

Intézkedési terv az Állami Számvevőszék jelentésében foglalt hibák és hiányosságok 

megszüntetése érdekében 

 

1. A Polgármesteri Hivatal gondoskodjon az Áht. 64/B § (1)-(2) bekezdésben foglaltak 

alapján 131 697 Ft központi költségvetésből, a közmunkaprogramban való 

önkormányzati részvétel támogatása jogcímen származó és 100 lépés 

közmunkaprogramban el nem számolt támogatás jegybanki alapkamattal emelt 

összegének visszafizetéséről. 

 

Felelős:    Polgármester 

Határidő: azonnal  

 

2. A Polgármesteri Hivatal gondoskodjon a közmunka lehetőségekről a sajtó, a média 

igénybevételével a lakosság széleskörű tájékoztatásáról, kisebbségi önkormányzatok 

közvetlen informálásáról.  

 

Felelős:     Jegyző  

Határidő: azonnal  

 

3. A közfoglalkoztatás a kistérségi együttműködés keretében valósuljon meg. 

 

Felelős:     Jegyző, kistérségi vezető 

Határidő: folyamatos  



 72 

19.  Beszámoló a belső ellenőrzés  2006. évi munkájáról  

              Előadó: dr. Molnár Ildikó jegyző        

                                                                                  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:  röviden ismerteti  az előterjesztést. 

  

Magyar Judit képviselő:  az előző ciklus  Pénzügyi Ellenőrző Bizottság tagjaként, jelenleg 

pedig  elnökeként megköszöni a belső ellenőr  munkáját, akire   az évek során  mindig lehetett  

számítani. Remek szakembert ismert  meg a személyében, és a további munkájához is   sok 

sikert kíván.    

 

dr. Dragon Pál képviselő:  szintén  köszönetét fejezi  ki a belső ellenőrzési vezetőnek, aki  az 

eddigi tevékenysége során végig   magas színvonalú  munkát végzett.  

A  Jogi-, Igazgatási és Ügyrendi Bizottság  elnökeként kérdezi  a  Polgármestertől,  hogy  az 

egyes intézményekben   feltárt hiányosságok realizálására készül-e  intézkedési terv a 2007. 

évre?   

 

 

Simonyi György képviselő visszatér az ülésterembe,  a jelenlévő képviselők 

száma: 14 fő.   
 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:  igen,   készül  intézkedési  terv  ezekben a kérdésekben.   

Az Önkormányzatot érintő   létszámleépítés során  vált  szükségessé a belső ellenőrzési 

munka   kistérségi szintre emelése és az eddigi  munkakör ilyen formában való 

megszüntetése.  Ezzel  párhuzamosan a hivatal vezetősége  felajánlott a belső ellenőrnek egy 

másik munkakört, de  ő élt  a  választás jogával. A   munkakör nem jelentett számára elég  

kihívást, úgy döntött máshol folytatja a továbbiakban.   

 

 

Zakar Ágnes  és Trenka István   képviselők távozik az ülésteremből, a 

jelenlévő  képviselők száma: 12 fő.    
 

 

dr. Pázmány Annamária  képviselő:   az előtte szóló képviselő-társaihoz hasonlóan  köszöni 

az eddigi munkáját és  mind képviselőként, mind pedig intézmény vezetőként  sok sikert 

kíván neki  a jövőre nézve.    

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: végül  mindannyiuk  nevében  köszöni a belső ellenőrzés 

munkáját, és  szavazásra bocsátja  a határozati javaslatot.    

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2108   Száma: 2007.03.13/19/0/ 

Ideje: 2007.márc..13 15:31 

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 
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Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 12 100.00 66.67 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 12 100.00 66.67 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 6   33.33 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt KVEUB elnök Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Simonyi György Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Benkovits György Távol - 

Gulyás József Távol - 

Hajdu Gábor Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

Trenka István Távol - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Távol - 

 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

66/2007. (III.13.) Kt. sz. határozata: 

 

 

1. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2006. évi ellenőrzési munkáról 

szóló beszámolót elfogadja.  

 

Felelős:    Polgármester, Jegyző  

Határidő: azonnal 

 

2. Felkéri a Jegyzőt, hogy az önkormányzat belső ellenőrzésének kistérségi szinten 

történő feladatellátása miatt a szabályozás és az SZMSZ (7/a. számú melléklet) 

módosítása történjen meg.      

 

Felelős:   Jegyző  

Határidő: azonnal  
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20.  Előterjesztés  az Önkormányzat 2007. évi ellenőrzési tervéről   

              Előadó: dr. Molnár Ildikó jegyző        

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:   az Önkormányzatot érintő megszorító intézkedések   során 

a Kistérségi Társulás közbeszerzési pályázatot írt ki, melyet a H.O.M. Audit Könyvvizsgáló, 

Számviteli, Pénzügyi Tanácsadó Kft nyert meg. Az ellenőrzést végző szervezet  a hivatal 

"volt" belső ellenőrzési vezetőjének  segítségével  elkészítette a 2007. évi belső ellenőrzési 

tervet. 

 

Benkovits György  képviselő visszatér az ülésterembe, a jelenlévő képviselők 

száma:  13 fő.  
 

 

Magyar Judit képviselő: a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság és Költségvetési,  

Vagyongazdálkodási és EU Bizottság  együtt tárgyalta az előterjesztést.   Javaslatuk szerint az 

oktatási intézmények ne szerepeljenek  az  ellenőrizendő szervezeti egységek között, 

ugyanakkor  a Városi Szolgáltató Zrt.-t javasolja az ellenőrzési tervbe felvenni. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: befogadja a bizottság  javaslatát. Szavazásra bocsátja  a  

határozati javaslatot.   

 

Szavazás eredménye 

 

 

#: 2109   Száma: 2007.03.13/20/0/ 

Ideje: 2007.márc..13 15:33 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 100.00 72.22 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 13 100.00 72.22 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 5   27.78 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Benkovits György Igen - 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

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

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Simonyi György Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Gulyás József Távol - 

Hajdu Gábor Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

Trenka István Távol - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Távol - 

 

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

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

67/2007. (III.13.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete H.O.M. Audit Könyvvizsgáló, 

Számviteli, Pénzügyi Tanácsadó Kft által készített a határozati javaslat mellékletét képező 

2007. évi ellenőrzési tervet elfogadja. Felkéri az ellenőrzést végző Kft.-t, hogy az 

ellenőrzések tapasztalatairól negyedévente tájékoztassa a Képviselő-testületet. 

 

Felelős:     Jegyző 

Határidő: beszámolásra negyedévente  

 
     A 67/2007. Kt. sz. határozat melléklete 

 

Szentendre Város Önkormányzata 

 

Iktatószám: 

 

ELLENŐRZÉSI PROGRAM 

SZENTENDRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2007. ÉVI  

BELSŐ ELLENŐRZÉSÉHEZ 

Az ellenőrzés  száma: 

 

Az ellenőrzést végző szervezeti egység megnevezése: H.O.M. Audit Könyvvizsgáló, 

Számviteli, Pénzügyi Tanácsadó Kft. (külső szakértőként). 

 

Az ellenőrizendő szervezeti egységek megnevezése: 

Polgármesteri Hivatal 

GESZ 

Püspökmajor ltp.-i Bölcsőde 

Önálló Gyermekjóléti Szolgálat és Családsegítő 

Szentendre Város Művelődési és Művészeti Intézményei 
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Szakorvosi Rendelőintézet 

Tűzoltóság 

Gondozási Központ 

Szentendre Város Óvodai Intézményei 

Az ellenőrzés célja: Az ellenőrzés célja annak megállapítása, hogy az Önkormányzatnál és 

annak intézményeiben a gazdálkodás az elmúlt időszakban a jogszabályokkal és a 

rendelkezésre álló pénzügyi forrásokkal összhangban történt-e, továbbá megfelelő-e a 

működéssel kapcsolatos bizonylatolási rendszer és érvényesülnek-e a belső ellenőrzésre 

vonatkozó jogszabályok előírásai (részletesen az 1. sz. mellékletben). 

 

Az ellenőrzés típusa: A költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló  193/2003. (XI. 26.) 

Korm. rendelet szerint értelmezett szabályszerűségi-, pénzügyi-, rendszer-, teljesítmény- és 

megbízhatósági ellenőrzések az intézményeknél. 

 

Az ellenőrzés módszere: Belső szabályzatok, gazdálkodással kapcsolatos információk, 

dokumentációk gyűjtése, feldolgozása, értékelése, az önkormányzat vezetőivel a meglévő 

gazdasági programok, koncepciók alapján – különös tekintettel az ellenőrzés stratégiai 

feladatait meghatározó Ciklusprogram fő irányaira - közösen kialakított belső ellenőrzési 

fókusz, a külső szervek által végzett korábbi vizsgálatok tapasztalatai és az elvégzett 

kockázatelemzés alapján készült ellenőrzési terv helyszínen történő tartalmi megvalósítása, a 

szakmai felelősökkel interjúk készítése, a hatékonyabb gazdálkodás érdekében javaslatok 

kidolgozása, az ellenőrzési jelentések alapján megtett intézkedések nyomon követése. 

 

Jogszabályi vagy egyéb felhatalmazás: A költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 

193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet, valamint annak végrehajtásához közvetlenül 

kapcsolodóan az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, a helyi 

önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, 

valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 

szerinti ellenőrzési feladatok végzése a felsorolt költségvetési szerveknél. 

 

Belső ellenőrök neve: Hegedűs Miklós 

                                     dr.Antal Zoltán 

                                     Bartha Gyula 

 

Ellenőrizendő időszak: 2007. év 

 

Az ellenőrzés részletes feladatai és ütemezése: 1. sz. melléklet szerint 

 

A helyszíni ellenőrzés tervezett időtartama: 2007. február 28.-2007. december 31. 

 

Az ellenőrzési jelentések elkészítésének határideje: az 1. sz. melléklet szerinti ütemezésben 

negyedévenként, illetve a zárójelentés 2008. január 31. 

 

Szentendre, 2007. január 29. 

 

Készítette:         Hegedűs Miklós 

                megbízott belső ellenőrzési vezető 

Jóváhagyom:      dr. Dietz Ferenc 

                             polgármester 
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Az ellenőrzés részletes feladatai és ütemezése 

 

a) Vizsgálni és értékelni a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési 

rendszerek kiépítésének, működésének jogszabályoknak és belső szabályzatoknak 

való megfelelőségét.  

 

b) Vizsgálni és értékelni a pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszerek működésének 

gazdaságosságát, hatékonyságát és eredményességét.  

Ezen belül:  

 a működéssel kapcsolatos bizonylatolási rendszer és más szabályzatok 

vizsgálata,  

 az alaptevékenység és a vállalt nem kötelezően előírt feladatok 

indokoltságának értékelése, 

 a foglalkoztatott létszám és a feladatok teljesítése közötti minőségi és 

mennyiségi követelmények értékelése, 

 a bevételekkel való gazdálkodás ellenőrzése, elemzése, 

 a működési kiadások – a kiemelt előirányzatok – elemzése, 

 a gazdálkodás biztonságának – különös tekintettel a likviditás alakulására -, 

valamint a pénzmaradvány felhasználásának ellenőrzése, 

 a követelések és kötelezettségek nyilvántartása, értékelése és azok teljesülése, 

 a követelések minősítése, értékvesztések, visszaírások elszámolásának 

ellenőrzése. 

 

c) Vizsgálni a rendelkezésre álló erőforrásokkal való gazdálkodást, a vagyon megóvását 

és gyarapítását, valamint az elszámolások, beszámolók megbízhatóságát. Ezen belül. 

az Önkormányzat 2005. és 2006. évi költségvetése zárszámadási adatai alapján a 

vagyon alakulása, különös tekintettel az ingatlan értékesítésekre, esetleges 

vagyonvesztésre, az adóbevételek tervezett és megvalósult volumenére. A 

megbízhatósági vizsgálat keretében a beszámoló és a kapcsolódó dokumentációk 

tételes, illetve véletlenszerű kiválasztásával ellenőrzésre és értékelésre kerül a 

számviteli rend és a bizonylati fegyelem érvényesülése, továbbá az önálló és a részben 

önálló önkormányzati intézmények tevékenységének tervezésével és elszámolásával 

kapcsolatos dokumentumok. 

 

d) A vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapításokat és ajánlásokat tenni, valamint 

elemzéseket, értékeléseket készíteni az Önkormányzat részére a működés 

eredményességének növelése, valamint a folyamatba épített, előzetes és utólagos 

vezetői ellenőrzési és a belső ellenőrzési rendszerek javítása, továbbfejlesztése 

érdekében. 

 

e) Az ellenőrzési tervben elfogadott konkrét feladatok megvalósítása során egyedileg és 

az Önkormányzat egészére vonatkozóan is ajánlásokat és javaslatokat megfogalmazni 

a kockázati tényezők, hiányosságok megszüntetése, kiküszöbölése érdekében. Ezen 

belül: megállapításra kerülnek az Önkormányzat működését befolyásoló legfontosabb 

kockázatok (külső- belső) és azok esetleges bekövetkezésének hatása a gazdálkodásra.  

 

f) Nyomon követni a külső szervek által végzett korábbi ellenőrzések, jelentések alapján 

megtett intézkedéseket. 

 



 78 

 

 

A 2007. évi belső ellenőrzési terv részletes feladat- és időütemezése 

 

1. Az ellenőrzési programok, megbízólevelek előkészítése, tájékoztatók, információs 

igények összeállítása, működéssel kapcsolatos dokumentációk feldolgozása és 

értékelése intézményenként. Korábbi külső ellenőrzések alapján készült intézkedési 

tervek végrehajtásának ellenőrzése.  

      Határidő: 2007. március 30. 

      Felelős: belső ellenőrzési vezető 

      Ellenőrzés típusa: rendszerellenőrzés 

      Ellenőri kapacitás igény: 12 szakértői nap 

2. A költségvetési támogatási normatívák megállapításához szükséges adatszolgáltatás 

megbízhatóságának ellenőrzése, értékelése intézményenként. 

      Határidő: 2007. március 30. 

      Felelős: belső ellenőrzési vezető 

      Ellenőrzés típusa: megbízhatósági ellenőrzés 

      Ellenőri kapacitás igény: 9 szakértői nap 

3. A 2007. évi költségvetés, valamint a költségvetési rendelet elkészítésének ellenőrzése, 

értékelése. Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények 

2007. évi költségvetésének áttekintése. 

      Határidő: 2007. április 30. 

      Felelős: belső ellenőrzési vezető 

      Ellenőrzés típusa: szabályszerűségi ellenőrzés 

      Ellenőri kapacitás igény: 12 szakértői nap 

4. A működéssel kapcsolatos önkormányzati és intézményi szabályzatok áttekintése, 

értékelése. 

      Határidő: 2007. május 31. 

      Felelős: belső ellenőrzési vezető 

      Ellenőrzés típusa: szabályszerűségi ellenőrzés 

      Ellenőri kapacitás igény: 9 szakértői nap 

5. A 2006. december 31-i fordulónappal végrehajtott leltározás szabályszerűségi 

ellenőrzése a Polgármesteri Hivatalban 

      Határidő: 2007. június 30. 
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       Felelős: belső ellenőrzési vezető 

       Ellenőrzés típusa: szabályszerűségi ellenőrzés 

       Ellenőri kapacitás igény: 2 szakértői nap 

6. A 2007. évben folyamatban lévő, illetve audittal még nem ellenőrzött – közösen 

kiválasztott – jelentősebb fejlesztések, intézményi beruházások lebonyolításának 

ellenőrzése. 

      Határidő: 2007. július 31. 

      Felelős: belső ellenőrzési vezető 

      Ellenőrzés típusa: megbízhatósági ellenőrzés 

      Ellenőri kapacitás igény: 1 szakértői nap 

7. A köztisztviselők személyi juttatásaival való gazdálkodás költséghatékonysági 

szempontból történő ellenőrzése. 

      Határidő: 2007. augusztus 31. 

      Felelős: belső ellenőrzési vezető 

      Ellenőrzés típusa: pénzügyi ellenőrzés 

      Ellenőri kapacitás igény: 3 szakértői nap 

8. Kisebbségi önkormányzatok gazdálkodásának pénzügyi-szabályszerűségi ellenőrzése. 

      Határidő: 2007. szeptember 30. 

      Felelős: belső ellenőrzési vezető 

      Ellenőrzés típusa: pénzügyi ellenőrzés 

      Ellenőri kapacitás igény: 5 szakértői nap 

9. Az Önkormányzat sajátos bevételeinek – különös tekintettel a helyi adókra – 

alakulása, előirányzatokkal való összhangjának ellenőrzése, az éves költségvetési 

előirányzat várható teljesülése. 

       Határidő: 2007. október 20. 

       Felelős: belső ellenőrzési vezető 

       Ellenőrzés típusa: teljesítmény ellenőrzés 

       Ellenőri kapacitás igény: 3 szakértői nap 

10. A 2007. évi költségvetés I-III. negyedéves teljesítéséről készített önkormányzati 

beszámoló értékelése, várható éves teljesítmények előrejelzése. 

       Határidő: 2007. október 31. 

       Felelős: belső ellenőrzési vezető 

       Ellenőrzés típusa: megbízhatósági ellenőrzés 

       Ellenőri kapacitás igény: 3 szakértői nap 
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11. A Hivatal, valamint az intézmények házipénztárainak szúrópróbaszerű pénzügyi-

szabályszerűségi ellenőrzése.  

       Határidő: előre nem jelzett időpontban 

       Felelős: belső ellenőrzési vezető 

       Ellenőrzés típusa: pénzügyi ellenőrzés 

       Ellenőri kapacitás igény: 3 szakértői nap 

12. Javaslat a 2008. évi belső ellenőrzési terv tartalmára. 

       Határidő: 2007. november 15. 

