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Szám: 23/2007. 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2007. szeptember 11-én (kedden) 09.00 órai kezdettel tartott  üléséről 

 

 

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

Zoltán, dr. Dragon Pál, Fülöp Zsolt, Hajdu Gábor, Hidegkuti 

Gergely, Kiss Károly, Magyar Judit, dr.Pázmány Annamária, Szegő 

András, Trenka István, Tolonics Gyula és  Zakar Ágnes képviselők 

 

Távol lévő képviselők:  Benkovits György, Horváth Győző, Radványi G.  Levente, Trenka 

István, és Zakar Gergely képviselők  

 

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

  

Tanácskozási joggal 

jelen van az ülésen:   Alföldiné Petényi Zsuzsanna főépítész, dr. Dóka Zsolt jogtanácsos,  

dr. Gerendás Gábor irodavezető, Marosi Imréné irodavezető, dr. 

Pozsonyi  Szilvia törvényességi ellenőr, Puhl Márta irodavezető, 

Szűcs Imréné irodavezető  

 

Napirendi pontokhoz meghívottak: 

 

2. fogorvosi működési jog eladásáról c. napirendi ponthoz: 

  

dr. Sipos Péter fogorvos     

    

3. közoktatási törvény változtatásaiból adódó feladatok c. napirendi ponthoz: 

Hajdu Gábor igazgató (II. Rákóczi F. Isk.)  

Torbáné Ballagó Zsuzsanna igazgató   

(Barcsay J. Ált. Isk.) 

Stomp Ferencné igazgató 

Fűné Páljános Tünde igazgató h.      

(Izbégi Ált. Isk.) 

dr. Beregnyei Józsefné igazgató   

(Templomdombi Ált. Isk.) 

 

6. Templomdombi Ált. Isk. pedagógiai program helyi tantevének kiegészítése c. 

napirendi ponthoz: 

dr. Beregnyei Józsefné igazgató  

 

10. Intermodiális csomópont kiépítésének programjáról c. napirendi ponthoz: 

Albrecht Ute ügyvezető    

Pető Zoltán   
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5. óvodai ellátás átadása c. napirendi ponthoz: 

Szántosi Judit intézményvezető    

     

19. Duna-korzó 18. szám alatti irodaház portaszolgálatának ellátására irányuló 

pályázati kiírás c. napirendi ponthoz: 

dr. Vámos Attila kistérségi iroda vezetője  

 

39. hévízkút fúrás beruházása c. napirendi ponthoz: 

 

Mészáros János vállalkó 

dr. Mendlik György ügyvéd   

 

31. iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítése, 

felújítása és a lakóépületek környezete, felújításának támogatása c. napirendi ponthoz: 

Priester Gábor (közös képviselő)    

 

33. Kulturális Központ Nonprofit Kht. 2007. évi I. féléves mérlegbeszámolójának 

elfogadásáról,  

34. SzeVi I. féléves finanszírozása, és 2007. évi költségvetése, 

35. a Kft ügyvezetői tisztség mellett többlet foglalkoztatási jogviszony létesítésének 

lehetőségéről c. napirendi pontokhoz: 

Kriaszter Attila ügyvezető  

   

36. testvérvárosi kapcsolatok felvételérők Kiryat Tivon izraeli, valamint Zhouzhou kínai 

várossal c. napirendi ponthoz: 

Kriaszter Attila ügyvezető     

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: 9.28 órakor köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az 

ülés határozatképes.  

 

 

Technikai hiba miatt 7 percről nem készült hanganyag, a jegyzőkönyv jegyzet 

alapján készül.  
 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: bejelenti, hogy a 4-es és a 23-as napirend törlésre kerül. Az 5, 

6, 7, 16 és 40-es napirendi pontok tárgyalására délután kerül sor. Kéri szavazzanak erről. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2509   Száma: 07.09.11/0/0/A/KT 

Ideje: 2007 szeptember 11 09:32  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 100.00 72.22 
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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 - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Benkovits György Távol - 

Horváth Győző SzEB elnök Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

Trenka István Távol - 

Zakar Gergely Távol - 

 

     

Zakar Ágnes képviselő: kéri a 8, 9, 28, 37 és 38. napirendi pontok előre vételét, és egy 

blokkban történő tárgyalását. 

 

 

Horváth Győző  és Trenka István képviselők megérkeznek az ülésterembe, a képviselők 

száma 15 fő.  

 

 

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

tárgyalását.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2510   Száma: 07.09.11/0/0/A/KT 

Ideje: 2007 szeptember 11 09:34  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 15 100.00 83.33 

Nem 0 0.00 0.00 
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Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 15 100.00 83.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   16.67 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt KVEUB elnök Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Benkovits György Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

Zakar Gergely Távol - 

 

     

 

N A P I R E N D  

 

 

 Közlekedési Munkacsoport tagjának eskütétele 

 
 

 Tájékoztató a két ülés közötti eseményekről 

 
 

 Tájékoztató a Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok  

Többcélú Kistérségi Társulás két ülése között eltelt 

legfontosabb eseményekről és döntésekről 

 

 

 Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok 

végrehajtásáról 

 

 

 Beszámoló átruházott hatáskörben tett intézkedésekről 

- Beszámoló a névhasználat engedélyezéséről 

- Beszámoló a névhasználat engedélyezéséről - 

kiegészítés 

- Beszámoló népjóléti igazgatásról 

 

 

1.  Sürgősségi tájékoztató a Duna áradásával kapcsolatban 

elrendelt I. fokú árvízvédelmi készültségről 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 
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2.  Előterjesztés fogorvosi működtetési jog eladásáról 

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

rendelhető el! 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

3.  Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatának, a 

közoktatási törvény változásaiból adódó feladatairól 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

 

4.  Előterjesztés Püspökmajor-lakótelepi Bölcsőde 

Intézményvezetői pályázat kiírásáról 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

 

5.  Előterjesztés óvodai ellátás átadásáról dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

 

6.  Előterjesztés a Templomdombi Általános Iskola pedagógiai 

program helyi tantervének kiegészítéséről 

 

Zakar Ágnes 

képviselő 

7.  Előterjesztés a Pest Megyei Közoktatásfejlesztési 

Közalapítvány Kuratórium eszközfejlesztési pályázatán való 

indulásról 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

8.  Előterjesztés a 229/2007. (VI. 26.) Kt. határozat hatályon 

kívül helyezéséről, valamint új határozat hozataláról a 

ZOOM Mozgókép- és Médiaműhely Alapítvány számára a 

Duna korzó 18. számú ingatlanban további két helyiség 

biztosítására és az Alapítvány számára nyújtott havi 

támogatási összeg lecsökkentésére 

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

rendelhető el! 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

 

9.  Előterjesztés a VSZ Zrt. I. félévi nem auditált eredmény 

üzletágankénti értékelése 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

 

10.  Előterjesztés Intermodiális csomópont kiépítéséről (a Vasúti 

villasor, 11-es főút, Rózsa u., Kőzúzó u. által határolt terület 

szabályozási terv tervezési programjának jóváhagyásáról) 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

11.  Előterjesztés a HÉV területére történő változtatási tilalom 

elrendeléséről szóló, többször módosított 20/2007. (IV.03.) 

Önk. sz. rendelet módosításáról 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

 

12.  Előterjesztés a városrendezési feladatok megvalósítását 

biztosító elővásárlási jog megállapításáról szóló, többször 

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

módosításáról 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

13.  Előterjesztés a város címerének és zászlajának alapításáról, 

valamint a jelképek és a „Szentendre” név használatának 

rendjéről szóló 39/2003. (VI.18.) Önk. sz. rendelet 

módosításáról 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 
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14.  Előterjesztés Városi Kitüntető Díjak adományozásáról 

Az Ötv. 12. § (4) bek. a) pontja alapján ZÁRT ülés! 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

15.  Előterjesztés Szentendre város játszóterének építési és 

felújítási koncepciójáról II.  

Az anyag később kerül megküldésre! 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

 

16.   Előterjesztés a plakátok, falragaszok, valamint a 

reklámhordozók elhelyezésének szabályairól szóló 19/2005. 

(V. 19.) Önk. sz. rendelet módosításáról  

 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

 

17.  Előterjesztés az önkormányzat vagyonáról és az 

önkormányzati vagyon feletti tulajdonosi jogok 

gyakorlásáról szóló 34/2003.(VI.18.) Önk. sz. rendelet 

módosításáról 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

 

18.  Előterjesztés a Szentendre belterületi 1052 hrsz-ú, 

természetben Kossuth Lajos u. 5. szám alatt található 

ingatlan hasznosítási lehetőségeiről 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

19.  Előterjesztés a Duna-korzó 18. szám alatti irodaház 

portaszolgálatának ellátására irányuló pályázati kiírásról 

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

rendelhető el! 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

20.  Előterjesztés az építészeti értékek helyi védelméről szóló, 

többször módosított 47/2000 (IX. 15.) Önk. sz. rendelet 

módosítására, a Kovács László u. 35., 2623 hrsz-ú ingatlan 

törlésére benyújtott kérelemről 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

21.  Előterjesztés PAP-SZIGET REVITALIZÁCIÓJÁÉRT 

Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

társasági szerződésének módosításáról 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

22.  Előterjesztés az önkormányzat 2007. évi költségvetéséről 

szóló 9/2007. (II. 20.) Önk. sz. rendelet módosításáról és a 

költségvetés I. félévi végrehajtásáról 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

23.  Előterjesztés az önkormányzat 2007. évi költségvetéséről 

szóló 9/2007. (II. 20.) Önk. sz. rendelet módosításáról  

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

 

24.  Előterjesztés Szentendre Város Intézményei szervezeti 

átalakításáról 

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

rendelhető el! 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

25.  Előterjesztés a távhőszolgáltatásról és a távhőszolgáltatási 

díjak alkalmazásáról szóló 35/2003.(VI.18.) Önk. sz. 

rendelet, valamint a távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági 

díjairól szóló, többször módosított 36/2003.(VI.18.) Önk. 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 
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sz. rendelet módosításáról 

 

26.  Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatának 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

19/2007.(IV.03.) Önk. sz. rendelet módosításáról 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

 

27.  Előterjesztés Közbeszerzési Szabályzat módosításáról 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

 

28.  Előterjesztés a Belvárosban történő mobil árvízvédelmi fal 

kiépítéséről 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

 

29.  Előterjesztés a Vis maior keretből megvalósítandó 

útfelújításokra vonatkozó közbeszerzési eljárás 

lebonyolításáról 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

30.  Előterjesztés az új köztemető tervpályázati eljárásának 

lebonyolítására létrehozott Bíráló Bizottság összetételének 

módosításáról 

Az Ötv. 12. § (4) bek. a) pontja alapján ZÁRT ülés! 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

 

31.  Előterjesztés az iparosított technológiával épült 

lakóépületek energiatakarékos korszerűsítése, felújítása és a 

lakóépületek környezete felújításának támogatásáról szóló 

szerződésről 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

 

32.  Előterjesztés a Marx tér elnevezés megszüntetéséről 

 

dr. Molnár Ildikó 

jegyző 

 

33.  Előterjesztés a Szentendrei Új Kulturális Központ Nonprofit 

Kft. 2007. I. féléves mérlegbeszámolójának elfogadásáról 

 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

34.  a) Beszámoló a Szentendre és Vidéke I. féléves 

finanszírozásáról 

 

b) Előterjesztés Szentendre és Vidéke c. újság 2007. évi 

költségvetéséről  

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

35.  Előterjesztés a Szentendrei Új Kulturális Központ Nonprofit 

Kft. ügyvezetői tisztség mellett többes foglalkoztatási 

jogviszony létesítésének lehetőségéről 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

36.  Előterjesztés testvérvárosi kapcsolatok felvételéről Kiryat 

Tivon izraeli valamint Zhouzhou kínai várossal 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

 

37.  Előterjesztés testvérvárosi kapcsolatok létrehozása céljából, 

Szentendre és Barbizon között aláírásra kerülő testvérvárosi 

szerződés módosításáról 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 
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38.   a) Előterjesztés a Dumtsa Jenő Városfejlesztési Stratégia     

elfogadásáról 

A program már korábban megküldésre került, kérem hozza 

magával! 

 

 b) Előterjesztés Szentendre város Önkormányzatának a  

Dumtsa terv alapján a költségvetési lehetőségeit 

figyelembe véve elkészített, ciklusra vonatkozó 

„cselekvési programjáról” 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

 

39.  Előterjesztés a hévízkút fúrás beruházásáról 

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

rendelhető el! 

 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

 

40.  Előterjesztés a PRO Szentendre Kft. alapítására vonatkozó 

javaslatról és az alapító okirat tervezet elfogadásáról 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

 

41.  Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat 

Dísztermének légkondicionálása és Internet használat 

biztosítására 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

 

42.  a )Előterjesztés Városi Kitüntető Díjak adományozásáról 

Az Ötv. 12. § (4) bek. a) pontja alapján ZÁRT ülés! 

 

b)Előterjesztés Pest megye Díszpongára Cím, Pest 

Megyéért Emlékérem és pest Megyei Díjak 

adományozásának javaslattételére 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

 

43.  Előterjesztés Biztonságos Városunkért Közalapítvány 

titkárának megválasztásáról 

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

 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

 

44.  Előterjesztés Radujkó Istvánné szociális otthoni beutalásáról 

Az Ötv. 12. §  (4) bek. a) pontja alapján ZÁRT ! 

 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

45.  Interpelláció, kérdés 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

 

46. Egyebek 

 

 

   

 

 

Radványi G. Levente képviselő megérkezik az ülésterembe, a képviselők száma 16 fő.  
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dr. Dietz Ferenc polgármester: miután a technikai problémát nem sikerült kiküszöbölni, 

szünetet javasol. Kéri szavazzanak. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2511   Száma: 07.09.11/0/0/A/KT 

Ideje: 2007 szeptember 11 09:35  

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 - 

Fülöp Zsolt KVEUB elnök Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Tart. - 

Benkovits György Távol - 

Zakar Gergely Távol - 

 

     

dr. Dietz Ferenc polgármester: 9.36 órakor szünetet rendel el. 

 

 

 

9.36 órától 9.45 óráig technikai szünet. 
 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: 9.45 órakor a Képviselő-testület folytatja ülését.  
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Közlekedési Munkacsoport tagjának eskütétele 
 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a Közlekedési munkacsoport új tagjának az eskütételéhez 

felkéri a jelenlévőket, hogy álljanak fel. Felkéri dr. Rácz Pál urat az eskü megtételére, aki az 

esküt letette.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: gratulál dr. Rácz úrnak és megköszöni a megjelenését.  

 

 

 

Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Szentendre városát érintő tájékoztatóval kapcsolatos 

kérdéseket vár.  

 

Magyar Judit képviselő: Castrummal kapcsolatban – a nyár folyamán – többször folytattak 

tárgyalásokat. Az ott lévő tulajdonosokkal folynak-e tárgyalások, hogy áll az ügy?  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: két nagy tulajdonossal folytatnak tárgyalásokat. Az egyik a 

Paprikabíró Kft- nincs még olyan fázisban a tárgyalás, hogy a testület elé kerüljön. A P. 2000 

Kft-vel – Paulina Lászlóval - folytatnak még tárgyalásokat. A megállapodás előtt lekérték a 

cégkivonatot, melyből kiderült, hogy a cég felszámolás alatt van. Felvették a kapcsolatot a 

felszámolóval. A Pest Megyei Múzeumok Igazgatóságával is tárgyaltak, akik bíznak a 

beruházás megvalósulásában, hiszen meg van a feltárási engedélyük. Igaz, Pest Megye 

Önkormányzatától olyan tájékoztatást is kaptak, hogy ha mégsem valósul meg a beruházás, 

akkor a Ferenczy Múzeummal együtt Budapestre költöznek.  

 

Zakar Ágnes képviselő: kérdései  

- Pirk múzeum ügye hol tart, találtak-e helyszínt; 

- Bartex-szel hogy áll az Önkormányzat; 

- Bükkös patak rendezési terv – mit takar? 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:  

- Pirk múzeum: örökösökkel tárgyalnak. Lehetséges helyszín a Görög utca illetve a 

Bogdányi utca 34. 

- Bükkös patak: sportpálya melletti magántulajdonosokkal folytattak egyeztetést. 

Bartex-szel kapcsolatos kérdésre zárt ülésen fog válaszolni.  

 

Szegő András képviselő: tájékoztatást kér a volt szovjet laktanyáról, az uszoda – parkolóval 

kapcsolatos tárgyalásokról. Közterület foglalási ellenőrzés milyen területeken történt és mik a 

tanulságok. Kistérséggel kapcsolatban az M0-s követelés csomagról és a körjegyzőség 

kialakításáról szeretne tájékoztatást kapni.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: volt szovjet laktanya a kiemelt projektek között szerepel, 

keresik a megoldást a hasznosítására. Beszámol a perről. 

Közterület foglalási ellenőrzés: a rendelet életbelépése után két héttel, rajtaütésszerűen történt. 

Megdöbbentő eredményeket hozott – vendéglátósok által elfoglalt helyek mindenhol 10-20 

m²-rel nagyobb volt. Volt olyan is, aki nem kért, nem is fizetett, de 6-7 asztalt kitett. 

Bogdányi utcai ajándékboltoknál mindenhol több regálé volt kirakva. Műfűvel kapcsolatban a 
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Művészeti Tanács fog döntést hozni. Mindenhol felvettek jegyzőkönyvet, de még nem 

büntettek. Pozitív tapasztalat a Dumtsa Jenő utcában a Szamos Cukrászda, mellette a 

Salátabár valamint az Új Művész Étterem – ahol minden előírást pontosan betartottak. Házon 

belüli következmény is volt – fegyelmit kapott az a közterület felügyelő, akinek az adott 

területen feladata volt. Ezek után még két ellenőrzést tartottak, ahol az eredmény már 

kedvezőbb volt.  

Uszoda parkoló: megállapodás született, hogy fakerítést helyeznek el, burkolat-festés és 

táblák kihelyezése valamint murva felterítése fog történni.  

M0-s híddal kapcsolatban interpelláció is érkezett, ott fog válaszolni.  

Körjegyzőség szabályairól ad tájékoztatást.  

 

Horváth Győző képviselő: Miniszterelnöki Hivatal tanácsadójával miről tárgyaltak? 

Kistérség utolsó ülésén miről volt szó? 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a MH tanácsadójával az önkormányzatok támogatásáról 

tárgyalt. Beszámol a nyáron lefolytatott kistérségi megbeszélésekről.  

 

Trenka István képviselő: Tűzoltósággal kapcsolatos megbeszélésről kér tájékoztatást. a 

HÉV-környéki bérlőkkel megtörtént-e az egyeztetést? Milyen megbeszélés folyt Schobert 

Norberttel, valamint milyen megbeszélés történt a parkolóház befektetőivel?  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Tűzoltósággal a túlórákról és az autócseréről volt szó.  

 

Puhl Márta Közgazdasági és Vagyon Iroda vezetője: kiegészíti az autókkal kapcsolatos 

tájékoztatást.  

 

 

Benkovits György képviselő megérkezik az ülésterembe, a képviselők száma 17 fő.  

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: HÉV-bérlőket dr. Polonkai Anna ügyvéd képviseli – vele 

tárgyalnak. Parkolóházzal kapcsolatban a parkolóórák beszerzéséhez közbeszerzés szükséges.  

 

dr. Dragon Pál képviselő: utakkal és a csatornaépítéssel kapcsolatos – lakossági 

kezdeményezésre történt – megbeszélésekről kérdez. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: utak állapotáról történik felmérés, majd ez után döntenek 

útépítésekről, javításokról. Csatornaépítési egyeztetés a további munkák folytatásáról történt.  

 

Hajdu Gábor képviselő: a Schobert úrral történt megbeszélésről kér tájékoztatást, valamint a 

Labdarúgó Szövetség évzárójáról.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: beszámol az évzáróról. Schobert Norbert felajánlotta a 

segítségét a város sport életében. 

Kéri szavazzanak a tájékoztató elfogadásáról.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2512   Száma: 07.09.11/0/0/A/KT 
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Ideje: 2007 szeptember 11 10:22  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 17 100,00 94,44 

Nem 0 0,00 0,00 

Tartózkodik 0 0,00 0,00 

Szavazott 17 100.00 94,44 

Nem szavazott 0   0,00 

Távol 1   5,56 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

Benkovits György Igen - 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt KVEUB elnök Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Zakar Gergely Távol - 

 

     

 

Beszámoló a Képviselő-testület által a Polgármesterre – névhasználat engedélyezése 

tárgyában – átruházott hatáskörben tett intézkedésekről a 2007. 04. 16. – 2007. 08. 16. 

közötti időszakban 

 

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

szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2513   Száma: 07.09.11/0/0/A/KT 

Ideje: 2007 szeptember 11 10:23  

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: 

Benkovits György Igen - 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt KVEUB elnök Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Zakar Gergely Távol - 

 

     

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

245/2007. (IX. 11.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szentendre Város Önkormányzatának 

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

bekezdése értelmében a Képviselő-testület által a Polgármesterre – névhasználat 

engedélyezése tárgyában – átruházott hatáskörben tett intézkedésekről szóló beszámolót a 

2007.04.16. – 2007.08.16. közötti időszakban -  

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  azonnal 
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Beszámoló kiegészítés a Képviselő-testület által a Polgármesterre – névhasználat 

engedélyezése tárgyában – átruházott hatáskörben tett intézkedésekről 

 

 

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

javaslatot.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2514   Száma: 07.09.11/0/0/A/KT 

Ideje: 2007 szeptember 11 10:24  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 17 100,00 94,44 

Nem 0 0,00 0,00 

Tartózkodik 0 0,00 0,00 

Szavazott 17 100.00 94,44 

Nem szavazott 0   0,00 

Távol 1   5,56 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

Benkovits György Igen - 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt KVEUB elnök Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Zakar Gergely Távol - 

 

     

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képviselő-testület az alábbi határozatot hozza: 
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Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

246/2007. (IX. 11.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szentendre Város Önkormányzatának 

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

bekezdése értelmében a Képviselő-testület által a Polgármesterre – névhasználat 

engedélyezése tárgyában – átruházott hatáskörben tett intézkedésekről szóló beszámolót - 

elfogadja. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

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

átruházott hatáskörben tett intézkedésekről a 2007. 05. 06 – 2007. 08. 05. közötti 

időszakban 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megadja a szót dr. Dragon Pál képviselő úrnak. 

 

dr. Dragon Pál Jogi, Igazgatási és Ügyrendi Bizottság elnöke: bizottsági ülésen 

megtárgyalták az anyagot. Az aktív korú, nem foglalkoztatottak részére folyósított rendszeres 

szociális segéllyel kapcsolatban kérdésük, hogy van-e lehetőség arra, hogy ezeket az 

embereket  a város javára – a kifizetett összeg mértékében – foglalkoztassák, hiszen erre meg 

van a jogi szabályozás. Kéri a Polgármester urat, vizsgálják meg a lehetőségeket.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megköszöni az észrevételt. A kifizetés szigorú törvényi 

feltételek mellett történik. Folyamatosan vizsgálják a foglalkoztatás lehetőségét.  

 

Fülöp Zsolt Pénzügyi, Költségvetési, Vagyongazdálkodási és EU Bizottság: a szociális 

rendelet módosításakor javasolták, hogy elsősorban a köztartozások kiegyenlítése történjen 

meg – kiemelve a Városi Szolgáltató Zrt-t és csak ez után történjen készpénzben kifizetés. 

Kérdése, hogy erre a Hivatal figyelmet fordít-e?  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: elmondja, hogy minden esetben ellenőrzik a köztartozások 

kifizetését.  Megadja a szót dr. Gerendás Gábor irodavezetőnek.  

 

dr. Gerendás Gábor Közigazgatási és Népjóléti Iroda vezetője: az elhangzott kérdésekre 

válaszolva elmondja, hogy a segélykérő nyomtatványon nyilatkoztatják az ügyfelet, hogy 

van-e tartozása, valamint figyelnek a vagyon-nyilatkozat megtételére. Első helyen szigorúan a 

VSz Zrt felé lévő tartozásokat egyenlítik ki.  

 

 

Kun Csaba alpolgármester és Radványi G. Levente képviselők távoznak az ülésteremből, a 

képviselők száma 15 fő.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: konkrét példát említ az előzőek illusztrálására.  

 

Horváth Győző képviselő: a Családvédelmi munkacsoport fentiekkel kapcsolatos 

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

határozati javaslatról.  

Szavazás eredménye 

 

#: 2515   Száma: 07.09.11/0/0/A/KT 

Ideje: 2007 szeptember 11 10:33  

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: 

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 - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

Zakar Gergely Távol - 

 

     

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

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

247/2007. (IX. 11.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szentendre Város Önkormányzatának 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló, többször módosított 19/2007. (IV.3.) Önk. sz. 

rendelet értelmében a Képviselő-testület által a Polgármesterre – népjóléti igazgatási területén 
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– átruházott hatáskörben tett intézkedésekről a 2007. 05. 06. – 2007. 08. 05. közötti 

időszakban szóló beszámolót elfogadja. 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról 
 

 

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

javaslatot. 

Szavazás eredménye 

 

#: 2516   Száma: 07.09.11/0/0/A/KT 

Ideje: 2007 szeptember 11 10:33  

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: 

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 - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

Zakar Gergely Távol - 
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dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képviselő-testület az alábbi határozatot hozza: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

248/2007. (IX. 11.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a lejárt határidejű 

önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló jelentést azzal, hogy a: 

 

1.   99/2006. (IV. 25.) Kt. sz. határozat, 

      10/2007. (II. 16.) Kt. sz. határozat (129/2007. (IV. 10.), 211/2007. (VI. 12.), 

 49/2007. (II. 13.) Kt. sz. határozat, 

 61/2007. (III 13.) Kt. sz. határozat, 

 62/2007. (III. 13.) Kt. sz. határozat, 

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

 67/2007. (III. 13.) Kt. sz. határozat, 

135/2007. (V. 15.), 136/2007. (V. 15.), 138/2007. (V. 15.), 139/2007. (V. 15.), 213/2007. 

(VI.12.), 214/2007. (VI. 12. Kt. sz. határozatok,     

141/2007. (V. 15.) Kt. sz. határozat, 

149/2007. (V. 15.) Kt. sz. határozat, 

158/2007. (V. 15.) Kt. sz. határozat, 

163/2007. (V. 15.) Kt. sz.  határozat, 

164/2007. (V. 15.) Kt. sz. határozat, 

165/2007. (V. 15.) Kt. sz. határozat, 

166/2007. (V. 15.) Kt. sz. határozat, 

167/2007. (V. 15.) Kt. sz. határozat, 

169/2007. (V. 15.) Kt. sz. határozat, 

188/2007. (VI. 12.) Kt. sz. határozat, 

189/2007. (VI. 12.) Kt. sz. határozat, 

190/2007. (VI. 12.) Kt. sz. határozat, 

193/2007. (VI. 12.) Kt. sz. határozat, (68/2007. (III. 13.) Kt. sz. határozat 2. pontja), 

199/2007. (VI. 12.) Kt. sz. határozat, 

202/2007. (VI. 12.) Kt. sz. határozat, 

215/2007. (VI. 12.) Kt. sz. határozat, 

223/2007. (VI. 26.) Kt. sz. határozat, 

224/2007. (VI. 26.) Kt. sz. határozat, 

227/2007. (VI. 26.) Kt. sz. határozat, 

230/2007. (VI. 26.) Kt. sz. határozat  

233/2007. (VII. 17.) Kt. sz. határozat, 

234/2007. (VII. 17.) Kt. sz. határozat, 

237/2007. (VII. 17.) Kt. sz. határozat, 

 

 

 

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

 

208/2005. (VI. 14.) Kt. sz. határozat határidejét: II-1-2.3. pontok: a szentendrei 1053 hrsz-

ú ingatlan vonatkozásában: 2007. december 31., 

     444/2005. (XII. 13.) Kt. sz. határozat határidejét: 6. pont: (28/2007. (I. 16.) Kt. sz. 

határozat) 
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     7. pont: folyamatos, 2007. decemberi képviselő-testületi ülés,  

     145/2006. (VI. 13.) Kt. sz. határozat határidejét: 1-2-3. pont: 2008. január 31., 

     19/2006. (I. 24.) Kt. sz. határozat határidejét: 2-3. pont: 2008. január 31., 

     24/2007. (I. 16.),  25/2007. (I. 16.) Kt. sz. határozatok határidejét: 2007. december 31., 

30/2007. (II. 13.) Kt. sz. határozat határidejét 1-2-3. pont: 2007. október képviselő-testületi      

ülés, 

47/2007. (II. 13.) Kt. sz. határozat határidejét: 2007. november 15., 

48/2007. (II. 13.) Kt. sz. határozat határidejét: a Képviselő-testület októberi ülése, 

63/2007. (III. 13.) Kt. sz. határozat határidejét: 2. pont: 2007. októberi képviselő-testületi 

ülése, 

81/2007. (III. 13.) Kt. sz. határozat határidejét: 2-5. pont: 2008. januári képviselő-testületi 

ülés, 

82/2007. (III. 13.) Kt. sz. határozat határidejét: 2007. december 15., 

146/2007. (V. 15.) Kt. sz. határozat határidejét: 2007. október képviselő-testületi ülés 

171/2007. (V. 15.) Kt. sz. határozat határidejét: 2007. decemberi képviselő-testületi ülés 

(221/2007. (VI. 26.) Kt. sz. határozat) 

184/2007. (VI. 12.) Kt. sz. határozat határidejét: 2007. december 31., 

194/2007. (VI. 12.) Kt. sz. határozat határidejét: 1-2. pont: 2007. október 31., 

196/2007. (VI. 12.) Kt. sz. határozat határidejét: 2007. októberi képviselő-testületi ülés 

204/2007. (VI. 12.) Kt. sz. határozat határidejét: 1-2. pont: folyamatos, 2007. augusztus 

31., 

232/2007. (VI. 26.) Kt. sz. határozat határidejét: 2007. novemberi képviselő-testületi ülés, 

235/2007. (VII. 17.) Kt. sz. határozat határidejét: folyamatos, 2007. október 31., 

236/2007. (VII. 17.) Kt. sz. határozat határidejét: 2007. október 31., 

84/2007. (IV. 03.), 85/2007. (IV. 03.), 86/2007. (IV. 03.), 87/2007. (IV. 03.), 88/2207. (IV. 

03.), 89/2007. (IV. 03.), 90/2007. (IV. 03.), 100/2007. (IV. 03.) Kt. sz. határozatok 

határidejét: folyamatos, beszámolásra: 2007. decemberi képviselő-testületi ülése – 

módosítja. 

      

 

 

1. Tájékoztató a Duna áradásával kapcsolatban elrendelt I. fokú árvízvédelmi 

 készültségről 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: beszámol a Duna áradásáról. Bejelenti, hogy 2007. 

szeptember 09-én (vasárnap) 16 órakor I. fokú árvízvédelmi készültséget rendelt el. A 

továbbiakban ismerteti a Duna jelenlegi és várható vízállását, valamint az eddig megtett 

intézkedéseket. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület tagjai a bejelentést tudomásul vették.  

 

 

Kun Csaba alpolgármester visszatér, Hajdu Gábor képviselő távozik az ülésteremből. 

Jelenlévő képviselők száma 15 fő. 

 

 

10.36 órától ZÁRT ülésen folytatódik a tárgyalás, melyről külön jegyzőkönyv 

készül. 
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10.49 órától folytatódik a nyílt ülés. Távol vannak Zakar Gergely, Hajdu 

Gábor és Radványi G. Levente képviselők. A jelenlévő képviselők száma 15 fő. 
 

Zakar Ágnes képviselő: ügyrendi javaslata, hogy a 8, 9, 28, 37 és 38. számú napirendi 

pontokat vegyék előre.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri szavazzanak a javaslatról.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2519   Száma: 07.09.11/2/0/A/KT 

Ideje: 2007 szeptember 11 10:50  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 86,67 72,22 

Nem 0 0,00 0,00 

Tartózkodik 2 13,33 11,11 

Szavazott 15 100.00 83,33 

Nem szavazott 0   0,00 

Távol 3   16,67 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt KVEUB elnök Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Benkovits György Tart. - 

Kiss Károly Tart. - 

Hajdu Gábor Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

Zakar Gergely Távol - 

 

     

dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képviselő-testület egyetért az ügyrendi javaslattal.  
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3.  Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatának, a közoktatási törvény 

 változásaiból adódó feladatairól 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ismerteti az előterjesztést.  

 

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

módosító javaslatait. A 11. pontot kiegészíti: „Továbbá meg kell teremteni a fenntartó által az 

intézmények alapfeladataként megjelölt SNI-s gyermekek és tanulók speciális ellátásához 

szükséges integrációs feladatok finanszírozási hátterét 2008-tól.” és egy új, 18. pontot javasol: 

Meg kell teremteni a munkaerő-gazdálkodási rendszert az oktatási intézmények között, hogy 

az egymáshoz kapcsolódó feladatok végrehajtásához rendelkezésre álló szakember gárda 

foglalkoztatása, a korábbinál hatékonyabban valósulhasson meg városunkban. 

 

 

Hajdu Gábor és Radványi G. Levente képviselők visszatérnek az ülésterembe, a képviselők 

száma 17. fő. 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: mindkét módosító javaslatot befogadja.  

 

Hajdu Gábor képviselő: 13. pontot kivenné az anyagból, mert a szakképzési törvény 

módosult a nyár folyamán.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: a Kulturális, Oktatási és Kisebbségi Bizottság  Elnökének módosító 

indítványát kiegészíti: „… lehetőség szerint meg kell teremteni…..” és a 2008-as 

költségvetési évben megvizsgálni a lehetőségeket.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: befogadja a módosító javaslatot.  

 

Trenka István képviselő: 8. fejezet 3. pontjában szereplő - díjazás nélküli órák eltörlésére 

vonatkozó kitétel nem felel meg a leírtaknak. Nem szerepel az anyagban, hogy a kötelező 

órák számát megemelték. Anulálja egymást az eltörölt és elrendelt órák száma. Kéri a 

probléma felülvizsgálatát.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a határozati javaslat 4. pontja foglalkozik ezzel a kérdéssel. 

Meg kell vizsgálni, hogy mely távollétek fogadhatók el tanítási keret csökkentésre, melyek 

azok, amelyek elismerhetőek az Önkormányzat által.  

 

Dala-Nagy Kata oktatási referens: elmondja, hogy az iskolák alapító okiratában foglaltak 

szerint  a fejlesztés kötelező feladat. Erre az Önkormányzatnak kell keretet biztosítani, miután 

az állami források erre nem adnak lehetőséget, nincs rá normatíva.  

 

Zakar Ágnes Kulturális, Oktatási és Kisebbségi Bizottság elnöke: véleménye szerint Fülöp 

Zsolt képviselő által tett módosító javaslat nem helyénvaló. Meg kell teremteni a feltételeket, 

mert a fejlesztés kötelező feladat – nem lehetőség szerinti.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: véleménye szerint indokolt a lehetőség szerinti, mert így lehet 

egy „tól –ig” tartomány. Szavaztatni fog róla.  
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Fülöp Zsolt képviselő: véleménye, hogy – miután az iskolák alapító okiratát az 

Önkormányzat fogadja el – ezeket módosítani lehet. Egy vagylagosság vagy egy „től-ig” 

határ mindenképpen jó, ha szerepel. 

 

Dala-Nagy Kata oktatási referens: a fejlesztés törvényi feladat, nem vehető ki az alapító 

okiratokból. A „tól-ig” határ egyébként indokolt.  

 

Zakar Ágnes Kulturális, Oktatási és Kisebbségi Bizottság elnöke: visszavonja Fülöp Zsolt 

képviselő által tett módosító javaslat ellen tett észrevételét.  

 

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

határozati javaslatról.  

