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Szám: 3/2008. 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2008. február 12-én (kedden) 09.00 órai kezdettel tartott  üléséről 

 

 

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

György, Dicső Zoltán, dr. Dragon Pál, Fülöp Zsolt, Hajdu Gábor, 

Hidegkuti Gergely, Horváth Győző, Kiss Károly, Magyar Judit, 

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

Trenka István, Tolonics Gyula, Zakar Ágnes 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, Puhl 

Márta irodavezető, Szűcs Imréné irodavezető  

 

Napirendi pontokhoz meghívottak: 

 

Parkolás rendjéről szóló rendelet módosításáról szóló napirendi ponhoz:  

Horváth József vezérigazgató,  

Untenberger Tibor FB elnöke 

 

Az Új Kulturális Központ Nonprofit Kht. 2008. évi munkatervéről valamint üzleti 

tervének elfogadásáról szóló napirendekhez:  

Závodszky Zoltán ügyvezető    

Tegzes Dániel FB tagja 

 

Pest Megyei Önkormányzattal kötendő ingatlancseréről szóló napirendhez: 

dr. Kálnoki Gyöngyössy Márton PM Múzeumok Igazgatóságának igazgatója 

dr. Gasparits Emese  

 

Volán Zrt—vel kötendő megállapodásról szóló napirendi ponthoz: 
Bauer János 

 

Barackos u. 1. ingatlan hasznosításáról szóló napirendi ponthoz: 

Tóth Zsolt körzeti mb 

 

Hévízkút fúrás folytatásáról szóló napirendi ponthoz: 
Dr. Tokody Miklós ügyvéd 
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Pro Szentendre Kft-vel kapcsolatos napirendi pontokhoz:  
Bornemisza Miklós ügyvezető igazgató 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: 9.59 órakor megnyitja Képviselő-testület ülését. Megállapítja, 

hogy a Képviselő-testület határozatképes, jelenlévő képviselők száma 18 fő. Ismerteti, hogy a 

délelőtt folyamán két sürgősségi indítvány kerül megtárgyalásra, melyek címe:  

1. Tájékoztató az egyes vállalkozási formák gyakorlásának területi korlátozásáról szóló 

37/2003. (VI. 18.) Önk. rendelet módosításának kezdeményezéséről; 

2. Előterjesztés a Pannónia telep csapadékvíz elvezetésének megoldására KMOP 2007-

3.3.1/B jelű pályázat előkészítéséről és beadásáról 

 

Hajdu Gábor képviselő: az Együtt Szentendréért Egyesület álláspontját képviselve javasolja, 

hogy a város forgalmi és parkolási rendjéről és a parkolási díjakról, a védett és korlátozottan 

védett övezetekbe történő behajtás rendjéről, valamint a parkoló építés pénzbeli megváltásáról 

szóló 23/2007. (IV. 13.) Önk. rendelet módosításáról szóló előterjesztést vegyék le 

napirendről és azt átdolgozás után – oly módon, hogy a szentendreieknek ingyenes legyen a 

parkolás - ismét terjesszék a Képviselő-testület elé.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: most csak övezethatárokról döntenek, és a két hét múlva 

megtartandó rendkívüli ülésen – átdolgozva – tárgyalják az előterjesztést.  

 

 Hidegkuti Gergely Városüzemeltetési, Környezet- és Műemlékvédelmi Bizottság elnöke: 

nem javasolja az előterjesztés napirendről való levételét, mert a szentendreiek számára egy 

kedvezőbb javaslatot tett a bizottsági ülésen, melyet szeretné ha megtárgyalnának.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kérdezi Hajdu képviselő urat, hogy fenntartja-e ügyrendi 

javaslatát. 

 

Hajdu Gábor képviselő: ha Hidegkuti képviselő úr javaslata kedvező a helyi polgárokra, 

akkor nem ragaszkodik a napirendi pont levételéhez. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: bejelenti, hogy fél ötre megbeszélésre kell mennie 

Budapestre, akkor átadja az ülés vezetését az Alpolgármester úrnak. Szavazásra bocsátja a 

Tájékoztató az egyes vállalkozási formák gyakorlásának területi korlátozásáról szóló 37/2003. 