       Felelős: belső ellenőrzési vezető 

       Ellenőri kapacitás igény: 3 szakértői nap 

13. A FEUVE rendszer alkalmazásával kapcsolatos feladatok szabályszerűségi 

ellenőrzése. 

       Határidő: 2007. november 30. 

       Felelős: belső ellenőrzési vezető 

       Ellenőrzés típusa: szabályszerűségi ellenőrzés 

       Ellenőri kapacitás igény: 6 szakértői nap 

14. A 2008. évi költségvetés tervezési koncepciója megalapozottságának ellenőrzése, 

értékelése. 

       Határidő: 2007. december 15. 

       Felelős: belső ellenőrzési vezető 

       Ellenőrzés típusa: rendszerellenőrzés 

       Ellenőri kapacitás igény: 6 szakértői nap 

15. Összefoglaló belső ellenőri jelentés elkészítése az Önkormányzat egészére. 

       Határidő: 2008. január 15. 

       Felelős: belső ellenőrzési vezető 

       Ellenőrzés típusa: rendszerellenőrzés 

       Ellenőri kapacitás igény: 15 szakértői nap 
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21.  Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

Városüzemeltetési, Környezet és Műemlékvédelmi Bizottságának 29/2007. 

(II.07.) VKMB sz. határozatának felülvizsgálatáról 

             Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester          

                                                                                

 

Fülöp Zsolt képviselő: ügyrendi javaslata szerint gazdasági érdekekre való tekintettel zárt 

ülés elrendelését kéri. 

 

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

 

 Szavazás eredménye 

 

#: 2110   Száma: 2007.03.13/21/0/ 

Ideje: 2007.márc..13 15:34 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 12 100.00 66.67 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 12 100.00 66.67 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 6   33.33 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Benkovits György Igen - 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt KVEUB elnök Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Gulyás József Távol - 

Hajdu Gábor Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

Simonyi György Távol - 

Trenka István Távol - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Távol - 
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dr. Dietz Ferenc polgármester:  a Képviselő-testület  támogatja az ügyrendi javaslatot. 

Ennek  értelmében a  napirendi pont tárgyalása  ZÁRT  ülésen történik,  melyről külön 

jegyzőkönyv készül.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képviselő-testület nyílt ülését megnyitja.  

 

 

 

22 Előterjesztés a Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi 

Társulása – Társulási Megállapodásának felülvizsgálata I. fordulós tárgyalásáról 

            Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ismerteti az előterjesztést, majd felkéri dr. Vámos Attilát, a 

kistérségi iroda újonnan megválasztott vezetőjét, hogy röviden  mutatkozzon be a Képviselő-

testületnek és  ismertesse a Társulási Megállapodás tartalmát. 

 

dr. Vámos Attila kistérségi iroda vezetője: kiegészíti az előterjesztést. Többek között 

elmondja, hogy mind a 13 településen megtárgyalásra kerül az anyag, minősített többségi 

szavazás után fogadják el, illetve  amennyiben úgy vélik, módosítják  saját elképzeléseik 

szerint az önkormányzatok.  

 

Fülöp Zsolt Pénzügyi, Költségvetési, Vagyongazdálkodási és EU Bizottság elnöke: 
ismerteti a bizottság által javasolt módosításokat.  

- A Társulási megállapodás 5. § (1) bek. javasolja kiegészíteni: A többcélú 

 Társulás területfejlesztési és más feladatkörben; 

- a Társulási megállapodás 5. § (1) bek. o) pontját javasolja kiegészíteni: 

„tájékoztatja a települések illetékes bizottságait a kistérség költségvetésének 

tervezéséről, és végrehajtásáról; a tervezett fejlesztésekről”, 

- a Társulási megállapodás 12. § (3) bekezdését javasolja kiegészíteni a szakorvosi 

ellátással; a (4) bekezdését a települési szilárd hulladék kezelésével és javasol egy 

új (7) bekezdését: a Tűzoltóság tevékenysége. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a módosító indítványokat befogadja.   

 

Zakar Ágnes képviselő: a 12 §-ban foglaltakkal kapcsolatban kérdése, hogy az ott felsoroltak 

(logopédia, nevelési tanácsadás, közoktatás) ellátása szentendrei viszonylatban nem fog-e 

csorbulni?   

 

dr. Vámos Attila kistérségi irodavezető: válaszol a feltett kérdésre.  

 

Magyar Judit képviselő: tagdíjfizetéssel kapcsolatban kérdezi, hogy a közös szolgáltatásokat 

igénybevevő, de nem fizető településekkel szemben – a késedelmi kamaton kívül - milyen 

szankciókat tudnak alkalmazni.  

 

dr. Vámos Attila kistérségi irodavezető: véleménye szerint kiküszöbölhető a probléma 

azzal, hogy már most is úgy fizetik ki a települési normatívákat, hogy levonják belőle a 

tagdíjat.  
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dr. Dietz Ferenc polgármester:  javasolja, hogy a 12. §-ba   kiegészítésként - a Pénzügyi 

Ellenőrző Bizottság javaslata mellé -  foglalják bele  a környezetvédelem  területét, az 

ivóvízvédelmet, az utak fenntartását  és az oktatást – komplexen, hogy a jövőben már 

ezeket a témákat is tudják hasznosítani.  

 

Horváth Győző képviselő: a bizottsági kivonatban nem szerepel, de a Szociális, 

Egészségügyi és Sport bizottság is megtárgyalta és  támogatta az előterjesztést.   

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:  a bizottsági javaslatokat befogadja, kéri  ezt figyelembe 

véve szavazzanak az  1. számú  határozati javaslatról, mely a Társulási Megállapodás 

tervezete.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2112   Száma: 2007.03.13/22/0/ 

Ideje: 2007.márc..13 15:51 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 100.00 72.22 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 13 100.00 72.22 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 5   27.78 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Benkovits György Igen - 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt KVEUB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Gulyás József Távol - 

Hajdu Gábor Távol - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 
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Simonyi György Távol - 

 

 

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

 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

69/2007. (III. 13.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő- testülete  

 

1. a Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulásáról szóló 

Társulási Megállapodás tervezetét a határozat 2. pontjában meghatározott 

kiegészítésekkel tárgyalásra alkalmasnak tartja; 

 

2. felkéri a Polgármestert, hogy a Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok Többcélú 

Kistérségi Társulásának Társulási Tanácsát a Képviselő-testület véleményéről 

tájékoztassa és a Társulási Megállapodást a javaslatokkal egységes szerkezetbe foglalva 

terjessze be a Képviselő- testület 2007. áprilisi ülésére. 

 

Határidő:  

1. pont: azonnal 

2. pont: 2007. áprilisi testületi ülés  

Felelős: Polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátja  a 2. számú határozati javaslatot, mely a 

Polgármester   helyettesítésének rendjét tartalmazza.    

 

 

Szavazás eredménye 

 

 

#: 2113   Száma: 2007.03.13/22/0/ 

Ideje: 2007.márc..13 15:51 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 11 84.62 61.11 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 2 15.38 11.11 

Szavazott 13 100.00 72.22 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 5   27.78 

Összesen 18   100.00 
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Megjegyzés: 

 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt KVEUB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Benkovits György Tart. - 

Magyar Judit PEB elnök Tart. - 

Gulyás József Távol - 

Hajdu Gábor Távol - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

Simonyi György Távol - 

 

 

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

   

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

70/2007. (III. 13.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a települési önkormányzatok 

többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CXVII. Törvény 5.§ (2) bekezdése alapján 

a Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulásának Társulási 

Tanácsában (a továbbiakban: Társulási Tanács) a Polgármester helyettesítésének rendjét 

az alábbiak szerint határozza meg: 

 

1. a Társulási Tanácsban a Polgármester helyettesítésére teljes jogkörrel az 

Alpolgármester, a Jegyző, vagy az Aljegyző jogosult; 

2. felkéri a Polgármestert, hogy a Képviselő- testület döntéséről a Társulási Tanácsot 

tájékoztassa.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős:     Polgármester 

 

 

 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:  ügyrendi javaslata, hogy az eredetileg 30. számmal   jelzett  

napirendi pont tárgyalása következzen. Az előterjesztés tárgyalása   alatt    kéri    dr. Vámos 
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Attila     részvételét.                                                                             

Szavazásra bocsátja  az ügyrendi javaslatot.   

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2114   Száma: 2007.03.13/23/0/ 

Ideje: 2007.márc..13 15:52 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 12 100.00 66.67 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 12 100.00 66.67 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 6   33.33 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Benkovits György Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt KVEUB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Dicső Zoltán Távol - 

Gulyás József Távol - 

Hajdu Gábor Távol - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

Simonyi György Távol - 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képviselő-testület az ügyrendi javaslatot támogatta.    
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    23. Előterjesztés Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó 

Társulás megszűntetéséről, az intézmény fenntartói jogainak a Dunakanyari és 

Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása (DPÖTKT) részére 

történő átadásáról 

             Előadó:  dr. Dietz Ferenc polgármester         

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: részletezi az előterjesztést.  

 

Zakar Ágnes képviselő: a normatíva növekedése-szolgáltatás bővítése összefüggést   

vizsgálva  tesz fel kérdést, melyre dr. Dietz Ferenc polgármester  és Bodnár Judit  

intézményvezető válaszol.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság és a Költségvetési, 

Vagyongazdálkodási és EU Bizottság  módosítást javasolt a határozati javaslatban, kérdezi 

intézményvezető asszonyt, megoldhatónak  tartja-e  annak kivitelezését?  

 

Bodnár Judit  intézményvezető:  semmiképpen, mivel a GESZ  vezetője jelenleg külföldön 

tartózkodik,   nélküle gazdasági kérdésben nem kíván dönteni.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:  egyetért intézmény vezető asszonnyal, de  a bizottsági 

javaslatokról   szükséges szavaznia a Képviselő-testületnek, ezért szavazásra bocsátja  azt.  

Jelzi, az előbbi indokra való tekintettel  nem támogatja annak elfogadását.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2115   Száma: 2007.03.13/23/0/ 

Ideje: 2007.márc..13 15:57 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elutasítva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 5 41.67 27.78 

Nem 1 8.33 5.56 

Tartózkodik 6 50.00 33.33 

Szavazott 12 100.00 66.67 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 6   33.33 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Trenka István Nem - 

Benkovits György Tart. - 
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Dicső Zoltán Tart. - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Tart. - 

Hajdu Gábor Tart. - 

Kun Csaba alpolgármester Tart. - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Tart. - 

Fülöp Zsolt KVEUB elnök Távol - 

Gulyás József Távol - 

Kiss Károly Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

Simonyi György Távol - 

 

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

Szavazásra bocsátja  a határozati javaslatot.   

 

 

 Szavazás eredménye 

 

#: 2116   Száma: 2007.03.13/23/0/ 

Ideje: 2007.márc..13 15:59 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 100.00 72.22 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 13 100.00 72.22 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 5   27.78 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

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 - 

Tolonics Gyula Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Gulyás József Távol - 

Kiss Károly Távol - 
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dr. Pázmány Annamária Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

Simonyi György Távol - 

 

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

 

                                                               

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

71/2007. (III.13.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete:  

1. hozzájárul a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás 

megszűntetéséhez, amennyiben az intézmény fenntartói hatáskört a Dunakanyari és 

Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása átveszi, ebben az esetben a 

szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 64. §-ában 

meghatározott családsegítési feladatok és a 37/D. § szerinti beilleszkedési program, 

valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 

törvény 39-40. §-ban meghatározott gyermekjóléti szolgáltatási és gyermekjóléti 

szolgálati feladatok ellátásával a Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok Többcélú 

Kistérségi Társulását bízza meg Szentendre település vonatkozásában  

2. elfogadja a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat székhelyéül szolgáló 2000 

Szentendre, Szentlászlói út 89. szám alatti ingatlanra vonatkozó használati szerződést 

a határozat melléklete szerinti tartalommal és felkéri a Polgármestert a szerződés 

megkötésére, amennyiben az 1. pontban meghatározott feltétel megvalósul  

3. felkéri a Polgármestert a fenti döntésnek megfelelően a költségvetési rendelet 

módosításának előkészítésére és előterjesztésére, amennyiben az 1. pontban 

meghatározott feltétel megvalósul  

4. felkéri a Polgármestert a döntés végrehajtásához szükséges egyeztetések 

lefolytatására, nyilatkozatok megtételére.  

 

Felelős: Polgármester 

Határidő:     1. és 2. pont: azonnal 

3. pont : a Képviselő-testület 2007. áprilisi ülése 

 

 

 

 

 

24.  Előterjesztés a Szentendrei  Közművelődési Kulturális és Városmarketing Kht.-

vel (a továbbiakban: Kht.)  kötendő feladat-ellátási szerződésről és a 

közművelődésről szóló rendelet elfogadásáról 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester  

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ismerteti az előterjesztéshez kapcsolódó fontosabb 

tudnivalókat. A blokk négy részből áll.   

1.  A  Közművelődési rendelet,  melynek  tárgyalása  a  2. fordulójához érkezett.  

2.  A   Kht.-val kötendő Feladat-ellátási Szerződés 
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3.  Üzleti terv módosítása 

4.  Premizálás 

 

 

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

felsorolt  módosító indítványai  beépültek-e az előterjesztésbe?       

 -   A közművelődésről szóló rendelet-tervezet 4. § (1) bekezdés e) pontja egészüljön ki: 

a gyermekek és fiatalok művészeti, közművelődési és közösségi életét, kiemelt 

figyelmet fordítva a szentendrei ifjúság kulturális tevékenységére; 

- szintén a rendelet 4. § (1) bekezdés j) pontja egészüljön ki: a szabadidő kulturált, 

egészséges, művelődési és tömegsport célú eltöltését, 

- A Közművelődési Megállapodás 1. pontja egészüljön ki a Szentendre és Vidéke 

Szerkesztősége, Duna-korzó 18. sz. alatti ingatlan felsorolásával, 

- A Közművelődési Megállapodás 1. sz. mellékletének 2.1 Szentendrei Teátrumra 

vonatkozó részében a legalább 15 előadást játszik helyett legalább 20 előadást játszik 

szerepeljen. 

- A Közművelődési Megállapodás 1. sz. mellékletének 4. pontjának címe: állami, 

nemzeti és városi ünnepek megrendezése legyen. A KOKB a listát 2007. április 30-

ig állítja össze. 

- A Közművelődés Megállapodás 1. sz. melléklet egészüljön ki egy új 8. ponttal: "A 

feladatellátó közreműködik és koordinációs szerepet vállal minden olyan 

kulturális, közművelődési és civil szervezettel, amely a város kulturális életéért 

tevékenykedni óhajt, ennek érdekében éves, városi kulturális rendezvénynaptárt 

készít 

- A  határozati javaslat 2. pontja egészüljön ki: a júniusi testületi ülésre készüljön el a 

részletes üzleti terv 

- A prémiumfeladatok felsorolása egészüljön ki egy 24. ponttal: együttműködés a 

város más közművelődési intézményeivel (Skanzen, Zeneiskola, PMMI, Pest 

megyei Könyvtár) 

- A  határozati javaslat egészüljön ki egy új 5. ponttal: az ingatlanok állapotának 

műszaki felmérése készüljön el 2007. december 31-ig. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:  a módosító javaslatokat befogadja, a határozati javaslat 2. 

pontjára  vonatkozó módosítások kivételével.  Kéri dr. Kirchhof Attila  jogi és  minőségügyi 

referenst, hogy   pontosítsa azt.     

 

dr. Kirchhof Attila  jogi és minőségügyi referens: a határozati javaslat  2. pontja  a 

következőképp módosul:   

2. A Képviselő-testület  felkéri az Ügyvezetőt, hogy a Szentendrei  Közművelődési, 

Kulturális és Városmarketing Kht. 49/2007. (II.13.) Kt. számú határozattal elfogadott - az 

Önkormányzat 2007. évi elfogadott költségvetése szerint átdolgozott – 2007. évi 

módosított üzleti tervét a Képviselő-testület 2007. júniusi testületi ülésére készítse el; 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: egyelőre csak a határozati javaslat  2. pontjának  módosítása  

kerül  megfogalmazásra, a  prémium feladatokra vonatkozó javaslatra a  későbbiekben kerül 

sor.  

 

Zakar Ágnes képviselő: kérdezi  a Polgármestertől, hogy  a határozati javaslatban szerepel-e 

a    Közművelődési rendelet megalkotása?  
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dr. Dietz Ferenc polgármester: tájékoztatja Képviselő Asszonyt,  rendelet-alkotás nem 

szerepel a határozati javaslatban, arról minden esetben külön dönt a Képviselő-testület.  

  

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

Képviselő-testület ülése előtt tárgyalt  az előterjesztésről. A  prémiumfeltételek kapcsán 

született módosító  határozat  a következő: 

- a  prémiumfeltételek az üzleti tervvel együtt  kerüljenek  elfogadásra. (júniusban) 

A következőben  a bizottság egy tagja által tett észrevételeket tolmácsolja,  melyet csak 

részben tudtak megtárgyalni, mert időközben elkezdődött a testületi ülés.  Ezt figyelembe 

véve interpretálja az elhangzott javaslatokat.  Elnézést kér, amennyiben nem egyértelmű a 

javaslat, de számára  is előfordul olvashatatlan rész a szövegben.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kérdezi   a Képviselő  Úrtól, hogy ő maga is fontosnak érzi 

az észrevételek? Amennyiben sajátjának érzi a javaslatokat, abban az esetben  terjessze elő.   

 

Fülöp Zsolt képviselő: a rendelet 4. § (3) bekezdésére  vonatkozik: a  Városi Közművelődési 

Tanács (a továbbiakban: VKT) eseti tagjai minden esetben kapjanak meghívást a VKT 

üléseire.  A rendelet-tervezetben a "kaphatnak"  kifejezés szerepel.  Bizottsági elnökként  

egyetért a gondolattal,  érdemes megfontolni a felvetést és eleinte kapjanak általános 

meghívást.    