 

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

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2520   Száma: 07.09.11/3/0/A/KT 

Ideje: 2007 szeptember 11 11:08  

Típusa: Nyílt 

Határozat; 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 - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 
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Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Zakar Gergely Távol - 

 

     

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

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

250/2007. (IX. 11.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közoktatásról szóló, többször 

módosított 1993. évi LXXIX tv. változásai miatt bekövetkező önkormányzati feladatokról az 

alábbi Intézkedési tervet fogadja el: 

1. Meg kell vizsgálni, hogy a közoktatási normatívák rendszerének átalakulása        az 

alap- és kiegészítő hozzájárulások, valamint a normatív hozzájárulások, és a 

központosított előirányzatok közötti jelentős átrendeződés következtében kialakult 

változások milyen hatással lesznek a város költségvetésére a 2007. év hátralévő 

időszakában. 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2007. szeptember 30. 

2. Meg kell vizsgálni, hogy a külön díjazás nélküli plusz két óra eltörlése jár-e feladat-

ellátási és költségvetési többlet teherrel az Önkormányzat számára. 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2007. szeptember 30. 

3. Ki kell dolgozni a közoktatásban dolgozó pedagógusok, intézményvezetők kiemelt 

munkavégzésért járó bérpótléka jogosultságának szempontjait.  

Felelős: Polgármester/ Intézményvezetők 

Határidő: 2007. szeptember 30. 

4. Meg kell vizsgálni, hogy mely távollétek fogadhatók el az iskolák tanítási időkerete 

csökkentésére. 

Felelős: Polgármester/Intézményvezetők 

Határidő: 2007. szeptember 30. 

5. A 2008. évi költségvetés tervezésénél az 1.- 4. pontokban foglaltak figyelembe 

vétele. 

Felelős: Polgármester/Jegyző 

Határidő: 2007. október 31. 

6. Fel kell hívni az igazgatók figyelmét a normatíva, illetve a finanszírozási rendszer 

változására, és ezzel kapcsolatban ki kell dolgozni a fegyelmi felelősség rendszerét. 

Felelős: Polgármester/Jegyző 

Határidő: 2007. szeptember 30. 

7. Meg kell vizsgálni a tanulószobák és tanulókörök összevonásának lehetőségét. 
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Felelős: Polgármester 

Határidő: 2007. szeptember 30. 

8. Pályázati felelősöket kell kijelölni az oktatási és nevelési intézményekben, akik 

együttműködnek a hivatal pályázati referensével. 

Felelős: Polgármester/Intézményvezetők 

Határidő: 2008. január 30. 

9. Meg kell vizsgálni az Önkormányzati Intézkedési Tervet, az Esélyegyenlőségi terv 

módosítását, illetve az ingyenes tankönyvellátáshoz, az ingyenes étkeztetéshez 

szükséges feltételek meglétét, továbbá a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek 

arányát a többi tanulóhoz viszonyítva az egyes oktatási intézményekben.  

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2007. december 31.  

10. Át kell tekinteni, hogy a kimenő rendszerben megszűnő, illetve csökkenő mértékű 

állami támogatás a szociálisan rászorulók körét hogyan érinti,- amennyiben igény 

van rá- ellentételezése milyen költségekkel, és módon oldható meg. 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2007. december 31.  

11. A sajátos nevelési igényű tanulók körének szűkítése következtében a normál 

képzésbe visszahelyezett, és ott fejlesztésre, felzárkóztatásra szoruló tanulók 

megfelelő szakmai ellátása érdekében át kell tekinteni a pedagógusok lehetőség 

szerinti továbbképzésének lehetőségeit, illetve azt, milyen módon oldható meg az 

iskolapszichológus alkalmazásának lehetősége. Továbbá meg kell teremteni a 

fenntartó által az intézmények alapfeladataként megjelölt SNI-s gyermekek és 

tanulók speciális ellátásához szükséges integrációs feladatok finanszírozási hátterét 

2008-tól. 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2007. december 31. 

12. A közoktatási törvény 2007. évi módosításából eredő változások ellenőrzése az 

oktatási intézményekben. 

Felelős: Jegyző 

Határidő: folyamatos 

13. A szakképzés változásai miatt meg kell vizsgálni Szakképzés-szervezési Társulás 

létrehozásának lehetőségét 

Felelős: Polgármester/Jegyző 

Határidő: 2008. december 31. 

14. A bejáró tanulók normatívája csak a Többcélú Kistérségi Társulás intézményeibe 

járó tanulók után igényelhető, egyébként  kimenő rendszerben megszűnik, ezért fel 

kell mérni ennek a költségvetést érintő vonzatait. Meg kell vizsgálni az oktatási, 

nevelési intézmények kistérségi fenntartásának lehetőségét. 

Felelős: Polgármester/Jegyző 

Határidő: 2008. január 30. 

15. Meg kell vizsgálni a nem állami fenntartású óvodákkal/iskolákkal közoktatási 

megállapodás kötésének igényeit, és lehetőségét. 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2008. január 30. 
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16. Az Oktatási Hivatal által ellenőrzött területek előírás szerinti működése érdekében 

az intézményvezetők minden évben végezzenek önellenőrzést, melynek 

jegyzőkönyvét, a fenntartónak küldjék meg. 

Felelős: Jegyző/Intézményvezetők 

Határidő: minden tanév április 30. 

17. Az óvodáskorú gyermekek elhelyezésének változása miatt meg kell vizsgálni az 

óvodai férőhelyek száma növelésének lehetőségét.  

Felelős: Polgármester 

    Határidő: 2008. június 30. 

18. Meg kell teremteni a munkaerő-gazdálkodási rendszert az oktatási intézmények 

között, hogy az egymáshoz kapcsolódó feladatok végrehajtásához rendelkezésre álló 

szakember gárda foglalkoztatása, a korábbinál hatékonyabban valósulhasson meg 

városunkban. 

Felelős: Polgármester 

    Határidő: 2008. június 30. 

 

 

 

Dicső Zoltán és Tolonics Gyula távoznak az ülésteremből, a képviselők száma 15 fő. 

 

 

4.  Előterjesztés Püspökmajor-lakótelepi Bölcsőde Intézményvezetői pályázat 

 kiírásról 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

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

javaslatról.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2521   Száma: 07.09.11/4/0/A/KT 

Ideje: 2007 szeptember 11 11:09  

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: 

Benkovits György Igen - 
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dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt KVEUB elnök Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szegő András Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Dicső Zoltán Távol - 

Tolonics Gyula Távol - 

Zakar Gergely Távol - 

 

     

2521   Száma: 2007.09.11/4/0/A/KT 

 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

251/2007. (IX. 11.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

1. elfogadja a határozat mellékletét képző Püspökmajori ltp. Bölcsőde intézményvezetői 

megbízására kiírt pályázat tartalmát; 

2. felkéri a jegyzőt, hogy a pályázati felhívást a Szociális és az Oktatási Közlönyben  tegye 

közzé. 

3. a benyújtott pályázatok véleményezésére bizottságot hoz létre melynek tagjai: 

- a Polgármester; 

- a Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság elnöke; 

- a közalkalmazotti tanács egy tagja; 

- szakma szerint illetékes szakmai kollégium egy tagja; 

- Közigazgatási és Népjóléti Iroda vezetője. 

   

Felelős: polgármester 

Határidő: 1., 2., és 3. pontban azonnal 

 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot ír ki az alábbi 

intézményvezetői álláshely betöltésére: 

 

Meghirdetett munkahely:   Püspökmajori ltp. Bölcsőde 
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      2000 Szentendre, Hamvas Béla u. 1. 

 

Ellátandó feladatok: 100 bölcsődei férőhellyel rendelkező, 38 

alkalmazottat foglalkoztató, részben önállóan 

gazdálkodó intézmény vezetése. 

Képesítési és egyéb feltételek: - 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. számú 

mellékletének I/2 B pontja szerinti képesítés 

(bölcsődei szakgondozó, csecsemő- és 

kisgyermekgondozó, csecsemő-és 

kigyermeknevelő,  vagy csecsemő és 

kisgyermekgondozói végzettséggel rendelkező 

intézményvezető, szakoktató, védőnő, felsőfokú 

szociális alapképzettség) 

- 10 éves szakmai gyakorlat; 

- 5 éves vezetői gyakorlat; 

   

Pályázathoz csatolni kell: - szakmai önéletrajzot; 

- iskolai végzettséget igazoló okmányok hiteles       

másolatát; 

- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt; 

     - intézmény vezetésére vonatkozó szakmai 

helyzetelemzésen alapuló vezetési programot;  

- eddigi munkaviszonyokról szóló igazolást 

- nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot a 

Képviselő-testület és a pályázati eljárást 

lefolytató bizottság tagjai megismerhessék; 

- nyilatkozatot arról, hogy a pályázat szakmai 

része nem nyertes pályázat esetén is 

felhasználható; 

- munkaegészségügyi vizsgálatról szóló igazolás 

- nyilatkozatot, hogy a pályázóval szemben nem 

áll fenn a gyermekek védelméről és gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. 

§-ának (8) bekezdésében meghatározó kizáró 

ok. 

Előnyt jelent:     szentendrei vagy kistérségi lakóhely 

gazdasági, pénzügyi végzettség illetve szakmai 

gyakorlat 

Vezetői megbízás:    2008. január 01 – 2012. december 31. 

Pályázat beadási határideje:  2007. október 15. (hétfő) 17.00 óra 

Pályázat elbírálásának határideje:  2007. decemberi Képviselő-testületi ülés 

Illetmény:  a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII tv. valamint a 257/2000 (XII.26.) Korm. 

rendelet szerint.  

Pályázat benyújtásának helye és módja:  a pályázatot 5 példányban kell benyújtani  

„Bölcsőde pályázat" megjelöléssel  

dr. Dietz Ferenc Szentendre Város Polgármestere 

részére 

2000 Szentendre, Városház tér 1-3. 
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(Központi Iktató) 

 

Pályázattal kapcsolatos felvilágosítás: dr. Gerendás Gábor  Közigazgatási és Népjóléti 

Iroda vezetőjénél 

 (Tel.:06-26-503-361) 

 

 

5.  Előterjesztés óvodai ellátás átadásáról 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

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

egyeztetéskor szóba került az Evangélikus Egyház 

 

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

bizottság javaslatát: a határozati javaslat I. és II. pontját egy határozatként fogadja el, melynek 

a  I.  változat az 1., a II. változat pedig 2. pontja legyen. A javasolt formában elfogadott 

határozat 1. pontjában a Református Egyház megjelölés helyett a Szentendrei Református 

Egyházközség megjelölés szerepeljen.   

 

 

Dicső Zoltán és Tolonics Gyula képviselők visszatérnek az ülésterembe, a képviselők száma 

17 fő.  

 

 

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

állásfoglalását – bár maga nem ért egyet ezzel - mely a 2. pontot támogatja. Mint a szülői 

munkaközösség elnöke is szól. Az önkormányzati intézményeket nem szabad senkinek 

odaadni, ahhoz inkább ragaszkodni kell. A CCA által javasoltakkal – hogy az önkormányzati 

intézményeket át kell adni magánkézbe – nem ért egyet. Az egyházi óvodák erkölcsi 

nevelésével egyetért, de ugyanezt a funkciót az önkormányzatiak is maximálisan ellátják.  

 

Szegő András képviselő: egyetért a Kulturális, Oktatási és Kisebbségi Bizottság 

határozatával. Semmi kifogása az ellen, hogy egyházak működtessenek intézményeket, de 

nem támogatja a javaslatot, hogy önkormányzati óvodát adjanak egyházi kézbe. A gyerekek 

erkölcsi nevelése kötelessége az önkormányzati óvodának is, a valláserkölcsi nevelés az egy 

másik dolog. A szülők kötelessége eldönteni, hogy vallási- vagy világi nevelésben szeretnék 

gyereküket nevelni.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: válaszában elmondja, hogy  az egyházak vezetői jelezték, 

hogy az intézmények vezetői és a szülők részéről is lenne igény. Ezen túl a legfontosabb 

kérdéskör az anyagi rész, a pénz kérdése. A dolgozói állományt is fenn lehetne tartani, nem 

kellene elküldeni senkit. Ezzel szemben áll az, hogy bármennyire sok a gyerek, az épületeket 

nem tudják felújítani. 2010-től pedig minden gyereket el kell helyezni.  

 

Fülöp Zsolt Költségvetési, Vagyongazdálkodási és EU Bizottság elnöke: az előző gondolatot 

folytatva elmondja, hogy ez nem valaminek a kisajátítása, hanem egy igénynek a 

megjelenése. A népszámlálás adatait figyelembe véve – Szentendre lakosságának jelentős 

része magát valamelyik egyházhoz kötődően megnevezte. Szeretné ha a testület az 1. pontot is 

támogatná, hiszen ez egy tárgyalási lehetőség, döntés még nem születik.  
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Tolonics Gyula képviselő: az igény alapján javasolja, hogy az 1. pont maradjon.  

 

Radványi G. Levente képviselő: kérdezi, hogy mi az indikáció. 2010-től több gyereket kell 

ellátni. A jelenlegi szerkezet most sem elégíti ki az igényt, ha ezt átcsoportosítják még nem 

oldódik meg a probléma. Ellene van a meglévő kapacitások átadásának. A határozati javaslat 

egy pontból álljon, melyben – név nélkül szerepeljen - , hogy a Polgármester úr folytasson 

tárgyalásokat, az óvodai kapacitás növelésére. Ennek a keretlehetőségeit meg kell vizsgálni, 

de semmiképpen ne adjanak át már meglévő kapacitást.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: nem ért egyet, hiszen a Református Egyházközséggel már 

folytatott tárgyalásokat. A pénzügyi források végesek, az itt felszabaduló pénz esetlegesen 

elég lehet egy önrészhez, ha egy újabb pályázat elindul. Példaként említi a Vasúti-villasori 

óvoda állapotát, melyre a közeljövőben nem lesz forrás, hogy azt megfelelő szintre fejlesszék. 

Ebből viszont egy ugrásszerű fejlődést el tudnának érni.  

 

Benkovits György képviselő: Az előterjesztés nincs összhangban a város stratégiájával, 

ugyanis mind a törvényi szabályozás megváltozása, mint a megjelenő igények azt mondják ki, 

hogy az óvodai kapacitás bővíteni kell. Ez beruházás és működtetés szempontjából komolyan 

fogja érinteni a várost. Erre komolyan készülnie kell a városnak, mert a lakosság száma nem 

csökken, ezért a lehetőségeket ezen szempontok szerint kell megvizsgálni. Az egyházi 

működtetésnek az az előnye, hogy több állami forrást kap, mint egy önkormányzat vagy egy 

magánóvoda. Olyan megoldást kell keresni, ami a mostani költségvetési helyzetben, de 

hosszú távon is jó. Ebbe belefér az egyházak által működtetett, a közösen működtetett és a 

magánóvoda is.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: négy pontban foglalja össze az előterjesztés lényegét: 

- a kapacitást növelni kell, 

- ehhez pénz kell (a Kormány kivonul a központi támogatásból) 

- kevés saját forrásunk van, 

- a magánszféra felé nyitni kell – ide tartoznak ebben az esetben az egyházak is.  

 

Zakar Ágnes képviselő: felhívja a figyelmet, hogy a Közoktatási Törvény is ösztönzi, hogy 

nem állami fenntartású megállapodást köthet az Önkormányzat, hiszen a központi támogatás 

megszűnik. Jelen helyzetben a magánóvoda nem megoldás, mert az nem ingyenes. Az 

egyházakkal való további tárgyalásokat szorgalmazza.  

 

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

felhatalmazásról szól az előterjesztés, hogy a Polgármester úr tárgyaljon. Érdemi döntés előtt 

a téma újra a testület elé fog kerülni.  

 

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

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2522   Száma: 07.09.11/5/0/A/KT 

Ideje: 2007 szeptember 11 11:40  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 
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Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 11 64,71 61,10 

Nem 5 29,41 27,78 

Tartózkodik 1 5,88 5,56 

Szavazott 17 100.00 94,44 

Nem szavazott 0   0,00 

Távol 1   5,56 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

Benkovits György Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt KVEUB elnök Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Nem - 

Magyar Judit PEB elnök Nem - 

Radványi G. Levente Nem - 

Szegő András Nem - 

Trenka István Nem - 

Dicső Zoltán Tart. - 

Zakar Gergely Távol - 

 

     

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: összefoglalja a módosító javaslatokat, mely szerint bekerül az 

Evangélikus Egyház is. Kéri szavazzanak a határozati javaslat 1. pontjáról.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2523   Száma: 07.09.11/5/0/A/KT 

Ideje: 2007 szeptember 11 11:42  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 15 88,24 83,33 

Nem 2 11,76 11,11 

Tartózkodik 0 0,00 0,00 

Szavazott 17 100.00 94,44 

Nem szavazott 0   0,00 
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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 - 

Tolonics Gyula Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Radványi G. Levente Nem - 

Szegő András Nem - 

Zakar Gergely Távol - 

 

     

dr. Dietz Ferenc polgármester: a 2. pontba módosításként bekerül,  a Baptista Egyház után 

„… és egyéb szervezetekkel”. Egyéb kérdés, észrevétel nem lévén, kéri szavazzanak a 

határozati javaslatról.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2524   Száma: 07.09.11/5/0/A/KT 

Ideje: 2007 szeptember 11 11:43  

Típusa: Nyílt 

Határozat; 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 - 
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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 - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Zakar Gergely Távol - 

 

     

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

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

252/2007. (IX. 11.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy az önkormányzat nevében további tárgyalásokat 

folytasson a Szentendrei Református Egyházközség valamint az Evangélikus 

Egyházzal intézményátadással kapcsolatos feltételek kidolgozása tárgyában. 

2. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy az önkormányzat nevében további tárgyalásokat 

folytasson a szentendrei Waldorf Alapítvány, Mary Poppins magánóvoda, Baptista 

Egyház valamint egyéb szervezetekkel óvodai bővítési szándékának egyeztetése 

céljából, valamint ezen célra az önkormányzat által felajánlható telek-lehetőségekről, 

átadás feltételeiről, ellenértékéről és egyéb szükséges feltételekről 

 

 

Határidő:  2008. március 31. 

Felelős:     Polgármester 

 

 

6.  Előterjesztés a Templomdombi Általános Iskola pedagógiai program helyi 

 tantervének kiegészítéséről 

 Előadó: Zakar Ágnes képviselő 

 

 

Zakar Ágnes képviselő: ismerteti az előterjesztést.  

 

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

javaslatról.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2525   Száma: 07.09.11/6/0/A/KT 

Ideje: 2007 szeptember 11 11:45  
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Típusa: Nyílt 

Határozat; 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 - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Zakar Gergely Távol - 

 

 

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

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

253/2007. (IX. 11.) 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 programjának helyi tantervét a kompetencia fejlesztési 

programjával.  

 

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

intézmény pedagógiai programjába beépül a kompetencia alapú fejlesztés, mely a fenntartó 

részéről finanszírozási többletet nem jelent. 
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Felelős:  Polgármester 

Határidő:  2007. szeptember 1. 

 

 

Benkovits György képviselő távozik az ülésteremből, a képviselők száma 16 fő.  

 

 

7.  Előterjesztés a Pest Megyei Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány Kuratórium 

 eszközfejlesztési pályázatán való indulásról 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

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

javaslatot.  

Szavazás eredménye 

 

#: 2526   Száma: 07.09.11/7/0/A/KT 

Ideje: 2007 szeptember 11 11:46  

Típusa: Nyílt 

Határozat; 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 - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Benkovits György Távol - 

Zakar Gergely Távol - 
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dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képviselő-testület az alábbi határozatot hozza: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

254/2007. (IX. 11.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Képviselő-testülete 

 

1. dönt arról, hogy indul a Pest Megyei Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány 

Kuratórium által meghirdetett eszközfejlesztési pályázati kiírásra pályázatot nyújt 

be 

 

2. felkéri a Polgármestert, hogy a pályázathoz szükséges dokumentáció, anyagok 

összeállításáról gondoskodjon 

 

3. felhatalmazza a Polgármestert, hogy a pályázati díj befizetéséről a 2007. évi 

költségvetésben biztosított pályázati tartalékkeret terhére, 70.000, - Ft összeg 

erejéig gondoskodjon (2.000.000, - Ft  megpályázott összeg) 

 

4. felhatalmazza a Polgármestert, hogy a pályázatot aláírja és a pályázathoz 

szükséges nyilatkozatokat megtegye és aláírja. 

 

 

 Felelős: Polgármester 

 Határidő: azonnal 

 

Szegő András, Tolonics Gyula és Zakar Ágnes képviselők távoznak az ülésteremből, a 

képviselők száma 13 fő.  

 

 

8.  Előterjesztés a 229/2007. (VI. 26.) Kt. határozat hatályon kívül helyezéséről, 

 valamint új határozat hozataláról a ZOOM Mozgókép- és Médiaműhely 

 Alapítvány számára a Duna korzó 18. számú ingatlanban további két helyiség 

 biztosítására és az Alapítvány számára nyújtott havi támogatási összeg 

 lecsökkentésére 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

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

lévén, szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2527   Száma: 07.09.11/8/0/A/KT 

Ideje: 2007 szeptember 11 11:47  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 



 36 

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 - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Trenka István Igen - 

dr. Pázmány Annamária Tart. - 

Benkovits György Távol - 

Szegő András Távol - 

Tolonics Gyula Távol - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Távol - 

Zakar Gergely Távol - 

 

     

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

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

255/2007. (IX. 11.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

       

1. hatályon kívül helyezi a 229/2007. (VI. 26.) Kt.sz. határozatot. 

 

2. a ZOOM Mozgókép- és Médiaműhely Alapítvány részére a 103. és a 104. számú 

helyiségek (összesen 32 m²) használatát is biztosítja bérleti díj, közüzemi valamint 

portaszolgálati és takarítási díjfizetési kötelezettség nélkül a Szentendre Dunakorzó 

18. szám alatti ingatlanban található eddig biztosított 105., 106. és 107. számú 

helyiségek mellett. A 103. és 104. számú helyiségek birtokbaadása a mellékletként 

csatolt átadás-átvételi jegyzőkönyv tanúsága szerint 2007. augusztus 30-án megtörtént.  

 

3. A 2. pontban szereplő döntéssel egyidejűleg az Alapítvány részére eddig biztosított 

havi 150.000.- Ft pénzbeli támogatás összegét 70.000.- Ft összeggel lecsökkenti, így a 

továbbiakban 80.000.- Ft támogatást biztosít a szerződés időtartama alatt, 2007. 
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szeptember 1. napjától, tekintettel arra, hogy az ingatlant 2007. augusztus 30. napjával 

az Alapítvány birtokba vette. 

 

4. „felhatalmazza a Polgármestert az előző pontokban foglaltak teljesítése érdekében a 

227-5/2006/VIII. számú üzemeltetési szerződés módosítására (1. számú melléklet, 

amely szerint a szerződés hatálybalépésének ideje 2007. szeptember 15. napja), a 3. 

számú mellékletben található nyilatkozat ZOOM Mozgókép- és Médiaműhely 

Alapítvány elnöke által történő aláírását követően”. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

 

 

 

Üzemeltetési szerződés módosítása 

 

amely  

létrejött egyrészről a ZOOM Mozgókép-és Médiaműhely Alapítvány (2000 Szentendre, 

Alkotmány u.14), az alapítvány nyilvántartási száma AM-2357, képviseletében Szondy 

Andrea alapítványi elnök, a továbbiakban Üzemeltető, 

másrészről Szentendre Város Önkormányzata (2000 Szentendre, Városház tér 3.), 

képviseletében dr. Dietz Ferenc polgármester, a továbbiakban Megbízó 

 

között 2006. június 30. napján 227-5/2006/VIII. számon létrejött üzemeltetési szerződés az 

alábbiak szerint módosul: 

 

1. Az eredeti szerződés 1. pontja az alábbiakra változik: 

 

„A jelen üzemeltetési szerződés tárgya a Szentendre Város Önkormányzatának 

tulajdonát képező, szentendrei 1795 hrsz-ú, természetben Szentendre, Duna korzó 18 

szám alatt található ingatlanban lévő 103., 104., 105., 106. és 107. számú helyiségei 

mozi teremként, valamint kulturális, oktatási és szakmai központként történő 

üzemeltetése a jelen szerződés 4. pontjában, valamint az 1. sz. mellékletben foglaltak 

szerint, továbbá az 1. emeleti vizesblokkok és az 1. sz. mellékletben rögzített 

folyosórészek nem kizárólagos használata. A 3043 m2 területű ingatlan jelenleg 

közpark és irodaház ingatlan-nyilvántartási megjelölésű. A 103. és 104. helyiségek 

birtokbaadása  a mellékletként csatolt átadás-átvételi jegyzőkönyv tanúsága szerint 

2007. augusztus 30-án megtörtént.”  

 

2. Az eredeti szerződés 9. pontja az alábbiakra változik: 

 

„Megbízottat Megbízó jelen szerződés időtartama alatt, 2007. szeptember 1. napjától 

havi bruttó 80.000 Ft támogatásban részesíti - tekintettel arra, hogy az ingatlant 2007. 

augusztus 30. napjával Megbízott már birtokba vette. Fenti összeget felek minden év 

január 31-ig tényleges üzemeltetési költségek figyelembe vételével felülvizsgálnak. 

A támogatás utalásának feltétele, hogy Üzemeltető negyedévente, minden negyedév 

utolsó napját követő egy hónapon belül a kihasználtság bemutatásával, kizárólag az 

art mozi működtetése kapcsán ténylegesen felmerült és beérkezett bevételekről 

tételes költség és bevételi elszámolást nyújtson be. A negyedéves elszámolás 
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beérkezte feltétele a további hónapok támogatásának. Megbízó a támogatás összegét 

havonta, a támogatott hónapot követő 10. napig utalja. Két hónapot meghaladó 

fizetési késedelem esetén az Üzemeltető a szerződést azonnali hatállyal 

felmondhatja.” 

 

3. A szerződésmódosítás hatályba lépésének kezdete: 2007. szeptember 12. napja. 

 

4. Az eredeti szerződés többi pontját a szerződésmódosítás nem érinti, azok 

változatlan tartalommal hatályban maradnak. 

 

Szentendre, 2007. szeptember 17. 

 

 

Dr. Dietz Ferenc dr. Molnár Ildikó  Szondy Andrea 

polgármester jegyző  alapítványi elnök 

 

       1. számú melléklet 

 

 

NYILATKOZAT 

 

 

Alulírott Szondy Andrea, mint a ZOOM Mozgókép Alapítvány elnöke nyilatkozom, 

hogy:  

 

a 2000 Szentendre Duna korzó 18. szám alatti ingatlanban működő P’Art mozi jelenlegi 

helyiségein felüli, további két helyiségben (103., és 104. számú, 32m2 helyiségek) történő 

értéknövelő beruházások, karbantartások, átalakítások – a bútorok és berendezési tárgyak 

kivételével - azonnal, térítésmentesen, beszámítási és egyéb kötelmi jogi igény nélkül 

Szentendre Város Önkormányzata tulajdonába kerülnek. 
 

 

Szentendre, 2007.  szeptember 7. 

        Szondy Andrea 

        elnök 

 

 

dr. Dragon Pál és Horváth Győző képviselők távoznak az ülésteremből, a képviselők száma 

12 fő.  

 

 

9.  Előterjesztés a Városi Szolgáltató Zrt. 2007. évi I. félévi nem auditált erdmény 

 üzletágankénti értékelése 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megadja a szót Medveczki Imre cégvezető úrnak. 
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Medveczki Imre VSz Zrt cégvezető: kiegészíti az előterjesztést.  

 

 

Horváth Győző képviselő visszatér az ülésterembe a képviselők száma 13 fő. 

 

 

Magyar Judit képviselő: a téli útüzemmel kapcsolatban elmondja, hogy már az elmúlt 

években is kérték, a szeptemberi ülésre kerüljön be, hogy teljesítmény alapján vagy 

átalánydíjas módszerrel folytassák tovább. Reményét fejezi ki, hogy az októberi ülésre 

bekerül az anyag.  

 

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

határozati javaslatról.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2528   Száma: 07.09.11/9/0/A/KT 

Ideje: 2007 szeptember 11 11:51  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 11 91,67 61,11 

Nem 0 0,00 0,00 

Tartózkodik 1 8,33 5,56 

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 - 

Fülöp Zsolt KVEUB elnök Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Trenka István Igen - 

dr. Pázmány Annamária Tart. - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Távol - 

Horváth Győző SzEB elnök Távol - 

Szegő András Távol - 

Tolonics Gyula Távol - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Távol - 
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Zakar Gergely Távol - 

 

     

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

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

256/2007. (IX. 11.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a. határozat mellékletét képező 

Városi Szolgáltató Zrt 2007. I. félévi nem auditált eredmény üzletágankénti értékelését 

elfogadja. 

 

Felelős: Igazgatóság elnöke 

Határidő: azonnal 

 

 

 

Dr. Dragon Pál, Szegő András és Zakar Ágnes képviselők visszatérnek az ülésterembe, a 

képviselők száma 15 fő.  

 

 

10.  Előterjesztés Intermodális csomópont kiépítéséről (a Vasúti-villasor, 11-es főút, 

 Rózsa utca, Kőzúzó út által határolt terület szabályozási terv tervezési 

 programjáról 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kiegészíti az előterjesztést.  

 

Fülöp Zsolt Költségvetési, Vagyongazdálkodási és EU Bizottság elnöke: javasolja 

figyelembe venni, hogy mi a terv a VSz Zrt-vel és a focipálya területére mik az elképzelések. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri a bizottsági elnököket, hogy ezekre a szempontokra 

legyenek tekintettel, mert a sportpálya hasznosításánál ez fontos. A VSz Zrt-t megkeresték, 

hogy a középtávú vagyongazdálkodási tervezésüknél ezt vegyék figyelembe. Előnyös 

dolognak említi a Római temető utcának zsákutcává minősítését, így a lakosság által többször 

jelzett forgalom megszűnik és azt, hogy a VSz Zrt felé új útvonalak kialakítását 

kezdeményezi. Itt is kéri a bizottsági elnökök fokozott figyelmét.  

 

Radványi G. Levente képviselő: elmondja, hogy kidolgozott és alapos anyag. Problémaként 

említi, hogy a területi egységek elrendezésében nem érzi elég súlyosnak és helyén kezeltnek a 

VSz Zrt – mint a város vagyonának – a kezelését. Tisztázni kell a jelzálog-viszonyokat, mikor 

és hogyan lehet pályázni ezzel a területtel.  

Parkolók elrendezésével kapcsolatban kérdésese, hogy azokat hogyan osszák szét – nem 

biztos, hogy egy helyre kellene ilyen mennyiséget koncentrálni. Meg kell vizsgálni, hogy a 

területet hogyan lehet jobban bevonni a fejlesztésekbe.  

Üzemanyagtöltő-állomással kapcsolatban emlékeztet, hogy néhány hónapja az ESSO-kút 

ellen mekkora tiltakozás volt – most lehet? Mol-kutasokkal egyeztettek?  

Előbbre kell lépni a HÉV-végállomás illetve a VOLÁN pályaudvar hogyan néz ki, hogyan 

folytatódik, mert ott is kereskedelmi funkciók szóba jönnek így ennek a léptékét is meg kell 
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nézni. Kérdése még, hogy az egészségügyi központ szintjét ha nézik, ennek háttere hogyan 

alakul, hogyan válik finanszírozhatóvá – ezt túl súlyosnak érzi ezen a projekten belül.   

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a város vagyonával kapcsolatos észrevételre válaszolva 

elmondja, hogy a bizottságoknak lesz a feladata ennek megvizsgálása és javaslatok 

előterjesztése.  

A parkolóhelyeknél az a probléma, hogy a HÉV-hez közeli helyek a legértékesebbek, ami azt 

indokolná, hogy innen minél messzebb vigyék a parkolókat, viszont az emberek nem 

szeretnek gyalogolni – tehát nem fogják azt használni.  

Benzinkút kérdése egy nehéz ügy. Maga is ellenezte annak idején, mert azt gondolta, hogy 

egy erős forgalomkorlátozás lesz közlekedési lámpával és -csomóponttal. Viszont a mostani 

helyzetben középre ágyaznák a MOL-kutat. Megállapodás, egyezség még nem történt.  

HÉV és VOLÁNBUSZ kérdésében tárgyalásokat folytatnak a gyorsvasút kérdésében, mely 

technikai kérdés – váltók, lámpák, biztonsági berendezések -  a lakosságot csak annyiban 

érinti, hogy gyorsabb lesz a közlekedés.   

Orvosi rendelőről az szerepel az anyagban, hogy mit szeretnénk – lépcsőnként szerepel, hogy 

az mennyibe kerül. A KMRFT ülésén ismét felhívja a figyelmet ennek fontosságára.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: benzinkúttal kapcsolatban javasolja akár 2 kút létesítését, egy 

csomópontban. A belső felszabaduló hellyel pedig lehet gazdálkodni.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ezeket a kérdéseket a szakbizottságok fogják megvizsgálni, 

kéri, hogy most csak a probléma-felvetést tegyék meg.  

 

Zakar Ágnes képviselő: kérdezi, hogy mit takar az üzletközpont kifejezés? Nem szeretné ha 

itt egy hatalmas hipermarket lenne, mert az nem idevaló. Garanciát kér. Szeretné a választóit 

pontosan tájékoztatni.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: garanciát nem tud biztosítani. Most van 5 ezer m²-es terület, a 

tervek szerint 36 ezer m²-t szeretnének – ezt rendkívül soknak tartja, de a szakértők szerint 

nem az. A szakbizottságoknak feladata lesz a közlekedés-, a kultúra-, városképi-, 

foglalkoztatás hatása, valamint az iparűzési adó vizsgálata.  

 

Hidegkuti Gergely képviselő: kéri ne menjenek bele most a részletekbe.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: elírás történt a határozati javaslatban, melyből kéri kivenni az 

egyik „végrehajtás” szót. Egyéb kérdés, észrevétel nem lévén, kéri szavazzanak a határozati 

javaslatról.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2529   Száma: 07.09.11/10/0/A/KT 

Ideje: 2007 szeptember 11 12:11  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 15 100,00 83,33 
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Nem 0 0,00 0,00 

Tartózkodik 0 0,00 0,00 

Szavazott 15 100.00 83,33 

Nem szavazott 0   0,00 

Távol 3   16,67 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

Benkovits György Igen - 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt KVEUB elnök Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szegő András Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Távol - 

Tolonics Gyula Távol - 

Zakar Gergely Távol - 

 

     

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

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

257/2007. (IX. 11.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy az Intermodális 

csomópont kiépítésének tervezési programja és a végrehajtás az alábbi ütemezés szerint 

történjen: 

 

1. jelen előterjesztés szerinti szakbizottsági vizsgálat, javaslattétel, testületi álláspont 

várospolitikai szándékának rögzítése 

2. az észrevételek BFVT Kft. által történő beépítése az anyagba (egyben szakmai 

kontroll) 

3. lakossági fórum tartása (kistérségi polgármesterek, a tervezési területen lévő 

tulajdonosok, a környék lakossága, a területen működő illetve a fejlesztésben érdekelt 

vállalkozók részvételével) 

4. a tervezési program, jóváhagyásra történő előkészítése 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  1. azonnal 

  2-4 . októberi testületi ülése 
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Horváth Győző képviselő visszatér, Dicső Zoltán képviselő távozik az ülésteremből, a 

képviselők száma 15 fő.  

 

 

11.  Előterjesztés a HÉV területére történt változtatási tilalom elrendeléséről szóló, 

 többször módosított 20/2007. (IV. 03.) Önk. sz. rendelet módosításáról 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 
 

 

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

szavazzanak a rendelet módosításáról.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2530   Száma: 07.09.11/11/0/A/KT 

Ideje: 2007 szeptember 11 12:12  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 15 100,00 83,33 

Nem 0 0,00 0,00 

Tartózkodik 0 0,00 0,00 

Szavazott 15 100.00 83,33 

Nem szavazott 0   0,00 

Távol 3   16,67 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

Benkovits György Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt KVEUB elnök Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szegő András Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Dicső Zoltán Távol - 

Tolonics Gyula Távol - 

Zakar Gergely Távol - 
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Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

39/2007. (IX. 20.) Önk. sz. rendelete 

 

a Castrum és a HÉV területére történő változtatási tilalom elrendeléséről szóló 

módosított 20/2007. (IV. 03.) Önk. sz. rendelet módosításáról 

 

  

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, 

többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján, figyelemmel az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 

LXXVIII. törvény (Étv.) 20. § (1) bekezdésében foglaltakra a Castrum és a HÉV területére 

történő változtatási tilalom elrendeléséről szóló 20/2007. (IV.03.) Önk. sz. rendeletét 

(továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja. 

 

 

1. § 

 

A Rendelet 1. § negyedik francia bekezdésében az ún. HÉV és környéke szabályozási terv 

módosítással érintett területen a 402/6, 402/28, 402/29, 402/30  hrsz-ú ingatlanokra az épített 

környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 20. § (1) bekezdésére 

alapítva változtatási tilalmat rendel el. 

 

 

2.§ 

 

(1) A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 

(2) A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik. 

 

Szentendre, 2007. szeptember 11. 

 

 

     dr. Dietz Ferenc     dr. Molnár Ildikó 

        polgármester                                jegyző 

 

 

 

12. Előterjesztés a városrendezési feladatok megvalósítását biztosító elővásárlási jog 

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

 rendelet módosításáról 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 
 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kiegészíti az előterjesztést.  

 

Alföldiné Petényi Zsuzsanna főépítész: ismerteti az előterjesztést.  

 

Kun Csaba alpolgármester: a 27/2 hrsz-ú területre indokoltnak tartja  az elővásárlási jog 

megállapítását, mert a jelenlegi gát bejárata ezen a magánterületen van. 
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dr. Dietz Ferenc polgármester: befogadja a javaslatot.  

 

Hidegkuti Gergely Városüzemeltetési, Környezet- és Műemlékvédelmi Bizottság elnöke: 

ismerteti a bizottság állásfoglalását, mely szerint amint kiderül, hogy mit szeretnének 

megvalósítani, azonnal kerüljön törlésre az érintett ingatlanokról az elővásárlási jog. 

Elképzelhetőnek tartaná, ha erről egy bizottság döntene.   

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a hatáskört nem lehet átruházni mivel az rendeletmódosítással 

jár.  

 

Kiss Károly képviselő: jelzi, hogy a szövegben elírás van annál a szövegrésznél, hogy a Dera 

patak – Ady E. u. – Kisdunaág közötti területről van szó, a Kisdunaág helyett Pap sziget által 

határolt terület a helyes.  

 

 

Dicső Zoltán, Tolonics Gyula visszatér, Radványi G. Levente távozik az ülésteremből, a 

képviselők száma 16 fő.  

 

 

Benkovits György képviselő: az Önkormányzat védettséget ad, védettséget szüntet meg 

bizonyos területekre – műemléki-, természet- és egyéb. Előtanulmányok nem minden esetben 

történtek. Javasolja, hogy amikor védetté nyilvánítanak egy területet, tegyék rá az elővásárlási 

jogot – jelezve, hogy az a város számára fontos.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: jónak tartja az ötletet. Kéri a bizottságokat és a Hivatalt is, 

hogy ezeket kiemelten kezeljék.  

 

Zakar Ágnes képviselő: bérlőkkel kapcsolatos kérdést tesz fel. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: elmondja, hogy nem a fenti téma szerepel napirenden – az 

elővásárlási jog az városrendezési feladatból adódik. A Képviselő Asszony által említett 

elővásárlás a helységbérletből fakad. Egyéb kérdés, észrevétel nem lévén, kéri szavazzanak a 

rendelet módosításáról.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2531   Száma: 07.09.11/12/0/A/KT 

Ideje: 2007 szeptember 11 12:24  

Típusa: Nyílt 

Határozat; 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 



 46 

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 - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Radványi G. Levente Távol - 

Zakar Gergely Távol - 

 

     

2531   Száma: 2007.09.11/12/0/A/KT 

 

 

 

Szentendre Város Önkormányzata Képviselő testületének  

40/2007. (IX. 20.) Önk. sz. rendelete  

 

 

a városrendezési feladatok megvalósítását biztosító elővásárlási jog megállapításáról 

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

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, 

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

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

(2) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján a városrendezési feladatok megvalósítását 

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

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

 

1. § 

 

A Rendelet 1. számú melléklete az alábbi ingatanokkal egészül ki: 

 

27/2 hrsz. ingatlan Duna-korzó gátja és védművei megfelelő átalakítása biztosítására 

 

Duna korzó 4441/A hrsz  114 m2 egyéb épület a Duna-korzó gátja és védművei megfelelő 

átalakítása biztosítására 

 



 47 

Duna korzó 4467/A hrsz  201 m2 egyéb épület a Duna-korzó gátja és védművei megfelelő 

átalakítása biztosítására 

 

Duna korzó 4466/1 és 4466/2 hrsz-ú ingatlanok a Duna-korzó gátja és védművei megfelelő 

átalakítása biztosítására 

 

Bolgár utca -Dunakanyar krt. - Tiszteletes u. – Fulco- Deák u. – Toldi köz – Patriarka u. - 

Martinovich u. -  Bartók B. u. – műemléki jelentőségű terület határa (2178 és 2178 hrsz 

ingatlanok északi telekhatárai) – Bogdányi u. - 3732/2 hrsz-ú ingatlan – Dunakorzó – 

Sztaravoda patak – Duna által határolt terület ingatlanai városrehabilitáció céljából 

 

04, 06/1, 07/1, 011, 012/2 , 014/4, 014/6, 014/8, 014/121, 016/6 és 016/8 hrsz-ú ingatlanok a 

23/1999. (IV. 16.) Önk. sz. rendelet felülvizsgálataként  a Bányatavak környéke rekreációs 

övezet kialakítása céljából 

 

0188/30, 0188/31, 0188/48. 0188/49, 0188/50 hrsz-ú ingatlanok sport-, szabadidő 

területfejlesztés céljából 

 

1245/46, 2594 hrsz-ú ingatlanok oktatási feladatellátás biztosítása céljából 

 

2. § 

 

(1) A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 

(2) A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik. 

 

Szentendre, 2007. szeptember 11. 

 

dr. Dietz Ferenc      dr. Molnár Ildikó 

   polgármester              jegyző 

 

 

 

 

Radványi G. Levente visszatér az ülésterembe, a képviselők száma 17 fő.  

 

 

 

13.  Előterjesztés a város címerének és zászlójának alapításáról, valamint a jelképek 

 és a „Szentendre” név használatának rendjéről szóló ../2007. (…) Önk. sz. 

 rendelet megalkotásáról 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ismerteti az előterjesztést.  

 

Fülöp Zsolt Költségvetési, Vagyongazdálkodási és EU Bizottság elnöke: kéri, hogy a p. 

pontot ne töröljék, mely szerint a képviselők használhassák levélpapírjukon a város címerét.  

 

Radványi G. Levente képviselő: maga javasolta a p. pont kivételét a rendeletből - 

névjegykártyán használják, de nem ért egyet, hogy levelezésben is használják a címert. 
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Fülöp Zsolt Költségvetési, Vagyongazdálkodási és EU Bizottság elnöke: nem ért egyet, mert 

ha egyesületeknek engedélyezik, akkor képviselőknek miért nem lehet használni. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: támogatja Fülöp Zsolt képviselő javaslatát, hogy kerüljön 

vissza a p. pont.  

 

Szegő András képviselő: szintén javasolja benne hagyni a p. pontot. Kérdése a 9 §-ban 

foglaltakkal kapcsolatban, hogy meg lehet-e vonni a névhasználatot, ha a cég elköltözik 

Szentendréről?  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: jogunk van megvonni.  

 

Szegő András képviselő: természetes személytől – személynév esetében - nem lehet 

megvonni. Javasolja, hogy legyen az engedélyezésnek előzetes időtartama – bizonyos ideje 

szentendrei lakos legyen. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: külön kezdeményezésre meg lehet vonni a névhasználatot, 

amennyiben az illető méltatlanná válik.   

 

Tolonics Gyula képviselő: ügyrendi javaslata, hogy zárják le a vitát és szavazzanak.  

 

Radványi G. Levente képviselő: visszavonja a p. ponttal kapcsolatos javaslatát.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátja a rendelet elfogadását.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2532   Száma: 07.09.11/13/0/A/KT 

Ideje: 2007 szeptember 11 12:42  

Típusa: Nyílt 

Határozat; 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 - 
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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 - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Zakar Gergely Távol - 

 

     

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

41/2007. (IX. 20.) Önk. sz. rendelete 

 

a város címerének és zászlójának alapításáról, valamint a jelképek és a „Szentendre” 

név használatának rendjéről 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, 

többször módosított 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés a) pontja alapján, a 16. § (1) 

bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a Szentendre Város Önkormányzatának 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2007. (IV.03.) Önk. sz. rendelet 2. § (4) 

bekezdés figyelembevételével a város címerének és zászlójának alapításáról, valamint a 

jelképek és a „Szentendre” név használatának rendjéről  az alábbi rendeletet alkotja. 

 

 

I. fejezet 

 

Az Önkormányzat jelképei 

1. § 

 
Az Önkormányzat jelképei, mint a település történelmi múltjára utaló díszítő szimbólumok: a címer és a zászló. 

 

A címer leírása 

2. § 

 

(1) A városcímer Szentendre több évszázados keresztény hagyományát szimbolizálja. 

(2) Az Önkormányzat címere: 

Ovális alakú címerpajzsban, zöld dombon kék háttér előtt fehér, balra hátrafelé tekintő 

bárány áll. Jobb mellső lábával kereszt végződésű zászlónyelet tart, melyen vörös 

színű lobogó függ, középen fehér színű, egyenlő szárú kereszttel. A bárány fejét arany 

(sárga) színű glória övezi, dicsfénykör látható. Ugyancsak arany (sárga) színű a 

címerpajzson körülvevő barokk keretdísz, melynek tetején leveles korona áll. (A címer 

rajzát a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.) 
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A címer használatának köre és szabályai 

3. § 

 
(1) A város címerét csak, mint a városra utaló és díszítő jelképet lehet használni. 

(2) Szentendre város címere a Magyar Köztársaság címerét nem helyettesíti. 

(3) Nyomdai úton való címer-előállításnál egy szín is alkalmazható. 

(4) Amennyiben nincs lehetőség az Önkormányzat címerének eredeti színben való 

ábrázolására, akkor az csak a hordozó tárgy anyagának színében, de a heraldika 

általános szabályainak és színjelzéseinek megtartásával történhet. 

(5) A címer csak hitelesen, a színek és méretarányok betartásával ábrázolható. A címer 

kicsinyítése csak olyan mértékű lehet, hogy az ne sértse a hiteles ábrázolást. 

(6) Az engedélyes a címer használatát választási kiadványokon nem használhatja. 

 

 

 

 

4. § 

 

(1) Az Önkormányzat címerét, mint díszítő és utaló jelképeket engedély nélkül lehet 

használni: 

a) az Önkormányzat körpecsétjén, amely pecsétnyomó, illetve gumibélyegző 

(pecsétnyomó esetében a legkisebb 40 mm, gumibélyegző esetében a legnagyobb 

35 mm átmérőjű, megfelelő körirattal ellátva); 

b) az Önkormányzat zászlaján és annak változatain az Önkormányzat szerveinek, a 

Polgármesternek, a Jegyzőnek, a Kisebbségi Önkormányzatoknak készített 

levélpapírok fejlécén, borítékjain, általuk kiadott emléklapokon, okleveleken; 

c) az Önkormányzat által kiadott díszokleveleken, emléklapokon, kitüntető vagy 

emlékérmeken; 

d) a Városháza épületének bejáratánál, Dísztermében, tanácskozó termében, 

házasságkötő termében és más protokolláris célt szolgáló helyiségeiben; irodáiban 

és folyosóin az Önkormányzat intézményei bejáratánál és vezetőinek irodáiban; az 

intézményvezető jóváhagyásával a címer és zászló méltóságát megőrizve az 

intézmény helyiségeiben; 

e) a városba vezető utak mellett a közigazgatási határnál lévő táblán; 

f) a város által rendezett, vagy támogatott kulturális és szakmai rendezvényeken, 

sportrendezvényeken, bajnokságokon; 

g) az Önkormányzat által kiadott, illetve támogatott kiadványokon; 

h) a Város és az Önkormányzat intézményeinek honlapján; 

i) a hivatali gépkocsikon; 

j) Szentendre Város Hivatásos Tűzoltósága állományának karjelzésén; 

k) Szentendre Város Rendőrkapitányság dolgozóinak karjelzésén; 

l) a köztisztviselők közszolgálati igazolványán és a közterület-felügyelők 

egyenruháján; 

m) az Önkormányzat által készíttetett protokoll ajándékokon, dísztárgyakon; 

o)  a Polgármester, a képviselők a hivatali dolgozók és az önkormányzati 

intézmények vezetői részére készített névjegykártyán; 

p) a  települési képviselőknek képviselői feladatuk ellátása során. 

(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő esetekben a címer csak engedéllyel használható. 
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(3) Az Önkormányzat címerével ellátott körpecsét az Önkormányzat és más bel-, illetve 

külföldi önkormányzatok közötti kapcsolatokban protokolláris célból, vagy 

szerződések, megállapodások hitelesítésekor, valamint az Önkormányzat belső 

működésével és szervezeti felépítésével kapcsolatos rendelkezések, kitüntető 

oklevelek hitelesítésekor használható (az állami címer elsődlegessége mellett). 

 

 

 

5. § 

 

(1) A város címerét – utaló vagy díszítő jelképként – a 4. § (1) bekezdésében nem 

szereplő esetekben kizárólag engedéllyel lehet használni: 

a) gazdasági-, társadalmi-, tudományos, egészségügyi-, kulturális, oktatási, vagy 

egyéb szervezetek, intézmények, más jogi személyek, illetve jogi személyiség 

nélküli gazdasági- vagy egyéb társaságok, egyéni cégek és természetes személyek  

bármely tevékenységével összefüggésben kiadott kiadványokon, és az intézmény, 

vagy szervezet történetét, életét, fejlődését bemutató kiadványokon, jellegzetes 

termékeken, és általa szervezett fesztiválokon, egyéb rendezvényeken; 

b) a várost érintő kiadványokon, internetes honlapokon; 

c) a városra utaló ajándék-, emlék- és dísztárgyakon; 

d) az Önkormányzat intézményei, alapítványai tulajdonában álló tárgyakon. 

 

(2) Az engedély szólhat 

 -  egy alkalomra; 

 -  meghatározott eseményre vagy időre; 

 -  meghatározott tárgyra; 

 -  határozatlan időre; 

 -  mindezek kombinációira. 

(3) A 4. § (1) bekezdésben meghatározottakon kívül más jogi személy számára az általa 

készített kiadványokon, vagy jellegzetes termékeken az Önkormányzat címerének 

használatát kérelemre a Jegyző javaslatára a Polgármester engedélyezheti. 

(4) Kereskedelmi, vagy reklámcélú felhasználás esetén a címer használatáért gyártási és 

forgalmazási díjat kell fizetni. A díj mértékét a Jegyző javaslata alapján a Polgármester 

állapítja meg, melynek az (1) bekezdésben foglalt használattal arányban állónak kell 

lennie. 

(5) A díj megállapítása a Polgármester döntése alapján történhet egy összegben, évi 

átalány formájában, vagy az elért árbevétel arányában. 

(6) A (5) bekezdésben szereplő évi átalány összege 20.000 Ft-100.000 Ft-ig terjedhet. 

 (7) Méltatlan tárgyakon a címer alkalmazása tilos.  

 

 

A címerhasználat kérelmezése 

6. § 

 

(1) A címerhasználat engedélyezése iránti kérelem a Polgármesternél nyújtható be. 

(2) A kérelemnek tartalmaznia kell: 

a) a kérelmező megnevezését, címét; 

b) a címerhasználat célját; 

c) eseti felhasználásnál a használat helyét; 
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d) az előállítani kívánt mennyiséget (darabszámot); 

e) a címer előállításának anyagát, 

f) a terjesztés, illetve a forgalomba hozatal esetén ennek módját; 

g) a használat időtartamát; 

h) a címerrel díszítendő tárgy mintapéldányát (rajzát, fényképmásolatát, stb.); 

i) a felhasználásért felelős személy megnevezését, forgalmazás esetén az egységárat. 

(3) A kiadott engedélyekről a Jegyző nyilvántartást vezet. 

(4) Indokolt esetben a kiadott engedélyt a Polgármester visszavonhatja, illetve az engedély 

kiadását megtagadhatja. A kiadott engedélyt vissza lehet vonni, ha a felhasználó szerv 

ebben a rendeletben, vagy a részére kiadott engedélyben meghatározott feltételeket, 

előírásokat megsérti, illetőleg a megállapított határidőre kötelezettségeinek nem tesz 

eleget. 

(5)  A címer használatára vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell: 

a)  a jogosult megnevezését és székhelyét; 

b)  az engedélyezett felhasználási célt; 

c)  az engedély időtartamát; 

d)  előállítás esetén az engedélyezett termék, kiadvány, stb. mennyiségét; 

e)  a terjesztéssel, a forgalomba hozatal módjával kapcsolatos esetleges kikötéseket; 

f)  a felhasználással kapcsolatos egyéb kikötéseket; 

g)  az esetleges használati díjat és a díj fizetésének módját; 

h)  az engedély visszavonásának lehetőségére történő figyelmeztetést. 

 

 

 

A zászló leírása 

7. § 

 

(1) A zászlóalap 1:2 oldalarányú arany (sárga) kék színű, amelyen az arany (sárga) szín 

felül (elől) látható. A zászló középtengelyében a város címere látható. Alatta 

„Szentendre” felirat arany (sárga) színnel. A zászló vége arannyal (sárga) rojtozott. 

(2) Az Önkormányzat zászlaja esetében az arányt meghatározó téglalap rövidebb oldala 

1,0 méter. 

 

 

A zászló használatának köre és szabályai 

8. § 

 

(1) A zászló lobogó formájában is használható. A zászló (lobogó), vagy annak 

méretarányos változatai engedély nélkül használhatók: 

a) hivatalos állami és nemzeti ünnepek alkalmával a Magyar Köztársaság és az EU 

zászlajával együtt; 

b) a város életében jelentős események, ünnepségek és rendezvények alkalmából más 

hivatalos zászlóval (zászlókkal) együtt; 

c) a Képviselő-testület ülései alkalmával önállóan az ülés helyszínén; 

d) nemzeti, illetve helyi gyászesemény alkalmával a fekete zászlóval együtt, 

félárbócra eresztve; 

e) minden, a várossal összefüggő, vagy az Önkormányzat részvételével rendezett 

eseményen. 

(2) A zászló a Magyar Köztársaság zászlaját nem helyettesíti. 
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(3) A zászló előállításának engedélyezésére a címerre vonatkozó szabályokat kell 

alkalmazni. 

 

 

II. fejezet 

 

A "Szentendre" név felvétele és használata 

9. § 

 

(1)    Gazdasági-, társadalmi-, tudományos, egészségügyi-, kulturális-, oktatási, vagy egyéb 

szervezetek, intézmények, más jogi személyek, illetve jogi személyiség nélküli 

gazdasági- vagy egyéb társaságok, egyéni cégek, valamint természetes személyek 

elnevezésükhöz, tevékenységük gyakorlásához, fesztiválok, és más rendezvények 

elnevezéséhez, illetve embléma, jelvény, kiadvány vagy dísz,  ajándék és más 

használati tárgyak, egyéb termékek  készítéséhez és forgalmazásához a „Szentendre”  

kifejezést, annak toldalékos   vagy bármely más kötőjeles  és egyéb írásmódú   

megjelölését engedéllyel vehetik fel, illetve használhatják.   

(2)  Az (1) bekezdésben meghatározott név felvétele és használata csak azok számára 

engedélyezhető, akiknek székhelye (telephelye) Szentendre területén van, és 

tevékenységüket ténylegesen Szentendrén folytatják, valamint természetes személyek 

esetében Szentendrén állandó lakóhellyel rendelkeznek. 

(3)  A névfelvétel, illetve a névhasználat a gazdasági tevékenységet nem 

főtevékenységként folytató személyek és szervezetek számára térítésmentesen is 

engedélyezhető. 

(4)  Névfelvétel és/vagy használat engedélyezéséért   engedélyezési díjat kell fizetni, 

amelynek mértékét jelen rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza 

(5)   Az engedélyezési díjat az önkormányzat költségvetési számlájára kell befizetni. A 

befizetést igazoló szelvény fénymásolatát a kérelemhez csatolni kell. A kérelem 

jogerős elutasítása esetén az engedélyezési díjat a kérelmező részére, a Jegyző 

intézkedése alapján  vissza kell fizetni. 

(6) A névfelvétel vagy névhasználat engedélyezése, megtiltása illetve az Önkormányzati 

és Területfejlesztési Minisztérium névhasználati engedélyéhez történő hozzájárulás, az 

engedély visszavonása a Jegyző javaslatára a Polgármester hatáskörébe tartozik.  

(7) A névhasználatra  vonatkozó engedélyt vagy hozzájárulást a Polgármester 

visszavonhatja attól, aki a jelen rendeletben foglalt bármely rendelkezést megsérti 

vagy a 13. § (1) bekezdés szerinti szabálysértést elköveti. 

 

 

A „Szentendre” név felvételének kérelmezése 

10. § 

 

(1)  A név felvétele vagy használata iránti kérelmet a Polgármesterhez  írásban kell 

benyújtani. 

(2)  A kérelemnek tartalmaznia kell: 

a)  a kérelmező nevét és székhelyét; 

b)  a kérelmező tevékenységi körét; 

c)  a használat célját és módját; 

d)  a használat időtartamát. 

(3)  Amennyiben a név embléma, jelvény, kiadvány vagy dísz- és ajándéktárgy, vagy 

egyéb más termék megjelölését szolgálja, a kérelemhez csatolni kell az adott tárgy 
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tervét színes rajzon, 20x20 cm-es méretben, feltüntetve a tényleges méreteket és a 

nagyítás/kicsinyítés léptékét is. 

(4)  A kiadott engedély érvényessége szólhat: 

a)  egy alkalomra; 

b)  meghatározott időre;  

c)  a tevékenység folytatásának idejére; 

d)  határozatlan időre. 

(5)  Az érvényességi idő megállapításánál az egyéb jogszabályokra figyelemmel kell lenni. 

(6)  A kiadott engedély tartalmazza: 

a)  a jogosult nevét és székhelyét; 

b)  a névfelvétel vagy használat célját; 

c)  az érvényesség időtartamát; 

d)  az engedély visszavonhatóságára történő figyelmeztetést, a lehetséges okok 

felsorolását. 

(7)  A kiadott engedélyekről – a név és az érvényesség feltüntetésével – a Jegyző 

nyilvántartást vezet. 

(8)  A név használatának jog- és rendeltetésszerűségét a Jegyző rendszeresen figyelemmel 

kíséri. 

 

 

11. § 

 

(1)  Meg kell tagadni az engedély kiadását, ha: 

a)  a névkizárólagosság elvébe ütközik, 

b)  olyan személy kéri, akitől a névhasználat jogát a Polgármester korábban 

megvonta, és a megvonástól számítva az új kérelem benyújtásáig két év még nem 

telt el, 

c)  a használat célja vagy módja a Magyar Köztársaság Alkotmányába, vagy más 

jogszabályba ütközik, 

d)  a használat célja vagy módja másnak a jogait, illetve jogos érdekeit sérti vagy 

veszélyezteti, 

e)  a kérelmező az engedélyezési díjat a megadott határidőig nem fizeti meg. 

(2)  Meg lehet tagadni az engedély kiadását, ha:  

a)  a kérelem a névkizárólagosság elvébe nem ütközik, de ugyanazon tevékenység 

gyakorlásához a Polgármester már névhasználati engedély adott, 

b)  a folytatni kívánt tevékenység nem jogellenes, de a Polgármester megítélése 

szerint Szentendre gazdasági érdekeivel ütközik, 

c)  a használat célja nem jogellenes, de a Polgármester megítélése szerint Szentendre 

Város Önkormányzat, vagy Szentendre lakossága nagy részének ellenérzéseit 

válthatja ki. 

(3)  A kiadott névfelvételi vagy - használati engedélyt vissza kell vonni, ha:  

a)  a tevékenység gyakorlása során az (1) bekezdésében foglaltak bekövetkeznek, 

b)  a természetes személy jogosultat szándékosan elkövetett bűncselekmény miatt 

büntető eljárás során jogerősen elítélik. 

(4) A névhasználati engedély visszavonásáról a Polgármester az engedélyezőt illetve az 

engedélyezettet haladéktalanul értesíti. 
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12. § 

 

(1)  Aki a "Szentendre" kifejezést, vagy annak a 9. § (1) bekezdésében meghatározott 

megjelölését jelen rendelet hatályba lépése előtt vette fel és folyamatosan, jogszerűen 

használja, utólagos engedély iránti kérelem benyújtására nem köteles. 

(2)  A jelen rendelet hatályba lépése előtt felvett és folyamatosan használt megjelölés vagy 

név használata a jövőre nézve megtiltható a 11. § (1) és (2) bekezdésében foglalt 

esetek bármelyike bekövetkezésével. 

 

 

Jogosulatlan használat 

13. § 

 

(1) Aki az Önkormányzat jelképeit, illetve a „Szentendre” kifejezést, vagy annak a 9. § (1) 

bekezdésében meghatározott megjelölését jogosulatlanul, az engedélytől eltérő, vagy a 

közösséget sértő módon használja fel, vagy aki a szabályokat egyéb módon megszegi 

vagy kijátssza, szabálysértést követ el és 30.000,-Ft-ig terjedő többször kiszabható 

pénzbírsággal sújtható. 

 

Vegyes rendelkezések 

14. § 

 

(1) Jelen rendelet 2007. október 1-én lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő 

ügyekre is alkalmazni kell. 

(2)  A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a város címerének és 

zászlajának alapításáról és használatának rendjéről szóló 39/2003.(VI.18.) Önk. sz., 

valamint az azt módosító  30/2006. (VIII.1.) Önk. számú rendelet. 

(3)  A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik. 

 

Szentendre, 2007. szeptember 11. 

 

 

dr. Dietz Ferenc       dr. Molnár Ildikó 

    polgármester               jegyző   
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2. sz. melléklet 

Névhasználati díjak 

 

  

 

 Határozatlan időre Meghatározott időre* Egy alkalomra** 

Gazdasági-, társadalmi-, 

tudományos, 

egészségügyi-, 

kulturális-, oktatási, 

vagy egyéb szervezetek, 

intézmények, más jogi 

személyek, illetve jogi 

személyiség nélküli 

gazdasági- vagy egyéb 

társaságok, egyéni 

cégek valamint 

természetes személyek 

elnevezésükhöz, 

fesztiválok, és más 

rendezvények 

elnevezéséhez 

 100.000 - 

1.000.000 Ft 

5.000 Ft/hó – 20.000 

Ft/hó 

 

25.000 Ft – 100.000 

Ft 

Gazdasági-, társadalmi-, 

tudományos, 

egészségügyi-, 

kulturális-, oktatási, 

vagy egyéb szervezetek, 

intézmények, más jogi 

személyek, illetve jogi 

személyiség nélküli 

gazdasági- vagy egyéb 

társaságok, egyéni 

cégek valamint 

természetes személyek 

embléma, jelvény, 

kiadvány vagy dísz,  

ajándék és használati 

tárgyak, egyéb 

termékek  készítéséhez 

és forgalmazásához  

20.000 Ft/év -  

1.000.000 Ft/év 

2.000 Ft/hó - 

20.000 Ft/hó 

25.000 Ft – 100.000 

Ft 

 

 

*  A díjfizetési kötelezettség szempontjából minden megkezdett hónap egész hónapnak 

minősül. 

 

**  Az egy alkalom legfeljebb 6 összefüggő napot jelent, egy évben egyszer 
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dr. Pázmány Annamária és Tolonics Gyula képviselők távoznak az ülésteremből, a 

képviselők száma 15 fő.  

 

 

 

14.  Előterjesztés a városi kitüntető díjak alapításáról és adományozásának rendjéről 

 szóló 40/2003. (VI. 18.) Önk. sz. rendelet módosításáról 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: pontosítást diktál, mely szerint az 1. pontban a gazdasági 

társaságok helyett a „különösen gazdasági társaságok és egyéb szervezetek” kifejezés 

szerepeljen. Kérdés, észrevétel nem lévén, kéri szavazzanak a rendelet módosításáról.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2533   Száma: 07.09.11/14/0/A/KT 

Ideje: 2007 szeptember 11 12:43  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 15 100,00 83,33 

Nem 0 0,00 0,00 

Tartózkodik 0 0,00 0,00 

Szavazott 15 100.00 83,33 

Nem szavazott 0   0,00 

Távol 3   16,67 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

Benkovits György Igen - 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

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 - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szegő András Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 
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Tolonics Gyula Távol - 

Zakar Gergely Távol - 

 

     

2533   Száma: 2007.09.11/14/0/A/KT 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

42/2007. (IX.20.) Önk. sz. rendelete 

 

 Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének a városi kitüntető díjak 

alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 40/2003. (VI.18.) Önk. sz. rendelete 

módosításáról 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, 

többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint a Magyar 

Köztársaság kitüntetésekről szóló, többször módosított 1991. évi XXXI. törvény 7. § (1) 

bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján a városi kitüntető díjak alapításáról és 

adományozásának rendjéről  szóló 40/2003. (VI.18.) Önk. sz. rendelete (a továbbiakban R.) 

módosításáról az alábbi rendeletet alkotja. 

 

1. § 

 

Az R. 1. §-a az alábbi (1) – (4) bekezdéssel kiegészül és a paragrafus címe az alábbiakra 

változik. 

 

 

Városi kitüntető díjak és elismerő címek alapítása 

 

1. § 

 

(1) Szentendre Város Önkormányzatának közigazgatási területén városi kitüntető 

díjnak és elismerő címnek minősül bármely, az önkormányzat Képviselő-testülete, 

vagy annak a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. 

törvény 9. § (2) bekezdésében meghatározott szervei, az önkormányzat 

fenntartásában működő helyi önkormányzati költségvetési szervek, az 

önkormányzat által alapított szervezetek (különösen gazdasági társaságok és egyéb 

szervezetek) által adományozott díjak és címek, függetlenül azok elnevezésétől. 

(2) Nem minősül az (1) bekezdésben szabályozott városi kitüntető díjnak és/vagy 

elismerő címnek a Polgármester által saját hatáskörben, a város életében 

kiemelkedő teljesítményt nyújtó személyeknek adományozott oklevél, emléklap. 

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott szervek kizárólag csak városi kitüntető díjat 

illetve elismerő címet adományozhatnak, valamely kiemelkedően végzett 

tevékenység vagy valamely személy munkásságának elismerése érdekében. 

(4) A városi kitüntető díjak és elismerő címek meghatározása, használatuk 

szabályozása - összhangban a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 

1990. évi LXV. törvény rendelkezéseivel - át nem ruházható hatáskörben 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kizárólagos hatáskörébe 

tartozik. 
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(5)  

a) Új városi kitüntető díj és elismerő cím alapítását bárki kezdeményezheti. Az 

erre irányuló kezdeményezést a Polgármesternél kell írásban benyújtani, úgy 

hogy a kezdeményező javaslatot tesz a városi kitüntető díj és/vagy elismerő 

cím megnevezésére, annak tervezett formájára és egyben megjelöli 

alapításának indokát is. 

b) A Polgármester a javaslat benyújtásától számított legfeljebb 60 napon belül 

írásban előterjesztést készít a Képviselő-testület részére.  

c) Új városi kitüntető díj és elismerő cím alapítása jelen rendelet módosításával 

válik hatályossá.  

 

 

2. § 

 

 

 

f)  Jelen rendelet 2007. október 1-én lép hatályba. 

g) A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik. 

 

Szentendre, 2007. szeptember 11. 

 

 

dr. Dietz Ferenc        dr. Molnár Ildikó 

polgármester          jegyző 

 

 

dr. Pázmány Annamária és Tolonics Gyula képviselők viszószatérnek, Trenka István 

képviselő távozik az ülésteremből, jelenlévő képviselők száma 16 fő.  

 

 

15.  Előterjesztés Szentendre Város játszóterének építési és felújítási koncepciójáról 

 II. 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 
 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kiegészíti az előterjesztést. A Kulturális, Oktatási és 

Kisebbségi Bizottság módosító javaslatáról szavaztat, a Pénzügyi, Költségvetési, 

Vagyongazdálkodási és EU Bizottság valamint a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság javaslatait 

befogadja.  

 

Zakar Ágnes Kulturális, Oktatási és Kisebbségi Bizottság elnöke: ha a fa-játszótereket 

(Postás-strand, MATÁV, Szegedi utca) lebontják – és nem élvez prioritást az újjáépítésük – 

akkor nagy területek maradnak játszótér nélkül. A Szegedi utcai játszóteret egyesületként 

gondozzák.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a MATÁV-ot megkereste az esetleges felújítással 

kapcsolatban.  
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Kondacs Krisztián környezetvédelmi referens: szakértői vélemény alapján történt a döntés, 

mely szerint a Szegedi utcai játszótér gazdaságosan nem javítható. Ha a felújítandók közé 

sorolják, akkor a költséget biztosítani kell.  

 

Zakar Ágnes Kulturális, Oktatási és Kisebbségi Bizottság elnöke: kéri a felülvizsgálatot – 

esetleg magántámogatással felújítani. A környéken nincs másik játszótér. Kéri a felújítandók 

közé sorolni.    

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: hatályos jogszabályok alapján kötelező elbontani.  

 

Zakar Ágnes Kulturális, Oktatási és Kisebbségi Bizottság elnöke: módosító javaslata, hogy a 

felújítandók közé tegyék át.  

 

Hidegkuti Gergely Városüzemeltetési, Környezet- és Műemlékvédelmi Bizottság elnöke: 

javasolja, hogy a tulajdonviszonyokat rendezzék a játszóterekkel kapcsolatban, hogy 

szponzorokat tudjanak szerezni- Füzesparki játszótér tulajdonosi problémáját említi. Ehhez 

meg kell nézni, hány játszótér van hány lakosra és mindehhez mennyi pénz szükséges. Meg 

kell vizsgálni a játszótér-társulás jogi rendszerét, valamint az ezzel kapcsolatos 

adókedvezményt. Ígéretet tesz, hogy maga is keres szponzorokat. Javasolja, hogy még egy 

fordulóban tárgyaljanak a témáról.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: befogadja a javaslatot, mint a határozati javaslat 4. pontja, 

valamint még egy fordulóban térjenek vissza a témára.  

 

Kiss Károly képviselő: mielőbb rendezni kell a Füzesparki játszótér tulajdonosi jogát. 

 

Fülöp Zsolt képviselő: ne most állítsák fel a játszótér felújítások rangsorát – elsősorban a 

gazdaságossági szempontokat vegyék figyelembe. Véleménye szerint a Szegedi utcai játszótér 

építésénél már tudni lehetett, hogy előbb-utóbb le kell majd bontani.  

 

dr. Dragon Pál képviselő: kérdése, hogy ha 2010-ig kell lebontani, akkor már most el kell 

kezdeni?  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a határidőket módosítják, ígérik, hogy újabb pályázatok 

lesznek.  

 

Horváth Győző képviselő: a Széchenyi téri játszótérrel kapcsolatban kérdezi – ha elbontásra 

kerül – meddig marad üresen a terület?  Nincs másik játszótér.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ez a Képviselő-testülettől függ.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: most fogadják el a határozati javaslatot és tartsanak egy harmadik 

fordulót a témában. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: összefoglalja a módosító javaslatokat.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: ne erőltessék a Szegedi utcát, ha gazdaságosan nem lehet felújítani.  

 

Kondacs Krisztián környezetvédelmi referens: természetesen – ha a lakók fel tudják vállalni, 

hogy társadalmi munkában elvégzik – akkor bekerülhet a felújítandók közé.  
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dr. Dietz Ferenc polgármester: javasolja a 3. pontba befoglalni: a Szegedi utcai játszótér 

felújításáról – a lehetőségek vizsgálata után – külön határozatban dönt. Egyéb kérdés, 

észrevétel nem lévén, kéri szavazzanak a határozati javaslatról.  