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:  kérdezi képviselő úrtól, hogy ez konkrét módosítás, vagy 

javaslat?   

 

Fülöp Zsolt képviselő:  javaslat, mely szerint a meghívást kaphatnak kifejezés helyett  az 

"esetenként meghívást kapnak"  szerepeljen.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:   egyetért az elhangzottakkal.   

   

Fülöp Zsolt képviselő:  a  továbbiakban a 9. §-ban  szereplő finanszírozás  mértékét érinti  a 

javaslat. Véleménye szerint  a tervezésnél fontos lenne  a költségvetésben  %-osan 

meghatározni a támogatás mértékét, mert akkor nagyságrendileg lehet tervezni.  Az 

intézményvezetőnek  előre kell megterveznie a  programokat,   de  a februári költségvetés  

elfogadásakor még nem tudni előre  az éves  tervet.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: az intézményvezető  a korábbi  "bázissal"  tud számolni.  

Előre nehéz meghatározni a szükséges összeget, a % arányát.   

 

Fülöp Zsolt képviselő: a választ elfogadja, ebben az esetben bázisalapon  történik a 

számolás. 

További észrevétel  a rendelet 13.§ b) pontjára vonatkozik:  "Társadalmi szervezet esetén 

azzal a szervezettel lehet megállapodást kötni, amely: Szentendre Város területére 

érvényes bírósági bejegyzéssel rendelkezik, köztartozása nincs." 

A bizottság javaslata szerint ne legyen megkötés, hogy kivel köt megállapodási szerződést az 

intézményvezető. Ne legyen kizáró ok,   bízzák  az  intézményvezetőre  a döntést.   

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: befogadja a javaslatot.  

 



 92 

Fülöp Zsolt képviselő:   ugyancsak a rendelet 13.§-ra  vonatkozó észrevétel:   

a c)  pontban szerepel, hogy "egyéni vállalkozóval csak akkor lehet közművelődési 

megállapodást kötni, ha felsőfokú  közművelődési végzettséggel és öt éves szakmai 

gyakorlattal rendelkezik, és nincsenek köztartozásai."    A javaslat szerint nem szükséges 

szerepeltetni a felsőfokú megkötést. A bizottság javaslata szerint ez  a kitétel se legyen 

megkötés,   ne legyen kizáró ok a felsőfokú végzettség hiánya, a közművelődési 

végzettséggel  elegendő, illetve az ebben való döntést is bízzák  az  intézményvezetőre.   

Végül az utolsó észrevétel: a  Közművelődési Megállapodás 7. pontjában, a Feladatellátó 

című fejezet 2.a)  pontjára vonatkozik:  

a) kötelezettséget vállal arra, hogy jelen megállapodásban meghatározott feladatokat – 

legalább jelen megállapodás hatályba lépése előtti színvonalon – ellátja; 

A színvonal egy szubjektív jelző, el kell dönteni, hogy maradjon e.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:   elfogadja a javaslatot, kerüljön ki a "színvonalon" jelző.  

A megnevezésben mindenhova bekerül a Szentendrei megnevezés.     

 

dr. Dragon Pál képviselő:  a Jogi-, Igazgatási és Ügyrendi Bizottság  észrevételei közé 

tartozik az üzleti terv  elkészítésének júniusi határideje, melyet a Kulturális, Oktatási és 

Kisebbségi Bizottság  is javasolt, és befogadásra került.  

Továbbá javasolja a bizottság,  hogy a VKT állandó tagjai közül a szentendrei civil 

szervezet által delegált személyt a meghirdetés után sorsolással válassza ki; 

Valamint javaslatként hangzott el,  hogy a Közművelődési megállapodás 2008. december 

31-ig szóljon. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: mindkét  javaslatot  befogadja. 

 

Hajdu Gábor képviselő:   kérdezi, hogy  az i) pontban  befogadott  tömegsport feladatok 

megoldására vonatkozó javaslat pontosan mit fed?  Mit jelent a közművelődési rendeletben?  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri  Zakar Ágnest, a Kulturális, Oktatási és Kisebbségi 

Bizottság elnökét, hogy mint javaslattevő adja meg a választ.    

 

Zakar Ágnes képviselő: dr.   Török Turul bizottsági társa tette a javaslatot,  melyet  ő maga 

is támogat. A javaslat lényege, hogy  a közművelődési feladatok között a szabadidő  

egészséges  célú eltöltése mellett a  tömegsport jellegű  feladatok is szerepeljenek. Felhívja  a 

figyelmet arra,  hogy anno volt egy olyan pont, amikor azt mondták, hogy aki a tömegsportot 

szervezi, eleve  a Kht.-ban kap helyet.  Ister- napok, és ehhez  hasonló  program keretében  

megszervezhető pl. egy  futás.    

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:  a tömegsport nem tartozik konkrétan az Önkormányzat 

feladatkörébe.   Azáltal, hogy beemelik, hogyan lesz közművelődési feladat, továbbá ez azt is 

jelenti, hogy akkor  annak költségeit is vállalni kell.  A tömegsportra vonatkozó részről 

szavazni szükséges.   

 

Kun Csaba alpolgármester:   a bizottsági ülésen jelen volt, ott is elmondta az érveit, melyet 

megismétel.  Tudvalevő, hogy az elkövetkezendő hónapok tervei közt szerepel a sportrendelet 

megalkotása. Sportkoncepcióval már rendelkeznek,  abban kell foglalkozni a tömegsport  

kérdésével.  Annak nincs akadálya, hogy  tömegsport jelleggel  feladatot  adjanak a Kht.-nak. 
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Trenka István képviselő: a prémiumfeladatokat felsoroló  pontok  közül javasolja kivenni a 

23-ast:   

"kulturális, közművelődési tárgyalások során szakértőként történő közreműködés;                                                                                                

határidő: 2007. december 31.      

a 21-23. pontok végrehajtásáért az éves prémium 10%-a adható; 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a javaslattal nem ért egyet, véleménye szerint adódhat olyan 

helyzet, amikor szükséges, hogy a  Kht. ügyvezetője  szakértőként legyen jelen.  

  

Trenka István képviselő: ebben az esetben pontosításra van szükség.   

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: júniusban visszakerül a testület elé,  akkor  pontosítani kell a 

megfogalmazást.   

 

Horváth Győző képviselő: a sportreferensnek eddig is feladata volt  a tömeg-és a 

szabadidősport  szervezése.  

 

Magyar Judit képviselő:  a bizottsági ülésen a  prémiumfeladatok  vitája során elhangzott, 

hogy  a felsorolt feladatok nem mindegyike tartozik a prémiumfeladatok közé.   

Módosító indítványa: a júniusi testületi ülésig kerüljenek csoportosításra  a prémiumfeladatok.   

Azokra a feladatokra kell koncentrálni, ami miatt a Kht. létre lett hozva, továbbá törekedni 

kell az önkormányzati támogatás  csökkentésére.  Amennyiben most konkrétan megszabják, 

hogy az Önkormányzat   költségvetéséből  mekkora összeget szánnak a   közművelődés 

támogatására, abban az esetben   nem érzi  biztosítottnak a  bevétel növelésére való törekvést.   

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:  javasolja, hogy  a júniusi ülésig  mindhárom bizottság 

tárgyaljon az ügyben.  

Felhívja a figyelmet, hogy a júniusban történő  elfogadás  esetén is januárra visszamenő 

hatállyal szól a döntés, ugyanis az üzleti terv  az egész 2007-es évre szólóan kerül 

elfogadásra.  

 

Benkovits György  képviselő: egy gazdasági szervezetnél, amely nem  nyereségorientált, és 

már nem is tartozik az Önkormányzat intézményei közé,    azokat a feladatokat szükséges 

premizálni, amelyek  a célt szolgálják.  Kulturális tevékenységet kérjenek számon,   és vegyék 

figyelembe, hogy ha a listában szereplő feltételeket számon kérik, lehet, hogy takarékos lesz a  

működés, viszont  kultúra sem lesz.   

Azzal egyetért, hogy  ki kell dolgozni a marketinget, új  együttműködési szerződés  

szükséges,   a színvonalat biztosítani kell,  stb.     

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:  egyetért Benkovits György  képviselővel.  Az kitűnik az  

elhangzottakból, hogy a Kulturális, Oktatási és Kisebbségi Bizottságnak szükséges lesz 

átdolgoznia a  változtatásra váró részeket,  valamint  a két pénzügyi bizottságnak is  meg kell 

határoznia a konkrét százalékokat.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: kérdése, hogy mikor lesz újból működőképes a bizottság?  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:  a két bizottsági tag e hónap végével mondott  le a 

tagságáról,   azt követően kerül sor az SZMSZ módosítására és  az új bizottsági tagok 

megválasztására.     
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Magyar Judit képviselő:   jelzi, hogy a bizottság ülésén szakmailag nem, csak pénzügyileg  

tud hozzászólni a kérdésekhez.  

Polgármester Úr javaslatával egyetért - a két bizottság dolgozzon össze. A 

prémiumfeladatokat nem egyenként  kell  súlyozni, hanem egy összegben  illetve % számban 

megjelölve.   

 

Fülöp Zsolt képviselő:  kéri, hogy a kidolgozás során  nagyságrendileg  kerüljön 

meghatározásra az összeg,   mely szempont lehet a súlyozásnál.   

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: az elmúlt ülésen meghatározásra  került az alapfizetés, 

ennek függvényében a  jutalmazás maximális mértéke. Ezen kereten belül lehet  meghatározni 

a feladatokat, illetve azt, hogy az egyes kérdéseket milyen  % illesse.  

 

dr. Kirchhof Attila  jogi és  minőségügyi referens:    néhány pontosítást tesz:  

- a rendelet 1.§  (3) bekezdésében  véletlenül kétszer szerepel a kisebbségekre vonatkozó rész. 

- a  Kht. pontos neve: Szentendrei Közművelődési, Kulturális és Városmarketing Kht. 

- a 16. §-ban szerepel a  rendelet hatályba lépésének ideje, mely 2007. április 1-je.   

- a  4.§  (2) bekezdésében szereplő dátum:  március  15-e, mely  változni fog.  

- az 1. számú mellékletben néhány TEAOR szám változik az Alapító Okiratban elfogadotthoz 

képest.  

- az  1. számú melléklet III. pontjában a "díjkötelesen igénybe vehető szolgáltatásai" illetve a 

"térítésmentesen igénybe vehető szolgáltatásai" részről a Kht ügyvezetője   tud nyilatkozni.  

- a Közművelődési Megállapodás 1. pontja kiegészül a Szentendre és Vidéke  Szerkesztősége 

címével.  

-  a 4. pontban az időarányos támogatási rész: 80.870 000 Ft.  Ezt az adatot a  Közgazdasági 

és Vagyon  Iroda tájékoztatása alapján  adja. 

-  a  24. oldal 3. pontjában szereplő kipontozott részhez  szükséges a pontos összeg 

meghatározása.  

"A feladatellátó vállalja a közművelődési feladatok ellátásához szükséges kis értékű eszközök 

(100.000 Ft könyvszerinti értékig)  pótlását. A 100.000 Ft könyv szerinti értéket meghaladó 

értékű eszközök karbantartását és pótlását a Feladatellátó ………………….. Ft értékhatárig 

saját forrásaiból biztosítja." 

- az ingatlan használati szerződésben szerepelő ingatlanokat külön szükséges  részletezni, 

mivel több  ingatlan kerül a Kht. használatába. Ennek értelmében minden ingatlan 

használathoz  szükséges  használatba vételi szerződést kötni.     

- a 9. pontban szereplő  hozzájárulást a Polgármester adhatja meg.  "Feladatellátó a 

használatba kapott vagyont csak a jelen szerződésben meghatározott célra használhatja. Az 

ingatlant nem terhelheti meg, gazdasági társaságban apportként nem szerepeltetheti, harmadik 

személy használatába még ideiglenesen is csak Önkormányzat írásos hozzájárulásával 

adhatja." 

- a 15. pontban:  "Felek az ingatlan használatának ellenértékeként abban állapodnak meg, 

hogy …" Szükséges megállapítani  a  kipontozott részbe  beírandó szöveget.    

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri Irodavezető Asszonyt, hogy tegyen javaslatot az  

összegszerűségre, elsőként a 24. dalon a 3. pontra vonatkozóan, majd  a 25. oldalon az 

ingatlanhasználati  szerződés 15. pontjára.  

Ezt követően kéri  Ügyvezető Igazgató Urat, hogy  jelölje meg az 1. számú mellékletben 

szereplő díjkötelesen és a térítés  mentesen  használt    ingatlanokat.   
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Puhl Márta irodavezető:   javasolja, hogy ez az adat később kerüljön megállapításra.  

 

dr. Kirchhof Attila  jogi és minőségügyi referens:     a 26. oldal 15. pontra vonatkozó 

javaslat:  amennyiben a Dunakorzó 18. szám alatt bérel irodát a Kht.  abban az esetben  a 

szokásos bérleti díj kerüljön megállapításra.  

A többi esetben térítésmentesen történjen a bérlet.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:  egyetért a  javaslattal.   

 

Kriaszter Attila  a Közművelődési Kht. ügyvezetője: a díjkötelesen igénybevehető 

szolgáltatások közül a  felsorolt  szolgáltatások korábban már működtek az elődintézménynél.   

Ez egyfelől a helységbérlet. Itt  egyenként  szükséges részletezni  az egyes önkormányzati 

tulajdonú épületeket. 

Ezek:  

1. Dunaparti Művelődési Ház és a Barlang  

2000 Szentendre, Dunakorzó 11/a. 

2. MűvészetMalom 

2000 Szentendre, Bogdányi u. 32. 

3. Püspökmajori Klubkönyvtár 

2000 Szentendre, Hamvas B. u. 6. 

Érkezett már jelzés például esetleges  terem-bérlésre a MűvészetMalom esetében, ami 

bevételt jelentene a Kht.-nak.  Kiegészítő tevékenységként a fotózás is  bekerülhet az üzleti 

tevékenységek közé. A klubkönyvtárban jelenleg is működik az Internet szolgáltatás,   melyet   

a tervek szerint a Dunaparti Művelődési Házban is be kívánnak vezetni a könyvkölcsönzéssel 

együtt.  

A Szentendre és Vidéke  esetében meg kell említeni a hirdetések és a PR cikkek 

megjelentetésének lehetőségét.  

Ide tartozik még a sokszorosítás, fénymásolás is.  

Térítésmentesen igénybevehető szolgáltatások közül megemlíti  az  ingyenes újságolvasás  

lehetőségét, melyet  a Dunaparti Művelődési Házban is be kíván vezetni  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:  felkéri az ügyvezetőt, nyilatkozzon  még a   24. oldal 3. 

pontjában  szereplő feltételekről.    

" A feladatellátó vállalja a közművelődési feladatok ellátásához szükséges kis értékű 

eszközök (100.000 Ft könyvszerinti értékig)  pótlását. A 100.000 Ft könyv szerinti értéket 

meghaladó értékű eszközök karbantartását és pótlását a Feladatellátó ………………….. Ft 

értékhatárig saját forrásaiból biztosítja." 

 

Kriaszter Attila  a Közművelődési Kht. ügyvezetője: a reggel tartott bizottsági ülésen 

félreérthető  módosító indítvány  hangzott el, mert ez a pont egyszerre határozza  meg 

100.000 Ft-ig  a könyvszerinti értékig szóló  pótlást, míg   a második mondatban  a 100.000 Ft  

fölötti érték szerepel.  Mindkettőnél  a feladatellátó szerepel.  Véleménye szerint ez az 

Önkormányzatra vonatkozik.   

 

dr. Kirchhof Attila  jogi és minőségügyi referens:  a 3. pontban arról van szó, hogy a   

100.000 Ft könyvszerinti érték alatti úgynevezett  kisértékű   tárgyi    eszközök pótlásáról a 

feladatellátó gondoskodik,  míg az azt meghaladó  eszközök esetében a feladatellátó, tehát a 

Kht. mekkora értékhatárig biztosítja  saját  forrásaiból ezen eszközök karbantartását, illetve 

pótlását.   
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Kriaszter Attila  a Közművelődési Kht. ügyvezetője: ebben az  esetben  érthető a  válasz.  

Javaslatot 50.000 Ft felső értékben tesz.   

 

Kun Csaba alpolgármester:  véleménye szerint   a karbantartást értékhatár nélkül szükséges  

megjelölni,  mert az a működtető feladata, míg az esetleges  pótlás  esetén van  feladata  a  

tulajdonosnak.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester.: kérdezi Ügyvezető  Igazgató Úrtól, hogy elfogadja-e a 

választ?   

 

Kriaszter Attila  a Közművelődési Kht. ügyvezetője:   amennyiben ezt a döntést hozza  a 

testület, abban az esetben elfogadja, az idő pedig majd eldönti, hogy reális-e a döntés.  Az új 

Kht. költségvetése meghatározott, a   megvalósítás  után fog  kiderülni, hogy a pénz fogytán 

kell-e    csődöt  jelenteni, vagy sem.  

Megjegyzi, amennyiben bérleti díjat kell fizetni a P' Art házban való ingatlanhasználatért, 

előfordulhat,  hogy  más telephelyet választanak.  

A város által támogatott, de  magán alapítványként működő mozi  térítésmentesen veszi 

igénybe a  helyiséget.  A törekvéssel egyetért, de méltánytalannak tartaná, ha  az 

Önkormányzat a saját intézményében  bérleti díjat kérne  a Kht.-től.  

Ebben az esetben nem kívánnak élni a lehetőséggel.    

 

Kun Csaba alpolgármester:  a tévedések elkerülése végett  ismétli, olyat nem kérnek a Kht.-

tól, amit az  elődintézmény  ne látott volna el.  

Hamarosan elkészül az üzleti terv,  melyet a Képviselő-testület is meg tud tárgyalni. Akkor 

nem fordulhat elő olyan helyzet, ami miatt csődöt kellene jelenteni.   