 

Hajdu Gábor képviselő: új pályázati lehetőségre hívja fel a figyelmet.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri szavazzanak.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2534   Száma: 07.09.11/15/0/A/KT 

Ideje: 2007 szeptember 11 13:07  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 15 93,75 83,33 

Nem 0 0,00 0,00 

Tartózkodik 1 6,25 5,56 

Szavazott 16 100.00 88,89 

Nem szavazott 0   0,00 

Távol 2   11,11 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

Benkovits György Igen - 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt KVEUB elnök Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Radványi G. Levente Tart. - 

Trenka István Távol - 

Zakar Gergely Távol - 

 

     

dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képviselő-testület az alábbi határozatot hozza: 
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Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

258/2007. (IX. 11.) Kt. sz. határozata: 

 

1. Szentendre Város Képviselő-testülete elfogadja a jelen határozat melléklete szerinti 

tartalommal Szentendre város játszótér építési és felújítási koncepcióját. 

 

2. A Képviselő-testület jóváhagyja a határozat mellékletét képző játszótér építési és 

felújítási koncepciójáról szóló rövid távú feladatok időrendi ütemezését, azzal a 

feltétellel, hogy a jelenleg, a költségvetésben nem szereplő feladatokat a 2008. évi 

költségvetés előkészítése során figyelembe veszi, és azokat a 2008. évi költségvetési 

rendelet  elfogadása után a rendeletnek megfelelően kezdi megvalósítani.  

 

 

3. A Képviselő-testület a Katona József utcai, és a volt Oázis cukrászda melletti 

játszóterek területének hasznosításáról, valamint a pismányi játszótér kialakításához 

szükséges telekalakításról külön határozattal dönt. A Szegedi utcai játszótér 

felújításáról – a lehetőségek vizsgálata után – külön határozatban dönt.  

 

4. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a Polgármesteri Hivatal bevonásával a 

lakosság számarányának, a játszóterek számának és területi elhelyezkedésének 

figyelembe vételével vizsgálja meg, milyen módon mozgósítható a játszóterek 

felújításához lakossági és egyéb külső forrás bevonása, valamint a lakossági 

hozzájárulás ellentételezésének milyen jogi lehetősége van.   

 

5. A Képviselő-testület a határozat mellékletét képző játszótér építési és felújítási 

koncepciójáróban foglalt középtávú feladatok konkrét ütemezésére és annak a 2009. 

évi költségvetési rendeletébe történő beépíthetőségére a 2008. évi munkaterv szerinti 

szeptemberi Képviselő-testületi ülésre új előterjesztést készíttet az addig megvalósult 

munkák és a 2008-2012 közötti időszakban várható pályázati lehetőségek tükrében. 

 

Felelős: 1-4. pont  Polgármester 

  2. pont  Polgármester, Jegyző 

 

Határidő: 1.  pont folyamatos 

   2.-3. pont  2007. október 31.  

 4. pont 2008. szeptemberi rendes testületi ülés  

 

 

 

 

RÖVID TÁVÚ FELADATOK: (2008. év végéig megoldandó feladatok) 

 

1. BONTÁSI MUNKÁLATOK 

A bontási feladatokkal kapcsolatban általánosságban megfogalmazható igény, a fokozatosság 

elvének betartása, illetőleg az egyes városrészeket érintő felújításokkal történő 

összehangolása, mert nagy valószínűséggel könnyebben befogadhatóvá teszi az átalakítási 

folyamatokat. Ezért a bontásnál az alábbi főbb szempontokat kell érvényesíteni: 
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 Gazdaságosan nem javítható csővázas játszóeszközök elbontása, 1-3 csővázas típusú 

eszközökből álló „játszóterek” felszámolása (elsősorban a Püspökmajori lakótelepen) 

 Gazdaságosan nem javítható fa játszóeszközök elbontása 

 Olyan játszóterek elbontása, amelyek állapotuk, elhelyezkedésük miatt jelenleg is 

kevéssé használtak, lebontásuk esetén jelentős hiánnyal nem kell számolni. 

 

1/A. CSŐVÁZAS JÁTSZÓESZKÖZÖK BONTÁSA 

Azon csővázas játszóeszközök elbontása, amelyek az AGMI Anyagvizsgáló és 

Minőségellenőrző Rt szakemberei által kiállított jegyzőkönyvek szerint gazdaságosan nem 

javíthatók. Ezek a következők: 

Postás strand:          2 db 

Hamvas Béla utca környéki játszóterek csővázas játszóeszközei:   6 db 

Széchenyi tér utcai játszótér:        7 db  

Fehérvíz utca környéki játszóterek csővázas játszóeszközei:   5 db 

Katona József utca:         6 db 

Volt Oázis cukrászda melletti játszótér:      4 db 

Füzesparki  lakótelep játszóeszközei:      5 db 

Vasvári Pál lakótelep csővázas játszóeszközei:     5 db 

Csicserkói játszótér:         3 db 

MINDÖSSZESEN:                  43 db 

     

A feladatok elvégzésére a 2007. évi költségvetés működési soron (014034 szakfeladat) nettó 

400 e forintot biztosít. Amennyiben ez az összeg nem lenne elegendő a feladat megoldásához, 

a jövő évi költségvetésbe ismét tervezendő tételként kell szerepeltetni. 

 

1/B. FA JÁTSZÓESZKÖZÖK BONTÁSA 

Azon fa játszóeszközök elbontása, amelyek az AGMI Anyagvizsgáló és Minőségellenőrző Rt. 

szakemberei által kiállított jegyzőkönyvek szerint gazdaságosan nem javíthatók. Ezek a 

következők: 

Matáv játszótér           2 db 

Postás strand          12 db 

Fehérvíz utcai fa játszótér          4 db 

Szegedi utcai játszótér          8 db 

MINDÖSSZESEN:         26 db 

 

A feladatok elvégzésére a 2008. évi költségvetésben működési soron kell forrást biztosítani. 

 

          



 64 

2. TERVEZÉS 

Terveztetés alá kellene vonni azokat a játszótereket, amelyek közepes terület nagyságúak, 

jelenlegi eszközállományuk zömében felújításra vár, azok elhelyezése esetleges, a játszóterek 

további megtartása indokolt, és átépítésük jelentősebb anyagi beruházással jár. Ezek a 

következők: 

Matáv játszótér       (Pannónia telep) 

Széchenyi tér       (Püspükmajori lakótelep) 

Püspöksori játszótér      (Belváros) 

Szegedi utcai játszótér     (Belváros-Izbég) 

Füzesparki játszótér       (Lakossági fórum után) 

Barackos úti játszótér      (Pismány) 

 

A feladatok elvégzésére a 2007. évi költségvetés működési során (014034 szakfeladat) nettó 

1.600 e forint használható fel.  

 

A Füzesparki játszótér terveztetésével kapcsolatban szükséges megjegyezni, hogy a terület 

jogi helyzete egyelőre rendezetlen. A rendezetlen állapot abból adódik, hogy az új helyrajzi 

számokra való áttérésnél elírás történt. Ennek kivizsgálását a Földhivataltól írásban 

megkértük, rendezése folyamatban van. Fentiek miatt figyelembe kell venni, hogy mindaddig, 

amíg a jogi helyzet rendezetlen marad, pályázatot a játszótér felújítására benyújtani nem 

tudunk. 

 

3. FELÚJÍTÁS 

Felújítási munkálatokat azokon a játszótereken kell végezni, ahol a minimális javítási, kisebb 

átépítési munkálatokra, esésvédelmi felületek kialakítására van szükség ahhoz, hogy a 

játszótér teljes egészében szabvány szerint üzemeltethető legyen. Ezek a következők: 

Szmolnyica játszótér      (Püspökmajori lakótelep) 

Kondor Béla utcai játszótér     (Püspökmajor városrész) 

Szűcs József utcai játszótér     (Izbég városrész)  

Szegedi utcai játszótér     (Belváros városrész) 

 

Fenti játszóterek felújítására a 2008. évi költségvetésben legfeljebb 10 Millió forintig 

fedezetet kell biztosítani. (MINDHÁROM JÁTSZÓTÉR ELŐNYE HOGY JELENLEG IS 

KÖRBEKERÍTETTEK!!!)   

 

4. ÉPÍTÉS 

Rövid távú építési beruházás a Pismányban újonnan felépülő játszótér esetében vehető 

számításba, miután az építési engedélyeztetési eljárás lezajlott,  és az önkormányzat anyagi 
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helyzetét figyelembe véve, csak abban az esetben, ha a beruházás forrás biztosítására, vagy 

pályázati úton, vagy társadalmi összefogással együtt biztosít forrást az önkormányzat.    

Összegezve a koncepció I. részében tárgyalt részletes elemzést, Szentendre városában a 

demográfiai változások, a társadalmi igények, valamint a szakmai szempontok figyelembe 

vételével a Képviselő-testület az alábbi játszóterek építését, fejlesztését és fenntartását tartja 

indokoltnak az elkövetkezendő időszakban: 

 

Pannónia telep:  Matáv játszótér     2059 m2 

 

Püspökmajor:   Szmolnyica játszótér     1376 m2 

    Kondor Béla játszótér     750 m2 

    Széchényi tér játszótér    2000 m2 

    Radnóti út      3500 m2 

 

Belváros:   Püspöksori játszótér     485 m2 

    Felszabadulás parki játszótér    1500 m2 

 

Izbég:    Szegedi utca      500 m2 

    Füzespark      800+400 m2 

    Szűcs József utca     1739 m2 

    Parktábor      4000 m2 

Pismány   Barackos út (Ösvény u-i elágazás környéke)  1500 m2 

 

A megszüntetésre kerülő játszóterek esetében két játszótér rendelkezik önálló helyrajzi 

számmal, beékelődve lakóterületek közé. Ezek a Katona József utcai játszótér és a volt Oázis 

cukrászda melletti játszótér. A két játszótér területének további hasznosításáról külön 

előterjesztések formájában kell dönteni. 

 

A pismányi játszótér esetében telekalakítási vázrajz kell készüljön, melynek végső határideje 

2007 október vége. A telekalakításról, valamint a területtel kapcsolatos szabályozási terv 

módosítási igényről szintén külön előterjesztés formájában kell dönteni.  

 

KÖZÉP TÁVÚ FELADATOK: (2009-től 2012-ig megoldandó feladatok) 

 

1. TERVEZÉS 

2008-ban, de legkésőbb 2009-ben meg kell indítani az úgynevezett nagyjátszóterek 

terveztetését és ehhez előzőleg minden szükséges egyezetést, előkészítést le kell folytatni. 

(Felszabadulás park - Belváros, Radnóti út- Püspökmajor, Parktábor-Izbég) A parktábor 

esetében figyelembe kell venni, hogy 2005-2006-ban lefolytattunk egy ötletpályázatot, 

aminek eredményét figyelembe lehet venni a továbbtervezési szempontok meghatározása 

során.  

 

2. ÉPÍTÉS/ÁTÉPÍTÉS 

Építésről, átépítésről azon játszóterek esetében beszélhetünk, amelyek a rövid távú 

célkitűzések keretében megtervezésre kerültek. Tekintve, hogy ezen játszóterek esetében az 
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egyes beruházások feltehetőleg megközelíthetik a 15-20 millió forintot lebonyolításuk egy 

költségvetési évben irreális, kivéve ha pályázati úton nagy mértékű támogatás nyerhető el.  

Fentiek miatt javasolom tehát, hogy az egyes átépítéssel érintett játszóterek –Matáv játszótér, 

Széchenyi játszótér, Szegedi utcai játszótér, Füzesparki és a Püspök sori játszótér – esetében 

jelen előterjesztés keretei között rangsort ne határozzunk meg, hanem azt a mindenkori 

költségvetés, pályázati lehetőségek, társadalmi összefogások, felajánlások stb. határozzák 

meg, azzal a kikötéssel, hogy a fenti játszóterek esetében a terveknek lehetőleg 2008. első 

feléig el kell készülniük és a koncepció további megvalósíthatóságáról a 2008. évi első őszi 

ülésen ismételten határozunk.    

 

Trenka István visszatér, Radványi G. Levente távozik az ülésteremből, a képviselők száma 

16 fő.  

 

 

16.  Előterjesztés a plakátok, falragaszok, valamint a reklámhordozók elhelyezésének 

 szabályairól szóló 19/2005. (V. 19.) Önk. sz. rendelet módosításáról 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 
 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ismerteti az előterjesztést.  

 

Hidegkuti Gergely Városüzemeltetési, Környezet- és Műemlékvédelmi Bizottság elnöke: 

kéri, hogy a 19/2005. rendelet 1. sz. mellékletét tegyék ki a honlapra, mely az ingyen igénybe 

vehető reklám-felületeket tartalmazza.  

 

Kiss Károly képviselő: nagyforgalmú csomópontokban tábla-erdők vannak – ezeket ki 

ellenőrzi?  

 

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

 

Trenka István képviselő: jónak tartja a háromszögletű hirdetőtáblákat, de kifogásolja, hogy 

néhol nem vették figyelembe a közlekedés-biztonságot – pl. zavarja a kilátást.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a táblákkal kapcsolatban vegyesek a visszajelzések, nem 

mindenki tartja esztétikusnak.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: első lépésnek jó a fatábla, de a költségvetés-tervezésekor figyelembe 

kell venni az igényesebb megoldást.  

 

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

határozati javaslatról.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2535   Száma: 07.09.11/16/0/A/KT 

Ideje: 2007 szeptember 11 13:14  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 
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Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 16 100,00 88,89 

Nem 0 0,00 0,00 

Tartózkodik 0 0,00 0,00 

Szavazott 16 100.00 88,89 

Nem szavazott 0   0,00 

Távol 2   11,11 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

Benkovits György Igen - 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt KVEUB elnök Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Radványi G. Levente Távol - 

Zakar Gergely Távol - 

 

     

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

43/2007. (IX. 20.) Önk. sz. rendelete 

 

a plakátok, falragaszok, valamint a reklámhordozók elhelyezésének szabályairól szóló 

19/2005. (V.19.) Önk. sz. rendeletének módosításáról 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, 

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

figyelemmel az épített környezet alakításáról és védelméről szóló, többször módosított 1997. 

évi LXXVIII. törvényben foglaltakra, továbbá a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. 

törvény 1.§-ának (1) bekezdésében foglaltak alapján a város arculatának védelme érdekében a 

különböző reklámhordozók elhelyezését az alábbiak szerint szabályozza: 

 

1. § 

 

(1)  A Rendelet 4. § (4) bekezdését az alábbira módosítja: 
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(4) A (3) bekezdésben meghatározott felületi korlátok a természetben, árucikk formájában 

kihelyezett tárgyak vonatkozásában nem alkalmazandók. A természetben árucikk 

formájában kihelyezett tárgyak nem helyezhetők ki az épület homlokzatára, 

kerítéselemeire kivéve az építéshatósági engedély alapján létesített kirakatszekrényt. A 

nyílászárók és a nyílászárók zsaluinak, rácsainak igénybevételével történő 

árubemutatás esetén, a kirakodás mértéke nem haladhatja meg az ajtónyílás(ok) és 

ablaknyílások(ok) összfelületét. 

 

2. § 

 

(1) A Rendelet 5. § -t kiegészíti az alábbi (5) bekezdéssel. 

 

(5) .Amennyiben a Szentendrei Művészeti és Műemlékvédelmi Tanács a soron következő 

ülését követő 8 munkanapon belül nem küldi meg szakmai véleményét, úgy a 

hozzájárulását megadottnak kell tekinteni. 

 

3. § 

 

(1) A rendelet 2007. október 1-jén lép hatályba. 

(2) A rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő, még el nem bírált ügyekben is alkalmazni 

kell. 

(3) A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik. 

Szentendre, 2007. szeptember 11. 

 

      dr. Dietz Ferenc  dr. Molnár Ildikó  

polgármester                          jegyző 

 

 

 

1.sz. melléklet1 

 

Felületek, melyekre a plakátkihelyezés nem engedélyköteles: 

Dózsa Gy. út     Papírgyár előtt oszlop 

Dózsa Gy. út       Rózsa köz ABC előtt oszlop 

Dunakanyar körút  HÉV megállónál oszlop 

Dunakanyar körút   Paprikabíró sarok oszlop 

Ady E. út  Várkonyi utca oszlop 

Berkenye utca a boltnál oszlop  

Rózsa kert    autóbejáratnál oszlop 

Kossuth L. utca – Petőfi sarok tábla 
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Bükkös part       Orvosi rendelő előtt tábla 

Szentlászlói  út  Kocsigyár megállónál oszlop 

Barackos – Cseresnyés  alsó találkozásánál tábla 

Egres utca  a Hóvirág u-nál tábla 

Szentlászlói út  izbégi kocsmánál tábla 

Dunakorzó  Rév utca sarok oszlop 

Római sánc utca     Acél u-val szemben henger 

Kálváriatér  henger 

Kálvária út Szegedi u-nál henger 

Kálvária út Hamvas B. út sarok oszlop 

Fehérvíz utca a Radnóti-lépcsőnél oszlop 

Pannónia telep HÉV megálló  oszlop 

Pannónia telep Stromfeld A. utca régi közértnél henger 

Forrás u-i buszforduló kis tábla (kétoldalas) 

Vasvári ltp. az óvodánál oszlop 

 

 

 

 

17.  Előterjesztés az önkormányzat vagyonáról és az önkormányzati vagyon feletti 

 tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 34/2003. (VI. 18.) Önk. sz. rendelet 

 módosításáról 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 
 

 

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

módosításáról.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2536   Száma: 07.09.11/17/0/A/KT 

Ideje: 2007 szeptember 11 13:15  

Típusa: Nyílt 

Határozat; 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 - 
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Fülöp Zsolt KVEUB elnök Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Radványi G. Levente Távol - 

Zakar Gergely Távol - 

 

     

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

44/2007. (IX. 20.) Önk. sz. rendelete 

 

az önkormányzat vagyonáról és az önkormányzati vagyon feletti tulajdonosi jogok  

gyakorlásáról szóló 34/2003. (VI. 18.) Önk. sz. rendelet módosításáról 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, 

többször módosított 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 16. §-ának (1) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló, többször módosított 

1992. évi XXXVIII. törvény 108. §-ának végrehajtására, Szentendre Város 

Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2007. (IV. 03.) Önk. sz. 

rendelet 62. §-ában foglalt kötelezettség teljesítésére alkotott 34/2003. (VI. 18.) Önk. sz. 

rendeletének (a továbbiakban R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja. 

 

 

1. § 

 

A R. 11. §-ába az alábbi új, (2) bekezdést illeszti be: 

 

(2) Az önkormányzat vagyontárgyaival való térítésmentes hasznosításra, rendelkezésre az e 

rendelet 14-19. §-aiban előírtakat kell alkalmazni, azzal a feltétellel, hogy a jogügylet 

forgalmi értékét jelen rendelet 10. § (1) bekezdése alapján meg kell határozni. 

 

2. § 

A R. 24. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

(2)  Önkormányzati vagyon értékesítése vagy hasznosítása esetén pályázatot kell kiírni 

akkor, ha a várható értékesítési, illetve hasznosítási ellenértéknek, ingatlancsere esetén 

az értékkülönbözetnek, telek kiegészítés esetén a keletkezett  értéktöbbletnek az e 

rendelet 26. § (4) bekezdés szerint számított összege a 20 millió forintot meghaladja. 

 

3. § 
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A R. 24. § (3) bekezdését hatályon kívül helyezi.  

 

4. § 

 

A R. 26. § (4) bekezdésének b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

(4)  Jelen rendelet 24. § (2) bekezdés alkalmazása során a pályáztatási kötelezettség 

megállapításához figyelembe veendő összeg: 

b)  hasznosítás esetén 

- vagyontárgy határozott idejű hasznosítása esetén, az egy évre, vagy rövidebb időre   

kötött szerződés estén a szerződés időtartama alatti ellenszolgáltatás, az egy évnél 

hosszabb időre kötött szerződés esetén pedig a szerződés fennállása alatt fizetendő 

ellenszolgáltatás értéke, beleértve az esetleges becsült maradványértéket is. 

- határozatlan idejű hasznosítás esetén, vagy ha a szerződés időtartama kétséges a havi 

ellenszolgáltatás tizenkétszerese.  

 

 

5.§ 

 

(1) E rendelet 2007. október 1-jén lép hatályba. 

(2) A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik. 

 

Szentendre, 2007. szeptember 11. 

 

 

               dr. Dietz Ferenc                                                                          dr. Molnár Ildikó 

      polgármester                    jegyző 

 

 

 

18.  Előterjesztés a Szentendre belterületi 1052 hrsz-ú természetben Kossuth Lajos u. 

 5. szám alatt található ingatlan hasznosítási lehetőségeiről 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ismerteti az előterjesztést.  

 

Magyar Judit Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elnöke: ismerteti a bizottság állásfoglalását:  

mely szerint a határozati javaslat 1. pontját kiegészíteni „ és hozzákapcsolódó kereskedelmi és 

vendéglátó ipari célokkal”,  a 2. pontját egy új d) ponttal: értékesítés,  ha az a), b), c) pontok 

közül egyik sem valósul meg legkésőbb 2009. november 30-ig. és az a)-b) illetve b)-c) pontok 

közé a „vagy” szót betenni. 

Elmondja még, hogy ha koncesszióba adják – figyeljenek arra, hogy felújított állapotban 

kapják vissza.  

  

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

Képviselő-testületnek a vagylagos hasznosítást, azzal, hogy a határozati javaslat 2. b) pontja 

szerinti, a pályázati forrásból történő hasznosítás élvezzen prioritást, mely pályázat lehetőleg 
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Pest Megye Közgyűlésével és a Petzelt József Szakközép és Szakképző Iskolával közösen 

kerüljön kidolgozásra, és beadásra, diákszálló, étterem és kereskedelmi hasznosítás céljából.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ezzel nem ért egyet, mert korlátozza a lehetőségeket. 

Javasolja a módosításból kivenni a prioritás szót, helyette a „vegyék figyelembe a Petzelttel 

való együttműködés lehetőségét” szerepeljen.  

 

Benkovits Györegy képviselő: az épület hasznosítása nem lehet véletlenszerű, hiszen az 

épület története, helye, hagyományai miatt is fontos lenne céltudatosan hasznosítani. Két 

szempont nagyon fontos: a hasznosítás illeszkedjék a város hosszú távú elképzeléseibe, más 

részt olyan hasznosítás szülessen, ami pályázható lehetőségbe helyezhető. Miután egyébként 

is a Szakmunkásképző Iskola területén van az épület, egy helyrajzi számon is szerepel. Meg 

kellene tartani a városnak azt a helyét, ami Esztergom és Budapest között a 

szakmunkásképzésben szerepel. Másrészt az ifjúsági turizmus számára egy olcsóbb szállást és 

étkezési lehetőséget lehetne biztosítani. Felhívja a figyelmet a Budapesti Ingatlanbörzére. 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a börzének igen borsos a nevezési díja, csak kistérségi szinten 

tudja elképzelni a részvételt – egyébként akkor van lehetőség erre, ha gazdasági hasznosítást 

szeretnénk az adott területen. Az oktatási funkciókra tett javaslatok maximálisan 

támogathatóak, nagyon fontos célok. A bizottsági javaslatokat befogadta, kivéve a Kulturális, 

Oktatási és Kisebbségi Bizottság javaslatát. Kéri, hogy erről szavazzanak.  

  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2537   Száma: 07.09.11/18/0/A/KT 

Ideje: 2007 szeptember 11 13:26  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 2 12,50 11,11 

Nem 7 43,75 38,89 

Tartózkodik 7 43,75 38,89 

Szavazott 16 100.00 88,89 

Nem szavazott 0   0,00 

Távol 2   11,11 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Nem - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Nem - 

Fülöp Zsolt KVEUB elnök Nem - 

Hajdu Gábor Nem - 



 73 

Kun Csaba alpolgármester Nem - 

Szegő András Nem - 

Trenka István Nem - 

Benkovits György Tart. - 

Dicső Zoltán Tart. - 

Horváth Győző SzEB elnök Tart. - 

Kiss Károly Tart. - 

dr. Pázmány Annamária Tart. - 

Tolonics Gyula Tart. - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Tart. - 

Radványi G. Levente Távol - 

Zakar Gergely Távol - 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megállapítja, hogy a Képviselő-testület nem fogadta el a 

bizottság javaslatát. Egyéb kérdés, észrevétel nem lévén, kéri szavazzanak a határozati 

javaslatról.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2538   Száma: 07.09.11/18/0/A/KT 

Ideje: 2007 szeptember 11 13:27  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 15 93,75 83,33 

Nem 0 0,00 0,00 

Tartózkodik 1 6,25 5,56 

Szavazott 16 100.00 88,89 

Nem szavazott 0   0,00 

Távol 2   11,11 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Benkovits György Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt KVEUB elnök Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 
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Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Dicső Zoltán Tart. - 

Radványi G. Levente Távol - 

Zakar Gergely Távol - 

 

     

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

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

259/2007. (IX. 11.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1. úgy dönt, hogy a szentendrei belterület 1052 hrsz-ú, természetben Kossuth L. u. 5. 

 szám alatt található ingatlant idegenforgalmi, és/vagy kulturális, és/vagy művészeti, 

 és/vagy oktatási célokra szeretné hasznosítani.  

2. a célok megvalósításának módját  

 

 a) hosszú távú bérbeadásban jelöli meg. 

 b) pályázat útján hasznosítja. 

 c) koncesszióba adja, közbeszerzési eljárás során. 

 

3. felkéri a Polgármestert, vizsgálja meg az ingatlanon található bérlakásban található 

 bérlő másik bérlakásban történő elhelyezésének lehetőségét. 

4. felkéri a Polgármestert, hogy amennyiben az ingatlan teljesen kiürítésre kerül, úgy az 

 1. és 2. pontok szerinti hasznosítás érdekében a szükséges lépéseket tegye meg. A 

 pályázati kidolgozás során folytasson tárgyalásokat Pest Megye közgyűlésével a 

 Petzelt  József Szakképző Iskola diákszálló, étterem és kereskedelmi 

 hasznosítás céljából. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: folyamatos, beszámolásra: 2007. december 31. 

 

 

 

19.  Előterjesztés a Duna-korzó 18. szám alatti irodaház portaszolgálatának ellátására 

 irányuló pályázati kiírásról 

 Előadó: dr. dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy a DPÖTKI 

vezetője – Vámos Attila - jelezte, hogy ők működtetnék a portaszolgálatot. 

 

Magyar Judit Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elnöke: a bizottság javasolja a Képviselő-

testületnek a határozati javaslat B. változat a) pontját elfogadni azzal a kiegészítéssel, hogy 

pályázat elbírálásánál előnyt élvez az aki valamennyi  feladatra  egyben pályázik és/vagy a 

jelenlegi épületben található bérlő. A pályázat kiírója dönt arról, hogy az előnyök milyen 

szorzószámmal szerepelnek a pályázat elbírálásánál. 
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dr. Dietz Ferenc polgármester: mivel Vámos Attila irodavezető nem érkezett meg a napirendi 

pont tárgyalásáig, ügyrendi javaslata, hogy halasszák el a tárgyalást későbbre. Kéri 

szavazzanak erről.  

Szavazás eredménye 

 

#: 2539   Száma: 07.09.11/19/0/A/KT 

Ideje: 2007 szeptember 11 13:30  

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: 

Benkovits György Igen - 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt KVEUB elnök Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Tart. - 

Radványi G. Levente Távol - 

Zakar Gergely Távol - 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: 13.30 órakor a Képviselő-testület a napirendi pont 

tárgyalását felfüggeszti.  

 

 

 

20.  Előterjesztés az építészeti értékek helyi védelméről szóló többször módosított 

 47/2000. (IX. 15.) Önk. sz. rendelet módosítására, a Kovács László u. 35., 2623 

 hrsz-ú ingatlan törlésére benyújtott kérelemről 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 



 76 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ismerteti az előterjesztést.  

 

Magyar Judit képviselő: egyetért azzal, hogy vegyék le a védelmet az épületről, hogy a 

tulajdonosok megoldhassák gyerekük lakásproblémáját. A Kovács L. u. 37-ről is levették, 

amikor azt az Önkormányzat el akarta adni.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: valóban így volt, de szigorú előírásokat tartalmazott az újra 

építkezésre vonatkozóan.  

 

Alföldiné Petényi Zsuzsanna főépítész: ha leveszik a védettséget – tulajdonosváltás esetén 

semmiféle olyan eszköz nem marad az önkormányzat kezében, hogy ez az épület 

fennmaradjon.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: csak az adott szó marad. A Tervtanács véleménye, hogy fenn 

kell tartani, mert különben nem tudják tartani az arculatot.  

 

Szegő András képviselő: ellentmondásos a lakók kérelme. Először értékcsökkenésre, később 

felújításra hivatkoznak. Kérdése, hogy a védelmi státusz megakadályozza-e az épület 

felújítását, rendbe tételét, tető javítását, bármit, amit a tulajdonos szeretne elvégezni.  

 

Alföldiné Petényi Zsuzsanna főépítész: nem akadályozza meg. A bővítést hátrafelé való 

bővítéssel – Tervtanácsi véleményezéssel – lehet megejteni. A tulajdonosoknak már javasolta, 

hogy készítsenek egy provizórikus tervet. Amennyiben a tetőtér beépítés – Tervtanácsi 

véleményezéssel – nem valósítható meg, akkor hozzák vissza a témát a testület elé, de addig 

tartsák rajta.  

 

Szegő András képviselő: fenntartja a védelem megtartását.  

 

Hidegkuti Gergely képviselő:  ha törlik a védelmet, ne az legyen az indok, hogy volt egy 

hibás döntés. Ha viszont szociálisan jelent problémát, akkor kéri – hogy a védelem fenntartása 

mellett – hogy a kapcsolódó tehertől (elvi építési engedély, stb.), ami költséget igényel – 

tekintsenek el.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: hatósági díjakat nem engedhetnek el.  

 

dr. Pázmány Annamária képviselő: miután a szentendreiek támogatása mindig a szempont, 

javasolja a védelem levételét. Ismeri a tulajdonosokat, akikről nem tudja elképzelni, hogy el 

akarják adni az épületet. A védettség ne hátrányt, hanem inkább büszkeséget jelentsen.  

 

 

Hajdu Gábor és Kiss Károly képviselők távoznak az ülésteremből, a képviselők száma 14 fő.  

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: bizonyos fajta bővítés lehet.  

 

Magyar Judit képviselő: bővíteni lehet, de a bővítés költsége 30 %-kal magasabb lesz. 

Finanszírozza ezt az Önkormányzat? Kérdezi, hogy a levélben jelzett 3. pont mennyire igaz – 

Kovács L. u. 37. sz. elbontása. 
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Alföldiné Petényi Zsuzsanna főépítész: válaszában elmondja, hogy fenti ingatlanról amikor 

levették a védettséget, a Testület előtt volt a terv, hogy le fogják bontani az épületet. Van 

viszont egy írásos megállapodást, ami szerint a tulajdonos vállalta, hogy az új felépítmény 

úgy fog kinézni, mint a korábbi épület.  

 

Trenka István képviselő: ügyrendi javaslata, hogy vegyék le a napirendről az ügy 

tárgyalását.  

 

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

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2540   Száma: 07.09.11/20/0/A/KT 

Ideje: 2007 szeptember 11 13:47  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 11 78,57 61,11 

Nem 3 21,43 16,67 

Tartózkodik 0 0,00 0,00 

Szavazott 14 100.00 77,78 

Nem szavazott 0   0,00 

Távol 4   22,22 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

Benkovits György Igen - 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Nem - 

Fülöp Zsolt KVEUB elnök Nem - 

Horváth Győző SzEB elnök Nem - 

Hajdu Gábor Távol - 

Kiss Károly Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

Zakar Gergely Távol - 
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dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képviselő-testület az alábbi határozatot hozza: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

260/2007. (IX. 11.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete  a Kovács László u. 35. szám alatti 2623 

hrsz-ú ingatlan védelmének megszüntetésére irányuló kérelemmel kapcsolatban kéri 

megvizsgálni annak a lehetőségét, hogy a beépítendő tetőtér a helyi védelmi szabályzat 

előírásait betartva megvalósítható-e. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Zakar Ágnes képviselő távozik az ülésteremből, a képviselők száma 13 fő.  

 

 

 

21.  Előterjesztés a Pap-sziget revitalizációjáért Közhasznú Nonprofit Korlátolt 

 Felelősségű Társaság Társasági Szerződésének módosításáról 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

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

javaslatról.  

Szavazás eredménye 

 

#: 2541   Száma: 07.09.11/21/0/A/KT 

Ideje: 2007 szeptember 11 13:48  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 100,00 72,22 

Nem 0 0,00 0,00 

Tartózkodik 0 0,00 0,00 

Szavazott 13 100.00 72,22 

Nem szavazott 0   0,00 

Távol 5   27,78 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

Benkovits György Igen - 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt KVEUB elnök Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 
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Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Trenka István Igen - 

Hajdu Gábor Távol - 

Kiss Károly Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Távol - 

Zakar Gergely Távol - 

 

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

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

261/2007. (IX. 11.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

 

1. a Pest Megyei Bíróság mint Cégbíróság Cg.13-09-114268/3. számú végzésében 

foglaltakra tekintettel elfogadja a PAP-SZIGET REVITALIZÁCIÓJÁÉRT Közhasznú 

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Társasági Szerződésének módosítását a 

következők szerint:  

 

9. Tevékenységek:   

 

A Társaság közhasznú főtevékenysége: 

  

91.33 Máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység 

 

Egyéb közhasznú tevékenységek:      

 

70.11 Ingatlanberuházás, -eladás 

70.20 Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

70.32 Ingatlankezelés 

74.13 Piac- és közvélemény-kutatás 

74.20 Mérnöki tevékenység, tanácsadás 

74.30 Műszaki vizsgálat, elemzés 

74.40 Hirdetés 

74.87 Máshova nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás 

80.42 Máshova nem sorolt felnőtt- és egyéb oktatás 

90.03 Szennyeződésmentesítés 

 

Közhasznú tevékenységeket segítő üzleti tevékenységek:  

 

22.11 Könyvkiadás 

22.13 Időszaki kiadvány kiadása 

22.14 Hangfelvétel-kiadás 

22.15 Egyéb kiadás 
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35.12 Szabadidő-, sporthajó gyártása, javítása 

63.22 Egyéb vízi szállítást segítő tevékenység 

70.11 Ingatlanberuházás, -eladás 

70.20 Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

70.31 Ingatlanügynöki tevékenység 

70.32 Ingatlankezelés  

71.22 Vízi jármű kölcsönzése 

74.14 Üzletviteli tanácsadás 

74.70 Takarítás, tisztítás 

74.85 Titkári, fordítói tevékenység 

74.87 Máshova nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás 

91.11 Vállalkozói érdekképviselet 

 

2. elfogadja a módosítással egységes szerkezetbe foglalt Társasági Szerződést a határozat 

melléklete szerinti tartalommal 

3. felkéri a Polgármestert a módosított Társasági Szerződés aláírására 

4. felkéri az Ügyvezetőt, hogy a módosított Társasági Szerződés cégbírósághoz történő 

benyújtásáról gondoskodjon 

 

Felelős:   1-3. pont: Polgármester 

4. pont: Ügyvezető 

 

Határidő: 1-3. pont: azonnal 

4. pont: a Társasági Szerződés módosítás aláírását követő 30. nap 

 

 

 

 

A  
 

PAP-SZIGET REVITALIZÁCIÓJÁÉRT 
 

Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság  

 
 

társasági szerződése 
 
 

2007. szeptember 11. 
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TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS 

 
mely létrejött a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. (a továbbiakban: Gt), 
valamint a Polgári Törvénykönyv alapján Közhasznú, Nonprofit Gazdasági Társaság 
létrehozatala céljából a Társaság alapítóinak határozata alapján az alábbiak szerint: 
 

I. A Társaság alapítása  
 
1. A Társaság alapítói:  
 
A: Szentendre Város Önkormányzata (2000 Szentendre, Városház tér 1- 3.) 
székhely:  2000 Szentendre, Városház tér 1-3. 
postacím: 2001 Szentendre, Pf.: 54. 
telefon: 26/503-300 
telefax: 26/310-726 
adószám:  15395364-2-13 
önkormányzati  
azonosító: 395368 
KSH szám:  1315440 
képviseli: dr. Dietz Ferenc polgármester 
képviseletre jogosult anyja neve: Dubniczki Éva 
képviseletre jogosult lakcíme: 2000 Szentendre, Dumtsa J. u. 1. 
 
B: Kretschmer István  
Születési hely: Budapest IV.  
Születési idő: 1954.05.30. 
Anyja neve: Szabó Ilona 
Lakcím: 1164 Budapest, Vízesés u. 29 
Adóazonosító jel: 8319253470 
Személyi igazolvány száma: 525920DA 
Személyi azonosító: 15405300083 

 
2. A Társaság cégneve:  
 
PAP-SZIGET REVITALIZÁCIÓJÁÉRT Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság  
 
3. A Társaság rövidített cégneve:  
 
PAP-SZIGET Rev N Kft.  
   
4. A Társaság székhelye:   
 
2000 Szentendre, Városház tér 1-3. 
 
5. A Társaság telephelye: 
 
1142 Budapest, Vágány u. 11. 
 
6. A Társaság közhasznúsági fokozata:  
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Közhasznú szervezet  
 

7. A Társaság célja:  
 
A Társaság célja a Szentendrén található Pap-szigeti kis Dunaág eliszaposodásának 
megszüntetése, ehhez szükséges forrásszerzés pályázással és lakossági 
erőforrások mozgósításával, a Szentendrei-Duna sodorvonalának részben a Pap-
szigeti kis Dunaágba vezetését célzó beruházás megszervezése, a beruházás 
lebonyolításának koordinálása, a forrásfelhasználás elszámolása. 
 

A Társaság az alapítók szándéka szerint az 1997. évi CLVI. tv. 4. § 
szerint „közhasznú” szervezetként jön létre, tekintettel arra, hogy közhasznú 
tevékenysége során olyan közfeladatot támogat, amelyről törvény rendelkezése 
szerint a helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia a helyi Önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján 
(településfejlesztés, épített és természeti környezet védelme, vízrendezés). 
 
8. A Társaság tevékenységi körei: 
 
Az alább felsorolt tevékenységek a fentiekben hivatkozott és a Közhasznú 
szervezetekről szóló törvény 26. § c.) pontjában meghatározott tevékenységek közül:  
 

9. környezetvédelem 
       
a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló állami és 
önkormányzati feladatok, amelyeket a társaság az alábbi cél szerinti 
tevékenységeknek megfelelő TEAOR számokkal megjelölt tevékenységként gyakorol 
 
29. Tevékenységek:   
 
A Társaság közhasznú főtevékenysége: 
  
91.33 Máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység 
 
Egyéb közhasznú tevékenységek:      
 
70.11 Ingatlanberuházás, -eladás 
70.20 Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
70.32 Ingatlankezelés 
74.13 Piac- és közvélemény-kutatás 
74.20 Mérnöki tevékenység, tanácsadás 
74.30 Műszaki vizsgálat, elemzés 
74.40 Hirdetés 
74.87 Máshova nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás 
80.42 Máshova nem sorolt felnőtt- és egyéb oktatás 
90.03 Szennyeződésmentesítés 

                                                 
2 A tevékenységek pontosításához a Képviselő-testület 261/2007. (IX.11.) Kt. sz. határozatával 
hozzájárult.  
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Közhasznú tevékenységeket segítő üzleti tevékenységek:  
 
22.11 Könyvkiadás 
22.13 Időszaki kiadvány kiadása 
22.14 Hangfelvétel-kiadás 
22.15 Egyéb kiadás 
35.12 Szabadidő-, sporthajó gyártása, javítása 
63.22 Egyéb vízi szállítást segítő tevékenység 
70.11 Ingatlanberuházás, -eladás 
70.20 Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
70.31 Ingatlanügynöki tevékenység 
70.32 Ingatlankezelés  
71.22 Vízi jármű kölcsönzése 
74.14 Üzletviteli tanácsadás 
74.70 Takarítás, tisztítás 
74.85 Titkári, fordítói tevékenység 
74.87 Máshova nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás 
91.11 Vállalkozói érdekképviselet 
 
 
A Társaság a közhasznú céljainak megvalósítása érekében, azokat nem 
veszélyeztetve köteles gazdálkodni.  
 
A Társaság szolgáltatásait, illetve azok igénybevételének módjáról szóló 
tájékoztatását a „Szentendre és Vidéke ”című lapban, illetve Szentendre Város 
Önkormányzatának hirdetőtábláján hozza nyilvánosságra. 
 
A Társaság nem zárja ki, hogy tagján kívül más is részesülhessen közhasznú 
szolgáltatásaiból. 
 

10. A társaság törzstőkéje: 
 
A Társaságot az Alapítók 3 millió Ft, azaz hárommillió forint kizárólag pénzbeli 
betétekből álló törzstőkével alapítják meg. 
 
Az Alapítók a törzsbetétek teljes összegét az alapításkor készpénzben a társaság 
rendelkezésére bocsátják 
 
A társaság alapításával járó költségeket az Alapítók viselik. 
 
Törzstőke emelés esetén a Tagok kötelesek a határozat szerinti mértékű 
pénzbetéteiket az erről szóló határozat meghozatalától számított 15 napon belül a 
társaság számlájára befizetni, illetve nem pénzbeli hozzájárulás esetén az apportot 
ugyanezen idő alatt a társaság rendelkezésére bocsátani. 
 
11. Az egyes tagok törzsbetétje: 
 
1. Szentendre Város Önkormányzata  
Székhelye: 2000, Szentendre, Városház tér 1-3. 
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Adószám: 15395364-2-13 
Törzsbetét összege: 2.600.000 Ft készpénz 
 
2. Kretschmer István: 
Törzsbetét összege: 400.000 Ft készpénz 
 
12. Üzletrész 
 
A Nonprofit Társaság bejegyzését követően a tagok jogait és a társaság vagyonából 
őket megillető hányadot az üzletrész testesíti meg. Minden tagnak csak egy 
üzletrésze lehet. Egy üzletrésznek több tulajdonosa is lehet. Ezek a személyek a 
társasággal szemben egy tagnak számítanak; jogaikat - ideértve a társasági 
szerződés megkötését is - csak közös képviselőjük útján gyakorolhatják, és a tagot 
terhelő kötelezettségekért egyetemlegesen felelnek. 

Az üzletrész a tagok törzsbetétjéhez igazodik. Ennek megfelelően az üzletrészek 
megoszlása: 

 
1. Szentendre Város Önkormányzata üzletrésze: 87 % 
2. Kretschmer István üzletrésze: 13 % 
 

13. Az üzletrészek átruházása, felosztása 

Az üzletrész a társaság tagjaira - a társaság saját üzletrészét (Gt. 135. §) kivéve - 
szabadon átruházható. 

Az üzletrészt kívülálló személyre csak akkor lehet átruházni, ha a tag a törzsbetétét 
teljes mértékben befizette, kivéve a Gt. 138. §-ban foglalt esetet. A tagot, a 
társaságot vagy a taggyűlés (Alapítók) által kijelölt személyt - ebben a sorrendben - 
az adásvételi szerződés útján átruházni kívánt üzletrészre elővásárlási jog illeti meg. 

Az üzletrész csak átruházás, a megszűnt tag jogutódlása és öröklés esetén osztható 
fel. A felosztáshoz a taggyűlés hozzájárulása szükséges. 

14. A nyereség felosztásának tilalma 

A Társaság üzletszerű gazdasági tevékenységet csak kiegészítő 
jelleggel folytathat, a gazdasági társaság tevékenységéből származó nyereség a 
tagok között nem osztható fel, az a gazdasági társaság vagyonát gyarapítja. 
 

II. Taggyűlés 
 

1. A Társaság legfőbb szerve a Taggyűlés, mely az alábbi kérdésekben dönt: 
A taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: 

a) a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása; 
b) osztalékelőleg fizetésének elhatározása; 
c) pótbefizetés elrendelése és visszatérítése; 
d) elővásárlási jog gyakorlása a társaság által; 
e) az elővásárlásra jogosult személy kijelölése; 
f) az üzletrész kívülálló személyre történő átruházásánál a beleegyezés megadása; 
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g) eredménytelen árverés esetén döntés az üzletrészről; 
h) üzletrész felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának 

elrendelése; 
i) a tag kizárásának kezdeményezéséről való határozat; 
j) az Ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása; 
k) a Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásának 

megállapítása; 
l) a Könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása; 
m) olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjával, 

Ügyvezetőjével vagy azok közeli hozzátartozójával [Ptk. 685. § b) pont], illetve 
élettársával köt; 

n) a tagok, az Ügyvezető, a felügyelő bizottsági tagok, illetve a Könyvvizsgáló elleni 
követelések érvényesítése; 

o) a társaság beszámolójának, ügyvezetésének, gazdálkodásának Könyvvizsgáló 
által történő megvizsgálásának elrendelése; 

p) az elismert vállalatcsoport létrehozásának előkészítéséről és az uralmi 
szerződés tervezetének tartalmáról való döntés, az uralmi szerződés tervezetének 
jóváhagyása; 

q) a társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározása; 
r) a társasági szerződés módosítása; 
s) a törzstőke felemelésének és leszállításának elhatározása; 
t) törzstőkeemelés esetén a tagok elsőbbségi jogának kizárása; 
u) törzstőkeemelés során az elsőbbségi jog gyakorlására jogosultak kijelölése; 
v) törzstőke felemelésekor, illetve az elsőbbségi jog gyakorlása esetén a 

törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása; 
w) törzstőke leszállításakor a törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása; 
x) mindazon ügyek, amelyeket törvény vagy a társasági szerződés a taggyűlés 

kizárólagos hatáskörébe utal. 
 
2. A Taggyűlés nyilvános 

 

3. A Taggyűlés legalább egy alkalommal – legalább a közhasznúsági jelentés 
(számviteli beszámoló) elfogadásakor - rendes ülést, míg a Tagok döntését 
igénylő más kérdésekben, vagy ha a Társaság érdekében egyébként 
szükséges, rendkívüli ülést tart.  

 
4. A Taggyűlés ülését az Ügyvezető a napirend (az ülés pontos napjának és 

kezdő időpontjának, helyének) közlésével, rendszerint a Társaság székhelyére 
(2000 Szentendre, Városház tér 1- 3.) írásban (ajánlott postai küldeményként, 
meghívó kiküldésével) hívja össze. Az ülésre szóló meghívó elküldése és a 
rendes Taggyűlés ülésének napja között legalább 15 napnak, míg a meghívó 
elküldése és a rendkívüli Taggyűlés napja között legalább 2 napnak kell 
lennie. A Taggyűlésre meg kell hívni: a Tagokat (tanácskozási és szavazati 
joggal), az Ügyvezetőt és a Felügyelő Bizottság tagjait (tanácskozási joggal), 
valamint a Könyvvizsgálót (tanácskozási joggal). A Taggyűlés elektronikus 
hírközlő eszközök segítségével történő megtartása nem lehetséges. 

 
5 Határozatképtelenség miatt megismételt ülés összehívása az eredeti ülés 

meghívójában megjelölt feltételekkel történik. A határozatképtelenség miatt 
megismételt ülést az eredeti ülés időpontjához képest 30 napon belüli 
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időpontra kell összehívni. A jogszabályban meghatározott esetben a 
döntéshozatalt megelőzően az Ügyvezető, a Felügyelő Bizottság és a 
Könyvvizsgáló írásos véleményét is be kell szerezni. Az írásos vélemények, 
illetve az ülésről készült jegyzőkönyvek nyilvánosak. 

 
6. A Taggyűlés akkor határozatképes, ha a leadható szavazatok többsége 

képviselve van. A Taggyűlés döntéseit nyílt szavazással, határozat 
formájában, ülésén hozza meg.  

 
7. A tagok szavazati aránya üzletrészük arányával megegyező  

1. Szentendre Város Önkormányzata szavazatainak száma: 87 szavazat 
2. Kretschmer István szavazatainak száma: 13 szavazat 

 
8. A döntés rendszerint egyszerű szótöbbséggel történik, kivéve, ha jogszabály, 

vagy a társasági szerződés másként rendelkezik.  
 
9. Azok a tagok, akik olyan határozatot hoztak, amelyről tudták, vagy az 

általában elvárható gondosság mellett tudhatták volna, hogy az a gazdasági 
társaság jelentős érdekeit nyilvánvalóan sérti - ha törvény kivételt nem tesz -, 
korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a társasággal szemben az ebből eredő 
kárért. 

 
10. A társaság jogutód nélküli megszűnése esetén nem hivatkozhat korlátolt 

felelősségére az a tag, aki ezzel visszaélt. A társaság azon tagjai, akik 
korlátolt felelősségükkel, illetve a társaság elkülönült jogi személyiségével a 
hitelezők rovására visszaéltek, korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a 
megszűnt társaság ki nem elégített kötelezettségeiért. 

 
11. Az ügyvezető hatáskörét a Társaság belső viszonyában a Taggyűlés 

korlátozhatja. 
 

III. Közhasznúsági feladatok 
 
1. A Társaság évente közhasznúsági jelentést (éves beszámolót) kell, hogy 
készítsen. A közhasznúsági jelentés megtekintését mindenki számára biztosítani kell 
azzal, hogy saját költségére a nyilvános adatokról bárki másolatot is készíthet.  
 
A közhasznúsági jelentésnek tartalmaznia kell :  
 

a) a számviteli beszámolót; 
b) a költségvetési támogatás felhasználását; 
c) a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást; 
d) a cél szerinti juttatások kimutatását; 
e) a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi 

önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől 
kapott támogatás mértékét; 

f) a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve 
összegét; 

g) a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót 
h) amit jogszabály kötelezően előír. 
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2. A Társaság irataiba bárki betekinthet előre bejelentett időpontban, a Társaság 
képviselőjének, alkalmazottjának jelenlétében, kivéve azokba az iratokba, amelyek 
nyilvánossá tétele mások személyiségi jogait sértené.  
 
3. A Társaság a tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait és a 
közhasznúsági jelentést a „Szentendre és Vidéke” című hetilapban hozza 
nyilvánosságra. 
 
4. A Társaság éves beszámolója jóváhagyásának módja: a Felügyelő Bizottság, 
valamint a Könyvvizsgáló írásos véleményével kiegészített, a tárgyévre vonatkozó 
éves beszámolót és a közhasznúsági jelentést az Ügyvezető a tárgyévet követő év 
május 15.-ig köteles azt elfogadás végett a Taggyűlés elé terjeszteni. A Taggyűlés a 
tárgyévre vonatkozó éves beszámoló és közhasznúsági jelentés elfogadásáról a 
Felügyelő Bizottság és a Könyvvizsgáló írásbeli véleménye alapján egyszerű 
szótöbbséggel a jogszabályban meghatározott határnapig dönt. Az éves beszámoló 
közzétételéről, letétbe helyezéséről az Ügyvezető gondoskodik a vonatkozó 
jogszabályokban foglaltaknak megfelelően. 
 

IV. Ügyvezető 
 
A Társaság Ügyvezetője:  Kretschmer István  
(anyja neve:  Szabó Ilona, születési hely, idő: Budapest, l954.05.30., 
lakik:1162.Budapest, Vízesés u. 29.) 
 
Az Ügyvezető megbízatása 2007. július 1. napjától - 2012. május 31.-ig tart.  
 
Az ügyvezető ezen megbízását munkaviszonyban nem láthatja el. 
 
A Társaság Ügyvezetője a Társaságot hiteles cégaláírási nyilatkozatának 
megfelelően önállóan jogosult jegyezni. A cégjegyzés akként történik, hogy a cég 
kézzel vagy géppel írt, előírt, előnyomott vagy nyomtatott neve fölé az Ügyvezető 
nevét közjegyző által hitelesített módon önállóan aláírja. 
 
Az Ügyvezető a Társaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől 
elvárható fokozott gondossággal, a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján 
köteles ellátni. 
 
Az Ügyvezető a jogszabályok a társasági szerződés, továbbá ügyvezetési 
kötelezettségeinek vétkes megszegésével a Társaságnak okozott károkért a polgári 
jog szabályai szerint felel a Társasággal szemben. A Társaság felel azért a kárért, 
melyet az Ügyvezető a jogkörében eljárva harmadik személynek okoz. 
 
Az Ügyvezető e tisztségét a Társaság érdekében folyamatosan látja el, döntéseiről 
az érintetteket haladéktalanul és írásban értesíti.  
 
Az Ügyvezető tisztsége megszűnik: 
 

 megbízás időtartamának lejáratával, 

 visszahívással, 
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 törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkezésével, 

 lemondással, 

 elhalálozással 

 törvényben meghatározott egyéb esetekben. 
 
A tagok személyében, vagy az üzletrészekben jövőben bekövetkező minden 
változást az Ügyvezetőnek át kell vezetnie a tagjegyzékben. Ügyvezető köteles a 
tagjegyzéket, illetve a tagjegyzéken feltűntetett adatok megváltozásával javított 
tagjegyzéket a cégbíróságnak benyújtani. 
 
A tagjegyzéket a társaság székhelyén bárki megtekintheti. 
 
Az Ügyvezető a Taggyűlés által hozott határozatokat köteles haladéktalanul 
bejegyezni a határozatok könyvébe. Az Ügyvezető a jelen pontban foglalt 
kötelezettsége megszegéséből eredő kárért teljes felelősséggel tartozik. Az 
Ügyvezető köteles rögzíteni a Taggyűlés jegyzőkönyve alapján a határozatok 
tartalmát, meghozataluk időpontját, hatályát, a döntést támogatók és ellenzők 
arányát és – amennyiben lehetséges – személyét is. 
 
A Társaság - figyelemmel az 1997. évi CLVI. törvény rendelkezéseire – rögzíti, hogy 
a társaság működésével, szolgáltatása igénybevételének módjával, beszámolói 
közlésével kapcsolatosan a nyilvánosságot biztosítja, egyrészt a jogszabályokban 
meghatározott módon (közzétételi kötelezettség), másrészt a jelen Társasági 
szerződésben szabályozott irat-betekintési és felvilágosítás-adási kötelezettség 
rögzítésével.  
 
Az Ügyvezető köteles a Taggyűlés által hozott olyan határozatot, amely a társaság 
tagját vagy bármely harmadik személyt érint, a döntés meghozatalától számított 8 
napon belül, írásban, tértivevényes postai küldeményként az érintettnek megküldeni.  
 
Az Ügyvezető köteles gondoskodni a Társaság működésével kapcsolatban 
keletkezett iratokba való betekintés lehetőségéről, illetve azokról köteles 
felvilágosítást adni. Az iratokba való betekintés iránti igényt írásban kell az 
Ügyvezetőhöz benyújtani.  
 
Az Ügyvezető köteles bármely jogszabály által felhatalmazott szerv vagy személy 
részére az iratbetekintést haladéktalanul, egyéb esetben a betekintést igénylővel 
történt megállapodás szerint biztosítani. Az Ügyvezető az iratbetekintésről 
nyilvántartást vezet, melyből megállapítható a kérelmező neve, a kért irat 
megnevezése és az iratmegtekintés időpontja. 
 
Az Ügyvezető köteles gondoskodni arról, hogy a Társaság közhasznú szolgáltatását 
igénybe venni kívánó személy a társaságtól a szükséges felvilágosítást megkapja. A 
Társaság célja, hogy közhasznú szolgáltatásait minél szélesebb körben vegyék 
igénybe.  
 

A Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CXVI. törvény 8. § (1) 
bekezdése alapján a vezető szerv határozathozatalában nem vehet részt az a 
személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], élettársa (a 
továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján 
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a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként 

érdekelt.  
 

Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a 
bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a 
társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő 
okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. 
 

A Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CXVI. törvény 9. § (1)-(2) 
bekezdése alapján a közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet 
más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú 
szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - 
vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem 
egyenlítette ki. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles 
valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen 
tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. 
 

Nem lehet a Társaság Ügyvezetője az, akit bűncselekmény elkövetése 
miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez 
fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesült. 

Akit jogerős bírói ítélettel a vezető tisztség gyakorlásától eltiltottak, e 
tilalom hatálya alatt nem lehet vezető tisztségviselő.  

Akit valamely más foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az ítélet 
hatálya alatt az abban megjelölt tevékenységet főtevékenységként folytató gazdasági 
társaságban nem lehet vezető tisztségviselő. 

A gazdasági társaságnak megszüntetési eljárás során való törlését 
követő két évig nem lehet más gazdasági társaság vezető tisztségviselője az a 
személy, aki a törlést megelőző naptári évben a gazdasági társaságnál vezető 
tisztségviselő volt. 

Az Ügyvezető nem szerezhet részesedést a Társaságéval azonos 
tevékenységet főtevékenységként megjelölő más gazdálkodó szervezetben [Ptk. 
685. § c) pont], továbbá nem lehet vezető tisztségviselő a társaságéval azonos 
főtevékenységet végző más gazdasági társaságban, illetve szövetkezetben. 

Az Ügyvezető és közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], valamint 
élettársa nem köthet a saját nevében vagy javára a Társaság tevékenységi körébe 
tartozó ügyleteket. 

A Társaság Ügyvezetője és közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], 
valamint élettársa a Társaságnál a Felügyelő Bizottság tagjává nem választható 
meg. 
 
A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 7. § (3) bekezdésében 
foglaltak részletszabályairól a Társaság belső szabályzataiban kell rendelkezni.  
 

V. Könyvvizsgálat 
 
1. Könyvvizsgálóvá csak az választható, aki az erre vonatkozó jogszabályok szerint a 
Könyvvizsgálók nyilvántartásában szerepel. 
 
a) a Társaság Könyvvizsgálója, 2007. július 1. napjától - 2012. május 31-ig – 
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beleértve az előtársasági időszakot is: 
 

 Név:     VERKO-FULL  Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft.    

 Cím:    1038 Budapest, Ráby Mátyás u. 42.  

  Kamarai szám: MKVK 000341 

  Adószám:   12199547-3-41  
  
A könyvvizsgálatot végzi:  

  Név:   Veres Olga     

  Cím:    1038 Budapest, Ráby Mátyás u. 42.  

  Kamarai szám:        MKVK 004227 

  Anyja neve:   Török Gizella 

  Sz.hely, idő:  Sepsiszentgyörgy, 1952. 03.22. 
 
b) a Könyvvizsgáló újraválasztható. 
 
c) a Könyvvizsgáló feladata: ellenőrzi és véleményezi a számviteli törvény szerinti 
beszámoló valódiságát és jogszabályszerűségét. 
 
d) köteles megvizsgálni az Ügyvezető által előterjesztett minden lényeges üzleti 
jelentést, hogy az valós adatokat tartalmaz-e, illetve megfelel-e a jogszabályi 
előírásoknak. 
 
e) betekinthet a Társaság könyveibe, az Ügyvezetőtől, a Felügyelő Bizottság 
tagjaitól, illetve a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet. 
 
f) megvizsgálhatja a Társaság bankszámláját, pénztárát, értékpapír és 
áruállományát, szerződéseit. 
 
g) a közhasznúsági jelentés tartalmával kapcsolatban ellenőrzési  és felügyeleti 
jogköre van. 
 
2. A Könyvvizsgáló a Társaság ügyeiről szerzett értesüléseit üzleti titokként köteles 
megőrizni. A Könyvvizsgálót tanácskozási joggal a Taggyűlés és a Felügyelő 
Bizottság üléseire meg kell hívni, a Könyvvizsgáló maga is kezdeményezheti ezen 
üléseken való részvételt, a Könyvvizsgáló ilyen irányú kérelme csak különösen 
indokolt esetben utasítható vissza. 
 
3. Amennyiben a Könyvvizsgáló megállapítja, vagy tudomást szerez arról, hogy a 
Társaság vagyonának jelentős mértékű csökkenése várható, illetve olyan tényt 
észlel, amely az Ügyvezető, vagy a Felügyelő Bizottság tagjainak e körben 
meghatározott felelősségét vonja maga után, köteles a Társaság Ügyvezetőjét, 
Taggyűlését tájékoztatni. Ha a Társaság Ügyvezetője, Taggyűlése a jogszabályok 
által megkívánt döntéseket nem hozza meg, a Könyvvizsgáló köteles erről a 
törvényességi felügyeletet ellátó Cégbíróságot értesíteni. 
 
4. A Könyvvizsgáló megbízatása megszűnik: az alapítók döntése alapján 
visszahívással, Könyvvizsgálóval kötött szerződésben szereplő időtartam, vagy más 
ok lejártával/bekövetkeztével, a törvényben szabályozott kizáró ok beálltával, illetve a 
könyvvizsgálatra vonatkozó szerződés felmondásával. 
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5. Nem lehet a Felügyelő Bizottság elnöke vagy tagja, illetve Könyvvizsgálója az a 

személy, aki 
a) a Taggyűlés tagja, 
b) a Társasággal a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére 

irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, 
ha jogszabály másképp nem rendelkezik, 

c) a Társaság cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által 
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi 
szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak 
megfelelő cél szerinti juttatást -, illetve 

d) az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója. 
 

6. Nem lehet Könyvvizsgáló a Társaság alapítója, illetve tagja. Nem 
választható Könyvvizsgálóvá a Társaság Ügyvezetője, felügyelő-bizottsági tagja, 
valamint ezen személyek közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], élettársa, 
továbbá a Társaság munkavállalója, e jogviszonya, illetve minősége fennállta idején, 
valamint annak megszűnésétől számított három évig. 

VI. Felügyelő Bizottság 
 

1. Az Alapítók a Társaság tevékenységének felügyelő szerveként Felügyelő 
Bizottságot hoznak létre. 

 
2. A Felügyelő Bizottság 3 tagú, az első Felügyelő Bizottság megbízatása 2007. 

július 1.-től -2012. május 31.-ig szól. 
 

3. A Felügyelő Bizottsági taggá megválasztott személy, tisztsége elfogadásától 
számított 15 napon belül köteles tájékoztatni írásban azokat a gazdasági 
társaságokat, amelyeknél már Felügyelő Bizottsági tag. 

 
4. A Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg, tevékenységét a 

jogszabályok előírásai szerint végzi. 
 

5. A Felügyelő Bizottság feladatköre: 
 

a) tájékoztatja a Taggyűlést és javaslatot tesz, ha megítélése szerint az 
Ügyvezető tevékenysége jogszabályba, társasági szerződésbe, illetve a Társaság 
Taggyűlésének határozataiba ütközik, az egyébként sérti a Társaság érdekeit. 

 
b) írásbeli jelentést készít a számvitelről szóló törvény szerinti beszámolóról, 
közhasznúsági jelentésről és az adózott eredmény felhasználásáról a Társaság 
Taggyűlésének. 

 
c) kezdeményezheti az ügyvezetés által hozott döntés bírósági felülvizsgálatát. 

 
d) kijelöli a táraságot képviselő személyt, ha a felülvizsgálatot az Ügyvezető 
kezdeményezi. 

 
e) ellenőrzi a Társaság működését és gazdálkodását. 
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f) ellenőrzi a vagyonmérleg tervezeteket és vagyonleltár tervezeteket. 
 

g) jelentést kérhet az Ügyvezetőtől, illetve tájékoztatást, vagy felvilágosítást a 
gazdasági társaság munkavállalóitól. 

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

 
6. A Felügyelő Bizottság köteles a Taggyűlést tájékoztatni, és annak 

összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy: 
 

a) a társaság működése során olyan jogszabálysértés, vagy a Társaság érdekeit 
egyébként súlyosan sértő esemény történt, amelynek megszűntetése vagy 
következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult döntését 
teszi szükségessé. 

 
b) az Ügyvezető fegyelmi, vagy kártérítési felelősségét megalapozó esemény 
történt. 

 
7. A Felügyelő Bizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját 

megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai 
között. Az ellenőrzés megosztása nem érinti a Felügyelő Bizottsági tag 
felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a Felügyelő Bizottság 
ellenőrzési hatáskörébe tartozó ügyre is kiterjessze. 

 
8. A Felügyelő Bizottság tagjai sorából elnököt választ. A Felügyelő Bizottság 

határozatképes, ha tagjainak 2/3-a, azaz legalább 2 tag jelen van, határozatát 
egyszerű szótöbbséggel hozza. A Felügyelő Bizottság tagjai személyesen 
kötelesek eljárni, képviseletnek helye nincs. A Felügyelő Bizottság tagját e 
minőségében a Társaság Taggyűlése, illetve Ügyvezetője sem utasíthatja. 

 
9. A Felügyelő Bizottság üléseit az elnök hívja össze, és vezeti. Az ülés 

összehívását a napirend megjelölésével a Felügyelő Bizottság bármely tagja 
írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított 8 napon 
belül köteles intézkedni a Felügyelő Bizottság ülésének 30 napon belüli 
időpontban történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz 
eleget, a Taggyűlés, vagy az Ügyvezető maga is jogosult az ülés 
összehívására. 

 
10. A Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg.  

 
11. Ha a Felügyelő bizottság a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről 

kötött szerződés megszegését észleli, köteles haladéktalanul értesíteni az 
érintetteket. 

 
12. A Társaság Felügyelő Bizottsága: 
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Kondacs Krisztián  
(anyja neve: Szenteszki Márta Erzsébet, születési hely, idő: l975. 11.17; lakik: 
2016.Leányfalu, Mátyás kir. U. 32.) 
 
Radványi G. Levente   
(anyja neve: Zilahy Margit, születési hely, idő: Szikszó, l955. 04. 29.,lakik: 
2000. Szentendre, Rózsa köz 1/3.) 
 
Kiss Károly     
(anyja neve: Orosz Anna, születési hely, idő: Ibrány, 1954. 11. 27., lakik: 2000. 
Szentendre, Fehérvíz u. 28.) 

 
13. Nem lehet a Felügyelő Bizottság elnöke vagy tagja, illetve Könyvvizsgálója az 

a személy, aki 
a) Ügyvezető, vagy a Taggyűlés tagja, 
b) a Társasággal a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére 

irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban 
áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik, 

c) a Társaság cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által 
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a Társaság 
által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő 
cél szerinti juttatást -, illetve 

d) az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója. 
 

14. A Társaság megszűnését követő 2 évig nem lehet más közhasznú szervezet 
vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött 
be, annak megszűnését megelőző 2 évben legalább 1 év vezetői tisztséget, 
amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem 
egyenlítette ki. 

 
15. Az Ügyvezető, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett 

közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget 
egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. 

 
16. Nem választható Könyvvizsgálóvá a társaság Ügyvezetője, felügyelő-

bizottsági tagja, valamint ezen személyek közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) 
pont], élettársa, továbbá a társaság munkavállalója, e jogviszonya, illetve 
minősége fennállta idején, valamint annak megszűnésétől számított három 
évig. 

 
VII. Egyebek 

 
1. A Társaság köteles a cél szerinti tevékenységéből, illetve vállalkozási 
tevékenységéből származó bevételeit, és ráfordításait elkülönítetten kezelni, 
egyebekben az irányadó könyvvezetési szabályokat kell alkalmazni. 
 
2. A Társaság tevékenységéből származó nyereség nem osztható fel a tagok között, 
az csak jelen társasági szerződésben rögzített célra fordítható. 
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3. A Társaság politikai tevékenységet nem folytat, a szervezet a pártoktól független, 
és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 
 
4. A Társaság befektetési tevékenységet nem végez. 
 
5. A Társaság 2007. július 1-i hatállyal, határozatlan időre alakul. 
 
6. A Taggyűlés döntéseit írásban hozza meg, és azokról írásban tájékoztatja a 
Társaság Ügyvezetőjét haladéktalanul, de legkésőbb 10 napon belül. A Taggyűlés 
döntéseiről az Ügyvezető a Felügyelő Bizottságot annak soron következő ülésén 
tájékoztatja.   
 
7. A Taggyűlés – az Ügyvezető, a Felügyelő Bizottság, valamint a Könyvvizsgáló 
megválasztásával és kinevezésével kapcsolatos ügyek kivételével – a hatáskörébe 
tartozó döntés meghozatalát megelőzően köteles az Ügyvezető, és amennyiben 
szükséges a Felügyelő Bizottság és a Könyvvizsgáló véleményét megismerni. 
 
8. A társaság üzleti éve a naptári évvel egyező. 
 
9. A Társaság működésének költségeit a Társaság fedezi. A Taggyűlés a tagokat a 
veszteségek fedezése céljából pótbefizetésre kötelezheti. A legmagasabb összeg, 
amelynek befizetésére a tag kötelezhető: 500.000 Ft. 
A pótbefizetést a tagok az erről szóló taggyűlési határozat meghozatalát követő 15 
napon belül egy összegben a társaság számlájára utalják, vagy készpénzben 
befizetik. 
A veszteség pótlásához nem szükséges pótbefizetéseket a - visszafizetés 
időpontjában a tagjegyzékben szereplő - tagok részére vissza kell fizetni. 
A pótbefizetés visszafizetése oly módon történik, hogy azt a társaság az erről szóló 
taggyűlési határozat meghozatalát követő 15 napon belül egy összegben a társaság 
tagjainak számlájára utalja, vagy részükre készpénzben teljesíti. 
A pótbefizetés összege a tag törzsbetétjét nem növeli. 
A pótbefizetési kötelezettséget a törzsbetétek arányában kell meghatározni és teljesíteni. 
A pótbefizetés késedelmes teljesítése vagy teljesítésének elmulasztása esetén a Gt. 14. § és 
a 138. § rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni, azzal az eltéréssel, hogy az üzletrész 
vételárából le kell vonni a nem teljesített pótbefizetés összegét, amely a társaságot illeti meg. 
 

10. A Társaság váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem 
bocsáthat ki. 

 
VIII. A Társaság megszűnése 

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

törléssel szűnik meg. 
 
2. A Társaság más társasági formába csak nonprofit jellegének megtartásával alakulhat 

át, nonprofit gazdasági társasággal egyesülhet, illetve nonprofit gazdasági 
társaságokká válhat szét. 

 
3. Ha a Társaság jogutód nélkül megszűnik, úgy a tartozások kiegyenlítése után a 

társaság tagjai (részvényesei) részére csak a megszűnéskori saját tőke összege 
adható ki, legfeljebb a tagok (részvényesek) vagyoni hányadának teljesítéskori értéke 
erejéig.  
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4. A 3. pontban meghatározottak után esetleg megmaradt vagyont a megszűnő 

társaság közhasznú tevékenységével azonos vagy ahhoz hasonló közérdekű célra 
fordítja az Alapítók írásbeli kijelölése alapján elsősorban szentendrei székhelyű, 
közhasznú tevékenységet végző szervezetnek történő felajánlás útján. 

 
5. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Gazdasági Társaságokról 

szóló 2006. évi IV. számú törvény, valamint a Cégnyilvántartásról, a bírósági 
cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény, valamint a Közhasznú 
szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény és a Polgári Törvénykönyv vonatkozó 
rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 
6. A fenti társasági szerződést, mint akaratunkkal mindenben megegyezőt, 

jóváhagyólag írtuk alá.  
 
Szentendre, 2007. szeptember 11. 
 
 
 

dr. Dietz Ferenc dr. Molnár Ildikó Kretschmer István 

polgármester jegyző  

Szentendre Város Önkormányzata  

 
Záradék: A társasági szerződést Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 224/2007. (VI.26.) Kt. sz. határozatával, az első módosítást  261/2007. (IX.11.) 
Kt. sz. határozatával fogadta el.  
 
Ellenjegyezte:  
 
 
dr. Dóka Zsolt jogtanácsos  
Szentendre Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2000 Szentendre, Városház tér 
1-3., jogtanácsosi igazolvány száma: № 02765, névjegyzék sorszáma: Pest Megyei 
484. 

 
 

 

Zakar Ágnes és Kiss Károly képviselők visszatérnek az ülésterembe, a képviselők száma 15 

fő.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: 13.49 órakor visszatér a 19. napirendi pont – Duna-korzó 

18. szám alatti irodaház portaszolgálatának ellátására irányuló pályázati kiírás - tárgyalásához. 