A  bérleti díjat illetően: ha  máshol kíván  helyiséget bérelni  a Kht. ahhoz  a testület 

hozzájárulás  is  szükséges.  

 

Kriaszter Attila  a Közművelődési Kht. ügyvezetője: az ingatlankérdést azzal a 

megállapítással kívánja lezárni, hogy   részéről egyértelmű az álláspont.  Részletesen ismeri a 

költségvetési határaikat, amennyiben  az Önkormányzat nem tudja térítésmentesen a 

rendelkezésükre bocsátani a szóba forgó ingatlant, akkor  nem kívánnak beköltözni a 

Dunaparti Művelődési Házba.  

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ebben az esetben  erre a pontra vonatkozóan két javaslat áll. 

Ezekről szavazni szükséges.  Kérdezi Ügyvezető Urat, hogy a többi  kérdésre, észrevételre 

kíván-e reagálni.  

 

Kriaszter Attila  a Közművelődési Kht. ügyvezetője: érdemes figyelni a következőkre: 

Szentendre  Város kultúrára fordított   költségvetési forrása ma Magyarországon a hasonló   

létszámú és adottságú városokhoz képest az egyik legkevesebb.   

Nagy tisztelettel kéri a jelenlévőket, hogy a gondolatkört tegyék helyre:  azért kellett Kht.-t 

létrehozni, hogy az új konstrukcióban  elsősorban színvonalasabb kultúrális programot legyen 

képes  alkotni.  Elvárás a Kht.-tól, hogy ezt a színvonalasabb kultúrális programot, a  

presztízsnövekedést, amit  Szentendre életében jelent,   első körben  azonos összegből  legyen 

képes előállítani, tehát ne kerüljön többe a városnak, mint eddig.     

Amikor a  Képviselő-testület felelős döntést hoz, azt azzal az elkötelezettséggel tegye,  hogy a 

kultúrát nem finanszírozni kell, hanem  abba befektetni kell.  

Ha másképp gondolkodnak,  és a finanszírozó pozícióból ki akarnak  lépni,  akkor nem  
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teljesítik alapvető feladatukat. Menedzser szemlélettel  próbál befektetni olyan területbe, ahol 

néhány éves távlatot tekintve  plusz pénz keletkezik, melyet  már vissza lehet forgatni más 

programokra, vagy azt lehet mondani, hogy  a 2. vagy 3. évben kevesebb költségvetési forrás 

is elegendő.  Ezt  a működés  1. vagy a 2,. évében elvárni  a Kht.-tól,  lehetetlenség.  

Ha menetközben folyamatosan oda   lyukadnak ki, hogy a város primerérdeke a minél 

kevesebb   mértékű  finanszírozás,  akkor  nem tud  megfelelő szinten működni  a Kht.  Ebben 

pedig ő maga nem partner, mert  nem ez a cél.  

Ehhez tartozik  a műszaki  állapotfelméréssel kapcsolatos észrevétele is.  Azért tartotta 

fontosnak  azt az álláspontját, hogy a közművelődési szerződés mellékleteként a fenntartó 

vállaljon kötelezettséget arra, hogy a használatba adott ingatlanokat alapos műszaki 

tartalommal  vizsgáltassa meg.   Nem csak a baleset-megelőzés érdekében mondja ezt, de a 

jogszerű működés  feltételei is hiányoznak.   

Jelen pillanatban a  MűvészetMalom  hatósági engedély nélkül működik, a Tourinform 

Irodában 18 éve nem volt  tisztasági festés, valamit a  Vendégforgalmi Iroda 2 éve aládúcolva  

üzemel. A Dunaparti Művelődési Ház  tetejéről nagy adag cserepet sodort le a szél,  mely 

összetörte egy autó szélvédőjét és egy hirdetőtáblát. A Közművelődéi Megállapodás hosszú 

évekre szól. Abban kötelezettségeket, feladatokat  a Kht. felé akkor lehet tenni, ha az 

Önkormányzat is megteremti a maga oldaláról   a  szüksége feltételeket.  Tiszta helyzetet kell 

teremteni.  Ezért ragaszkodik ahhoz, hogy mellékletként a műszaki tartalom  felmérés 

elkészüljön. Ezután  lesz tisztán látható, hogy a felújítási-korszerűsítési  munkákban mit tud 

felvállalni a Kht.   

 

  

dr. Dietz Ferenc polgármester:  a felméréssel egyetért, de csak  szigorúan felmérés szinten 

kerüljön be.  Az Önkormányzat  anyagi  helyzetével, az intézmények állapotával  Ügyvezető 

Igazgató Úr is tisztában van és volt, már akkor is,  amikor a pályázatát beadta.   

 

 

Kriaszter Attila  a Közművelődési Kht. ügyvezetője:  amikor az Önkormányzat nehéz  

helyzetben van,  tudnia kell dönteni arról, hogy melyek a nehéz helyzetek, hol talál "kitörési 

pontot" és hol tud  elvonásokat alkalmazni.  Ma Szentendrén a kultúra olyan terület, mely 

alkalmas arra, hogy a város gazdálkodását segítse és a jövőben akár társfinanszírozóként  is 

megjelenhet az Önkormányzat költségvetésében.   Ez viszont csak akkor működik, ha  a 

befektetést már az induláskor,   a nulladik évben felvállalja az Önkormányzat. 

 

 

Magyar Judit képviselő  távozik az ülésteremből, a jelenlévő  képviselők 

száma: 13 fő.   
 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: az Önkormányzat számára az  Ötv.  szigorúan meghatározza 

a kötelező feladatok sorát.   

 

  

Kriaszter Attila  a Közművelődési Kht. ügyvezetője:   tudomásul veszi azt a tényt, hogy  az 

Önkormányzat nem tud minden feladatot, évtizedek óta elmaradt fejlesztést  egyszerre 

megoldani és  egy éven belül bepótolni.   De  azt is  tudomásul kell venni, hogy ebben a 

helyzetben viszont a KHt.-nak sem szabad olyan   felelősséget felvállalnia, amely ennek 

következménye.   

Amennyiben a testület mégis úgy dönt, hogy  a P'Art Ház esetleges ingatlan-használatáért  a 
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Kht.-nak bérleti díjat kell fizetnie,  abban az esetben az összeget  átcsoportosítással 

máshonnan kell elvennie.   A megállapítás vonatkozik a Dunaparti Művelődési Ház műszaki 

állapotára is,  mert  bizonyos esetekben  előfordulhat, hogy a tervezett plusz feladatokat 

technikai okok miatt nem tudják megvalósítani.  

Végezetül: a  sport-szabadidős program  is megjelenik bizonyos mértékig,  ugyanakkor  el 

kell dönteni, melyek azok a feladatok, melyeket a Kht. intéz, és melyek tartoznak majd az új   

közoktatási és Sport és Ifjúsági Munkacsoport referens hatáskörébe.  A Közművelődési 

Megállapodás részét kell képezze a  pontos meghatározás.  

 

Tolonics Gyula képviselő:  javasolja, hogy az ilyen jellegű  további megbeszélést bizottsági 

ülésen folytassák.  Jelen  pillanatban kéri a vita lezárást.  

További ügyrendi javaslata, hogy  szavazás előtt tartsanak rövid szünetet.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:   szavazásra bocsátja  az  1. számú ügyrendi javaslatot a vita 

lezárásáról.   

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2117   Száma: 2007.03.13/24/0/ 

Ideje: 2007.márc..13 17:02 

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 11 84.62 61.10 

Nem 1 7.69 5.56 

Tartózkodik 1 7.69 5.56 

Szavazott 13 100.00 72.22 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 5   27.78 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt KVEUB elnök Nem - 

Benkovits György Tart. - 

Gulyás József Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 
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dr. Pázmány Annamária Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

Simonyi György Távol - 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:  a Képviselő-testület a javaslattal egyetért.  

Szavazásra bocsátja  a 2. számú ügyrendi javaslatot a szünet elrendeléséről.   

  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2118   Száma: 2007.03.13/24/0/ 

Ideje: 2007.márc..13 17:03 

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 7 53.85 38.88 

Nem 5 38.46 27.78 

Tartózkodik 1 7.69 5.56 

Szavazott 13 100.00 72.22 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 5   27.78 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Benkovits György Igen - 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt KVEUB elnök Nem - 

Hajdu Gábor Nem - 

Horváth Győző SzEB elnök Nem - 

Kun Csaba alpolgármester Nem - 

Trenka István Nem - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Tart. - 

Gulyás József Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

Simonyi György Távol - 

 

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

Képviselő-testület rövid     szünetet tart.  
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A Képviselő-testület   17.02-17.16 szünetet tart.  

 
dr. Dietz Ferenc polgármester: a szünet után megnyitja  a Képviselő-testület 

ülését, a jelenlévő képviselő száma: 13 fő.   

Összefoglalja az elhangzott módosító indítványokat, melyekről szavazni szükséges:  

-   a tömegsportra vonatkozó javaslat Hajdú Gábor képviselő javaslata,  

- az értékhatár nélkül….  

 

Tolonics Gyula képviselő:   javaslat a bérleti díj megállapításra vonatkozóan: költségtérítés 

fejében  bérleti díj  mentességgel használhassák a helyiséget.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: az elhangzott javaslat lesz a 3. számú módosító indítvány. 

Dr. Kirchhof Attila    jogi és  egészségügyi referens jelzi, hogy  szerepel a 13. pontban.   

 

Fülöp Zsolt képviselő: felhívja a figyelmet  az Ász   kimutatást kér a  díjmentesen használt 

helyiségek  számáról.  

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: egyetért a kimutatás szükségességével.  

Szavazásra bocsátja  a javaslatot, mely szerint a  tömegsport  kerüljön ki a felsorolásból. 

(Emlékeztetőül: a Kulturális, Oktatási és Kisebbségi Bizottság  javaslatában kérte, hogy 

szerepeljen a felsorolásban, míg  Hajdu Gábor képviselő  nem értett egyet ezzel.)  

Támogatja  Képviselő Úr  javaslatát.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2119   Száma: 2007.03.13/24/0/ 

Ideje: 2007.márc..13 17:18 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 12 92.31 66.66 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 1 7.69 5.56 

Szavazott 13 100.00 72.22 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 5   27.78 

Összesen 18   100.00 

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 - 
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Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Simonyi György Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Trenka István Igen - 

Benkovits György Tart. - 

Gulyás József Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Távol - 

 

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

Szavazásra bocsátja  Kun Csaba alpolgármester  3. pontra vonatkozó javaslatát, mely  az 

"értékhatár nélkül"  megfogalmazást  jelöli.   

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2120   Száma: 2007.03.13/24/0/ 

Ideje: 2007.márc..13 17:19 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 10 76.92 55.55 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 3 23.08 16.67 

Szavazott 13 100.00 72.22 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 5   27.78 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

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 - 

Tolonics Gyula Igen - 

Benkovits György Tart. - 

Simonyi György Tart. - 
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Trenka István Tart. - 

Gulyás József Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Távol - 

 

 

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

Szavazásra bocsátja  a  helyiség használatára vonatkozó javaslatot: "térítésmentesen kerül 

átadásra".   

 

Kun Csaba alpolgármester: a  13. pontban foglaltakba az  állagmegóvással kapcsolatos  

munkák is beletartoznak.  

"Az ingatlan üzemeltetésével kapcsolatos közműköltségek (különösen: víz, csatorna, gáz, 

elektromos áram, fűtés, hulladékszállítás), valamint a fenntartással, állagmegóvással járó 

egyéb munkák  

(különösen: burkolatok, nyílászárók, egyéb berendezések karbantartása, felújítása, 

szükség szerinti pótlása, cseréje, festés-mázolás, takarítás) és azok költségei, a távközlési 

költségek, a kert rendben tartásának költségei és az ingatlan üzemeltetésével kapcsolatos 

egyéb költségek jelen szerződés időtartama alatt Feladatellátót terhelik. " 

Most folyik az épület felújítása,  mintegy 1 M Ft értékben,  a Kht. költség kell  terhelje, hisz  

felújított ingatlanhoz jut a Kht.      

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a  13. pont  valóban így szól. Kérdezi, ehhez van-e  

módosító indítvány?  

  

Kriaszter Attila  a Közművelődési Kht. ügyvezetője:   nem kíván hozzászólni.  

 

Benkovits György  képviselő: a kisebbségek helyiség használatára  vonatkozóan tesz fel 

kérdést,   véleménye szerint  eddig más gyakorlat szerint  működött a bérlés.  A kérdésre dr. 

Dietz Ferenc polgármester  és dr. Lőrincz Andrea  vagyongazdálkodási csoportvezető 

válaszol.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a 13. ponthoz nem érkezett több módosító indítvány.  

A jelenlegi szerződés szerint a felújítás, karbantartás stb.  a bérlőt terheli. Szavazásra bocsátja  

a javaslatot:  

 

  

Szavazás eredménye 

 

#: 2121   Száma: 2007.03.13/24/0/ 

Ideje: 2007.márc..13 17:23 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
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Igen 12 92.31 66.66 

Nem 1 7.69 5.56 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 13 100.00 72.22 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 5   27.78 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Benkovits György Igen - 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

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 - 

Tolonics Gyula Igen - 

Trenka István Igen - 

Simonyi György Nem - 

Gulyás József Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Távol - 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képviselő-testület a  javaslatot elfogadta.       

Szavazásra bocsátja   a rendelet-tervezetet az elhangzott  és elfogadott módosításokkal.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2122   Száma: 2007.03.13/24/0/ 

Ideje: 2007.márc..13 17:24 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 12 92.31 66.66 

Nem 1 7.69 5.56 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 13 100.00 72.22 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 5   27.78 

Összesen 18   100.00 
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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 - 

Tolonics Gyula Igen - 

Trenka István Igen - 

Simonyi György Nem - 

Gulyás József Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Távol - 

 

 

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

 

 

 

 

 

  

Szentendre Város Önkormányzat  Képviselő-testületének 

a közművelődésről szóló 

 

18/2007.(III.30.)  Önk. sz. rendelete 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) a 

közművelődés intézmény- és tevékenységrendszerének védelme, a civil szerveződések 

feladatvállalása a közművelődésben, a közművelődés finanszírozási rendszerének 

szabályozása, a közművelődés feltételeinek biztosítása érdekében - a helyi sajátosságok 

figyelembevételével - a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) 

bekezdésében, valamint a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a 

nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL törvényben (a 

továbbiakban: törvény) kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja. 

1.§ 

 

A rendelet célja 

 

(1) A rendelet célja, hogy a Szentendrén élők és idelátogatók művelődési és kulturális 

szükségleteinek figyelembevételével a lehetőségek és hagyományok alapján egységes 
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alapelvek szerint határozza meg az Önkormányzat közművelődési tevékenységét, annak 

szakmai és finanszírozási elveit, az ellátás feltételeit és módját.  

 

(2) Szentendre Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) kinyilvánítja, hogy a 

közművelődéshez való jog gyakorlását közérdeknek, a közművelődési tevékenységek 

támogatását közcélnak tartja. A közművelődést olyan  értékhordozó közösségi 

tevékenységnek tekinti, amely a lakosság életminőségét javíthatja, ezért fontosnak tartja az 

önkormányzati feladatvállalást és azok megvalósításában részt vevő intézmények és 

szervezetek támogatását. 

 

(3) Az Önkormányzat feladatának tekinti az intézményi feltételek biztosítását, a szakmai 

tevékenység és a szolgáltatás tekintetében eltérő intézmények megfelelő szintű működését. 

Gondoskodik a közművelődési feladatok ellátásához szükséges színterek - különös tekintettel 

a kisebbségi lakosságot e minőségében érintő feladatok ellátásához szükséges színterek, 

intézmények használatáról - intézményi háttér és infrastruktúra feltételeinek megteremtéséről, 

a már meglévő intézményi háttér felújításáról, fejlesztéséről 

2.§ 

 

A feladatok ellátásának alapelvei 

 

a) Az Önkormányzat a közművelődési feladatait elsősorban az általa fenntartott intézmények 

(gazdasági-, nonprofit társaságok, költségvetési intézmények) segítségével látja el, 

amelyek nem mutatnak elkötelezettséget semmilyen vallás, világnézet, vagy politikai 

irányzat mellett sem.  

b) Az Önkormányzat közművelődési megállapodást köthet a törvényben, illetve jelen 

önkormányzati rendeletben meghatározott közművelődési feladatok ellátása céljából, a 

törvény követelményeinek megfelelő jogi személlyel, jogi személyiség nélküli gazdasági 

társasággal, magánszeméllyel. 

c) A helyi közművelődési feladatok ellátásában az Önkormányzat igényli, és lehetőségeihez 

mérten segíti a civil közösségeket, szervezetek, magánszemélyek, illetve más kulturális 

tevékenységet is végző vállalkozások közreműködését.  

d) A Város minden lakosa jogosult igénybe venni az Önkormányzat közművelődési 

intézményeinek szolgáltatásait, és az Önkormányzat által kötött közművelődési 

megállapodásokban meghatározott szolgáltatásokat.  

e) Az Önkormányzat és intézményei a közművelődési lehetőségekről 

- a helyi sajtón, és a kábeltelevízión,  

- plakátok, szórólapok, műsorfüzetek útján, 

- városi honlapon, 

- intézményi honlapokon 

 

tájékoztatást adnak a Város lakossága részére.  

 

 

3.§ 

 

A rendelet hatálya 
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Jelen rendelet hatálya Szentendre Város Önkormányzat közigazgatási területére terjed ki és 

ezen belül: 

 

a) Szentendre Város lakosságára, 

b) az Önkormányzat szerveire, 

c) az Önkormányzat által fenntartott közművelődési intézményekre, melyek felsorolását 

a rendelet 7.§-a, feladataikat az 1. sz. melléklet tartalmazza.  

d) mindazon közművelődési intézményekre, társadalmi és civil szervezetekre, 

egyházakra, társulásokra és magánszemélyekre, amelyekkel, illetve akikkel az 

Önkormányzat Képviselő-testülete közművelődési feladatokra megállapodást 

(közművelődési megállapodást) köt. 