 

A napirendi pont tárgyalására megjelent Vámos Attila a DPÖKTI vezetője. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megadja a szót az irodavezetőnek. Szeretne az árról is 

információt hallani.  

 

dr. Vámos Attila DPÖKTI vezetője: elöljáróban elmondja, hogy a takarítás jelenleg nem 

működik rendesen az épületben, ezért ajánlatot tettek annak átvételére díj fizetése ellenében. 
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500 eFt + ÁFA/hó és első lépésben 1 évre kötnék a szerződést. Plusz feladatokat is 

vállalnának. Ilyen, hogy figyelnék a pályázati lehetőségeket, a portaszolgálat turisztikai céllal 

– bicikli-kölcsönzés – is használnák.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: magasnak tartja az árat – takarítás, portaszolgálat, épület 

fűtése. A jelenlegi szerződés bruttó 400 eFt-ról szól.  

 

dr. Vámos Attila DPÖKTI vezetője: 5 emberről van szó. Nonprofit jelleggel csinálnák. 

Elképzelhetőnek tartja, hogy pontosan elszámolnak a költségekkel, erre egy minimális 

adminisztrációs költséget tennének – így is működhetne.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kérdése, hogy 1 évig, ezzel az összeggel tudja-e a kistérségi 

iroda vállalni a feladatot.  

 

dr. Vámos Attila DPÖKTI vezetője: a lehetséges személyekkel ugyan még nem tárgyalt, de 

minimálbér körüli összeggel számol. Csak a státuszok elviszik az összeget. Így érthető, hogy 

miért nem volt WC-papír és szappan.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: mindenképpen a pályáztatást javasolja. Az 1. pont kiegészül: 

„ nyílt pályázatot ír ki a feladatok külön-külön való ellátására, melyben előnyt élvez az a 

pályázó, aki olyan közfeladatot lát el, ami a város számára fontos”. Aljegyző Úrtól kérdezi, 

hogy közbeszerzés köteles-e?  

 

dr. Kirchhof Attila aljegyző: alapvetően értékhatártól függ.  

 

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

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2542   Száma: 07.09.11/22/0/A/KT 

Ideje: 2007 szeptember 11 13:56  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 15 100,00 83,33 

Nem 0 0,00 0,00 

Tartózkodik 0 0,00 0,00 

Szavazott 15 100.00 83,33 

Nem szavazott 0   0,00 

Távol 3   16,67 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Benkovits György Igen - 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 



 97 

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 - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Hajdu Gábor Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

Zakar Gergely Távol - 

 

 

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

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

262/2007. (IX. 11.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

       

1. a Duna korzó 18. szám alatti ingatlan üzemeltetésére (portaszolgálati feladatok, 

takarítás, fűtésüzemeltetés) vonatkozóan nyílt pályázatot ír ki a feladatok külön-külön 

való ellátására, melyben előnyt élvez az a pályázó, aki olyan közfeladatot lát el, ami a 

város számára fontos.  

 

2. felkéri a Polgármestert, hogy az előző pontban szereplő, a Képviselő-testület 

következő ülésére a pályázati kiírás szövegének pontos elkészítéséről gondoskodjon. 

 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő:  1. pont: azonnal 

        2. pont: következő, munkaterv szerinti Képviselő-testületi ülés 

 

 

 

dr. Pázmány Annamária és Szegő András képviselők távoznak az ülésteremből, a képviselők 

száma 13 fő. 

 

 

 

 

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

 Önk. sz. rendelet módosításáról és a költségvetés I. félévi végrehajtásáról 

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

javaslatot.  

Szavazás eredménye 

 

#: 2543   Száma: 07.09.11/22/0/A/KT 

Ideje: 2007 szeptember 11 13:58  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 100,00 72,22 

Nem 0 0,00 0,00 

Tartózkodik 0 0,00 0,00 

Szavazott 13 100.00 72,22 

Nem szavazott 0   0,00 

Távol 5   27,78 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

Benkovits György Igen - 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

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 - 

Tolonics Gyula Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Hajdu Gábor Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

Szegő András Távol - 

Zakar Gergely Távol - 

 

 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

263/2007. (IX. 11.) Kt. sz. határozata: 

 

1. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előirányzat változásról a 2007. évi 

költségvetési rendelet módosításával dönt. 
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2. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 2007. évi költségvetés I. 

félévi teljesítéséről szóló beszámolót. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képviselő-testület megalkotja az alábbi rendeletet: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

45/2007. (IX. 17.) Önk. sz. rendelete 

 

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

módosításáról 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, 

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

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

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

meghatározottaknak megfelelően Szentendre Város Önkormányzata 2007. évi 

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

módosítására az alábbi rendeletet alkotja: 

 

1. § 
 

(1) Szentendre város 2007. évi költségvetésének 

bevételi főösszege 5.772.265 E Ft-ról 5 711 223 EFt főösszegre  

kiadási főösszege             5.772.265 E Ft-ról 5 711 223 EFt főösszegre változik 

 

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

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

 

2. § 

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

gazdálkodó költségvetési szervenként, kiemelt előirányzatonként és létszámadatok -  

helyébe jelen rendelet  2. számú melléklete lép. 

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

lép. 

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

lép. 

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

helyébe jelen rendelet 5.  számú melléklete lép. 

(5) A R. 5/A számú melléklet -  Ellátottak pénzbeli juttatása- helyébe jelen rendelet 5/A 

melléklete lép.                                              

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

rendelet    5/B  számú melléklete lép. 

 (7) A R. 5/D számú melléklete – Céltartalék – helyébe a rendelet 5/D számú  melléklete 

lép. 
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3.§ 

 

(1) E rendelet a kihirdetés napjával lép hatályba 

(2) A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik. 

 

 

Szentendre, 2007. szeptember 11. 

 

dr.Dietz Ferenc            dr. Molnár Ildikó 

         polgármester jegyző 

 

 

Záradék: 

A rendelet 2007. szeptember 17-én kihirdetésre került. 

 

                           dr. Molnár Ildikó 

         jegyző 

 

 

A rendelet melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 

 

 

 

Dr. Pázmány Annamária és Szegő András képviselők visszatérnek az ülésterembe, a 

képviselők száma 15 fő.  

 

 

 

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

 Önk. sz. rendelet módosításáról 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

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

Közgazdasági és Vagyongazdálkodási Iroda vezetőjét, hogy a bizottság módosítását 

ismertesse.  

 

Puhl Márta irodavezető: A lakótelepeken tavaly megkezdett fűtéskorszerűsítés támogatására 

2 MFt-ot  biztosítson az árvízvédelmi töltés kerékpárút védőkorlátjának megépítésére 

tervezett céltartalék terhére. 

 

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

kéri szavazzanak a rendelet módosításáról. 
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Szavazás eredménye 

 

#: 2544   Száma: 07.09.11/23/0/A/KT 

Ideje: 2007 szeptember 11 14:00  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 15 100,00 83,33 

Nem 0 0,00 0,00 

Tartózkodik 0 0,00 0,00 

Szavazott 15 100.00 83,33 

Nem szavazott 0   0,00 

Távol 3   16,67 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

Benkovits György Igen - 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

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 - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Hajdu Gábor Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

Zakar Gergely Távol - 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képviselő-testület megalkotja az alábbi rendeletet:  

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

46/2007. (IX. 17.) Önk. sz. rendelete 

 

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

módosításáról 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, 

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

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

Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvényben 
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meghatározottaknak megfelelően Szentendre Város Önkormányzata 2007. évi 

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

módosítására az alábbi rendeletet alkotja: 

 

1. § 
 

(1) Szentendre város 2007. évi költségvetésének 

bevételi főösszege 5.711.223 E Ft-ról 5.705.092 EFt főösszegre  

kiadási főösszege             5.711.223 E Ft-ról 5.705.092 EFt főösszegre változik 

 

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

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

 

2. § 

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

gazdálkodó költségvetési szervenként, kiemelt előirányzatonként és létszámadatok -  

helyébe jelen rendelet  2. számú melléklete lép. 

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

lép. 

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

lép. 

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

helyébe jelen rendelet 5.  számú melléklete lép. 

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

rendelet    5/A  számú melléklete lép. 

(6) A R. 5/C számú melléklete – Kisebbségi Önkormányzatok – helyébe jelen rendelet 5/B 

számú melléklete lép.  

 (7) A R. 5/D számú melléklete – Céltartalék – helyébe a rendelet 5/C számú  melléklete 

lép. 

3.§ 

 

(1) E rendelet a kihirdetés napjával lép hatályba 

(2) A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik. 

 

Szentendre, 2007. szeptember 11. 

 

dr.Dietz Ferenc            dr. Molnár Ildikó 

         polgármester jegyző 

 

A rendelet melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

 
 

24.  Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Intézményei Szervezeti 

 átalakításáról a takarítási munkák kiszervezése 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 
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dr. Dietz Ferenc polgármester: pénzügyi, gazdasági szempontok alapján jó lett volna az 

átalakítás, de törvényi előírások miatt nem tudják csökkenteni a létszámot. Kéri szavazzanak 

az előterjesztésről.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2545   Száma: 07.09.11/24/0/A/KT 

Ideje: 2007 szeptember 11 14:03  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 1 6,66 5,56 

Nem 13 86,67 72,21 

Tartózkodik 1 6,67 5,56 

Szavazott 15 100.00 83,33 

Nem szavazott 0   0,00 

Távol 3   16,67 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

Benkovits György Igen - 

Dicső Zoltán Nem - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Nem - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Nem - 

Fülöp Zsolt KVEUB elnök Nem - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Nem - 

Horváth Győző SzEB elnök Nem - 

Kiss Károly Nem - 

Kun Csaba alpolgármester Nem - 

Magyar Judit PEB elnök Nem - 

dr. Pázmány Annamária Nem - 

Szegő András Nem - 

Trenka István Nem - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Nem - 

Tolonics Gyula Tart. - 

Hajdu Gábor Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

Zakar Gergely Távol - 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

264/2007. (IX. 11.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Előterjesztés Szentendre Város 

Önkormányzat Intézményei Szervezeti átalakításáról a takarítási munkák kiszervezése című 

előterjesztésben foglaltakkal nem ért egyet. 
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25.  Előterjesztés a távhőszolgáltatásról és a távhőszolgáltatási díjak alkalmazásáról 

 szóló 35/2003. (VI. 18.) Önk. sz. rendelet, valamint a távhőszolgáltatás 

 legmagasabb hatósági díjairól szóló, többször módosított 36/2003. (VI. 18.) Önk. 

 sz. rendelet módosításáról 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

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

módosításáról. 

Szavazás eredménye 

 

#: 2546   Száma: 07.09.11/25/0/A/KT 

Ideje: 2007 szeptember 11 14:04  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 15 100,00 83,33 

Nem 0 0,00 0,00 

Tartózkodik 0 0,00 0,00 

Szavazott 15 100.00 83,33 

Nem szavazott 0   0,00 

Távol 3   16,67 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

Benkovits György Igen - 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

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 - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Hajdu Gábor Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

Zakar Gergely Távol - 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

47/2007. (IX. 17.) Önk. számú rendelete 

Szentendre Város Önkormányzatának a távhőszolgáltatásról és a távhőszolgáltatási 

díjak alkalmazásáról szóló többször módosított 35/2003. (VI. 18.) Önk. sz. rendelet, 
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valamint a távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjairól szóló, többször módosított 

36/2003. (VI.18.) 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 a 

Szentendre Város Önkormányzatának a többször módosított 35/2003. (VI. 18.) Önk. sz. 

rendelet (a továbbiakban R1.), valamint a többször módosított 36/2003. (VI.18.) Önk. sz. 

rendelet (továbbiakban: R2) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja. 

 

1. § 

 

 A R1. jogszabályi felhatalmazásról szóló szövegének helyébe az alábbi rendelkezés kerül: 

„Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi 

XVIII. törvény (továbbiakban Tszt.), és a törvény végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII.15.) 

Korm. rendelet (továbbiakban R.) felhatalmazásai alapján a távhő gazdaságos, folyamatos és 

biztonságos termelésére, szolgáltatására és fogyasztására, valamint e területeken az érdekek 

kölcsönös érvényesülésére vonatkozó alapvető rendelkezések meghatározására, továbbá a 

fogyasztóvédelem intézményrendszerének kialakítása céljából a következő rendeletet 

alkotja.” 

 

2. § 

 

A R2. jogszabályi felhatalmazásról szóló szövegének helyébe az alábbi rendelkezés kerül: 

„Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete az árak megállapításáról szóló, 

többször módosított 1990. évi LXXXVII. törvény 7. § (1) bekezdés felhatalmazása alapján, a 

táv-hőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvényben, és a törvény végrehajtásáról szóló 

157/2005. (VIII.15.) Korm. rendeletben, valamint Szentendre Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének a táv-hőszolgáltatásról és a táv-hőszolgáltatási díjak alkalmazásáról 

szóló 35/2003. (VI.18.) Önk. sz. rendeletében foglaltak figyelembevételével a táv-

hőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjait az alábbiak szerint állapítja meg.” 

 

3. § 

 

h) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 

i) A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik. 

 

 

Szentendre, 2007. szeptember 11. 

 

 dr. Dietz Ferenc dr. Molnár Ildikó 

 polgármester jegyző 

 

 

 

26.  Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési 

 Szabályzatáról szóló, 19/2007. (IV. 03.) Önk. sz. rendelet módosításáról 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 
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dr. Dietz Ferenc polgármester: ismerteti a javasolt módosításokat.  

 

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

állásfoglalását, mely szerint javasolja az ünnepek és rendezvények különválasztását. 

A bizottsági feladatkör 23. pontja egészüljön ki azzal, hogy …. „és a  Művészeti és 

Műemlékvédelmi Tanács köteles a bizottságot tájékoztatni állásfoglalásairól”. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: befogadja a javaslatot, valamint a Városüzemeltetési, 

Környezet- és Műemlékvédelmi Bizottság javaslatát is azzal, hogy az „írásbeli” beszámoló 

kerüljön törlésre.  

 

Benkovits György képviselő: a nemzeti ünnepeket jogszabály írja elő, míg a városi 

ünnepeket a Képviselő-testületek határozzák meg. Nem érti, hogy a Karácsony miért városi 

ünnep? Véleménye szerint az SZMSZ struktúráján ne változtassanak. 

 

Kun Csaba alpolgármester: fentieket kiegészítve elmondja, hogy a Húsvétot és a Pünkösdöt 

is vegyék bele városi ünnepek sorába. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: befogadja a javaslatot. 

 

Zakar Ágnes képviselő: javasolja október 6-át – mint Nemzeti Gyásznap – miután eddig nem 

szerepel a városi ünnepek között.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: befogadja a javaslatot és elmondja, hogy az idén lesz először 

ünnepelve. Beszámol az előkészületekkel kapcsolatos megbeszéléseiről és a tervezett 

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

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2547   Száma: 07.09.11/26/0/A/KT 

Ideje: 2007 szeptember 11 14:14  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 93,33 77,77 

Nem 0 0,00 0,00 

Tartózkodik 1 6,67 5,56 

Szavazott 15 100.00 83,33 

Nem szavazott 0   0,00 

Távol 3   16,67 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

Benkovits György Igen - 

Dicső Zoltán Igen - 

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

Fülöp Zsolt KVEUB elnök Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Szegő András Tart. - 

Hajdu Gábor Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

Zakar Gergely Távol - 

 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

48/2007. (IX. 20.) Önk. számú rendelete 

Szentendre Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló, 

19/2007. (IV.03.) Önk. sz. rendeletének módosításáról 

 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, 

többször módosított 1990. évi LXV tv. 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 

Szentendre Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló, többször 

módosított 19/2007.(IV.03.) Önk. sz. rendeletének (a továbbiakban R.) módosításáról az 

alábbi rendeletet alkotja: 

 

 

1. § 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete által megalkotott rendeletek 

preambulumaiban az SZMSZ hivatkozás cseréje, az új 19/2007. (IV.03.) Önk. sz. rendeletre. 

 

2. § 

 

Az SZMSZ 2.§ (1) bekezdés pontosan: Székhelye: 2000 Szentendre, Városház tér 3. 

 

 

3. § 

 

Az SZMSZ 2.§ (7) bekezdése az alábbiakkal egészüljön ki: 

A polgármester gondoskodik arról, hogy a település lakossága a nemzeti ünnepeket és a 

hagyományos városi ünnepeket megtarthassa. 

 

Ezen ünnepek a következők: 

 ….. 

 Húsvét 
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 Pünkösd 

 július 3. hétvégéje Ister napok 

…... 

október 6. gyásznap 

december 3. hete  Karácsonyi ünnepség 

 

 

4. § 

 

(1) Az SZMSZ 2/b. számú mellékletében a Pénzügyi, Költségvetési, Vagyongazdálkodási és 

EU Bizottság a 24-es sorszámú feladatkör és a 8-as hatáskör törlését. 

 

(2) A hatáskör 5-ös pontját ki kell egészíteni a rendelet pontos megnevezésével: Dönt a 

Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottsággal együtt  az önkormányzat tulajdonában álló 

lakások  és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló 

23/2006.(VI.15.) Önk. sz. rendeletben a bizottságra átruházott hatáskörökben. 

 

5. § 

 

(1) Az SZMSZ 2/c. számú mellékletében a Kulturális, Oktatási és Kisebbségi Bizottság 

hatáskörének 2-es pontja helyébe az alábbi szövegrész kerül: „Elfogadja az önkormányzat 

által fenntartott nevelési-oktatási intézmények intézményi Minőségirányítási Programját. 

 

 

(2) A bizottság feladatkörének 6-os pontjában a támogat szó helyett a véleményezi szó kerül. 

 

(3) A bizottság feladatkörének 13-as pontja törlésre kerül. 

 

(4) A bizottság feladatkörének 14-es pontja törlésére kerül. 

 

(5) Az SZMSZ 2/c. számú mellékletében a Kulturális, Oktatási és Kisebbségi Bizottság 

hatásköre kiegészül egy új 12-es ponttal: 

„Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közterület, utca- és 

városrésznevek megállapításáról, valamint a házszámozás rendjéről szóló, 30/2003. (V.19.) 

Önk. sz. rendelete alapján véleményt alkot a Szentendrei Műemlékvédelmi és Művészeti 

Tanáccsal együttműködve az utcanév elnevezésről.” 

 

(6) A bizottság feladatkörének 29-es pontjában átkerül az átruházott hatáskör 10-es pontja.  

 

(7) A bizottság hatáskörének 6-os pontja pontosan: „Elfogadja a város által szervezett 

ünnepségek és rendezvények programját.” 

 

(8) A bizottság hatásköre kiegészül egy új 11-es ponttal:  

„A Képviselő-testület elfogadása előtt véleményezi a Kht. által végzett tevékenységről – 

tárgyévben- valamint a közművelődési megállapodásban részt vevőktől pedig a 

megállapodásban rögzített feladatok teljesítéséről - a tárgyévet követő év február 15-ig- szóló 

írásbeli beszámolót.” 

(9) A bizottság feladatkör 23. pontja egészüljön ki azzal, hogy „… és a Művészeti és 

Műemlékvédelmi Tanács köteles a bizottságot tájékoztatni állásfoglalásairól”.  
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6. § 

(1) Az SZMSZ 2/d. számú mellékletében a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 1-es, 4-es, 6-os és a 

12-es sorszámú feladatköre törölésre kerül. 

 

 

7. § 

 

Az SZMSZ 2/e. számú mellékletében a Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság 5. számú 

hatáskörét ki kell egészíteni a rendelet pontos megnevezésével: Dönt a Szociális, 

Egészségügyi és Sport Bizottsággal együtt  az önkormányzat tulajdonában álló lakások  és 

nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló 

23/2006.(VI.15.) Önk. sz. rendeletben a bizottságra átruházott hatáskörökben. 

 

8. § 

 

(1) Az SZMSZ 2/f. számú mellékletében a Városüzemeltetési, Környezet- és 

Műemlékvédelmi Bizottság 3-as, sorszámú feladatkör az alábbiak szerint egészül ki: 

„Feladatkörében közreműködik a városfejlesztéssel, városrendezéssel, üzemeltetéssel 

kapcsolatos feladattervek összeállításában, beruházási felújítási feladat előkészítésében és 

végrehajtásában.” 

 

(2) A bizottság 12-es sorszámú feladatköre törlésre kerül. 

 

(3) A bizottság feladatkörének 22-es pontját az átruházott hatáskörök címszó alá kerül 11-es 

ponttal a kiegészítéssel együtt: 

„Megállapítja a bizottság munkáját segítő Környezetvédelmi Munkacsoport, valamint a 

Közlekedési Munkacsoport feladatát.” 

 

 

9. § 

 

Az SZMSZ 1. számú függeléke kiegészül a Közlekedési Munkacsoport megválasztott 

elnökével: 

Elnök: Hernesz Csilla 

Tagok: Borbás Lajos 

Farkas László 

Horváth Frigyes 

Medveczky Imre 

Rácz Pál alezredes 

 

 

10. § 

 

j) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 

k) A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik. 

 

 

Szentendre, 2007. szeptember 11. 
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 dr. Dietz Ferenc  dr. Molnár Ildikó 

 polgármester jegyző 

 

 

 

27.  Előterjesztés Közbeszerzési Szabályzat módosításáról 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Kérdés, észrevétel nem lévén, szavazásra bocsátja a javasolt 

módosítást.  

Szavazás eredménye 
 

#: 2548   Száma: 07.09.11/27/0/A/KT 

Ideje: 2007 szeptember 11 14:14  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 15 100,00 83,33 

Nem 0 0,00 0,00 

Tartózkodik 0 0,00 0,00 

Szavazott 15 100.00 83,33 

Nem szavazott 0   0,00 

Távol 3   16,67 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Benkovits György Igen - 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

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 - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Hajdu Gábor Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 
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Zakar Gergely Távol - 

 

 

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

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

265/2007. (IX. 11.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1. a Képviselő-testület 264/2006. (X. 24.) Kt. sz. határozatával elfogadott Közbeszerzési 

Szabályzat III. 5. pontját kiegészíti:  

„A Jegyző feladatai: 

(…) 

5. felel az eljárás és a szerződés teljesítésének, módosításának belső ellenőrzéséért, a 

belső ellenőrzést közbeszerzési szakértelemmel rendelkező szakemberek útján kell 

lefolytatni, oly módon, hogy az ellenőrzést más személynek kell végezni, mint aki az 

ügyben eljáró ügyintéző. 

(…)” 

2. elfogadja Szentendre Város Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának 

módosítással egységes szerkezetbe foglalt szövegét a határozat melléklete szerinti 

tartalommal. 

 

Határidő: azonnal   

Felelős: Polgármester  

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képviselő-testület 14.15 órától ebédszünetet tart, az ülést 

bezárja.   

 

 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: 15.24 órakor az ülést megnyitja. Távol vannak Magyar Judit, 

dr. Pázmány Annaária és Radványi G. Levente képviselők. Jelenlévő képviselők száma 15 fő.  

 

 

 

28.  Előterjesztés a Belvárosban történő mobil árvízvédelmi fal kiépítéséről  

  Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester           

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: röviden ismerteti az előterjesztést.   

 

Hidegkuti Gergely  képviselő:  kérdezi, hogy a védelmi részre vonatkozó munka 

megkezdése után  lesz-e  még  pályázati lehetőség a gát megépítésére vonatkozóan?     

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: válaszol a feltett kérdésre,  majd szavazásra bocsátja a 

határozati javaslatot.      
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Szavazás eredménye 

 

#: 2549   Száma: 07.09.11/31/0/A/KT 

Ideje: 2007 szeptember 11 15:28  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 15 100.00 83.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 15 100.00 83.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   16.67 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Benkovits György Igen - 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

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 - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Zakar Gergely Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

 

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

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

266/2007. (IX.11.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Szentendre történelmi 

városrészének innovatív rehabilitációja” projekt részét képező, a belváros mobil              

árvízvédelmi gátjának kiépítésével egyetért  és az alábbi feladatok végrehajtását rendeli el: 

 

1. az árvízvédelmi műtárgy hosszú távú megerősítése (a halaszthatatlan védelmi 

feladatok és a mobil árvízvédelmi fal) érdekében a rendelkezésre álló 
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dokumentumok és a tervpályázaton nyertes 8. sorszámú pályamű figyelembe 

vételével a szükséges tervet és költségvetést el kell készíttetni.  

2. felkéri a Közbeszerzési Munkacsoportot, hogy az 1. pontban foglaltak 

megvalósítása érdekében a tervpályázaton nyertes pályázók felkérésével, a 8. 

sorszámú pályamű – a mobil árvízvédelmi fal kiépítésének - megvalósítását célzó 

műszaki tartalommal, közbeszerzési eljárást folytasson le. A beszerzéssel az 

Önkormányzat 2007. évi Összesített Közbeszerzési Tervét módosítja. A 

halaszthatatlan védelmi feladatok kivitelezéséről szóló tervek elkészülte után az 

abban foglaltak megvalósításról a Képviselő-testület külön döntést hoz.  

3. Szentendre történelmi városrészének „innovatív rehabilitációja” projekt részét 

képező, a belváros mobil árvízvédelmi falának kiépítését elsősorban pályázat útján 

és amennyiben szükséges hitel felvételével és/vagy kötvény kibocsátásával kívánja 

megoldani. 

4. felkéri a Polgármestert, hogy határozatban foglaltak megvalósítása érdekében tegye   

meg a szükséges intézkedéseket és amennyiben szükséges döntési javaslatát 

terjessze Képviselő-testület soron következő ülése elé. 

 

Felelős:     Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

29. Előterjesztés a Vis maior keretből megvalósítandó útfelújításokra vonatkozó 

közbeszerzési eljárás lebonyolításáról 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester  

 

 

Hidegkuti Gergely képviselő:  ügyrendi  javaslata, hogy a napirendi pontot zárt ülésen 

tárgyalják.    

 

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

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2550   Száma: 07.09.11/29/0/A/KT 

Ideje: 2007 szeptember 11 15:29  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 93.33 77.77 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 1 6.67 5.56 

Szavazott 15 100.00 83.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   16.67 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 
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Benkovits György Igen - 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt KVEUB elnök Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Zakar Gergely Tart. - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

 

     

dr. Dietz Ferenc polgármester: a  Képviselő-testület a továbbiakban  ZÁRT ülésen tárgyal, 

melynek idejére a nyílt ülést  15.30 órától  felfüggeszti.   

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: 15.57  órakor a Képviselő-testület nyílt ülésen folytatja a 

tárgyalást. Távol van Szegő András képviselő, jelenlévő képviselők száma 17 fő.  

 

 

31. Előterjesztés az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos 

korszerűsítése, falújítása és a lakóépületek környezete felújításának 

támogatásáról szóló szerződésről 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester  

 

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

Bizottság  elnökét, ismertesse a módosító indítványt.  

 

Hidegkuti Gergely képviselő: időközben határozott a  Rózsa utcai társasház lakóközössége  

is, hogy  csatlakozni kívánnak a programhoz.  Ennek megfelelően a  határozati javaslat 

kiegészül:  

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1. a 222/2007. (VI. 26.) Kt. sz. határozatának 2. pontját módosítva elfogadja a 

Szentendre  Füzespark 12-14-16-18-20., a Rózsa köz, valamint a Rózsa 

utca 1-6. szám alatt található  Társasházakkal kötendő megállapodást a 

határozat melléklete szerinti tartalommal. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:  befogadja a kiegészítést.  Jelzi továbbá, hogy határozat    

mellékletét képező Együttműködési Szerződésben  szereplő 15. pontban az „és” kötőszó 

helyett a „vagy” kerül be:  

15. Felek esetleges jogvitájuk elbírálására – hatáskörtől függően – a Szentendrei 

Városi Bíróság vagy a Pest Megyei Bíróság illetékességét kötik ki. 

 Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.    
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Szavazás eredménye 

 

#: 2553   Száma: 07.09.11/31/0/A/KT 

Ideje: 2007 szeptember 11 15:58  

Típusa: Nyílt 

Határozat; 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 - 

Tolonics Gyula Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Zakar Gergely Igen - 

Szegő András Távol - 

 

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

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

269/2007. (IX. 11.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1. a 222/2007. (VI. 26.) Kt. sz. határozatának 2. pontját módosítva elfogadja a 

Szentendre Füzespark 12-14-16-18-20., a Rózsa köz, valamint a Rózsa utca 1-6. szám 

alatt található Társasházakkal kötendő megállapodást a határozat melléklete szerinti 

tartalommal. 

2. felkéri a Polgármestert a szerződés megkötésére. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Polgármester 



 116 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI SZERZŐDÉS 

 

 

amely létrejött egyrészről:  

név: Szentendre Város Önkormányzata  

székhely: 2000 Szentendre, Városház tér 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: Szentendre Füzespark 12-14-16-18-20. szám alatt található Társasház  

képviseli: Priester Gábor közös képviselő 

mint Társasház – továbbiakban: Társasház  

között az alulírott napon és helyen a következő feltételekkel: 

 

1. Szentendre Város Önkormányzata által az iparosított technológiával épült 

lakóépületek energiatakarékos korszerűsítése, felújítása és a lakóépületek környezete 

felújításának támogatására kiírt pályázati felhívásra az Önkormányzati és 

Területfejlesztési Minisztériumhoz beadott, a Társasházat érintő pályázat állami 

támogatást nyert.  

2. A pályázat adatai: pályázati azonosítószám: LKFT-2006-LA-2-06-11-19;  2794/1, 

2794/2 hrsz-ú 2000 Szentendre, Füzespark 12-14-16-18-20. szám alatt található 

Társasház külső hőszigetelési munkái, beruházás teljes költsége: 38.736.000 Ft, 

elnyert állami támogatás: 12.912.000 Ft.  

3. A Társasház által vállalt önrész: 22.639.941 Ft, melyből … Ft hitel és … Ft a 

Társasház számláján rendelkezésre álló, a beruházás céljára szolgáló, meglévő 

pénzeszköz. A Társasház az Önrészt … napjáig az Önkormányzat … számú 

számlájára utalja. 

4. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete 222/2007. (VI. 26.) Kt. sz. 

határozatában a Társasház támogatására 3.184.059 Ft összeget szavazott meg, mely 

összeget a Társasház kamattámogatásként vagy az önrészt csökkentő, egyösszegű 

támogatásként igényelhet. 

5. Felek a pályázatban meghatározott műszaki tartalom megvalósítása érdekében az 

alábbiak szerint együttműködnek. 

6. Társasház – tekintettel a Magyar Lakás Innovációs Kht. 2007. augusztus 15-i levelére 

is - saját költségén és felelősségére ajánlatkérőként teljes körűen lefolytatja a 

kivitelező kiválasztását célzó közbeszerzési - vagy amennyiben a közbeszerzésekről 

szóló 2003. évi CXXIX. törvény rendelkezései alapján a közbeszerzési eljárás 

lefolytatása nem indokolt – az egyéb versenyeztetési eljárást, beleértve a megfelelő 

szakértők biztosítását is és annak eredményeként a kivitelezővel megrendelőként 

megköti a vállalkozási szerződést, valamint biztosítja a beruházáshoz a beruházás 

lebonyolítót, műszaki ellenőrt a vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint, az ott 

meghatározott feladatokkal.  

7. Önkormányzat a kivitelező kiválasztásában nem vesz részt, annak jogszerűségéért, 

illetőleg a kivitelezés során bármely fél esetleges szerződés-, vagy jogellenes 
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magatartásáért felelősséget nem vállal. 

8. A Társasház a projekt előrehaladásáról, a pályázati cél megvalósulásáról az állami 

támogató szervezet és az Önkormányzat számára az általuk kért beszámolókhoz az 

adatokat határidőben, a kért tartalommal elkészíti, a kért dokumentumokat határidőben 

összeállítja és lehetővé teszi az esetleges ellenőrzések zökkenőmentes lebonyolítását  

valamint minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az 

Önkormányzat az állami támogató szervezettel megkötendő támogatási szerződésben 

foglalt valamennyi feladatának határidőben, maradéktalanul eleget tehessen. Társasház 

az ezen pontban foglalt kötelezettségeinek elmulasztásából eredő bármely felet ért 

kárért a polgári jog általános szabályai szerint felel.  

9. A támogató szervezet az állami támogatást az Önkormányzat … számú számlájára 

utalja.  

10. A Társasház és a beruházás kivitelezője által megkötendő vállalkozási szerződésben 

meghatározott műszaki részteljesítés kivitelezése szerződésszerű teljesítésének 

műszaki ellenőr általi igazolását követően az Önkormányzat részszámla ellenében, a 

részteljesítést követő 30 napon belül átutalja az ellenszolgáltatást közvetlenül a 

kivitelező vállalkozó számlájára. A részszámlát a részteljesítést követő 5 napon belül 

vállalkozónak be kell nyújtani a teljesítésigazolással együtt az Önkormányzat részére.    

11. Az állami, valamint az önkormányzati támogatás a teljes beruházás kivitelezése 

szerződésszerű végteljesítésének műszaki ellenőr általi igazolását követően, 

végszámla ellenében, a teljesítést követő 30 napon belül kerül átutalásra az 

Önkormányzat részéről, közvetlenül a kivitelező vállalkozó számlájára. A végszámlát 

a végteljesítést követő 5 napon belül vállalkozónak be kell nyújtani a 

teljesítésigazolással együtt az Önkormányzat részére.    

12. Társasház gondoskodik arról, hogy a 10-11. pontban meghatározott vállalkozót terhelő 

kötelezettségeket a kivitelezési vállalkozási szerződés tartalmazza. 

13. Jelen szerződés csak írásban módosítható, vagy szűntethető meg. 

14. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályok, 

különösen Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének az iparosított 

technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésének, felújításának 

támogatási rendszeréről szóló 3/2007. (I.17.) Önk. számú rendeletének és Szentendre 

Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2007. évi 

költségvetésről szóló 9/2007. (II.20.) Önk. számú rendeletének rendelkezései az 

irányadóak.  

15. Felek esetleges jogvitájuk elbírálására – hatáskörtől függően – a Szentendrei Városi 

Bíróság vagy a Pest Megyei Bíróság illetékességét kötik ki. 

16. Szentendre Város Önkormányzatának polgármestere Szentendre Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 269/2007. (IX.11.) Kt. számú határozata alapján jogosult a 

jelen szerződés aláírására. 

17. A közös képviselő a Társasház Közgyűlésének felhatalmazása alapján jogosult a jelen 

szerződés aláírására. 

Felek a jelen szerződést, mint ügyleti akaratukat minden tekintetben megfelelően rögzítő 

dokumentumot - a képviseletre vonatkozó szabályok figyelembe vételével - jóváhagyólag 

írják alá. 

 

Szentendre, 2007 

dr. Dietz Ferenc dr. Molnár  Ildikó  Priester Gábor 

polgármester jegyző  közös képviselő 

Szentendre Város Önkormányzata  Társasház 
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Szegő András képviselő visszatér az ülésterembe, a jelenlévő képviselők száma 18 fő.  

 

32.   Előterjesztés a Marx tér elnevezés megszüntetéséről  

 Előadó: dr. Molnár Ildikó jegyző 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: az előterjesztés ismertetése után megadja a szót a bizottsági 

elnököknek.  

 

Hidegkuti Gergely képviselő:    a Városüzemeltetési, Környezet- és Műemlékvédelmi  

Bizottság   

megtárgyalta a Marx tér elnevezés megszüntetéséről készült előterjesztést és az alábbi   

kiegészítést teszi:  javasolja a Marx tér elnevezéshez hasonló közterületek és utcanevek 

elnevezésének felülvizsgálatát. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:  a  bizottsági feladatok  elosztásánál  javasolja  figyelembe 

venni  az  elhangzott   javaslatot. 

 

Magyar Judit képviselő: kérdezi, hogy  miért van szükség  a tér elnevezésének 

megváltoztatására?  

 

A kérdésre dr. Dietz Ferenc polgármester válaszol.  

 

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

véleményét:  

a bizottság nem javasolja elfogadásra a Marx tér elnevezés megszüntetéséről készült 

előterjesztést és a határozati javaslatot.  

 

Benkovits György képviselő:  nem tartja  szükségesnek a tér átnevezését. 

 

Hidegkuti Gergely  képviselő: annak ellenére, hogy megoszlanak a vélemények ő maga a tér 

átnevezését  szükségesnek tartja.   

 

Zakar Gergely képviselő:  ideológiai síkra terelődött a vita, amivel messzemenőkig nem ért 

egyet.     

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:  az utca elnevezések  felülvizsgálata nem része a határozati 

javaslatnak,  a bizottsági hatáskört érinti pontosabban a Kulturális, Oktatási és Kisebbségi 

Bizottságét.  

 

Kun Csaba alpolgármester:  felhívja képviselő-társai figyelmét arra a tényre, hogy  1991-

ben az Önkormányzat  megváltoztatott néhány utcanevet, amiből kimaradt a Marx tér 

elnevezés.  Ezt pótolandó  került  sor  az előterjesztés benyújtására.  

 

Fülöp Zsolt képviselő:   ügyrendi javaslata, hogy  zárják le a vitát.  

 

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

 

#: 2554   Száma: 07.09.11/32/0/A/KT 

Ideje: 2007 szeptember 11 16:07  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 77.77 77.77 

Nem 3 16.67 16.67 

Tartózkodik 1 5.56 5.56 

Szavazott 18 100.00 100.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 0   0.00 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

Benkovits György Igen - 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt KVEUB elnök Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Nem - 

Radványi G. Levente Nem - 

Zakar Gergely Nem - 

Trenka István Tart. - 

 

 

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

    

Szavazás eredménye 

 

#: 2555   Száma: 07.09.11/32/0/A/KT 

Ideje: 2007 szeptember 11 16:07  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  
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Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 12 66.67 66.67 

Nem 4 22.22 22.22 

Tartózkodik 2 11.11 11.11 

Szavazott 18 100.00 100.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 0   0.00 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt KVEUB elnök Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Nem - 

Radványi G. Levente Nem - 

Trenka István Nem - 

Zakar Gergely Nem - 

Benkovits György Tart. - 

Hajdu Gábor Tart. - 

 

    

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

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

270/2007. (IX.11.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1. 2007. október 1-től a Szentendre, 1795 hrsz-ú közpark  Marx tér elnevezést megszünteti,   

az ingatlan jogszabály szerinti címe Dunakorzó 18. 

2. felkéri a Jegyzőt, hogy a Képviselő-testület jelen határozat 1. pontja értelmében 

gondoskodjon arról, hogy a volt pártház mögötti tér Marx tér elnevezést az utcanévjegyzékből 

töröljék, az utcanév táblát vegyék le, és hivatalból tegye meg a Marx térre bejegyzett 1973 

hrsz-ú ingatlan adatainak változásával kapcsolatos intézkedéseket.  

 

Felelős:     Jegyző 

Határidő: 2007. október 31. 
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33.  Előterjesztés a Szentendrei Új Közművelődési Nonprofit Kft. 2007. I. féléves 

 mérlegbeszámolójának elfogadásáról 

  Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester           

dr. Dietz Ferenc polgármester:  néhány mondatban  ismerteti az előterjesztés   rövid 

tartalmát.  

 

A napirendi pont tárgyalása során  jelen van a Kriaszter Attila, a  Szentendrei Közművelődési 

Kht  ügyvezetője.  

 

Radványi G. Levente képviselő:  kérdést tesz fel  a szervezet  hatékonyságára  vonatkozóan, 

melyre Kriaszter Attila válaszol.   

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:  egyéb észrevétel  nem érkezett. Szavazásra bocsátja a 

határozati javaslatot.     

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2556   Száma: 07.09.11/33/0/A/KT 

Ideje: 2007 szeptember 11 16:15  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 15 88.24 83.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 2 11.76 11.11 

Szavazott 17 100.00 94.44 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   5.56 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

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 - 

Szegő András Tart. - 
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Zakar Gergely Tart. - 

Kiss Károly Távol - 

 

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

     

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

271/2007. (IX.11.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentendrei Közművelődési Kht.  

2007. 05. 09 – 2007. 06. 30. közötti időszakra vonatkozó egyszerűsített éves beszámolóját a 

határozat melléklete szerinti tartalommal  elfogadja.  

 

Felelős:    Igazgatóság elnöke 

Határidő: azonnal 

 

 

A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 

 

 

34.  Előterjesztés a Szentendre és Vidéke 2007. április 1. – augusztus 31. közötti 

finanszírozásáról és az újság 2007. évi költségvetéséről 

  Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester           

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:  megadja a szót a bizottsági elnököknek.  

 

Zakar Ágnes  képviselő: a Kulturális, Oktatási és Kisebbségi Bizottság felhívja a Képviselő-

testület figyelmét arra, hogy bár a Szentendre és Vidéke kistérségi lap lett, továbbra is 

biztosítson kiemelt helyet a Várost érintő híreknek, rendeleteknek, kisebbségi eseményeknek. 

 

Magyar Judit képviselő: kérdést tesz fel a június-július  hót illető bérköltség összegére  

vonatkozóan, melyre  Kriaszter Attila, a  Szentendrei Közművelődési Kht.  ügyvezetője 

válaszol.  

 

Zakar Gergely képviselő: akkor, amikor a lap megjelenését kiterjesztették a kistérség 

településeire is, azt a célt kívánták megvalósítani, hogy a hírekről, programokról, közérdekű 

információkról   minél szélesebb kör tájékozódhasson.    

 

Radványi G. Levente képviselő: Zakar Gergely képviselő hozzászólása  megegyezik az ő 

álláspontjával. A megjelent példányszámokat és a hirdetések  számának növelését illetően 

vannak kétségei.    A  nyári számokban  megjelent mellékletet nem tartja a legszerencsésebb 

ötletnek.  

 

Kriaszter Attila, a  Szentendrei Közművelődési Kht  ügyvezetője: reagál az elhangzott 

felvetésekre.   
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Hidegkuti Gergely képviselő: kéri Képviselő-társait,  a kritikák megfogalmazásánál 

maradjanak reálisak.  

Visszatérve a  lap kiadásának kérdésére: alapvető cél a lap példányszámának növelése.  

Bevált üzleti fogás, ha a vizsgált  üzletág  növekvő tendenciát mutat, akkor nem csökkenteni 

kell a termelést, hanem növelni. Jelen esetben a potenciális hirdető, vagy teátrum látogató az 

adott szám, melyet figyelembe véve nem célszerű csökkenteni a kiadott lapszámot.    

 

Benkovits György képviselő:  úgy véli, ha már a város támogatja a lapot,  a Képviselő-

testület által hozott rendeleteteket is célszerű volna megjelentetni, melyeket eddig is nehéz 

volt betartatni a lakossággal,  valamint  közzétenni a fontosabb határozatokat.   

Továbbá több  sporttémájú írást, hírt   szeretne látni az újságban.  

  

dr. Dietz Ferenc polgármester: kérdezi Ügyvezető Úrtól, hogy a tervezett online  újság  

megjelentetése  nem fogja-e  csökkenteni a nyomtatott lap  olvasói  és  előfizetői körét?  

 

Kriaszter Attila, a  Szentendrei Közművelődési Kht  ügyvezetője: reagál az 

elhangzottakra. 

 

Zakar Gergely képviselő: a változást, fejlődést örömmel látja. A külcsín és a belbecs 

egyensúlyát nagyon fontosnak tartja.    

 

Kiss Károly képviselő: észrevételezi, hogy  az új forma megjelenésével lekerült az újság 

címlapjáról a  város címere, melyet  sok olvasó hiányol.  

 

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

szavazásra bocsátja.    

    

Szavazás eredménye 

 

#: 2557   Száma: 07.09.11/34/0/A/KT 

Ideje: 2007 szeptember 11 16:45  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 16 88.89 88.89 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 2 11.11 11.11 

Szavazott 18 100.00 100.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 0   0.00 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Benkovits György Igen - 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 
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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 - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Szegő András Tart. - 

Zakar Gergely Tart. - 

 

     

  

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

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

272/2007. (IX.11.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat melléklete szerinti 

tartalommal  elfogadja a Szentendrei Közművelődési, Kulturális és Városmarketing Kht. 

Ügyvezetője által készített a Szentendre és Vidéke 2007. április l. – augusztus 31. közötti 

finanszírozásáról és az újság 2007. évi költségvetéséről szóló beszámolót. 

 

 

Felelős:     Igazgatóság elnöke 

Határidő: azonnal 

 

 

 

A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
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35.  Előterjesztés a Szentendrei Új Kulturális Központ Nonprofit Kht. 

közművelődési tevékenysége ellátásának általános működési támogatásáról, 

valamint az  ügyvezetői tisztség munkaviszony mellett történő ellátásáról 

  Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester      

Zakar Ágnes  képviselő:  a Kulturális, Oktatási és Kisebbségi Bizottság  a  II. határozati 

javaslatot kérte bővebben  kidolgozni. Kérdésként merült fel, hogy  az  ügyvezetői tisztség 

munkaviszonyban történő ellátása milyen előnyökkel és hátrányokkal jár az Önkormányzat 

számára.  Időközben ez a bővebb kidolgozás  megtörtént, köszönettel veszi a kiegészítést.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:  a II. számú  határozati javaslathoz tesz  kiegészítést:  az 

ügyvezetői tisztség  2008. december 31-ig   szól.  

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szentendrei Új Kulturális Központ 

Nonprofit Kft ügyvezetői tisztségének munkaviszonyban történő ellátásához 2007. 

szeptember 12- től  2008. december 31-ig  hozzájárul. 

 

Magyar Judit képviselő:  kérdezi, hogy az  ügyvezetői tisztség munkaviszony mellett történő 

ellátásáról  szóló előterjesztést mi tette szükségessé?  

   

dr. Dietz Ferenc polgármester és Kriaszter Attila, a  Szentendrei Közművelődési Kht  

ügyvezetője  reagálnak  az elhangzott felvetésekre.   

 

Radványi G. Levente képviselő: kifogásolja, hogy a munkaszerződésben kitöltetetlen  

mezők találhatók, melyek nem tartalmazzák az adatokat. Kérdezi, hogy ezt így el lehet-e 

fogadni?   

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:  igennel  válaszol a felvetésre.  

Szavazásra bocsátja az I. számú  határozati javaslatot, mely  a Szentendrei Új Kulturális 

Központ Nonprofit Kht. közművelődési tevékenysége ellátásának általános működési 

támogatásáról szól.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2558   Száma: 07.09.11/34/0/A/KT 

Ideje: 2007 szeptember 11 16:53  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 18 100.00 100.00 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 18 100.00 100.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 0   0.00 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 
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Benkovits György Igen - 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt KVEUB elnök Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Zakar Gergely Igen - 

 

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

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

273/2007. (IX.11.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 72/2007.(III.13.) Kt. sz. határozatának 

melléklete szerinti tartalommal elfogadott, a Szentendrei Új Kulturális Központ Nonprofit 

Kft-vel kötendő feladat ellátási megállapodás  4. pontját  a következők szerint módosítja. 

4. Az Önkormányzat a Feladatellátó által ellátott közművelődési tevékenységre 2007. évben 

(2007. április 1 – 2007. december 31.) 80.870.000 Forint hozzájárulást biztosít, amely 

támogatást a Feladatellátó működési költségeinek fedezetére adja és amely támogatás  a 

társaság által nyújtott szolgáltatások, és termékek árát közvetlenül nem befolyásolja. A 

költségvetési hozzájárulásról a Feladatellátó az 5. pontban meghatározottak szerint, a 

vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján elszámolni köteles és azt csak célhoz kötötten 

működési költségek fedezetéhez használhatja fel. 

5. A Feladatellátó a működési költségek fedezetéhez az Önkormányzat által átutalt összegről 

évenként, a vonatkozó pénzügyi szabályoknak megfelelően köteles a meghatározott időpontig 

elszámolni. 

Felkéri a Polgármestert, hogy a fentiek szerint módosított megállapodást írja alá. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Polgármester 

 

 

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

a Szentendrei Új Kulturális Központ Nonprofit Kht. ügyvezetői tisztség munkaviszony mellett 

történő ellátásáról  szól.  
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Szavazás eredménye 

 

#: 2559   Száma: 07.09.11/34/0/A/KT 

Ideje: 2007 szeptember 11 16:53  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 15 83.33 83.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 3 16.67 16.67 

Szavazott 18 100.00 100.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 0   0.00 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

Benkovits György Igen - 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt KVEUB elnök Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Radványi G. Levente Tart. - 

Szegő András Tart. - 

Zakar Gergely Tart. - 

 

     

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

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

274/2007. (IX. 11.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szentendrei Új Kulturális Központ 

Nonprofit Kft ügyvezetői tisztségének munkaviszonyban történő ellátásához 2007. 

szeptember 12-től  2008. december 31-ig  hozzájárul. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:    Polgármester 
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MUNKASZERZŐDÉS 

 

K ö z m ű v e l ő d é s i ,  K u l t u r á l i s  é s  V á r o s m a r k e t i n g  K h t .  

Székhely: 2000 Szentendre, Dunakorzó 18. 

Adószám: 15395364-2-13 

Bank:  

Számlaszám:  

Az Alapító Képviselője: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

a továbbiakban: Munkáltató 

 

K r i a s z t e r  A t t i l a   

Lakcíme: 

Szül. hely, idő: 

Anyja neve: 

Személyi igazolvány-száma: 

TAJ- száma: 

Adóazonosító jele: 

Magánnyugdíjpénztár neve, címe, bankszámlaszáma: 

 

a továbbiakban: Munkavállaló  

 

(Munkáltató és Munkavállaló együttesen: Felek) 

 

között az alábbi feltételekkel: 

 

 

1. Felek megállapodnak abban, hogy 2008. december 31. napjáig tartó határozott idejű 

munkaszerződést létesítenek, azzal, hogy a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi 

IV. törvény 24. § (2) bekezdése alapján az ügyvezető a társaság legfőbb szerve által 

bármikor, indokolási kötelezettség nélkül visszahívható és ennek megfelelően jelen 

szerződést bármelyik fél a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozatával 30 napos 

határidővel felmondhatja. A Munkavállaló kötelezettséget vállal a munkaszerződés 

szerinti munkavégzésre. A Munkáltató köteles a munkavállalót a munkaszerződés 

szerint foglalkoztatni. A munkába lépés napja: 2007. március 01. 

 

2. A Munkavállaló munkaköre: Ügyvezető. A Munkavállaló kijelenti, hogy a Munkáltató 

a munkakörébe tartozó feladatokat részletesen ismertette, a munkaköri leírást a jelen 

munkaszerződés aláírásával egyidejűleg a Munkavállaló részére átadta. 

 

3. A Munkáltató tájékoztatja a Munkavállalót arról, hogy a Munka Törvénykönyvéről 

szóló 1992. évi XXII. törvény (Mt.) 188. §-a értelmében vezető állású 

munkavállalónak minősül. A vezető állású munkavállalók tekintetében az Mt. 

rendelkezéseit a X. fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. 

 

4. A Munkavállaló munkavégzésének helye: változó, a Munkavállaló a Munkáltató 

székhelyén és telephelyén köteles munkát végezni. 

 

5. A Munkáltató székhelye és telephelyei: 
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A Társaság székhelye:    2000 Szentendre, Dunakorzó 18. 

 

A Társaság telephelye(i):  Dunaparti Művelődési Ház 

2000 Szentendre, Dunakorzó 11/a. 

 

MűvészetMalom 

2000 Szentendre, Bogdányi u. 32 

 

Püspökmajori Klubkönyvtár 

2000 Szentendre, Hamvas B. u. 6. 

 

Szentendrei Teátrum 

2000 Szentendre, Dunakorzó 11/a. 

 

Szentendre és Vidéke Szerkesztőség 

2000 Szentendre, Dunakorzó 18. 

 

 

6. A Munkavállaló személyi alapbére bruttó 360.000 Ft/hó. A felek megállapodnak 

abban, hogy a Munkavállalót a személyi alapbérén felül az alábbi juttatások illetik 

meg: 

 

- az Alapító (Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete) értékelése 

alapján, az ügyvezető által elvégzett munka arányában az éves munkabérének legfeljebb 

50 %-a részére prémiumként kifizethető, amennyiben az Alapító által elfogadott (kitűzött) 

prémiumfeladatokat az ügyvezető az adott évben igazolhatóan és megfelelően elvégzi. 

 

7. Felek megállapodnak abban, hogy a munkaviszonyból eredő munkáltatói jogokat és 

kötelességeket (munkáltatói jogkör) az Alapító (Szentendre Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete) gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokon kívül. Az egyéb 

munkáltatói jogokat Szentendre Város Polgármestere gyakorolja. 

 

Az egyéb munkáltatói jogon  

 

 a kinevezés, vezetői megbízás,  

 felmentés, vezetői megbízás visszavonása,  

 az összeférhetetlenség megállapítása,  

 fegyelmi eljárás megindítása,  

 a fegyelmi büntetés kiszabása  

 

kivételével minden más munkáltatói jogot kell érteni. 

 

 

8. A Munkavállaló köteles a munkája során tudomására jutott üzleti titkot, valamint a 

munkáltatóra, illetve a tevékenységére vonatkozó alapvető fontosságú információkat 

megőrizni. Ezen túlmenően sem közölhet illetéktelen személlyel olyan adatot, amely 

munkaköre betöltésével összefüggésben jutott tudomására, és amelynek közlése a 

munkáltatóra vagy más személyre hátrányos következménnyel járna. 
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9. A Felek rögzítik, hogy a Munkavállaló a feladatait kötetlen munkaidő és munkarend 

szerint látja el, munkaidő-beosztását, a pihenőidő (szabadság) igénybevételét maga 

állapítja meg. A vezetőt a rendkívüli munkaidőben történő munkavégzésért azonban 

ellenérték nem illeti meg. 

 

10. A Munkavállaló a szabadság igénybevételéről annak megkezdését megelőző 15 nappal 

írásban köteles tájékoztatni az egyéb munkáltatói jogkör gyakorlóját. A Munkavállaló 

a szabadság idejére köteles a megfelelő helyettesítésről gondoskodni. A helyettes 

személyéről, a helyettesítési jog terjedelméről a fentiek szerinti határidőben köteles az 

egyéb munkáltatói jogkör gyakorlójának (Polgármester) írásbeli tájékoztatást adni. 

Betegszabadság esetén a fentiek szerinti tájékoztatást a megbetegedést követően 

haladéktalanul meg kell adni. 

 

11. Munkáltató rögzíti, hogy a vezető további munkaviszonyt, illetve munkavégzésre 

irányuló egyéb jogviszonyt nem létesíthet. E tilalom vonatkozik (nem vonatkozik) arra 

a jogviszonyra, amelyet tudományos, oktatói, illetve szerzői jogi védelem alá eső 

tevékenységre létesítettek. 

 

12. A jelen munkaszerződésben nem szabályozott kérdésekben a Munka Törvénykönyve 

és a munkaviszonyra vonatkozó egyéb szabályok rendelkezései irányadók. 

 

13. A Munkavállaló jelen munkaszerződés aláírásával elismeri, hogy a Munkáltató belső 

szabályzatát megismerte, a belső szabályzatot a Munkáltató a részére átadta. 

 

 

Kelt: Szentendre, 2007. szeptember hónap 11. nap 

 

…………………… …………………… …………………………………………… 

dr. Dietz Ferenc dr. Molnár Ildikó Kriaszter Attila 

polgármester jegyző m u n k a v á l l a l ó  

M u n k á l t a t ó   

 

 

36. Előterjesztés Testvérvárosi kapcsolatok felvételéről Kiryat Tivon izraeli 

várossal, valamint Zhouzhou kínai várossal 

Előadó: dr. Dietz Ferenc 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szóban ismerteti az írásban kiküldött előterjesztést. A 

Szentendrei Közművelődési Kht.  ügyvezetőjével  való egyeztetés után  módosítást javasol a 

szempontrendszer kialakítását tartalmazó határozatban.  Kiegészítésként kerüljön be, hogy a  

testvérváros mediterrán vagy délszláv jellegű legyen. 

  

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

testvérvárosi kapcsolatok felvételéről  szóló előterjesztés és úgy döntött, hogy nem támogatja   

újabb  testvérváros választását. 

Az I. számú határozati javaslattal egyetértett a bizottság, melyben a szempontrendszer 
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kidolgozása szerepel.    

Továbbá  fontosnak tartja  megjegyezni, nem áll a rendelkezésükre olyan forrás, melyből 

ezeket a kiutazásokat finanszírozni tudnák. A közpénzek nem erre szolgálnak, aki utazik,  

saját költségén teszi meg.   

 

Hidegkuti Gergely  képviselő: számára nem egyértelmű, miért szükséges az előzetes 

tárgyalásokhoz a Képviselő-testület engedélyezése.  Úgy véli, a  tárgyalások megtörténte után 

a potenciális szerződéskötés esetén kerüljön a testület elé az előterjesztés.   

Ügyrendi javaslata: zárják le a vitát.   

 

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

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2560   Száma: 07.09.11/36/0/A/KT 

Ideje: 2007 szeptember 11 17:01  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 10 66.66 55.55 

Nem 1 6.67 5.56 

Tartózkodik 4 26.67 22.22 

Szavazott 15 100.00 83.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   16.67 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt KVEUB elnök Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

Szegő András Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Nem - 

Benkovits György Tart. - 

Dicső Zoltán Tart. - 

Kun Csaba alpolgármester Tart. - 

dr. Pázmány Annamária Tart. - 

Radványi G. Levente Távol - 

Tolonics Gyula Távol - 
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Zakar Gergely Távol - 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:   a Képviselő-testület döntése értelmében lezárja a  vitát.    

Megadja a szót  Kriaszter Attila ügyvezetőnek.  

 

Kriaszter Attila, a  Szentendrei Közművelődési Kht  ügyvezetője: néhány mondatban 

tájékoztatja a képviselőket arról a  közelmúltban megjelent interjúról, mely Bogyai 

Katalinnal, a Kulturális és  Oktatási Minisztérium  Nemzetközi  Kapcsolatokért  felelős 

államtitkárával készült. Példaértékűnek tartja az elhangzottakat, mely szorosan kapcsolódik az 

előterjesztés tartalmához.  

 

Trenka István képviselő távozik az ülésteremből, jelenlévő képviselők száma 17 fő.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátja az I. számú  határozati javaslatot,  

figyelembe véve a délszláv  jellegű városokra vonatkozó kiegészítést.    

  

Szavazás eredménye 

 

#: 2561   Száma: 07.09.11/36/0/A/KT 

Ideje: 2007 szeptember 11 17:04  

Típusa: Nyílt 

Határozat; 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 - 

Szegő András Igen - 
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Tolonics Gyula Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Zakar Gergely Igen - 

Trenka István Távol - 

 

 

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

 

     

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

275/2007. (IX. 11.) Kt. sz. határozata: 

 

1. Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a testvérvárosi kapcsolatok 

 kialakítása során az alábbi szempontrendszert állítja fel: 

 

1. A testvérváros jelentős történelmi múlttal rendelkezik. 

2. A testvérváros mediterrán vagy délszláv jellegű. 

3. A testvérváros hasonló adottságokkal, erősségekkel rendelkezik, és hasonló 

problémákkal küzd, mint Szentendre (pl. főváros közelségéből adódó közlekedési és 

környezetvédelmi problémák, művészetek és idegenforgalom kiemelt jelentősége, a 

vezérprojektekben megfogalmazott célok hasonlósága stb.). 

4. A testvérváros hasonló paraméterű város, mint Szentendre (terület, lakosságszám, 

vállalkozások száma, nevelési-oktatási intézmények száma stb.). 

5. A testvérvárost hasonló városstruktúra jellemzi, mint Szentendrét (belvárosi, 

történelmi városrész jelentős idegenforgalmi központtal, és ezt övező külvárosi 

részek). 

6. A testvérváros a szórványmagyarság és/vagy a határon túli magyarság lakóhelye. 

7. A testvérváros valamilyen szempontból magyar vonatkozással bír és a kapcsolat 

kialakítása hozzájárul a szentendrei kapcsolatok erősítéséhez (pl. kisebbségi 

önkormányzatok, fiatalok, iskolák stb. közötti szakmai és tapasztalatcsere). 

8. A testvérvárossal kialakítandó együttműködés élő, működő és eredményes kapcsolat 

a jövőre vonatkozóan (állandó kapcsolattartás, tapasztalat- és szakmai csere 

lehetősége kiutazásokkal pályázatok, ösztöndíjak keretében stb.). 

9. A testvérvárossal együttműködve projektpartnerségi céllal európai uniós, valamint 

egyéb más nemzetközi pályázatokon való részvételre nyílik lehetőség, amelynek 

keretében Szentendre számára is fontos célkitűzések valósulnak meg (pl. fiatalok, 

vállalkozások, civilek összefogása, szakmai és tapasztalatcseréje stb.). 

10. A testvérvárossal történő kapcsolat felvétel Magyarországon úttörő jellegű (pl. 

hozzájárul egy újonnan megnyitott konzulátus tevékenységéhez mint a mexikói 

Cuernavaca város esetében). 

 

2.  Felhatalmazza a Polgármestert, hogy testvérvárosi kapcsolat létesítésére irányuló 

 szándék esetén az 1. pontban meghatározott szempontokat vegye figyelembe, úgy, 

 hogy a város kinyilvánítja, hogy abban az esetben létesít testvérvárosi kapcsolatot, 

 amennyiben az 1. pontban meghatározott feltételek valamelyike a gyakorlatban 

 ténylegesen is teljesül. 

 

 

Felelős:    Polgármester 

Határidő: azonnal 
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Radványi G. Levente képviselő távozik az ülésteremből, jelenlévő képviselők száma 16 fő.  

 

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

mely arról szól, hogy  az izraeli Kiryat Tivon városával folytassanak  további tárgyalásokat a 

testvérvárosi kapcsolat kialakítására.   

 

  Szavazás eredménye 
 

#: 2562   Száma: 07.09.11/36/0/A/KT 

Ideje: 2007 szeptember 11 17:05  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 15 93.75 83.33 

Nem 1 6.25 5.56 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 16 100.00 88.89 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   11.11 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

Benkovits György Igen - 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt KVEUB elnök Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Zakar Gergely Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Nem - 

Radványi G. Levente Távol - 

Trenka István Távol - 

 

     

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

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

276/2007. (IX. 11.) Kt. sz. határozata: 
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Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert arra, 

hogy további tárgyalásokat folytasson a testvérvárosi kapcsolat kialakítására az izraeli Kiryat 

Tivon városával. 

 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátja a III/A. számú  határozati javaslatot,  

mely a kínai Zhouzhou városával történő további tárgyalások  folytatását szorgalmazza.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

 

#: 2563   Száma: 07.09.11/36/0/A/KT 

Ideje: 2007 szeptember 11 17:05  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 12 75.00 66.66 

Nem 1 6.25 5.56 

Tartózkodik 3 18.75 16.67 

Szavazott 16 100.00 88.89 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   11.11 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

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 - 

Tolonics Gyula Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Nem - 
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Kiss Károly Tart. - 

Szegő András Tart. - 

Zakar Gergely Tart. - 

Radványi G. Levente Távol - 

Trenka István Távol - 

 

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

     

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

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

277/2007. (IX. 11.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert arra, 

hogy további tárgyalásokat folytasson a testvérvárosi kapcsolat kialakítására a kínai 

Zhouzhou városával 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

37. Előterjesztés Testvérvárosi kapcsolatok létrehozása céljából Szentendre és 

Barbizon között aláírásra kerülő testvérvárosi szerződés módosításáról 

Előadó: dr. Dietz Ferenc 

 

 

Zakar Ágnes  képviselő:  a Kulturális, Oktatási és Kisebbségi Bizottság támogatta az 

előterjesztés és a határozati javaslat  elfogadását.  

 

Radványi G. Levente visszatér, Hidegkuti Gergely képviselő távozik az ülésteremből, 

jelenlévő képviselők száma 16 fő.  

 

 

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

szavazásra bocsátja.    

   

Szavazás eredménye 

 

#: 2564   Száma: 07.09.11/37/0/A/KT 

Ideje: 2007 szeptember 11 17:07  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 16 100.00 88.89 

Nem 0 0.00 0.00 
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Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 16 100.00 88.89 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   11.11 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Benkovits György Igen - 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt KVEUB elnök Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Zakar Gergely Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Távol - 

Trenka István Távol - 

 

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

     

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

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

278/2007. (IX. 11.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert arra, 

hogy az határozat mellékletét képező, módosított testvérvárosi szerződést aláírja. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal, beszámolásra a 2007. novemberi Képviselő-testületi ülésre 

 

 

 

 

 

 

 

 



 138 

 

1.sz. melléklet: Barbizon és Szentendre közötti együttműködési megállapodás szövege 
   

Szentendre és Barbizon városok 

megállapodása 

testvérvárosi kapcsolat létesítésére 

 

Első, Szentendre Város Képviselő-testülete 
által 2007. május 15-én elfogadott szöveg 

Barbizon város által módosított szövegezés 

amely létrejött  

egyrészről: Szentendre Város 
Önkormányzata 

 

Székhely: 2000 Szentendre, Városház tér 1-3. 
PIR törzsszám: 395368 
KSH azonosító: 1315440 
Adószám: 15395364-2-13 
Bank: Raiffeisen Bank Zrt. 
Számlaszám:  
12001008-00122568-00100003 
Képviseli: dr. Dietz Ferenc polgármester 

2000 Szentendre, Városház tér 1-3. 

(Magyarország) 

A többi megjegyzés elmarad 

 

továbbiakban, mint: Szentendre   

másrészről: Barbizon Városa Barbizon Város Önkormányzata 

Székhely:  
Adószám:  
Bank:  
Számlaszám:  
Fax:  
tel.:  
képviseli:  

13 Grande Rue, 77630 Barbizon (Franciaország) 

A többi megjegyzés elmarad 

 

továbbiakban, mint: Barbizon    

együttesen a továbbiakban mint Felek 

között az alulírott helyen és napon, hivatalos 
testvérvárosi kapcsolat létesítése céljából, az 
alábbi feltételek szerint: 

együttesen a továbbiakban mint Felek 

I.  

Felek a kölcsönös egyetértés és baráti 
együttműködés alapján hivatalos 
testvérvárosi kapcsolatot létesítenek. 

Felek megállapodnak a következőkben: 

 
 

Az első, elfogadott változatban ezen a 
helyen más szöveg nem szerepelt. 

 Felek bizonyos közös történelmi múlttal 

rendelkeznek, mely visszanyúlik a XIX. 

századba: a „Barbizoni Iskola”művészei a 

művészet, a festészet területén olyan 

ösztönzéseket adtak, amelyek hozzájárultak a 

Felek nemzeti és nemzetközi elismertségéhez. 

 Felek a mai napig művészvárosok maradtak, 

amely számos közösségi előnnyel jár: 

művészeti, kulturális, turisztikai, urbanisztikai, 

környezeti és általános érvénnyel a közösségi 

ügyek intézésében. 

 Felek a népek közötti megértést kívánják 
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erősíteni, s így az európai identitást fejleszteni. 

Ezeken az alapokon a Felek kijelentik, hogy 

partnerkapcsolatot létesítenek a kölcsönös 

egyetértés és a baráti kapcsolat szellemében. 

II.  

Jelen szerződésben szabályozott 
együttműködés célja 

A partnerség céljai ebben a szerződésben 

megállapítva a következők: 

 az egységes európai összetartozás 
jegyében az emberek barátságban, a 
nemzetiségek békében és 
szabadságban való egymás mellett 
élése lehetőségeinek biztosítása 

 Az Európai Unió szellemében hozzájárulás a 

barátság, a béke valamint a népek és a 

nemzetek szabadságának fenntartásához és 

tiszteletben tartásához. 

 kapcsolódjanak egymáshoz 
Szentendre és Barbizon történelmi, 
kulturális és gazdasági értékei, így 
különösen a művésztelepek 
együttműködésén alapuló, a 
képzőművészetet előtérbe helyező 
testvérvárosi értékek, 
együttműködések; 

 A történelmi, kulturális és gazdasági 

kapcsolatok erősítése, különösen bátorítva a 

kulturális és turisztikai kezdeményezéseket. 

Kiemelt figyelmet fordítunk a találkozókra, . 

közös projektek megvalósítására, bevonva a 

művészeket, a múzeumokat és az 

egyesületeket is. 

 erősödjön városaink lakói között a 
barátság, így különösen a kulturális 
és sportrendezvények által 
művészcserék, kiállítások szervezése, 
a fiatalok csereüdültetése; 

 Szorgalmazza a két város lakói közötti baráti 

kapcsolatok kialakítását, vagyis kulturális, 

sport és turisztikai bemutatók cseréjét. 

 alakuljanak ki kapcsolatok családok, 
iskolák, gazdasági és társadalmi 
szervezetek között; 

 Kapcsolatokat létesít családok, iskolák, 

egyesületek, szociális és gazdasági szereplők 

és választott képviselők között. 

 az Európai Művésztelepek 
Szövetségében (EuroArt) való közös 
részvétel 

 

Ez a két  pont a francia szövegezésben nem 

jelenik meg. 

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

III.  

A Felek Felek megállapodnak abban, hogy 

 több évre szóló programban 
állapodnak meg, amely alapján a 
különböző területek szakembereiből, 
a művészekből, sportolókból, 
iskolásokból álló csoportok 
ellátogatnak Szentendrére és 
Barbizonba 

 Hosszútávú, tehát évekre szóló programot 

készítenek elő különösen sport-, művész- és 

iskolás valamint különböző más területeket 

képviselő csoportok részére, amelyek 

látogatást tesznek Szentendrén és 

Barbizonban. 

 megteremtik a lehetőséget a családok 
közötti személyes és baráti 
kapcsolatok kialakításához; 

 Lehetőséget biztosítanak személyes és baráti 

kapcsolatok létrehozására családok között, 

 biztosítják a városok vezetőinek 
kölcsönös tapasztalatcseréjét 

 Erősítik a kölcsönös tapasztalatcserét a 

város képviselői között, 

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

 Bátorítják a cserekapcsolatokat művészek, 

fiatalok, iskolák és ezek tanárai, az 
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egyesületek között, s szervezik a kölcsönös 

látogatásokat, 

 kiépítik a művésztelepek és 
gazdasági szervezetek közötti 
munkacsoportokat; 

 Reflexiós csoportokat hoznak létre annak 

érdekében, hogy kicserélhessék a 

közösségek aktuális gyakorlati 

tapasztalataikat. 

 előmozdítják a termelő- és 
kereskedelmi vállalatok közötti 
kapcsolatfelvételt; 

 Megkönnyítik a kapcsolatot a gazdasági 

szereplők között, 

 szorgalmazzák az idegenforgalom 
fellendítését és továbbfejlesztését 
kiemelten a kultúra területén; 

 Előnyben részesítik a turisztikai célú 

közösségi akciókat. 

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

 Megkönnyítik a kutatási munkákkal 

kapcsolatos hasznos információkhoz s a 

Szentendre vagy Barbizon által gondozott 

publikációkhoz való hozzáférést. 

IV.  

A szerződés aláírására felhatalmazott 
személyek: 

 

Szentendre részéről Dr. Dietz Ferenc 
polgármester Szentendre város Képviselő-
testületének 2007. május 15-i döntése 
alapján. 

 

Barbizon részéről Claude-Gérard Marchal 
polgármester Barbizon város Képviselő-
testületének 2007. …..-i  döntése alapján. 

Barbizon részéről: Claude-Gérard Marchal, a 

Városi Tanács 2007. július-szeptemberi 

határozata alapján. 

Szentendre, 2007. szeptember 28.  

Dr. Dietz Ferenc  
polgármester  

 

Claude-Gérard Marchal  
Polgármester  
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1.sz. melléklet : francia szövegezés 

 

L’annexe du décret  (le 15 juin) 160/2007 

 

Texte de la Convention de partenariat entre Barbizon et Szentendre  
   

Convention  

de partenariat d’un jumelage  

entre Szentendre et Barbizon  

 

conclue entre 
 
d’une part:  La Municipalité de Szentendre  

2000 Szentendre, Városház tér 1-3. (Hongrie) 
désignée ci-après «Szentendre» 

 
D’autre part: La Municipalité de Barbizon  

13 Grande Rue, 77630 Barbizon (France) 
   désignée ci-après «Barbizon» 
 

I. 