 

 

 

4.§ 

 

Az Önkormányzat által vállalt közművelődési feladatok 

 

(1) Az Önkormányzat feladatának tekinti, hogy - Szentendre művelődési, kulturális és az itt 

élő kisebbségek hagyományaira, valamint a Városban működő intézmények, civil 

szervezetek és polgárok tevékenységére alapozva - segítse:  

 

a) a Város kulturális értékeinek, hagyományainak feltárását, megismertetését, ápolását, 

kiemelkedő személyiségeinek értékteremtő kulturális tevékenységét különös 

tekintettel a kisebbségi lakosságra is,   

b) a Város vonzerejének lakosságmegtartó képességének növelését, a civil társadalom 

önszerveződő tevékenységének erősítését, a Városi lakosok életminőségének, 

életesélyeinek javítását,  

c) a hátrányos helyzetű rétegek kulturális elesettségének mérséklését,  

d) az iskolai, az iskolarendszeren kívüli képzések, felnőttoktatás egyes formáinak 

intézményesülését, a közművelődés feladatrendszerében,  

e) a gyermekek és fiatalok művészeti, közművelődési és közösségi életét, kiemelt 

figyelmet fordítva a szentendrei ifjúság kulturális tevékenységére, 

f) a Város környezeti, szellemi, művészeti hagyományainak feltárását, megismertetését, 

a helyi művelődési szokások gondozását, gazdagítását,  

g) az egyetemes, nemzeti, a nemzetiségi és kisebbségi kultúrák megismertetését, 

gyarapítását, a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítését és fenntartását,  

h) környezeti kultúra javítását, városesztétikai kultúra fejlesztését,  

i) a helyi társadalom kapcsolatrendszerének fejlesztését, közösségi életének 

érdekérvényesítését,  

j) a szabadidő kultúrált és művelődési célú eltöltését,  

k) ismeretszerző, amatőr és alkotó közösségek működését és tevékenységét,  

l) közhasznú kulturális információs szolgáltatásokat, helyi művelődés szociológiai 

kutatásokat,  

m) egyéb, az Önkormányzat által támogatandónak minősült művelődési formákat, 

kulturális tevékenységet.  

 

(2) Az Önkormányzat közművelődési feladatait éves feladatterv alapján végzi, melyet a 

tárgyévre vonatkozóan a Képviselő- testület minden év március 15- ig fogad el.  
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(3) Az Önkormányzat annak érdekében, hogy az éves feladatterv kialakításába és ezek 

megvalósításának ellenőrzésébe a Város lakosait bevonja, Városi Közművelődési 

Tanácsot (a továbbiakban: VKT) hoz létre és működtet.  

 

a) A VKT elnöke a Polgármester. 

     A VKT állandó tagjai: 

  

 a Közművelődési, Kulturális és Városmarketing Kht. ügyvezetője, 

 a Képviselő- testület Szociális, Oktatási, Költségvetési Bizottságainak elnökei, 

 az Alpolgármester, 

 az Önkormányzat által kötött közművelődési megállapodásokban érintett 

szervek és szervezetek képviselői, 

 a Polgármesteri Hivatal művelődési ügyekkel foglalkozó köztisztviselője, 

 Szentendrei civil szervezet által delegált személy,(kiválasztására a 

meghirdetés után sorsolással kerül sor) 

 

     A VKT eseti tagjai: 

 

Esetenként meghívást kapnak, szavazati jog nélkül:  

 

- a Város azon díszpolgárai, akik ezt a címet közművelődési-kulturális tevékenységük 

alapján nyerték el;  

- a Városban lakó vagy Szentendrén hosszú időn át a közművelődés területén magas 

színvonalú teljesítményt elért ill. itt lakó Kossuth-, Széchenyi-, művészeti és 

közművelődési díjazottak; 

- az állami művészeti és közművelődési címek viselésére jogosultak;  

- a Pest Megyei Könyvtár igazgatója;  

- a Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága igazgatója;  

- a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum főigazgatója;  

- a szentendrei művészeti, kulturális alapítványok, egyesületeinek képviselői; 

- a megválasztott kisebbségi önkormányzatok képviselői, 

- Szentendrén működő ifjúsági szervezetek által delegált 1 személy.  

b) A VKT félévente tartja üléseit, határozatait/döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza, 

szavazati joggal rendelkezik a VKT elnöke, valamint a VKT állandó tagjai. A 

szavazati jog mértéke: tagonként 1-1 szavazat.  

c) A VKT ülésein áttekinti az Önkormányzat elmúlt időszakában folytatott 

közművelődési és kulturális tevékenységét, véleményt alkot a következő időszak 

feladatairól.  

d) A VKT egyebekben meghatározza és elfogadja saját működési szabályzatát, 

működésének rendjét.  

 

 

5.§ 

 

A közművelődési feladatok ellátásának szervezeti keretei 

 

 

Az Önkormányzat a törvény 78. § (2) bekezdésben foglaltak szerint a rendelet 4.§-ban 

felsorolt feladatokat az önkormányzat saját fenntartású intézményében, intézményeiben 
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továbbá közművelődési megállapodás alapján más gazdasági, illetve egyéb szervezet útján 

látja illetve láthatja el.  

 

 

6.§ 

 

(1) Az Önkormányzat közművelődési feladatainak ellátása érdekében együttműködik 

elsősorban:  

a) az önkormányzati fenntartású közművelődési intézményekkel, gazdasági társaságokkal, 

nonprofit szervezetekkel; 

b) a Városi Közművelődési Tanáccsal;  

c) a Város területén működő nem önkormányzati fenntartású közművelődési 

intézményekkel; 

d) a Városban tevékenységet folytató közművelődési célú társadalmi szervezetekkel és 

civil szervezetekkel;  

      e) a Városban működő kisebbségi önkormányzatokkal;  

      f) a közművelődési feladatokat ellátó országos és fővárosi szervekkel, szervezetekkel;  

      g) a Városban kulturális tevékenységet végző, illetve a Városi székhelyű gazdasági  

           társaságokkal, magánszemélyekkel.  

 

 

7.§ 

 
Az Önkormányzat – figyelemmel a rendelet 5. §-ban foglaltakra - a Városi hagyományokat figyelembe véve, 

alapító okirattal  Szentendrei Közművelődési, Kulturális és Városmarketing Közhasznú Társaságot (a 

továbbiakban: Kht.) alapít.  

 

 

 

8.§ 

 

(1) Az e rendeletben meghatározott közművelődési feladatok ellátásához a Kht. elsősorban az 

alapító okiratában rögzített alapfeladatok teljesítésével járul hozzá. 

 

(2) A Kht. a tárgyév október 15.-ig a tárgyévet követő évre munkatervet készít, amelyet az 

Önkormányzat éves költségvetésének elfogadását követő 10 napon belül véglegesít. Az 

Önkormányzat Kulturális, Oktatási, Kisebbségi Bizottsága a Kht. munkatervét 

véleményezi.  

 

(3) A Kht. ügyvezetője a tárgyévben, a Kht. által végzett tevékenységről, a közművelődési 

megállapodásban részt vevők pedig a megállapodásban rögzített feladatok teljesítéséről a 

tárgyévet követő év február 15-ig írásban beszámolnak az Önkormányzat Kulturális, 

Oktatási, Kisebbségi Bizottságának.  
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9.§ 

 

A finanszírozás alapelvei 

 

 

(1) Az Önkormányzat a Kht.  

 

a)   üzemeltetésének, az Kht. által működtetett épületek állagmegőrzésének, műszaki és 

technikai korszerűsítésének költségeihez,  

b)   alaptevékenysége ellátásához  

    hozzájárul az Önkormányzat adott évi költségvetésében meghatározottak szerint.  

 

(2) A közművelődési feladatok finanszírozását szolgálják az Önkormányzat Kulturális, 

Oktatási, Kisebbségi Bizottságának közművelődési célalapjából megítélhető pályázati 

pénzösszegek is. 

 

(3) A Kht. a rendelkezésére bocsátott ingatlanvagyon hasznosításával, bérbeadásával, 

valamint tevékenységével saját bevételre tesz szert, melyet az éves üzleti terv 

összeállításakor részletesen megtervez. 

 

 

10.§ 

 

A Kht-ben alkalmazottak foglalkoztatásának egyes kérdései 

 

Az e rendelet hatálya alá tartozó Kht.-ban, a Kht. szervezeti és működési szabályzatában 

meghatározott szakképesítéssel rendelkező személyek alkalmazhatók.  

11.§ 

A közművelődési megállapodások megkötésének feltételei 

 
(1) Az önkormányzat közművelődési feladatainak ellátásába – közművelődési megállapodás megkötésével - az 

alábbi intézményeket, szervezeteket vonhatja be: 

a)  Szentendre területén működő nem önkormányzati fenntartású közművelődési 

intézmények; 

b) az Önkormányzat nem közművelődési alapfeladatú oktatási intézményei; 

c) közművelődési célú társadalmi szervezetek; 

d) közművelődési célú vállalkozások (gazdasági társaságok, nonprofit szervezetek stb.). 

(2) A közművelődési megállapodás minimális tartalmát a rendelet 2. számú melléklete 

tartalmazza. 

12.§ 

A közművelődési megállapodás megkötésére a Város költségvetéséről szóló önkormányzati 

rendelet elfogadását követően, az előző év tapasztalatainak figyelembe vételével kerülhet sor. 

A képviselő-testület a Kulturális, Oktatási, Kisebbségi Bizottság véleményének figyelembe 

vételével a rendelet melléklete szerinti tartalommal köt szerződést. 
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13. § 

(1) Társadalmi szervezet esetén azzal a szervezettel lehet megállapodást kötni, amely: 

a)        rendszeres közművelődési tevékenységet folytat 

b)       érvényes bírósági bejegyzéssel rendelkezik, köztartozása nincs. 

c)        egyéni vállalkozóval csak akkor lehet közművelődési megállapodás kötni, ha   

közművelődési végzettséggel és öt éves szakmai gyakorlattal rendelkezik, és nincsenek 

köztartozásai. 

d)        gazdasági társasággal csak akkor lehet közművelődési megállapodást kötni, ha 

társasági szerződésében szerepel a közművelődési tevékenység. Korlátolt felelősségű 

társaság  esetében ügyvezetője, betéti társaság esetén legalább egy tagja közművelődési 

végzettséggel rendelkező szakember. 

14. § 

(1) Az Önkormányzat közművelődési feladatainak ellátásában együttműködik: 

a) a város területén működő oktatási intézményeivel; 

b) a városi székhelyű, helyben működő, közművelődési célú társadalmi szervezetekkel; 

c)  a városi székhelyű, kulturális tevékenységet is végző társaságokkal; 

d) a közművelődési feladatokat is ellátó civil szervezetekkel; 

e) az egyházakkal; 

f) közművelődési feladatvégzést vállaló magánszemélyekkel; 

g) a hasonló szakfeladatokat ellátó országos, regionális, térségi intézményekkel, civil 

szervezetekkel. 

 

A közművelődési tevékenység 

irányítása és ellenőrzése 

15. § 

(1) A törvény és e rendelet által meghatározott közművelődési feladatokkal kapcsolatos 

fenntartói felügyeleti és egyéb jogköröket a Képviselő-testület gyakorolja. 

(2) A Kht. szakmailag önállóan látja el tevékenységét az alapító okiratban foglaltak szerint. 

Éves munkatervében – figyelemmel a rendelet 8. §-ban foglaltakra is - rögzíti konkrét 

feladatait, annak költségtervezetét, amelyet a megelőző év október 15-ig elkészít, majd ezt 

követően véleményezésre benyújtja a Kulturális, Oktatási, Kisebbségi és Sport Bizottságnak. 

(3)   A Kht. munkájáról, a közművelődési megállapodásban részt vevők pedig a 

megállapodásban rögzített feladatok teljesítéséről a Képviselő-testület és bizottságai 

munkatervében meghatározottak szerint beszámolnak.  

16.§ 

 

Vegyes rendelkezések 

 

(1) E rendelet 2007. április 01. napján lép hatályba. 

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 
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1. számú melléklet 

 

 

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL ALAPÍTOTT  SZENTENDREI  

KÖZMŰVELŐDÉSI, KULTURÁLIS ÉS VÁROSMARKETING KÖZHASZNÚ 

TÁRSASÁG FELADATA ÉS TEVÉKENYSÉGI KÖRE 

 

 

A közművelődési tevékenység ellátására létrehozott Kht. alaptevékenységét a muzeális 

intézményekről a nyilvános  ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 

előírásai alapján végzi. 

 

A Kht. alapvető tevékenységi  körébe tartozó feladatok: 

 

1./ Közművelődés – kötelező alapfeladat (DMH) 

2./ Kultúra, fesztiválok (Teátrum, Ister Napok, Szentendre Éjjel-Nappal nyitva stb.) 

3./ MűvészetMalom  

4./ Városmarketing (tervezés, tudományos konferenciák szervezése stb.) 

5./ Kommunikáció (kiadványok, nemzetközi és testvérvárosi kapcsolatok, országos és helyi  

     média, a Szentendre és Vidéke című városi lap kiadása) 

6./ Közgyűjteményi tevékenység (könyvtár működtetése) 

7./ Tourinform Iroda működtetése 

 

 

I. A Társaság  

közhasznú főtevékenysége: 

    

92.32 Művészeti kiegészítő tevékenység 

 

     Kiegészítő, vállalkozási tevékenységek 

     (Egyéb közhasznú tevékenységek és a Közhasznú  

      tevékenységeket segítő üzleti tevékenységek):  

 

 

     63.30   Utazásszervezés 

92.34 Máshová nem sorolható egyéb szórakoztatás 

92.32 Művészeti kiegészítő tevékenység 

92.51 Könyvtári, levéltári tevékenység 

92.52 Múzeumi tevékenység, kulturális örökség 

      védelme      

52.47 Könyv-, újság-, papíráru-kiskereskedelem 

52.48 Egyéb, máshova nem sorolt iparcikk-

kiskereskedelem 

55.40 Bárok, hasonló vendéglátás 

70.20 Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

73.20 Humán kutatás, fejlesztés 

     74.40 Hirdetés 

74.87 Máshová nem sorolt egyéb gazdasági  
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szolgáltatás 

80.42 Máshova nem sorolt felnőtt- és egyéb oktatás 

     92.13 Mozgóképvetítés 

     92.31 Alkotó és előadó művészet 

 22.13  Időszaki kiadvány kiadása 

 22.22  Máshova nem sorolt nyomás 

 

 

II.  A Kht. feladatait, éves költségvetésének alapján az alább tervezett forrásokból oldja 

meg: 

- önkormányzati támogatásból, 

- pályázati bevételekből, 

- szponzori támogatásokból, 

- működési bevételekből. 

 

 

III.  A Kht. 

 

     Díjkötelesen igénybe vehető szolgáltatásai: 

 

-   MűvészetMalom  -  terem-bérlés 

-   fotózás 

-   Klubkönyvtár és Dunaparti  Művelődési Ház -  Internet szolgáltatás 

-   Klubkönyvtár és Dunaparti  Művelődési Ház - könyvkölcsönzés 

-   Szentendre és Vidéke -  hirdetések és  PR cikkek megjelentetése 

-   sokszorosítás, fénymásolás   

 

 

    Térítésmentesen igénybe vehető szolgáltatásai:   

 

-  Dunaparti Művelődési Házban ingyenes újságolvasás  lehetősége  
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2. számú melléklet 

A közművelődési megállapodás kötelező tartalma 

1.      A megállapodást kötő Felek adatai. 

2.      Az ellátandó közművelődési szolgáltatás/feladat pontos rögzítése. 

3.      A feladat ellátásával kapcsolatos kötelezettségek és vállalások rögzítése (épület, 

helyiség, eszközök, gépek, berendezések leltár szerinti felsorolása, esetleg érték szerinti 

megállapítása stb.). 

4.     A tevékenység, illetve a szolgáltatás helyszínének, időtartamának illetve időpontjának, a 

nyitvatartás rendjének meghatározása. A vonatkozó jogszabályok, közöttük az Önkormányzat 

rendeleteinek betartására történő figyelemfelhívás. 

5.     A szolgáltatást igénybe vevő lakossági kör rögzítése (a létszám meghatározásával vagy 

más módon).  

6.     Annak rögzítése, hogy mely szolgáltatás igénybevétele ingyenes, s melyekért kell díjat 

fizetni. 

7.     A feladatellátásért a feladat ellátójának járó díj és a megfizetés módjának rögzítése. 

8.     A szolgáltatás ellátásában közreműködő személyek jogszabály szerinti 

szakképzettségének ellenőrzése. 

9.  A megbízás időtartamának határozatlan idejű, vagy (napok meghatározásával) határozott 

idejű rögzítése. A szolgáltatás megkezdésének pontos megállapítása. 

10.  A rendes és rendkívüli felmondási szabályok meghatározása. 

11.  A megállapodás teljesítéséről szóló beszámolás és elszámolás módjának pontos 

meghatározása. Annak rögzítése, hogy az Önkormányzat szakértői közreműködést is igénybe 

vehet a feladatellátás minőségének vizsgálatára. 