 

Les parties se mettent d’accord sur ce qui suit :  

 Les Parties partagent jusqu’á un certain point un passé historique commun qui 

remonte jusqu’au XIXémé siécle : les artistes de «l’Ecole de Barbizon» donnérent une 

impulsion en matiére d’art et de peinture qui contribua a la reconnaissance tant 

nationale qu’internationale des Parties. 

 Les Parties restent aujourd’hui des villages d’artistes qui partagent un certain nombre 

d’enjeux communs : artistiques & culturels, touristiques, urbanistiques ou 

environnementaux et, d’une maniére générale, des enjeux communs en matiére de 

gestion communale 

 Les Parties souhaitent contribuer á la compréhension entre les peuples et, ainsi, 

développer une identité européenne. 

 

Sur ces bases, les Parties déclarent créer un partenariat dans un esprit d’accord mutuel et de 

relation amicale. 

 

II. 

 

Les objectifs du partenariat établi dans le présente convention se déclinent comme suit : 

 

 A l’instar de l’Union Européenne, contribuer au maintien et au respect de l’amitié, la 

paix, la liberté entre les peuples et les nations, 

 Renforcer liens historiques, culturels et économiques particulièrement en encourageant 

les coopérations d’initiatives culturelles ou touristiques. Une attention spéciale sera 

accordée aux rencontres ainsi Qu’á la réalisation de projets communs qui impliqueront 

des atristes, des musées et des associations. 

 Renforcer l’amitié entre les habitants des deux villes, c’est-à-dire organiser des 

échanges lors de manifestations culturelles, sportives ou touristiques, 
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 Créer des contacts entre les familles, les écoles, les associations, les acteurs sociaux et 

économiques, les élus. 

III. 

 

Les parties s’accordent à : 

 

 établir un programme à long terme, c’est-à-dire sur plusieurs années, sur la base 

duquel des groupes, se composant en particulier de sportifs, d’artistes, d’élèves out 

d’experts de différents domaines, rendent visite à Szentendre et Barbizon, 

 donner la possibilité de créer des relations personnelles et amicales entre les familles, 

 favoriser l’échange mutuel d’expériences entre les élus en charge de la gestion 

communale,  

 encourager les échanges entre les artistes, les jeunes, les écoles, leurs professeurs, les 

associations, et á organiser leurs visites, 

 établissent des ateliers (des groupes de travail) entre les ateliers et les organes 

économiques; 

 mettre en place des groupes de réflexion afin d’échanger sur les pratiques communales 

en vigueur, 

 faciliter les prises de contact entre les acteurs économiques, 

 favoriser les actions communes á but touristique, 

 faciliter l’accés á des informations utiles á des travaus de recherche ou á des 

publications traitant de Szentendre ou Barbizon. 

 

IV. 

 

Les personnes mandatées pour signer le présente convention sont: 

 

Pour Szentendre, le Maire Dr. Ferenc Dietz, sur la base de la décision prise par le Corps des 

Députés, le 15 mai 2007. 

 

Pour Barbizon, le Maire Mr. Claude-Gérard Marchal, sur la base de la décision prise par le 

Conseil Municipal, le .... juillet/septembre 2007. 

 

 

Szentendre, le 28 septembre 2007.  

 

 

 

 

dr. Ferenc Dietz     Claude-Gérard Marchal 

 

   maire     maire   

 

 

 

 

Trenka István és Hidegkuti Gergely visszatér az ülésterembe, jelenlévő képviselők száma 18 

fő.  
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38/a.  Előterjesztés a Dumtsa Jenő Városfejlesztési Stratégiáról 

 

38/b. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatának a Dumtsa Jenő 

 Városfejlesztési Stratégia alapján a költségvetési lehetőségeit figyelembe véve 

 elkészített, ciklusra vonatkozó „cselekvési programjáról” 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: elmondja, hogy a Dumtsa Jenő Városfejlesztési Stratégiát és a 

ciklusra vonatkozó cselekvési programot egyszerre tárgyalják. Röviden kiegészíti az 

előterjesztéseket.  

 

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

állásfoglalását, mely szerint a határozati javaslat 2. pontját javasolják törölni.  

 

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

módosító javaslatait: 

 

1. III. FEJLESZTÉSI CÉLOK fejezet: Az „Okos város” 5. pont Gazdasági élet 

fellendítése kerüljön át a „Megújuló város részbe és egészüljön az idegenforgalommal. 

2. Az „Okos város”1.) „Iskolaváros” rész egészüljön ki egy új d) ponttal: Új óvoda 

építés, meglévő bővítés, felkészülés a 2010. évi törvénymódosításra. 

3. Az „Okos város” 3.) Összehangolt fejlesztés részben a Tizenegy-s út Egyesület, 

helyesen Tizenegylet Ifjúsági Egyesület és ne csak a Fulco Deák és a Tizenegylet 

Egyesület közreműködésével készüljön az Ifjúsági Koncepció hanem más ifjúsági 

egyesületeket is kérjenek fel a közreműködésre. 

4. A „Megújuló város” 2.) Játszóterek, játszóházak részből kerüljön ki a fa játszóterek 

elbontása. 

5. A „Megújuló város” 3.) Közbiztonsági Program aa) Utak felújítása, kátyúzása 2007-

ben  táblázat egészüljön ki a György utca és a Csabagyöngye  utcákkal. 

6. A „Megújuló város” 5.) pont Hajléktalan szálló felújítása nappali melegedő 

működésének beindításával egészüljön ki.  

7. A város lakossága részére készülő Tájékoztató füzetben az adókról legyen részletes 

tájékoztatás. 

8. A Cselekvési Programban nem látják a „kishíd” megvalósulásának következményeit. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: válaszol a Kulturális, Oktatási és Kisebbségi Bizottság által 

javasolt módosításokra. 

 

1. a javaslatot befogadja. 

2. „Okos város” 1. „Iskolaváros” új d) pont: Új óvoda építés, meglévő bővítés – ezzel 

egyetért azzal, hogy a költségvetés függvényében. 

3.  azért csak a jelzett két egyesület szerepel, mert csak ők, akik aktívan közreműködnek. 

Sajnálatosnak tartja, hogy más ifjúsági szervezetek még konkrét megkeresésre sem 

reagálnak.  

4. miután a témát már előzőekben tárgyalták, így az már nem aktuális. 

5. az utak felújítása, kátyúzása már régebben összeállított és eldöntött kérdés, pályázaton 

nyertünk. Megvizsgálják a kérdést és ha lehetőség van rá, beillesztik az anyagba.  

6. nappali melegedő beindítását befogadja.  

7. a Tájékoztató füzetben az adókról mindenképpen lesz tájékoztatás. 

8. nem érti az észrevételt.  
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Radványi G. Levente képviselő: nem érzi, hogy az anyag átgondolt, megfontolt és 

kellőképpen előkészített lenne. Az anyagban hangzatos címek szerepelnek, de érdemi lépés 

nem. Véleménye szerint nem a Törvényességi referens feladata egy ilyen program 

összeállítása, ez egy komoly team-munkát igényel és hosszabb folyamat. Ahhoz, hogy egy 

pályázaton elindulhassunk, meg kell felelni a környezeti követelményeknek is. Példaként 

említi a Skanzent , ahol 8 hónapot töltöttek a projekt kidolgozásával. Sokkal keményebb 

munkára van szükség, ennek elkezdéséhez mondják ki, hogy a célok-, elképzelések jók. 

Javasolja – az előzőekhez csatlakozva -, hogy hagyják el a határozati javaslat 2. pontját, mert 

az első pont már elfogadja az iránymutatásokat, de az sem elhanyagolható, hogy mit enged 

meg a büdzsé. A program középtávú megvalósítása is több milliárdot jelent, mely nagyon 

távol van saját költségvetésünktől. Szükség lesz kompromisszumokra, lemondásokra is, 

melyre sorrendiséget kell felállítani. Kéri a b) előterjesztés átdolgozását, aktualizálását, hogy 

valóban nagyon keményen el lehessen indulni afelé, hogy fogadni tudjunk pályázati pénzeket, 

saját pénzeinket tudjuk koncentrálni, hogy szükség esetén az önrészt tudjuk prezentálni. 

Drukkol a város haladásáért, melynek érdekében keményebb és megfontoltabb munkára van 

szükség. A programot iránymutatásként tudja elfogadni, mint olyan célokat, melyeket jó lenne 

elérni Szentendrén.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: válaszában elmondja, hogy korábban nem volt ilyen program, 

amely részletesen feltárta volna a kérdésköröket, egyik ciklusprogram sem tartalmazott ilyen 

hosszú távú elképzeléseket. Az, hogy ilyen hosszú ideig nem lett elfogadva egyrészt a 

lakossági egyeztetések miatt történt, másrészt a képviselőktől is vártak javaslatokat, de azok 

nagyon kis számban érkeztek. A kiemelt 12 elfogadott programnak mát több nyertes pályázat 

az eredménye. Dr. Pozsonyi Szilvia munkáját megköszöni, melyet az ő instrukciói alapján – 

és más szakmai-, civil szervezetek által megadott szempontok alapján állított össze. 

Véleménye szerint ezt az anyagot az egész testület büszkén vállalhatja. Szükség van azonban 

a további lépések megtételére.  

 

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

Cselekvési Programhoz kapcsolódó módosító javaslatát: 

- a „Megújuló város” 5.) pont Hajléktalan szálló felújítása részben a határidő 2008. 07.31. 

legyen 

- az „Okos város” 3.) Összehangolt fejlesztés részben az összes Szentendrei Ifjúsági Egyesület 

és Diákszervezet feltűntetésre kerüljön, és az Ifjúsági koncepció elkészítésének határideje: 

2008. február 28. legyen. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: befogadja a módosító javaslatokat.  

 

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

ülésén a cselekvési programban nem találták a közbiztonságra vonatkozó anyagot, illetve ami 

szerepel benne az csak az utakra vonatkozik.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: az átdolgozás alkalmával kiegészítik az anyagot.  

 

Szegő András képviselő: a határozati javaslat 2. pontját javasolja törölni. A cselekvési 

program 3. oldalán szereplő áthúzódó fejlesztések alatt szereplő Dumtsa tervből kéri törölni a 

Dumtsa nevet, miután 2006-ban az még nem létezett.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: egyetért.  
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Szegő András képviselő: a 21. oldalon szereplő hajléktalan szálló vizesblokkjának 

felújítására túl magasnak tartja a 4mFt-os kivitelezési költséget, valamint a 2 éves kivitelezési 

időt – kéri ezek korrigálását.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ez egy pályázat volt, melyről informálisan értesült, hogy nyert 

– íly módon a kivitelezési határidő le fog csökkenni.  

 

Szegő András képviselő: a 22. oldalon – elektronikus ügyintézés teljes kapacitásra történő 

felfuttatása több mint 2 év – mi ennek az oka?  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: válaszában elmondja, hogy ennek megvalósítása a 

pályázatban meghatározottak alapján történik, de miután ezeket lehet bővíteni, ezek 

megvalósítását – melyet elsősorban központi pénzekből szeretnék finanszírozni - is 

figyelembe vették.  

 

Hidegkuti Gergely Városüzemeltetési, Környezet- és Műemlékvédelmi Bizottság elnöke: 

ismerteti a bizottság állásfoglalását, mely szerint a cselekvési programot nem javasolja 

elfogadásra – ennek oka, hogy nem tudták, hogy kétfordulós lesz a megtárgyalása.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: reagál Radványi G. Levente képviselő hozzászólására. Elmondja, 

hogy meg kell fogalmazni bizonyos kritikát - ami nyilván jogos - hiszen hibátlan koncepciót  

nem lehet letenni az asztalra. Hogy eddig nem fogadták el az is baj, de ha most sem fogadják 

el akkor az lesz a baj. A probléma-felmérés megtörtént, helyzetelemzés megtörtént, 

célmeghatározás megtörtént, fejlesztések megvalósításáról egyeztetések születtek, közös 

célok és értékek felállítása megtörtént, több fordulóban tárgyalták az anyagot. Ezért lenne 

fontos, hogy most elfogadják. Amikor túl általánosnak tartották az anyagot, - akkor 

kettébontották általánosra és rövid távon megvalósítandóra. Amikor kiderült, hogy egy 

bizonyos pályázaton nem nyertünk, elkezdték a fejlesztések részekre bontását – mindenben 

rugalmasak voltak. 

 

Radványi G. Levente képviselő: amikor a Polgármester úr azt mondja, hogy korábban ilyen 

program nem volt –korábban más volt a környezet is, amelyhez igazodni kell. Meg vannak a 

célok de a finanszírozás nagyon sokban fogja változtatni. Ezért szükség van olyan 

formációkra, amelyekkel működtetni lehet a célokat és amelyek megvalósítását gyors 

döntésekkel kell segíteni, de sohasem elfeledkezve arról, hogy mindig bizonyos keretek 

között kell hogy maradjunk és ennek megfelelően a prioritásokat is ki kell jelölni. A 

ciklusprogramba pedig már önrészt is kell mögé tenni. Javasolja, hogy tárgyalják meg ismét. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: örömét fejezi ki, hogy egyezik az elképzelés a leírtakkal. 

Kiegészíti a b) határozati javaslatot egy 2-es ponttal: kötelező felülvizsgálat, határideje pedig 

2008. szeptember, tehát évente felülvizsgálják a Dumtsa Jenő Városfejlesztési Stratégiát.   

 

Hidegkuti Gergely képviselő: kihúzták azt a sort, hogy „Dumtsa ciklusprogramból  elemek”, 

de hozzáteszi, hogy egyetért a Polgármester úrral, hogy – bár nem készült el tavaly áprilisban 

- megvárta vele az új testületet.  

Hasonlóan a közlekedési programhoz, amelynél szintén már októberben elkezdték a 

tárgyalásokat, de csak tavasszal tudták elfogadni. Sok minden nem valósulhatott meg a 

Dumtsa program alapján – nagyon egyszerű, mert ma fogják elfogadni. Azt viszont benne 
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hagyná, hogy a Dumtsa program alapján az alábbiak már megvalósultak… hiszen az 

anyagban is benne van, hogy támaszkodik a korábbi ciklusok stratégiájára.  

 

Benkovits György képviselő: véleménye szerint azért kapott sok kritikát a program készítése, 

mert egyszerre volt választási program is. Az elmúlt 20 évben ilyen kihívás előtt nem állt a 

város. Nemcsak az uniós csatlakozás miatt – hogy lehet pénzekhez jutni és lehet a várost 

fejleszteni – hanem azért is, hogy a város eljutott arra a pontra, amikor le kell írni, hogy 

milyen lesz Szentendre. Meg kell felelni a közösségi elvárásnak és meg kell felelni az uniós 

elvárásnak is, mert az nem tolerálja Szentendre elképzeléseit – hiszen önkormányzatok már 

csalódtak hasonló esetekben. Azért fogalmazták meg kritikai észrevételeiket, hogy a program 

jobb legyen – de ne akadályozzák a további döntések megszületését.  

Két témát emel ki:  

- a Castrummal kérdés – megváltozott a politikai háttere, kimentek azok az 

emberek, akik igazán támogatói voltak, már nincsenek a korábbi posztokon. 

- a gát kérdése: biztos, hogy lesznek olyan szakaszok, amikor változtatni kell, 

hogy mik kerüljenek egymás mellé. Folyamatosan napirenden kell tartani, 

figyelni kell. 

Egyébként támogatja a határozati javaslatot.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megköszöni a hozzászólást. A két észrevétellel kapcsolatban 

elmondja, hogy az elképzelések az a) részben szerepelnek, de az, hogy ezek hogyan, mikor 

valósulnak meg, a b) részben - a „cselekvési programban” -  kerültek megfogalmazásra.  

 

dr. Pázmány Annamária képviselő: azért is húzódott el a Dumtsa program elfogadása, mert 

sok konkrétumot tartalmaz. Fontosnak tartja, hogy most már minél előbb elfogadják.  

 

Hidegkuti Gergely képviselő: jónak tartja, hogy második fordulót tartanak a b) részéről. 

Felhívja a figyelmet, hogy nem szabad túldimenzionálni azt a lehetőséget, ami most eu-s 

pénzből előttük áll. Erre készülni kell, de pusztán ezekre nem szabad építeni a városnak 

programját. Fontos, hogy a program piaci alapon is megállja a helyét.  

 

Zakar Ágnes képviselő: megköszöni a Polgármester és csapatának munkáját.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: összefoglalja: az a) változatnál a 2-es pont törölve, kéri 

szavazzanak az 1-es pontról.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2565   Száma: 07.09.11/38/0/A/KT 

Ideje: 2007 szeptember 11 17:58  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 18 100.00 100.00 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 18 100.00 100.00 
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Nem szavazott 0   0.00 

Távol 0   0.00 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

Benkovits György Igen - 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt KVEUB elnök Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Zakar Gergely Igen - 

 

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

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

279/2007. (IX. 11.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szentendre város hosszú távú, 

ciklusokon átívelő céljait, feladatait meghatározó, jövőbeni fejlődésének alapjául szolgáló 

iránymutatásokat tartalmazó „Dumtsa Jenő Városfejlesztési Stratégiát” a határozat 

mellékletét képező szöveg szerint elfogadja. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazás a b) változatról: októberben újra tárgyalják.  

 

 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2566   Száma: 07.09.11/38/0/A/KT 

Ideje: 2007 szeptember 11 17:58  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 
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Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 18 100.00 100.00 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 18 100.00 100.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 0   0.00 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Benkovits György Igen - 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt KVEUB elnök Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Zakar Gergely Igen - 

 

     

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

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

280/2007. (IX. 11.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

 

Szentendre város hosszú távú céljait összefoglaló Dumtsa Jenő Városfejlesztési Stratégia 

alapján a költségvetési lehetőségeit figyelembe véve elkészített, ciklusra vonatkozó 

„cselekvési programjáról” foglaltak alapján, az ülésen elfogadott módosításokkal átdolgozva 

újra tárgyalja az októberi testületi ülésen. 

 

a módosítások befoglalása után újra tárgyalja az októberi testületi ülésen.  

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  azonnal 
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39.  Előterjesztés a hévízkút fúrás beruházásról  

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester           

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: az eddig elért mélységig nem sikerült olyan 

hozammennyiségű melegvizet találni, amely megfelelő lenne a termálstrand működtetéséhez.  

A bizottságok megtárgyalták az előterjesztést és   2 új  határozati javaslat- változatot 

javasolnak  megtárgyalásra a  Képviselő-testületnek.    

 

Fülöp Zsolt képviselő: ügyrendi javaslata, hogy  gazdasági érdekeket figyelembe véve a 

Képviselő-testület ZÁRT ülésen tárgyalja  a napirendi pontot.  

 

Benkovits György, Hajdu Gábor és Zakar Gergely képviselők távoznak az ülésteremből, 

jelenlévő képviselők száma 15 fő.  

 

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

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2567   Száma: 07.09.11/39/0/A/KT 

Ideje: 2007 szeptember 11 18:01  

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 - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 
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Benkovits György Távol - 

Hajdu Gábor Távol - 

Zakar Gergely Távol - 

 

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

 

A Képviselő-testület  18.01 órától ZÁRT ülésen tárgyalja az előterjesztés további részét.  

 

 dr. Dietz Ferenc polgármester: 18.59 órakor visszatér a nyílt ülés tárgyalására, jelenlévő 

képviselők száma 17 fő, távol van Fülöp Zsolt képviselő.  

 

     

40.  Előterjesztés a Pro Szentendre Városfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság 

 alapításáról 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ismerteti az előterjesztést.  

 

Szegő András képviselő: véleménye, hogy nem egy cég létrehozása a probléma megoldása. 

Az anyag nagyon sok kérdésre nem ad megfelelő választ:  

– nem tudni, hogy a cég milyen létszámmal, miből fog működni,  

- a munkákat le fogja-e az önkormányzatnak számlázni,  

- a 10 MFt törzstőké elég lesz-e a cég működésére és fenntartására,  

- miért pont azok a javasolt ügyvezetők, akik az előterjesztésben szerepelnek, milyen 

projektmenedzselési      tapasztalatuk van. 

A határozati javaslat II. pontját nem, az I-es pontot is csak akkor tudja támogatni, ha a 

részletes üzleti terven kívül alternatív módon egyéb lehetőségekre is kiterjed az előterjesztés.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: választ ad a feltett kérdésekre.  

 

Kun Csaba alpolgármester: véleménye szerint egyfajta kitörés a város számára, ha egy ilyen 

projektcég alakul. - az I. határozati javaslatban javasolja belefoglalni, hogy az üzleti tervben  

működési- és fenntartási költségek is szerepeljenek;  

Jogi szempontból is aggályosnak tartja, hogy:  

- a taggyűlés jogosítványait – az Önkormányzat testülete – egy 7 fős bizottságra kívánja 

átruházni; 

- a beszámoló jóváhagyása, az üzletrész átruházása, az ügyvezető megválasztása, 

visszahívása, díjazása, külső vizsgálat elrendelése, stb. egy 7 tagú bizottság hatáskörébe 

kerüljön, és ne a Képviselő-testület döntsön ezekről az alapvető kérdésekről – ezeket nem 

lehet átruházni.  

   

dr. Dietz Ferenc polgármester: az üzleti tervvel kapcsolatos javaslatot befogadja. A 7 tagú 

bizottsággal kapcsolatban elmondja, hogy többféle tárgyalásai során mindenhol azt a választ 

kapta, hogy ez járható út. Mindenképpen az a cél, hogy gyorsan tudjanak a pályázatokra 

reagálni.  

 

Kun Csaba alpolgármester: a pályázati jogkört szívesen átruházza, de a felsoroltak nem erről 

szólnak.  
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dr. Dietz Ferenc polgármester: következő Képviselő-testületi ülésre ezeket szétbontva 

fogalmazzák meg.  

 

Szegő András képviselő: javasolja, hogy a javaslatban szereplő ügyvezetőktől kapjanak 

- szakmai önéletrajzot, 

- alternatív javaslatot nagy tapasztalatú projektcég vonatkozásában. 

A tervezett törzstőkének mi a forrása?  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: - szakmai önéletrajzok már beérkeztek, csak még nem 

osztották ki; cégeket pedig 10-15-öt is tud javasolni. A törzstőke forrása pedig az, ami a 

kerékpárút „korlátjából” megmarad.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátja az I. határozati javaslatot azzal, hogy ha 

az többséget kap, akkor nem kell szavazni a II. határozati javaslatról.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2569   Száma: 07.09.11/40/0/A/KT 

Ideje: 2007 szeptember 11 19:15  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 15 88.24 83.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 2 11.76 11.11 

Szavazott 17 100.00 94.44 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   5.56 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

Benkovits György Igen - 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Szegő András Tart. - 

Zakar Gergely Tart. - 
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Fülöp Zsolt KVEUB elnök Távol - 

 

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

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

281/2007. (IX. 11.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy az 

alapítandó Pro Szentendre Városfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság működésére és 

annak fenntartására, az általa ellátandó feladatokat és azok tervezett költségét (azok 

forrásait) is tartalmazó részletes üzleti tervet készítse el és terjessze jóváhagyás végett a 

Képviselő-testület soron következő rendes ülése elé. 

 

Határidő: 2007. októberi ülés 

Felelős: Polgármester 

 

19.15 órától  ZÁRT ülésen folytatódik a 39. napirendi pont tárgyalása.  
 

dr. Dietz Ferenc polgármester: 19.41 órakor megnyitja a nyílt ülést, jelenlévő képviselők 

száma 18 fő.  

 

41.  Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Dísztermének légkondicionálása 

 és Internet használat biztosítására  

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kiegészíti az előterjesztést. Befogadja a Városüzemeltetési, 

Környezet- és Műemlékvédelmi Bizottság javaslatait.  

 

Hidegkuti Gergely képviselő: gazdasági és egyéb okokból nagyon fontosnak tartja a 

légkondicionálás és a WI-FI kialakítását, hogy a Díszterem értékesíthető legyen konferenciák 

és egyéb rendezvények számára. Meg kell keresni annak a lehetőségét, hogy az ügyfélkaput el 

lehessen érni a WI-FI-n keresztül, de fontosnak tartja, hogy a légkondicionálást 

környezetbarát technológiával oldják meg.  

 

dr. Molnár Ildikó jegyző: meggondolandó a nyílt hozzáférés, mert az e-közigazgatási 

rendszerben nemcsak az ügyfélkapuhoz való rácsatlakozást, hanem egyéb más belső 

rácsatlakozást is engedélyezhet,  ezért célszerűnek tartaná, ha bizonyos dolgokat jelszóval 

védenének.  

 

Hidegkuti Gergely képviselő: kérdezi, hogy a tervek szerint ugyanaz a hálózat biztosítana 

hozzáférést a házon belül a képviselőknek az intranet eléréséhez – mert ha nem, akkor nem lát 

problémát.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a témának már többször nekifutottak, de a papíralap maradt 

mégis… Főépítésztől, tervezőktől vár választ – a műemléki és egyéb feltételekre tekintettel -, 

a klímára vonatkozóan, hogy az alternatív megoldásokra van-e konkrét javaslat.  

 

Hidegkuti Gergely képviselő: a feltett kérdésre válaszolva elmondja – bár nem kivitelező – 

de látott konkrét megoldást.  
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Zakar Gergely képviselő: észrevételezi, hogy a teremben nagyon sok kábel fut a falakon, 

ezekkel mit terveznek? A testületi ülés interneten való közvetítését javasolja.  

 

Benkovits György képviselő: egyetért az előző javaslatokkal.  

 

dr. Molnár Ildikó jegyző: bediktálja a határozati javaslat új 1. pontját: „a Díszterem 

klímatizálásának kialakítására az alternatív javaslatokat vizsgálja meg, különös figyelemmel a 

környezetbarát kialakítás megoldására, de nem elvetve a hagyományos klímaberendezésekkel 

történő megvalósítást”.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a határozati javaslat 1. pontjára vonatkozó, előbb ismertetett 

javaslatot befogadja. A határozati javaslat 2-es és 3-as pontja változatlan marad.  

 

dr. Molnár Ildikó jegyző: bediktálja a határozati javaslat új 4. pontját. „A Polgármester 

vizsgálja meg a vezeték nélküli szavazórendszer kiépítését a Díszteremben, valamit a 

Képviselő-testület üléseinek on-line módon történő közvetítésének lehetőségét”.  

 

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

kéri szavazzanak a határozati javaslatról.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2571   Száma: 07.09.11/41/0/A/KT 

Ideje: 2007 szeptember 11 19:51  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 18 100.00 100.00 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 18 100.00 100.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 0   0.00 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

Benkovits György Igen - 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt KVEUB elnök Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 
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dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Zakar Gergely Igen - 

 

     

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

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

283/2007. (IX. 11.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

 

1. a Díszterem klímatizálásának kialakítására az alternatív javaslatokat megvizsgálja, 

különös figyelemmel a környezetbarát kialakítás megoldására, de nem elvetve a 

hagyományos klímaberendezésekkel történő megvalósítást.  

2. hozzájárul a vezeték nélküli internet elérés Városháza Dísztermében történő 

telepítéséhez. 

3. az 1. pontban meghatározott beszerzéssel az Önkormányzat 2007. évi Közbeszerzési 

Tervét módosítja. Felkéri a  Közbeszerzési Munkacsoportot, hogy az 1. pontban 

meghatározott  közbeszerzést folytassa le. 

4. A Polgármester vizsgálja meg a vezeték nélküli szavazórendszer kiépítését a 

Díszteremben, valamit a Képviselő-testület üléseinek on-line módon történő 

közvetítésének lehetőségét.  

 

Felelős:  
1. pontban foglaltakért: Jegyző 

2. pontban foglaltakért: Polgármester 

3. pontban foglaltakért: Polgármester 

4. pontban foglaltakért: Polgármester 

 

Határidő:  
1. pontban foglaltakra: a Képviselő-testület 2007. novemberi  ülése 

2. pontban foglaltakra: 2007. december 31. 

3. pontban foglaltakra: 2007.december 31. 

4. pontban foglaltakra: 2008. január 31.  

 

 

19.52 órától a tárgyalás ZÁRT ülésen folytatódik, melyről külön jegyzőkönyv 

készül.  
 

45. Interpelláció   

 Egyebek 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:  ismerteti a beérkezett interpellációkat és a beérkezett  

Hidegkuti Gergely képviselő:  javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a nagy sikerrel 

lezajlott Szentendrei Nyár  rendezvénysorozatról tegyenek említést, amely a pozitív 
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visszajelzések és saját  tapasztalatai alapján rendkívül színvonalasnak és eredményesnek 

mondható. Javasolja, hogy a testület köszönje meg a Szentendrei Új Kulturális Központ 

ügyvezetőjének és munkatársainak az általuk kifejtett munkát.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: egyetért, jelzi, hogy szóban már megtörtént.   

  

Kiss Károly képviselő: az elmúlt években ennek hagyománya volt, mégpedig a rendezvény 

végeztével a Művelődési Házban összehívták a dolgozókat és a városvezetés  megköszönte a 

munkájukat.  

Másik észrevétele a már sokat emlegetett Károly utca 34. szám alatti diszkont ABC 

üzemeltetésére és nyitva tartására  vonatkozik. A lakossági   panaszok kivizsgálása után  

történt egyeztetés a tulajdonossal és az érintett lakókkal.  Kérdezi, hogy az ott elhangzott  

javaslatra történt-e reagálás?   

 

dr. Molnár Ildikó jegyző: válaszol a kérdésre.  

 

dr. Pázmány Annamária képviselő: ismerteti a testülettel, hogy  hosszas előkészület után 

elkészült a szociális kalauz, amely felkerül a város  internetes honlapjár is. hogy minden 

érdeklődő hozzáférhessen.  

Továbbá  a közeljövőben tartandó lakossági fórumra hívja fel képviselő társai figyelmét. 

Október 13-án szombaton délelőtt 10 órakor  kerül sorra a Skanzenben, és Pismány Skanzen 

felé eső területe, főleg  Szarvashegy  lakossága érintett.  

 

Zakar Ágnes képviselő:  az iskolaév kezdésével  közlekedési káosz alakult ki a Bajcsy Iskola 

előtti területen, a parkoló  autók  miatt lehetetlen a biztonságos közlekedés.  Fontos volna a 

gyerekek védelmében tartós festékkel egy „közlekedési utat” felfesteni,  ami  biztosítaná a 

parkoló az iskola és az ebédlő  könnyebb megközelítését.  Kérdezi, hogy megoldható-e a  

festés?  

Felveti, hogy a   Kálvária út - Pomázi út  területén szükség volna  zebra felfestésre.  Szintén 

választ vár a kérdésre. Észrevételezi, hogy továbbra is nagyon sok közlekedési tábla van 

kidőlve, melyet sürgősen helyre kell állítani.  

Kérdezi, hogy  a Szivárvány utcai Óvoda mikor veheti birtokba a nekik járó területet?  

 

dr. Molnár Ildikó jegyző:  válaszol a feltett kérdésekre.  

 

Szegő András képviselő:  kérdezi, hogy az OKTÁN benzinkútnak van-e az  Önkormányzat  

felé tartozása,  mert az egyik országos napilapban megjelent hír szerint a benzinkút csőd 

szélén áll. Érdeklődik, hogy a Barcsay  Jenő Általános Iskola garanciális javításainak 

állapotára vonatkozóan van-e hír?  

Észrevételezi, hogy a Képviselő-testületi előterjesztésekben előfordulnak nyelvtani hibák, 

ezek kiküszöbölésére  nagyobb figyelmet kér fordítani.  

Nem tartja helyesnek, hogy az augusztusi városi ünnepségen papi segédlettel áldották meg az 

új kenyeret.   

A Képviselő-testület ülésén  a napirendi pont tárgyalása közben érkezett ügyrendi javaslat 

alapján a vita lezárására kerül sor. Javasolja, hogy  aki még a szavazás pillanatát  megelőzően 

jelentkezett szólásra, az ügyrendi javaslattól   függetlenül kapjon szót. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:  válaszol a  feltett kérdésekre.  A  javaslat nem kivitelezhető, 

az SZMSZ szabályozza a teendőt.   
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Magyar Judit képviselő:  kéri  bizottsági tag képviselő-társait, hogy a bizottsági üléseken  a 

lehetőségekhez képest jelenjenek meg, mivel több esetben okozott  fennakadást a 

létszámhiány.  

 

Tolonics Gyula képviselő:  a nagyobb eső után a  Bogdányi utcában rendszeres a csatorna 

eldugulása.  Virágh Jánostól ígéretet kaptak megoldásra. Kérdése, megtörtént-e a szükséges 

intézkedés?  

Másik  hozzászólásában a jövő héten megrendezésre kerülő Városmisszióra  invitálja a 

jelenlévőket. A városban már kihelyezésre kerültek a plakátok, mindenkit várnak a 

rendezvénysorozatra.  

 

Hidegkuti Gergely képviselő: kérése, hogy a bizottsági tagok  és a külsős 

munkacsoporttagok részére eseti kérésre a nekik  járó költségtérítés  egy összegben kerüljön 

elszámolásra, mert  a munkacsoport tagok közt akad olyan, aki nem tud havi lebontásban 

számlát hozni a költségeiről. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megvizsgálják ennek lehetőségét.   

 

Radványi G. Levente:  képviselő:   egy már elhangzott véleményhez csatlakozva teszi meg 

észrevételét: az augusztus  20-ai ünnepség városi ünnepség.  Az ünnepségre szóló    meghívót 

a Polgármester mellett  a Szentendrei Új Kulturális Központ ügyvezetője is aláírta.  Nem ért 

egyet az eljárással. Kérdezi, mi indokolta.   

 

Zakar Gergely képviselő:  egyetért Radványi G. Levente képviselővel.  

 

Benkovits György képviselő:  Jegyző Asszony állásfoglalását kéri az ügyben.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:  válaszol az elhangzott kérdésekre, a Kulturális, Oktatási és 

Kisebbségi Bizottság megvizsgálja a kérdést.  

 

Trenka István képviselő:  arra kíván választ kapni, hogy a most  kiosztott, Dragon József   

IPOSZ  elnöke által aláírt  kiadvány mi célt szolgál?  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:  nem kapott a szóban forgó kiadványból, jelen pillanatban 

nem tud hozzászólni.   

 

Hidegkuti Gergely képviselő:  ő maga elolvasta, a Teátrum parkoló megszüntetése szerepel a 

szórólapon,  de ebben a formában félreértésre adhat okot.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: javasolja, hogy a Közlekedési Munkacsoport tartson nyílt 

fórumot az  ügyről, melyre hívják meg azokat a személyeket, akik aláírásukkal  jelezték 

nemtetszésüket.  

Egyúttal meghívja Képviselő Urat a Szentendre i Városfejlesztő Egyesület következő ülésére.  

Néhány  időpontra hívja fel képviselő-társai figyelmét.  

Szeptember 15-én a KINCS Egyesület tart kistérségi szintű ülése. A Városmisszió  

megnyitója szintén ekkor kerül megrendezésre, majd  szeptember 17-én délután 4 órakor  

hétfőn lakossági fórumra kerül sor.  

Szeptember 26-án reggel 9 órától a Honvédség tart nyílt napot a képviselők részére.  

Ugyanaznap délután 16 órakor  ismét lakossági fórumra kerül sor.  Téma az intermodális  

csomópont.   
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Szeptember 27-én az EURO ART rendezvénysorozat veszi kezdetét neves vendégek  

részvételével. Dr. Sólyom László köztársasági elnök védnöksége alatt zajlik a rendezvény, a 

megnyitón részt vesz  dr.  Hiller István miniszter úr. 

Isaszegi Tábornok Úrral való egyeztetés után október 6-án  katonai  nap keretében kerül sor  

az ünnepi felvonulásra  és koszorúzásra.   

A következő testületi ülésre október  9-én kerül sor.  

További hozzászólás nem lévén mindenkinek megköszöni a részvételt és az ülést 21. 10 

órakor bezárja.  

 

 

 

K. m. f.  

 

 

  

dr. Dietz Ferenc dr. Molnár Ildikó 

polgármester jegyző 

 