12.  A kapcsolattartó személyek kijelölése. 

13. A megállapodás teljesítésével kapcsolatos viták tárgyalásos úton történő rendezésének 

vállalása.                                                    

 

 

 



 114 

 

KÖZMŰVELŐDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

 
amely létrejött 

 

egyrészről:  

 

név: 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: Önkormányzat 

 

másrészről:  

 

név: Közművelődési, Kulturális és Városmarketing Kht. 

székhely:  

KSH azonosító:  

adószám:  

bank:  

számlaszám:  

képviseli: ………………… ügyvezető 

 

– továbbiakban: Feladatellátó 

 

(Önkormányzat és Feladatellátó együttesen: Felek) 

 

között az alulírott napon és helyen a következő feltételekkel: 

 

 

Önkormányzat és a Feladatellátó a kulturális javak védelméről és muzeális intézményekről, a 

nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 

(továbbiakban: törvény) 79. §-a alapján az alábbiakban állapodnak meg:  

 

1. Jelen közművelődési megállapodás (a továbbiakban: megállapodás) 1. számú mellékletében 

részletezett közművelődési feladatok ellátásával 2007. április 1-től az Önkormányzat 

Feladatellátót bízza meg. Feladatellátó a megbízást elfogadja és kötelezettséget vállal jelen 
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megállapodásban részletezett feladatok színvonalas ellátására. Az Önkormányzat a 

közművelődési feladatok ellátása céljából Feladatellátó részére használati jogot biztosít az 

alábbiakban meghatározott, önkormányzati tulajdonú épületekben:  

 

1. Dunaparti Művelődési Ház 

2000 Szentendre, Dunakorzó 11/a. 

 

2. MűvészetMalom 

2000 Szentendre, Bogdányi u. 32. 

 

3. Püspökmajori Klubkönyvtár 

2000 Szentendre, Hamvas B. u. 6. 

 

4. Szentendrei Teátrum 

2000 Szentendre, Dunakorzó 11/a. 

 

5. Tourinform Iroda 

2000 Szentendre, Dumtsa Jenő u.22. 

 

6.  Szentendre és Vidéke Szerkesztősége 

2000 Szentendre, Duna-korzó 18. sz. 

 

 

 

2. A Feladatellátó 

 

a) kötelezettséget vállal arra, hogy jelen megállapodásban meghatározott feladatokat ellátja; 

 

b) az 1. sz. mellékletben feltüntetett önkormányzati közművelődési feladatokat a jelen 

megállapodás 6. pontjában rögzített időpontig biztosítja; 

 

c) Szentendre Város Önkormányzat Képviselő- testületének a közművelődésről szóló 

18/2007. Önk. számú önkormányzati rendeletben (a továbbiakban: rendelet) meghatározott, 

kötelező helyi közművelődési feladatokból jelen közművelődési megállapodás 1. sz. 

mellékletében megjelölt feladatokat az önkormányzat által rögzített formában, módon és 

mértékben ellátja. Az ellátott szolgáltatások közül a rendeletben meghatározott szolgáltatások 

ingyenesek, a közművelődési megállapodás többi szolgáltatásáért az Önkormányzat által 

meghatározott részvételi díjat kell fizetni. A feladatellátó a szolgáltatást a helyi 

sajátosságokhoz igazodóan köteles biztosítani. 

 

d) kötelezettséget vállal arra, hogy a rendeletben foglalt, jelen közművelődési megállapodás 

tárgyát képező feladatok körében biztosítja a lakosság részvételének egyenlő lehetőségét és a 

törvény 2-3. §- ban meghatározott alapelvek érvényesülését. 

  

e) kötelezettséget vállal arra, hogy az általa vállalt közművelődési feladatok ellátásában 
foglalkoztatott közművelődési szakember szakképesítése tekintetében - többször módosított 
- az egyes kulturális közalkalmazotti munkakörök betöltéséhez szükséges képesítési és egyéb 
feltételekről szóló 2/1993. (I. 30.) MKM rendelet követelményeit alkalmazza. 
 

f) a közművelődési tevékenységéről a kötelező nyilvántartást, az évi statisztikai 
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adatszolgáltatást az Önkormányzat részére biztosítja.  

 

g) jogosult arra, hogy a közművelődési megállapodásban rögzített feladatok ellátásán kívül a 

törvény és az önkormányzati rendelet céljaival egyező művelődési igényekre szolgáltatásokat 

kínáljon.  

 

 

2. A Felek képviselői  

 

a) által aláírt és a megállapodás részét képező mellékletek tartalmazzák annak az épületnek a 

megnevezését, címét, amelyben a feladatellátás megvalósul; 

 

b) által aláírt és a megállapodás részét képező 2. számú melléklet tartalmazza a 

közművelődési feladatellátásra átadott, átvett ingó és ingatlan vagyontárgyakat; leltári 

tárgyakat, eszközöket, azok típusát, jellemzőit. A feladatellátásra átvett ingó és ingatlan 

vagyontárgyak megóvásáról, őrzéséről, fenntartásáról a feladatellátó köteles gondoskodni és a 

használat jogának megszűntével (jelen megállapodás hatályának lejártával) köteles azokat 

haladéktalanul rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban az Önkormányzatnak 

visszaadni.  

  

 

3. A feladatellátó az Önkormányzat felhívására, illetve a rendeletben meghatározott határidőig 

írásban tájékoztatást ad jelen megállapodásban rögzített feladatok ellátásáról, aktuális 

helyzetéről.  

 

4. Az Önkormányzat éves költségvetéséből az önkormányzati rendeletben meghatározott 

kötelező közművelődési feladatok egészéből a feladatellátó által ellátott közművelődési 

tevékenységre 2007. évben (2007. április 1- 2007. december 31.) 80.870.000 Forint 

hozzájárulást biztosít. A költségvetési hozzájárulásról a Feladatellátó az 5. pontban 

meghatározottak szerint, a vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján elszámolni köteles és 

azt csak célhoz kötötten (önkormányzati kötelező közművelődési feladat ellátására) 

használhatja fel. 

 

5. A Feladatellátó az általa ellátott közművelődési tevékenységhez az önkormányzat által 

átutalt összegről évenként, a vonatkozó pénzügyi szabályoknak megfelelően köteles a 

meghatározott időpontig elszámolni. 

 

6. Jelen megállapodás az aláírás napján lép hatályba és 2008. december 31.-ig szól. A 

határidő lejárta előtt - legkésőbb 2008. december 15-ig - a Felek közösen megvizsgálják a 

megállapodás esetleges meghosszabbításának kérdését. 

 

7. Az Önkormányzat és a Feladatellátó jelen megállapodás keretében rögzített feladatok 

megvalósításának minőségét érvényes szakértői engedéllyel rendelkező szakember illetve 

szakfelügyelő közreműködésével vizsgáltathatja. 

 

8. Jelen szerződés csak írásban módosítható, vagy szüntethető meg. 

9. Önkormányzat jelen megállapodást írásban felmondhatja, ha 

 Feladatellátó a megállapodásban vállalt vagy jogszabályban előírt valamely 

kötelezettségét nem teljesíti; 
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 Feladatellátó a feladatellátás céljára átvett ingó, vagy ingatlan vagyontárgyat 

rongálja vagy a rendeltetésellenesen használja; 

 

A felmondási idő 60 nap.  

 

Az Önkormányzat jelen megállapodást azonnali hatállyal is felmondhatja, ha a 

Feladatellátó a megállapodásban vállalt vagy jogszabályban előírt valamely 

kötelezettségét – írásbeli felszólítás ellenére – ismételten nem teljesíti.  

 

10. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályok, 

különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezései az 

irányadóak.  

 

11. Felek esetleges jogvitájuk elbírálására – hatáskörtől függően – a Szentendrei Városi 

Bíróság és a Pest Megyei Bíróság illetékességét kötik ki. 

 

12. Szentendre Város Önkormányzatának polgármestere Szentendre Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének 72/2007. (III.13.) Kt. számú határozata alapján 

jogosult jelen szerződés aláírására. 

 

 

Felek a jelen szerződést, mint ügyleti akaratukat minden tekintetben megfelelően rögzítő 

dokumentumot - képviselet esetén a képviseletre vonatkozó szabályok figyelembe 

vételével - jóváhagyólag írják alá. 

 

Szentendre, 2007……………………………… 

 

 

 

dr. Dietz Ferenc dr. Molnár  Ildikó Kriaszter Attila 

polgármester jegyző ügyvezető 

Szentendre Város Önkormányzata  Szentendrei Közművelődési, Kulturális és 

Városmarketing Kht. 

 

 

Ellenjegyezte: 
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A közművelődési megállapodás 1. számú melléklete 

 

A közművelődési megállapodásban rögzítettek értelmében a feladatellátó az önkormányzat 

kötelező feladataiból szakszerűen és folyamatosan – a Városi Közművelődési Tanács 

jóváhagyásával - biztosítja Szentendre város közigazgatási területén az alábbi közművelődési 

tevékenységek ellátását legalább a korábbi években megszabott szakmai színvonalon:  

 

I. 
 

ÁLTALÁNOS RÉSZ 

 

1. Közművelődés (kötelező alapfeladat) 
 

1.1. Szentendre Város Önkormányzatának a Közművelődésről szóló 18/2007. (III.30.) Önk. 

sz. rendeletével összhangban a feladatellátó a városi  lakosság művészeti aktivitásának, 

önszerveződő és önfejlesztő csoportjainak valamint szabadidős tevékenységeinek helyet és 

támogatást biztosít.  

 

A közművelődési megállapodás alapján ezt a tevékenységét legalább az alábbi 

konstrukciókban végzi:  

 

Szentendrén régóta működő művészeti csoportoknak helyet biztosít, amennyiben azok a város 

érdekében közcélok megvalósítása érdekében tevékenykednek. A közért végzett funkció 

érdekében lehetőség van térítésmentes helyiség használati szerződést kötni.    

 

Ebbe a csoportba tartoznak különösen az alábbi funkciók: 

- Néptánc (gyermek és felnőtt csoportok)  

- Kórusok 

- Zenekarok, színházak 

- Balett 

- Különböző lakossági Klubok 

- Civil szervezetek  

- Tánctanfolyamok 

- Gyógytorna, Női torna 

- Sakk, zeneovi, játszóház 

- Jóga 

 

Szentendre Város Önkormányzatának a Közművelődésről szóló 18/2007. (III.30.) Önk. 

sz. rendeletével összhangban feladatellátó az év folyamán folyamatosan biztosítja a 

lakosság művelődési igényeinek kielégítését elsősorban az alábbi művészeti programok 

szervezésével 

- felnőtt és gyermekszínházi előadások  

- filmklub (mozimatiné, tananyaghoz kötődő és ifjúsági filmek, művészfilmek) 

- komolyzenei koncertek (Újév, Pünkösd, aug. 20, advent) 

- könnyűzenei koncertek 

- jazz klub  

- ifjúsági klub  
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2. Művészeti intézmények és nagyrendezvények (fesztiválok) 
 

Feladatellátó elsősorban a korábbi években megszabott szakmai színvonalon szervezi és 

lebonyolítja 

 

- a  Szentendrei Teátrum, valamint a 

- MűvészetMalom programjait. 

 

 2.1. Szentendrei Teátrum 

 

A feladatot – lehetőség szerint - a Kulturális Minisztérium szabadtéri színházak számára kiírt 

pályázati támogatásából kiegészítve kell megvalósítani.   

 

A Teátrum – a kialakult gyakorlat szerint - nyaranta június végétől augusztus 20-áig legalább 

20 előadást játszik (ebből 2-3 bemutató, 5 gyerekelőadás).   

 

 2.2. Fesztiválok, nagyrendezvények 

 

A Feladatellátó legalább az alábbi rendezvények – legalább a korábbi évek szerinti 

színvonalon történő- megszervezésére köteles: 

 

a) A  Szentendrei Tavaszi Napok, amely a Budapesti Tavaszi Fesztivál idején kínáljon 

változatos kulturális programokat a helybelieknek és a városba érkezőknek. Koncertek, 

színházi előadások és néptánc szerepeljenek a programjában.  

 

b)  A  Szentendrei Nyár június végétől augusztus végéig kínáljon a művészet valamennyi 

műfajában változatos, jobbára szabadtéri programokat különböző városi helyszíneken. E 

programok kétharmadát feladatellátó szervezi, de összefogja, koordinálja és promotálja a 

város más kulturális intézményeinek (PMMI, Skanzen), civil szervezeteinek és üzleti 

vállalkozásainak ebben az időben zajló kulturális programjait is. 

 

c) Szentendre éjjel-nappal nyitva összművészeti rendezvény. A nyári programokba már 

hagyományosan beletartozik néhány kisebb, önálló fesztivál is. A feladatellátó ez utóbbi 

programoknak helyszínt és promóciós lehetőséget biztosít.  

 

d)  Az Advent Szentendrén  rendezvénysorozata a karácsonyi ünnepkörhöz csatlakozó 

programokat kínáljon.  

 

2.3.  MűvészetMalom  

 

Mindezek tekintetbe vételével a MűvészetMalomban feladatellátó legalább az alábbi 

programokat biztosítja:  

 

- időszaki kiállításokat (melyek minimális időtartama 4 hét) folyamatosan egész évben 

(kiállítások közti rendezési időszak kivételével, melynek időtartama 10-14 nap).  
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E kiállításokon bemutatja:  

 

- a szentendrei képzőművészet történeti anyagát, a szentendrei és hozzá kötődő kortárs képző 

és iparművészek alkotásait. 

- a hazai képző- és iparművészet, vizuális művészetek alkotásait 

- bekapcsolódik a nemzetközi vizuális művészetek bemutatásába 

- az időszaki kiállításokhoz kapcsolódó eseti társművészeti programokat (beszélgetések és 

előadások, filmvetítések)  

- színházi előadásokat, előadóművészeti programokat szervez a nyári időszakban (a félkész 

szárny emeletén és az udvaron)  

- koncerteket  

- filmvetítéseket  

- fesztiváljellegű rendezvényeket  

- helyet biztosít a városi és városi fenntartású oktatási intézmények ünnepségei számára 

 

A kiállítási program kialakításában, a programok finanszírozásában feladatellátó 

együttműködik a Szentendre Művészetéért Közhasznú Alapítvánnyal. Az Alapítvánnyal való 

együttműködés alapelveit – a Városi Közművelődési Tanács által jóváhagyott - szerződésben 

rögzítik.   

 

 

 

3. A Püspökmajor Lakótelepi Klubkönyvtár (közgyűjteményi és 

teleház funkció) 
 

Feladatellátónak biztosítania kell a lakótelepi könyvtár és klub működését, amely egy egész 

városrész közművelődési, könyvtári és információszerzési igényeit elégíti ki. A könyvtár 

jelenleg 271 beiratkozott olvasóval, közel 10 000 db könyvvel, 2 db. E-Magyarország pont 

számítógéppel és internet kapcsolattal, valamint fénymásolóval rendelkezik, amelyet 

Feladatellátónak fejlesztenie kell.   

 

Ezekhez kapcsolódóan a könyvtárban nemcsak könyvtárosi feladatokat kell ellátni, hanem a  

teleház funkció betöltéséhez is folyamatosan segítséget kell nyújtani.  (számítógép és Internet 

használat, valamint ezeknek oktatása, nyomtatványok letöltése, önéletrajz-írás, fénymásolás, 

csekk kitöltés, jegyárusítás stb.).  

 

 4. Állami,   nemzeti  és városi ünnepek (továbbiakban ünnepek) 

megrendezése: 
 

Feladatellátó Szentendre Város Önkormányzatának Kulturális, Oktatási és Kisebbségi 

Bizottsága határozatát és döntését  figyelembe véve együttműködik a Polgármesteri Hivatallal 

és tevőlegesen részt vesz az ünnepségek szervezésében és lebonyolításában. 

A Kulturális, Oktatási és Kisebbségi Bizottság az ünnepekről szóló listát 2007. 04.30-ig állítja 

össze.  

 

 

 



 121 

 

5.  Városmarketing (tervezés, tudományos konferenciák szervezése 

stb.) 
 

Feladatellátó kiemelten foglalkozik hazai és nemzetközi konferenciák szervezésével, 

lebonyolításával. Kiemelten fontos, hogy Szentendre város nemzetközi turisztikai piacon 

történő bemutatása, megismertetése. Feladatellátó folyamatosan kapcsolatot tart a város 

pályázati referensével.  

 

 

6.  Kommunikáció (kiadványok, nemzetközi és testvérvárosi 

kapcsolatok, országos és helyi média, a Szentendre és Vidéke című 

városi lap kiadása, Tourinform Iroda működtetése) 
 

Feladatellátó a Szentendre és Vidéke városi hetilap kiadásán keresztül önkormányzati és 

egyéb kistérségi eseményekről, hírekről tájékoztasson. 

 

A városi rendezvényekről, fesztiválokról folyamatosan tájékoztassa a helyi, országos 

médiákat, kiadványokkal népszerűsítse Szentendre városát.  

 

Együttműködik a civil szervezetekkel így különösen a Szentendre Nemzetközi 

Kapcsolatainak egyesületével a testvérvárosi kapcsolatok, rendezvények, találkozók 

szervezésében.  

 

Feladatellátó az általa szervezett közművelődési és művészeti programokról, önképzési 

és szabadidő eltöltési lehetőségekről folyamatosan nyújtson tájékoztatást a város 

lakosságának különösen az alábbi fórumokon:   

- saját honlapján (www.szentendreprogram.hu) 

- plakátokon 

- szóróanyagokon (havi programok, Tavaszi Napok, Ister Napok) 

- műsorfüzeteken (Szentendrei Nyár) 

            - a helyi írott és elektronikus médiában 

 - sajtótájékoztatót tart 

 

7.   P’art Mozi     
 

Kapcsolattartás, program egyeztetés a Zoom Mozgókép Alapítvány (székhely:………. 

Nyvt.szám:……………………..) munkatársaival, akik külön együttműködési megállapodást 

kötöttek az önkormányzattal a P’art Mozi működtetésére. 

 

 

8.  A feladatellátó közreműködik és koordináló szerepet vállal 

minden olyan kulturális, közművelődési és civil szervezettel, amely a 

város kulturális életéért tevékenykedni óhajt, ennek érdekében éves, 

városi kulturális rendezvénynaptárt készít 

 

 

 

http://www.szentendreprogram.hu/
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II. 
KÜLÖNÖS RÉSZ 

 

1. A feladatellátó a közművelődési tevékenységekhez közművelődési épületben, 

épületrészben, helyiségekben közösségi teret használ. A működéshez és a közművelődési 

tevékenység gyakorlásához a helyi önkormányzati rendelet által szabályozott mérték szerint 

tevékenységenként konkrétan meghatározva költségtérítéses vagy ingyenes részvételi 

lehetőséget biztosít a közművelődési megállapodásban meghatározott igénybevevők számára. 

  

2. A feladatellátó köteles a művelődési lehetőségekről a lakosságot megfelelő módon 

(elektronikus és írott média útján) folyamatosan tájékoztatni. 

 

 

3. A feladatellátó vállalja a közművelődési feladatok ellátásához szükséges kis értékű 

eszközök (100.000 Ft könyvszerinti értékig)  pótlását. A 100.000 Ft könyv szerinti értéket 

meghaladó értékű eszközök karbantartását értékhatár nélkül a feladatellátó, míg azok pótlását 

az Önkormányzat biztosítja. 

 

4. Az önkormányzat és feladatellátó vállalja, hogy a kötelező közművelődési feladatok 

ellátását biztosító eszközök 3. pontban meghatározott értékhatárt meghaladó beszerzését, 

pótlását és karbantartását egyedi megállapodás keretében rögzítik. 

  

5. Ha az önkormányzat a feladatellátót az 1. pontban meghatározott feladatok ellátásán kívül 

más közművelődési feladatokkal is meg kívánja bízni, annak finanszírozását a felek külön 

megállapodásban rögzítik. 

 

6. A felek megállapodtak abban, hogy a vállalt feladatok színvonalas ellátása érdekében 

együttműködve mindent megtesznek azért, hogy a feladatellátás állami és egyéb pályázati, 

szponzorálási, illetve egyéb anyagi vagy természetbeni támogatásokhoz jusson. A 

pályázatokon feladatfinanszírozásra nyert pénzek nem csökkentik a közművelődési 

megállapodásban meghatározott költségvetési összeget. 

 

Szentendre, 2007. …………..……. 

 

 

 

 

dr. Dietz Ferenc dr. Molnár  Ildikó Kriaszter Attila 

polgármester jegyző ügyvezető 

Szentendre Város Önkormányzata Szentendrei Közművelődési, Kulturális és 

Városmarketing Kht. 

 

 

Ellenjegyezte: 
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A közművelődési megállapodás 2. számú melléklete 

 
INGATLAN HASZNÁLATI SZERZŐDÉS 

(ingatlanonként részletezve) 

 

2. Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képezi a szentendrei ……….. helyrajzi számú, 

természetben 2000 Szentendre, ………………… szám alatti, …………….. m2 

területű, belterületi …………………… ingatlan-nyilvántartási besorolású ingatlan, (a 

továbbiakban: ingatlanok) mely a következő helyiségekből áll: …. Az ingatlan 

állapota:……………………………………………  

3. Az ingatlanhoz tartozó berendezési és felszerelési tárgyak jegyzéke jelen 

megállapodás mellékletét képezi.    

4. Az ingatlanok a szerződés megkötésekor az Önkormányzat által alapított Szentendre 

Város Művelődési és Művészeti Intézményei (2000 Szentendre, Dunakorzó 11/A, a 

továbbiakban: Intézmény) birtokában van. 

5. Mivel az Intézmény alapító okiratában szereplő önkormányzati kötelező feladatokat a 

továbbiakban Feladatellátó látja el oly módon, hogy az Intézmény 2007. március 31. 

napjától megszűnik, ezért felek az ingatlanra vonatkozóan a jelen ingatlan használati 

szerződés keretében Feladatellátó részére az Önkormányzat kötelező közművelődési 

feladatainak ellátása érdekében az ingatlan egészére feladat ellátáshoz kötötten 

használati jogot alapítanak. 

6. Önkormányzat a jelen szerződés aláírásával feltétlenül és visszavonhatatlanul 

hozzájárul, hogy Feladatellátó részére a használat joga az ingatlan-nyilvántartásba 

bejegyzésre kerüljön az ingatlan egésze vonatkozásában. 

7. Feladatellátó feltétlenül és visszavonhatatlanul hozzájárul, hogy amennyiben a 3. 

pontban meghatározott feladato(ka)t már nem, vagy nem a 4. pontban meghatározott 

ingatlanban látja el, úgy a használat joga az ingatlan-nyilvántartásból a feladatellátás 

megszűnésének, vagy a feladatellátás helyszínének változása napját követően 

haladéktalanul törlésre kerüljön. Feladatellátó feltétlenül és visszavonhatatlanul 

vállalja, hogy az ehhez szükséges nyilatkozatokat megteszi. 

8. Az ingatlan birtokba adására 2007. március 31.-én kerül sor, Feladatellátó kijelenti, 

hogy az ingatlan és annak berendezési és felszerelési tárgyai rendeltetésszerű 

használatra alkalmasak. 

9. Feladatellátó a használatba kapott vagyont csak a jelen szerződésben meghatározott 

célra használhatja. Az ingatlant nem terhelheti meg, gazdasági társaságban apportként 

nem szerepeltetheti, harmadik személy használatába még ideiglenesen is csak 

Önkormányzat írásos hozzájárulásával adhatja. Az Önkormányzat nevében a 

hozzájárulás megadására a Polgármester jogosult. 

10. Feladatellátó tudomásul veszi, hogy Önkormányzat hozzájárulása nélkül az ingatlanon 

olyan munkálatokat nem végezhet, mely az ingatlan állapotát, szerkezetét érinti. Az 

Önkormányzat hozzájárulása nélkül végzett munka a jelen szerződés felmondását 

vonja maga után, valamint a felmondáson túl az eredeti állapot visszaállítására 

kötelezheti Feladatellátót az Önkormányzat. 

11. Abban az esetben, ha felek közötti, jelen szerződéssel szabályozott jogviszony 

megszűnik, Használó cserehelyiségre nem tart igényt, a használatba adott vagyont 

haladéktalanul, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban, kitakarítva, kifestve, 

legalább a melléklet szerinti berendezési és felszerelési tárgyakkal, vagy azok helyébe 

lépő, legalább hasonló állapotú, funkciójú, esztétikájú és teljesítményű berendezési és 

felszerelési tárgyakkal együtt bocsátja Önkormányzat birtokába. 
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12. Feladatellátót az általa az ingatlanba vitt tárgyak elvitelének joga a 10. pontban 

foglaltak elsőbbségének biztosítása mellett megilleti, ez azonban nem járhat az 

ingatlan állagának sérelmével. 

13. Az ingatlan üzemeltetésével kapcsolatos közműköltségek (különösen: víz, csatorna, 

gáz, elektromos áram, fűtés, hulladékszállítás), valamint a fenntartással, 

állagmegóvással járó egyéb munkák (különösen: burkolatok, nyílászárók, egyéb 

berendezések karbantartása, felújítása, szükség szerinti pótlása, cseréje, festés-

mázolás, takarítás) és azok költségei, a távközlési költségek, a kert rendben tartásának 

költségei és az ingatlan üzemeltetésével kapcsolatos egyéb költségek jelen szerződés 

időtartama alatt Feladatellátót terhelik.  

14. Az épület fő részeinek karbantartása, a központi berendezések (fűtési rendszer, 

elektromos és egyéb vezetékek) állandó üzemképes állapotban tartása az 

Önkormányzatot terhelik.  

15. Felek  megállapodása alapján az ingatlan bérlete bérleti-díj mentesen (térítésmentesen) 

történik. 

16.  Az ingatlanra Önkormányzat vagyonbiztosítást kötött. Az ingatlanban található 

nagyobb értékű ingóságokra Feladatellátó vagyonbiztosítást köt. 
 

 

Szentendre, 2007……………………………. 

 

 

dr.Dietz Ferenc dr.Molnár  Ildikó Kriaszter Attila 

polgármester jegyző Ügyvezető 

Szentendre Város Önkormányzata Szentendrei Közművelődési, Kulturális és 

Városmarketing Kht. 

 

Ellenjegyezte: 
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dr. Dietz Ferenc polgármester: felkéri dr. Kirchhof Attilát, hogy   olvassa fel a módosított 

határozati javaslatot.   

 

dr. Kirchhof Attila  jogi és  minőségügyi referens:   

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő- testülete  

 

1. jelen határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja a  Szentendrei 

Közművelődési, Kulturális és Városmarketing Kht.-vel kötendő feladatellátási 

megállapodást, valamint az Alapító Okiratban meghatározott ingatlanokra vonatkozó 

ingatlanhasználati megállapodásokat; 

2. felkéri az ügyvezetőt, hogy a Szentendrei Közművelődési, Kulturális és 

Városmarketing Kht. 49/2007. (II.13.) Kt. számú határozattal elfogadott - az 

Önkormányzat 2007. évi elfogadott költségvetése szerint átdolgozott – 2007. évi 

módosított üzleti tervét készítse el a 2007.  júniusi testületi ülésre; 

3. felkéri a Polgármestert, hogy a Szentendrei Közművelődési, Kulturális és 

Városmarketing Kht. ügyvezetőjének 2007. évi prémiumfeladatait  a 2007.  júniusi 

testületi ülésére terjessze be; 

4. felkéri a Polgármestert, hogy a Szentendrei Közművelődési, Kulturális és 

Városmarketing Kht. használatába adott ingatlanok állapotának felmérését 2007. 

évvégéig végeztesse el; 

5. felhatalmazza a Polgármestert jelen határozatban meghatározott megállapodások 

aláírására. 

 

Határidők: pontosítása  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kérdezi, hogy a Dunakorzó térítésmentes  használatba vételét 

szükséges belefogalmazni a határozatba?  

 

dr. Molnár Ildikó jegyző: véleménye szerint  célszerű volna szerepeltetni, és  tételesen 

feltüntetni a támogatást. Kéri  beírni a határozatba   "térítésmentesen"  kifejezést.  

 

dr. Kirchhof Attila  jogi és  minőségügyi referens: az új 6. pont a következőképp  hangzik:  

6.  Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentendrei    Közművelődési, 

Kulturális és Városmarketing Kht. használatába adott ingatlanokat bérleti díj mentesen 

bocsátja a Kht. rendelkezésére. A  Dunakorzó 18. szám alatti   ingatlanban kb. 200 m2  

alapterületű helyiséget  biztosít  térítésmentesen  számukra.  

A határozat határidőket is ehhez kell igazítani!!!!!. 

 

 

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

 

 

  

 Szavazás eredménye 

 

#: 2123   Száma: 2007.03.13/24/0/ 

Ideje: 2007.márc..13 17:29 
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Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 12 92.31 66.66 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 1 7.69 5.56 

Szavazott 13 100.00 72.22 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 5   27.78 

Összesen 18   100.00 

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 - 

Tolonics Gyula Igen - 

Trenka István Igen - 

Simonyi György Tart. - 

Gulyás József Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Távol - 

 

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

 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

72/2007. (III.13.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő- testülete  

 

1.  jelen határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja a  Szentendrei 

Közművelődési, Kulturális és Városmarketing Kht.-vel kötendő feladatellátási 

megállapodást, valamint az Alapító Okiratban meghatározott ingatlanokra vonatkozó 

ingatlanhasználati megállapodásokat; 
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2. felkéri az ügyvezetőt, hogy a Szentendrei Közművelődési, Kulturális és 

Városmarketing Kht. 49/2007. (II.13.) Kt. számú határozattal elfogadott - az 

Önkormányzat 2007. évi elfogadott költségvetése szerint átdolgozott – 2007. évi 

módosított üzleti tervét készítse el a 2007.  júniusi testületi ülésre; 

3. felkéri a Polgármestert, hogy a Szentendrei Közművelődési, Kulturális és 

Városmarketing Kht. ügyvezetőjének 2007. évi prémiumfeladatait  a 2007.  júniusi 

testületi ülésre terjessze be; 

4. felkéri a Polgármestert, hogy a Szentendrei Közművelődési, Kulturális és 

Városmarketing Kht. használatába adott ingatlanok állapotának felmérését 2007. év 

végéig végeztesse el; 

5. felhatalmazza a Polgármestert jelen határozatban meghatározott megállapodások 

aláírására. 

6.  a  Szentendrei    Közművelődési, Kulturális és Városmarketing Kht. használatába 

adott ingatlanokat bérleti-díj mentesen bocsátja a Kht. rendelkezésére. A  Dunakorzó 

18. szám alatti   ingatlanban kb. 200 m2  alapterületű helyiséget  biztosít  

térítésmentesen  számukra.  

 

Felelős:      Polgármester,  

 2. pontban Ügyvezető    

Határidő:   1., 5. és 6.  pont: azonnal 

  2. és 3.  pont: 2007. júniusi testületi ülés 

  4. pont: 2007. december 31. 

 

 

 

25. Előterjesztés a Szentendrei OKTÁN Kft. által kötött bérleti szerződés 

módosításáról 

             Előadó:  dr. Dietz Ferenc polgármester         

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a Szentendrei Oktán Kft. (továbbiakban: Kft.) 

képviseletében Bárics László  úr  van jelen a  kérelem  tárgyalásánál.  

 

Hidegkuti Gergely képviselő: ügyrendi javaslata szerint az előterjesztést  zárt ülésen kéri 

megtárgyalni gazdasági okokra való tekintettel.   

 

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

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2125   Száma: 2007.03.13/25/0/ 

Ideje: 2007.márc..13 17:31 

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
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Igen 11 91.67 61.11 

Nem 1 8.33 5.56 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 12 100.00 66.67 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 6   33.33 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Benkovits György Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

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 - 

Tolonics Gyula Igen - 

Trenka István Igen - 

Simonyi György Nem - 

Dicső Zoltán Távol - 

Gulyás József Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Távol - 

 

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

 

A Képviselő-testület az előterjesztés tárgyalását ZÁRT ülésen  folytatja, 

melyről külön jegyzőkönyv készül. 

 
dr. Dietz Ferenc polgármester.  a Képviselő-testület   nyílt ülését megnyitja.  A  jelenlévő 

képviselők száma: 12 fő, a Képviselő-testület határozatképes.  

      

 
26.  Előterjesztés  az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok 2007. évben 

értékesítésre történő pályáztatásáról 

             Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester          

                                              

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:  a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság   javaslatát befogadja, mely 

szerint a Csiperke utcai telkek kerüljenek ki a pályáztatásra kijelölt ingatlanok közül.  

 

Trenka István képviselő: kérdést tesz fel a licit értékekre vonatkozóan, melyre dr. Dietz 

Ferenc polgármester válaszol.    
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Szavazásra bocsátja  a határozati javaslatot.   

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2127   Száma: 2007.03.13/26/0/ 

Ideje: 2007.márc..13 17:41 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 12 100.00 66.67 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 12 100.00 66.67 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 6   33.33 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Benkovits György Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

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 - 

Simonyi György Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Trenka István Igen - 

Dicső Zoltán Távol - 

Gulyás József Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Távol - 

 

     

dr. Dietz Ferenc polgármester. a Képviselő-testület a következő határozatot hozza:   
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Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

74/2007. (III.13.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat  Képviselő-testülete 

1.) az Önkormányzat tulajdonában lévő alább felsorolt ingatlanokat pályáztatásra kijelöli:

  

Az ingatlanok a 34/2003.(VI.18.)  Önk. rendeletben előírt módon pályáztatással, piaci értéken 

kerülhetnek eladásra. 

 

Kitűzés és értékbecslés után pályáztatható telkek 

  

 

melléklet hrsz m2 minősítés 

1. Ady Endre út 1 4715 327 lakó 

2. Láncfű u. 1 4885 1017 lakó 

3. Vándor u. 2 9157 1543 üdülő 

4. Makkos u. 2 7126 712 üdülő 

5. Panoráma út 2 7141 855 üdülő 

6. Csóka u. 3 7517 3761 üdülő 

7. Boldogtanya Tölgy u. 3 7919 1121 üdülő 

8. Boldogtanya Bagoly u. 3 8133 1849 üdülő 

9. Dongó u. felett 3 7700 1036 üdülő 

10. Csóka u. 3 7509 2626 üdülő 

11. Boldogtanya  Gyopár u. 3 8064 864 üdülő 

12. Boldogtanya Rege u. 3 7843 760 üdülő 

 

2.) úgy dönt,   ha egy telekre több jelentkező van, az alkalmazandó licitlépcső a következő: 

 5 millió Ft  értékig  100.000 Ft 

5-10 millió Ft  értékig  250.000 Ft 

10 millió Ft felett   500.000 Ft 

 

3.) a beérkezett pályázatokat a 34/2003.(IV.18.) Önk számú rendelet előírásai szerint kell 

elbírálni. A pályázatok elbírálásánál egy értékelési szempont van, a vételár. 
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Felelős:     Polgármester    

Határidő:  A telkek értékesítése folyamatos 

         beszámolásra 2007. december 31. 
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27.  Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonáról 

való rendelkezésről 

         Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester          

 

 

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

I. számú  határozati javaslatot szavazásra bocsátja    

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2128   Száma: 2007.03.13/27/0/ 

Ideje: 2007.márc..13 17:42 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 12 100.00 66.67 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 12 100.00 66.67 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 6   33.33 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Benkovits György Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

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 - 

Simonyi György Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Trenka István Igen - 

Dicső Zoltán Távol - 

Gulyás József Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Távol - 
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dr. Dietz Ferenc polgármester. a Képviselő-testület a következő határozatot hozza:   

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

75/2007. (III.13.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat vagyonáról és az 

önkormányzati vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló, többször módosított 

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

 

1. 3994 hrsz-ú természetben Málna utca közterületből 70 m2-t, melyet Szentendre Város 

Önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonából kiemel a határozat mellékletét 

képező változási vázrajz szerinti változás végrehajtása érdekében. 

 

2. a 3994 hrsz-ú közterületből 70 m2-t minősítésű ingatlan területéből a 3995 hrsz-ú 

hétvégi ház, udvar és garázs minősítésű ingatlanhoz csatolásával egyetért. 

 

3. felkéri a Jegyzőt, hogy a 3994, 3995 hrsz-ú ingatlanokat érintő változásokat az 

ingatlanvagyon-kataszteren vezettesse át. 

 

Felelős: 1. és 2. pontban foglaltakért: Polgármester 

3. pontban foglaltakért: Jegyző 

Határidő: azonnal 

 

  

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

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2129   Száma: 2007.03.13/27/0/ 

Ideje: 2007.márc..13 17:42 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 12 100.00 66.67 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 12 100.00 66.67 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 6   33.33 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 
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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 - 

Simonyi György Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Trenka István Igen - 

Dicső Zoltán Távol - 

Gulyás József Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Távol - 

 

 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

76/2007. (III.13.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat vagyonáról és az 

önkormányzati vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló, többször módosított 

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

 

 

1. a határozat mellékletét képező telekalakítási határozatban foglaltaknak megfelelően a 

telekalakítás során kialakult 7190/2 hrsz-ú 623 m2 nagyságú közterületet Szentendre 

Város Önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonába beemeli. 

 

2. a 7190/2 hrsz-ú közterület kialakításával egyetért. 

 

3. felkéri a Jegyzőt, hogy a 7190/2 hrsz hrsz-ú ingatlant érintő változásokat az 

ingatlanvagyon-kataszteren vezettesse át. 

 

Felelős: 1. és 2. pontban foglaltakért: Polgármester 

3. pontban foglaltakért: Jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

 

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

 



 139 

Szavazás eredménye 

 

#: 2130   Száma: 2007.03.13/27/0/ 

Ideje: 2007.márc..13 17:42 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 12 100.00 66.67 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 12 100.00 66.67 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 6   33.33 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Benkovits György Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

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 - 

Simonyi György Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Trenka István Igen - 

Dicső Zoltán Távol - 

Gulyás József Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Távol - 

 

     

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

77/2007. (III.13.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete, úgy dönt, hogy 
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1. a 7963 hrsz-ú vízfolyásból 231 m2-t Szentendre Város Önkormányzat 

forgalomképtelen törzsvagyonából kiemel a határozat mellékletét képező változási 

vázrajz szerinti változás végrehajtása érdekében. 

 

2. a 7963 hrsz-ú vízfolyásból 231 m2-nek a 7957 hrsz-ú hétvégi ház, és udvarhoz 

történő átcsatolásával egyetért. 

 

3. felkéri a Jegyzőt, hogy a 7963, 7957 hrsz-ú ingatlanokat érintő változásokat az 

ingatlanvagyon-kataszteren vezettesse át. 

 

Felelős: 1. és 2. pontban foglaltakért: Polgármester 

3. pontban foglaltakért: Jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

 

28.  Előterjesztés szentendrei belterület 10152/4 hrsz-ú ingatlan sorsáról 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

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

szavazásra bocsátja.   

 

 

 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2131   Száma: 2007.03.13/28/0/ 

Ideje: 2007.márc..13 17:43 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 12 100.00 66.67 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 12 100.00 66.67 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 6   33.33 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Benkovits György Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 
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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 - 

Simonyi György Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Trenka István Igen - 

Dicső Zoltán Távol - 

Gulyás József Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Távol - 

 

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

       

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

78/2007. (III. 13.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy 

1. a Szentendre Város Önkormányzat 1/1 arányú tulajdonában álló 10152/4 hrsz-ú 

közterületet elkerítő szentendrei belterület 10150, 10151, 10152/1 és 10152/3 hrsz-

ú ingatlanok által jogcím nélkül használó tulajdonosait szólítsa fel a jogellenes 

használat megszüntetésére, és a kerítések eredeti telekhatárra történő 

visszahelyezésére.  

2. Amennyiben a felszólítás eredménytelen, peres úton érvényesítse a jogcím nélküli 

túlhasználat megszüntetése iránti igényét. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2007. április 30. 

 

 

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

pontja  alapján zárt ülésen  tárgyalandó.  

A nyílt ülést  17.44 órától 17.46 óráig  felfügegszti. 

     

 

 

30.  Előterjesztés a Magyar Természetvédők Szövetsége és a Greenpeace 

Környezetvédő Szervezet által kezdeményezett „GM-mentes települések”-hez 

történő csatlakozásról  

             Előadó:  Kun Csaba alpolgármester            
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Kun Csaba  alpolgármester: ismerteti és kiegészíti az előterjesztést.    

 

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

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2133   Száma: 2007.03.13/30/0/ 

Ideje: 2007.márc..13 17:48 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 11 100.00 61.11 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 11 100.00 61.11 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 7   38.89 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Benkovits György Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Fülöp Zsolt KVEUB elnök Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Simonyi György Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Trenka István Igen - 

Dicső Zoltán Távol - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Távol - 

Gulyás József Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Távol - 

 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

80/2007. (III.13.) Kt. sz. határozata: 
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Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete felismerve a géntechnológiában rejlő 

veszélyeket az alábbi rendelkezéseket hozza: 

1. GM-mentes (genetikailag módosított, továbbiakban: GM) övezetté nyilvánítja Szentendre 

Város közigazgatási területét 

2. GM-mentes politikát követ az általa nyújtott szolgáltatások kialakítása során 

3. Minden lehetséges eszközzel elősegíti a GM-növényeket nem használó mezőgazdasági 

rendszerek erősödését és fejlődését. 

4. Figyelemmel kíséri a GM-növények kibocsátására és forgalomba hozatalára kiadott 

engedélytervezeteket, és amennyiben szükségesnek ítéli, jelzi a géntechnológiai 

hatóságnak, hogy Szentendre városát vonja ki az engedély hatálya alól. 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

31.  Előterjesztés az új köztemetőről 

             Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester           

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ismerteti az új  köztemető-beruházás körülményeit.  A 

határozati javaslatban a "minimum-program" szerepel.  

   

 

Benkovits György  képviselő: célszerűnek látná  néhány, az  előző tervben  szereplő elemet 

felhasználni és szerepeltetni a kiírásban.  

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: figyelembe veszi a javaslatot.   

 

Kun Csaba alpolgármester:  rákérdez a bírálóbizottság létszámára. dr. Dietz Ferenc 

polgármester  válaszában jelzi, a bizottság létszáma   9 fő, és Főkertész Asszony is tagja.   

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: további hozzászólás nem lévén a határozati javaslatot 

szavazásra bocsátja.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2134   Száma: 2007.03.13/31/0/ 

Ideje: 2007.márc..13 17:55 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 10 100.00 55.56 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 
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Szavazott 10 100.00 55.56 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 8   44.44 

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 - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Trenka István Igen - 

Dicső Zoltán Távol - 

Gulyás József Távol - 

Horváth Győző SzEB elnök Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

Simonyi György Távol - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Távol - 

 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

81/2007. (III.13.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1. az 52/2006. (II.14.) Kt. sz. határozatát visszavonja. 

2. az 1999. évi Szentendre városi temetőkert című pályázat nyertes pályázóinak az 

elmaradt díjazás tekintetében a 1999. évi pályázati kiírásban meghatározott 

költségtérítést (300.000 forint) és törvényes kamatait megfizet. 

3. a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény, valamint a tervpályázati 

eljárások részletes szabályairól szóló 137/2004. (IV.29.) Kormány rendelet (a 

továbbiakban: R.) szabályai szerint az alábbiakban részletezett tervezési program 

alapján tervpályázati eljárást indít: 

 

A SZENTENDREI ÚJ KÖZTEMETŐ ENGEDÉLYEZÉSI TERVEINEK 

ELKÉSZÍTÉSE tárgyában. 

 

4. a R.- ben meghatározott feladatok ellátására 9 fős Bíráló Bizottságot hoz létre, 

amelynek  
 

Elnöke: dr. Dietz Ferenc polgármester  

Társelnök: Alföldiné Petényi Zsuzsanna főépítész 



 145 

Szakmai Titkára:  Priester Margit , főkertész 

Bizottság Tagjai:    Puhl Antal építész 

                     Golda János építész 

                     Borosházi Tamás építész 

                     Pádárné Török Éva tájépítész-mérnök 

Hidegkuti Gergely Városüzemeltetési Környezet és 

műemlékvédelmi Bizottság elnöke 

           Magyar Judit Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság Elnöke 

Szakértők:         Havass Imre, Oleandro Kft, temetőüzemeltető 

   dr. Homor Zsuzsanna, ÁNTSZ főorvos 

Jogi szakértő: dr. Kirchhof Attila 

5. az alábbi szempontok szerint határozza meg a temető tervezési programját: 

 I. ütem tervezési területe összesen 2,5 ha. (200m x 125 m alapterület) 

 A ravatalozó, halott hűtő-tároló helység, vizesblokk, felvételi iroda, virágüzlet 

elhelyezését kell megoldani összesen maximum 250 m2 alapterületen 

 A ravatalozóhoz kapcsolódó fedetlen és fedett, burkolt előtér kialakítása 

maximum 200 m2 alapterülettel 

 Komposztáló kialakítása 

 1 db koporsós és 1 db urnás parcella (400-400 db sírhellyel) kialakítása, belső –

akadálymentesített- úthálózat kialakítása, parkosítási terv, kötelező védőfásítási 

terv elkészítése 

 Szórásos hamvasztási hely, díszsírhelyek kialakítása 

5. Felhatalmazza a Bíráló Bizottságot, hogy a tervpályázati kiírás részleteit a tervezési 

program szerint véglegesítse és jóváhagyja. A jóváhagyott dokumentációt a R. 24. § 

(2) bekezdése alapján a Bíráló Bizottság elnöke küldi meg a tárgyban illetékes 

Szakmai Kamara részére. 

6. A tervpályázat terveinek díjazására és járulékos költségeire az Önkormányzat 2007. 

évi költségvetéséről szóló 9/2007. (II.20.) Önk. sz. Rendeletében, Beruházási soron 

014034 szakfeladaton 20 Millió Forintos előirányzat terhére 4,5 Millió Ft-ot biztosít, 

amely fedezetéül szolgál a R. 21. § (3) bekezdésében meghatározott költségek, díjak 

valamint a Bíráló Bizottság tagjait megillető R. 21. § (6)-(7) bekezdéseiben 

meghatározott díjazás kifizetésére. 

 

Felelős:  1. pont  Polgármester 

  2. pont  Polgármester, Jegyző 

  3-6. pont Polgármester 

 

Határidő:  1. pont  azonnal 

  2-5 pont 2007. április. 30. 

  6. pont  2007. december 31. 

 

 

 

 

   32.  Előterjesztés a bölcsőde beruházás közbeszerzési eljárást lezáró döntés 

meghozataláról 

             Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester           
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dr. Dietz Ferenc polgármester:     ismerteti a  tudnivalókat.   

 

dr.Dóka Zsolt  jogtanácsos:   további tájékoztatást ad az előterjesztéssel kapcsolatban.   

 

Kun Csaba alpolgármester:  javasolja,  hogy a   keret-meghatározás összegét most 

határozzák meg. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: nem javasolja. Szavazásra bocsátja  a határozati javaslatot. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2135   Száma: 2007.03.13/32/0/ 

Ideje: 2007.márc..13 17:58 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 10 100.00 55.56 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 10 100.00 55.56 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 8   44.44 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

Benkovits György Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt KVEUB elnök Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Trenka István Igen - 

Dicső Zoltán Távol - 

Gulyás József Távol - 

Horváth Győző SzEB elnök Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

Simonyi György Távol - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Távol - 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:  a Képviselő-testület a következő határozatot hozza:   
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Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

82/2007. (III.13.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

 

5. a bölcsőde beruházás közbeszerzés eljárást lezáró döntését Dicső Zoltán, Simonyi 

György, Trenka István és Kiss Károly képviselőkből álló közbeszerzési Bizottságra 

ruházza át abban az esetben, ha a nyertes ajánlatok alapján a közbeszerzés a pályázati 

támogatásból és a pályázatban vállalt önrészből finanszírozható, amennyiben nem, úgy 

a döntés jogát fenntartja. 

 

6. felkéri a Polgármestert a közbeszerzési eljárás nyerteseivel a szerződések 

megkötésére, amennyiben a nyertes ajánlatok alapján a közbeszerzés a pályázati 

támogatásból és a pályázatban vállalt önrészből finanszírozható és a közbeszerzési 

eljárást a Bizottság az 1. pontban foglaltaknak megfelelően eredményesnek 

nyilvánítja.  

 

Határidő: 1. pont: 2007. március 14. 

2. pont: 2007. március 23. 

Felelős: 1. pont: Bizottság 

2. pont: Polgármester  

 

 

 

 

33.   Tájékoztató a Helyi Választási Bizottság tagjai személyében történt változásról 

 Előadó:  dr. Molnár Ildikó jegyző 

  

 

34.    Tájékoztató a Jogi, Igazgatási és Ügyrendi Bizottság által szervezett a város 

közbiztonságának javításáról szóló egyeztetésről 

 Előadó:  dr. Dragon Pál  a Jogi-, Igazgatási és Ügyrendi Bizottság  elnöke 

 

 

35. Tájékoztató a Pismány városrész szennyvízcsatornázása I. ütem elnevezésű 

elkészült beruházásról 
 Előadó:  dr. Dietz Ferenc polgármester  

 

 

Simonyi György képviselő:  kérdést tesz fel "fekvőrendőrök"    kihelyezésével kapcsolatban,  

melyre dr. Lőrincz Andrea Vagyongazdálkodási  csoport  válaszol. 

 

Simonyi György képviselő:  ragaszkodik a kihelyezés jogosságának felülvizsgálatához. 

 

 dr. Dietz Ferenc polgármester:  köszöni  Képviselő Úr észrevételét. Kéri, hogy  a 

Városüzemeltetési, Környezet- és Műemlékvédelmi Bizottság bevonva a Körzeti Megbízottat, 

vizsgálja ki  a felvetett problémát és készítsen összefoglalót ezzel kapcsolatban.  
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36.  Egyebek 

 

 

Simonyi György képviselő:   a peres ügyekről megkapta az  írásos tájékoztatót,   ehhez fűz 

néhány gondolatot.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a "volt orosz laktanya" ügye a mai napig rendkívül 

szövevényes,  az Önkormányzat és a Nerek  Kft. közt  folyamatban van  a tárgyalás.  

 

Hidegkuti Gergely képviselő: köszöni a projektoros kivetítést.  

Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a Városüzemeltetési, Környezet- és 

Műemlékvédelmi Bizottság  ülésén  megtárgyalta  a  város közlekedési programját, mely a 

következő testületi ülésen  kerül a képviselők elé.   

  

dr. Dietz Ferenc polgármester: a  márciusi városi ünnepségekre hívja fel a figyelmet, .  

 

dr. Dragon Pál képviselő:  a jó idő beálltával egyre több az építkezés -  ezzel  párhuzamosan   

megnövekedett a teherautó-forgalom, az építőanyag szállítás, ami az utak megrongálódásához 

vezet. Ennek megoldásához kér   segítséget  a   Hivataltól,  Jegyző Asszonytól.   Figyelembe 

kell venni az ingatlan tulajdonosok  érdekeit és a vállalkozók igényit is.  

 

dr. Lőrincz Andrea a Vagyongazdálkodási csoport vezetője: ismereti a belváros forgalmi 

rendjének   ide vonatkozó részét.   

 

Kiss Károly képviselő: a Barcsay iskola előtti  állapotra hívja fel a  figyelmet, rendkívül 

nagy a sártenger.  

Kérdezi, hogy ha utca  illetve tér elvezés ügyében  kíván javaslatot tenni, azt milyen formában   

szükséges intézni?   

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:  erre vonatkozó  javaslatot  a Képviselő Úr írásban tehet.    

Jelzi a  Képviselő-testületnek, hogy  kimaradt a Szentendre város Önkormányzat 

intézményei kezelésében lévő – de más tulajdonát képező –, vagyontárgyak, szoftverek 

egyéb ingóságok jegyzékéről szóló tájékoztató.  

 

 

37.     Tájékoztató  Szentendre város Önkormányzat intézményei kezelésében lévő – 

de más tulajdonát képező –, vagyontárgyak, szoftverek egyéb ingóságok 

jegyzékéről szóló tájékoztató.  

 Előadó:  dr. Dietz Ferenc polgármester  

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képviselő-testület   tudomásul vetet a tájékoztatót.  

 

 

38.  Interpelláció - Szentendre, 2007.  március 13-i  testületi ülés 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: elsőként  Fülöp Zsolt képviselő interpellációjára adott 

írásbeli válasz kerül sorra.  
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Fülöp Zsolt képviselő: a választ elfogadja.   

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:  következő Hajdu Gábor  Bercsényi utca 3. szám alatti 

ingatlan felújítás tárgyában  beadott interpellációja. Ismerteti az anyagot, melyre  rövid   

szóbeli választ ad, a részletesebb  válaszadásra  írásban  kerül sor.   

A továbbiakban visszatér az Egyebek című napirendi pont tárgyalására.   

 

Fülöp Zsolt képviselő:  válaszol Kiss Károly képviselő  kezdeményezésére -  utca  Szent 

Erzsébet névre való elnevezése  támogatandó. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:  a javaslatokat írásban kéri.   

 

Simonyi György képviselő:  távozása alkalmából  megköszöni a testületnek az eddigi közös   

munkát. 

 

Benkovits György  képviselő: értesülései szerint egy külföldi tervező szakember segít 

Szentendre  stratégiájának kialakításában.   Erről kérdezi Polgármestert,  aki megadja a 

tájékoztatást.  

  

dr. Dietz Ferenc polgármester:  további hozzászólás nem lévén a Képviselő-testület  ülését  

19.25 órakor bezárja.    

K.m.f. 

 

 

 dr. Dietz Ferenc dr. Molnár Ildikó 

    polgármester         jegyző 

 

 