(VI. 18.) Önk. rendelet módosításának kezdeményezéséről című sürgősségi indítvány 

napirendre vételét.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2924   Száma: 08.02.12/0/0/A/KT 

Ideje: 2008 február 12 10:08  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
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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: szavazásra bocsátja az Előterjesztés a Pannónia telep 

csapadékvíz elvezetésének megoldására KMOP 2007-3.3.1/B jelű pályázat előkészítéséről és 

beadásáról című sürgősségi indítvány napirendre vételét.  

 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2925   Száma: 08.02.12/0/0/A/KT 

Ideje: 2008 február 12 10:09  

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: szavazásra bocsátja a napirendi pontok egészének 

elfogadását.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2926   Száma: 08.02.12/0/0/A/KT 

Ideje: 2008 február 12 10:09  

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 - 

 

 

 

N A P I R E N D  

 
 

 Tájékoztató a két ülés közötti eseményekről 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

 Tájékoztató a Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok 

Többcélú Kistérségi Társulás két ülése között eltelt 

legfontosabb eseményekről és döntésekről 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

 Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok 

végrehajtásáról 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

 Beszámoló átruházott hatáskörben tett intézkedésekről 

- névhasználat 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

 

1. Tájékoztató az egyes vállalkozási formák gyakorlásának 

területi korlátozásáról szóló 37/2003. (VI.18.) Önk. sz. 

rendelet módosításának kezdeményezéséről 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

2. Előterjesztés a Pannónia telep csapadékvíz elvezetésének 

megoldására KMOP 2007-3.3.1/B Jelű pályázat 

előkészítéséről és beadásáról 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

3. Előterjesztés a város forgalmi és parkolási rendjéről és a 

parkolási díjakról, a védett és korlátozott övezetekbe történő 

behajtás rendjéről, valamint a parkoló építés pénzbeli 

megváltásáról szóló a 23/2007. (IV. 13.) Önk. rendelet 

módosításáról 

(II. forduló) 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 
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4. Előterjesztés az autóbusszal végzett menetrend szerinti 

helyi személyszállítás tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró 

döntés meghozataláról 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

5. Előterjesztés Pest Megyei Önkormányzattal kötendő 

ingatlancseréről 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

6. Előterjesztés Szentendre részterületeket érintő szabályozási 

terv és Helyi Építési Szabályzat módosítás megrendeléséről 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

7. Előterjesztés a Szentendrei Új Kulturális Központ Nonprofit 

Kht. 2008. évi munkatervéről 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

8. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló 4424 hrsz-

ú, természetben Barackos út 1. sz. alatt található ingatlan 

hasznosításának lehetőségeiről 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

9. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatának a helyi 

adókról és az adózás rendjéről szóló 64/2003. (XII.18.) 

Önk. sz. rendelet módosításáról  

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

10. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló lakások és 

nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint 

elidegenítésükről szóló 23/2006. (VI. 15.) Önk. sz. 

rendeletének módosításáról, I. forduló 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

 

11. Előterjesztés a képviselők, bizottsági elnökök és tagok 

tiszteletdíjáról, valamint a képviselők, a bizottsági tagok, a 

munkacsoport elnökök és tagok költségtérítéséről szóló 

rendelet módosításáról 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

12. Előterjesztés közterület-használat rendjének 

szabályozásáról szóló, többször módosított 13/2005. (IV. 

15.) Önk. sz. rendelet módosításáról  I. forduló 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

13. Előterjesztés a Püspökmajor Lakótelepi Bölcsőde 

intézményvezetői pályázatának elbírálásáról 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

14. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Püspökmajor 

lakótelepi Bölcsőde férőhelyeinek bővítésével kapcsolatos 

döntések meghozataláról 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

15. Előterjesztés a hévízkút fúrás beruházás folytatásáról 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

16. Előterjesztés a Holcim Hungária Otthon Alapítvány 

önkormányzati bérlakás állomány növelése céljából 

benyújtandó pályázathoz 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

17. Előterjesztés a szentendrei kistérségi járóbeteg szakellátás 

fejlesztése című pályázat benyújtására 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 
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18. Előterjesztés a gát életveszély - elhárítási munkálatainak 

felmérésről és megkezdése 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

19. Előterjesztés az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről 

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

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

20. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatának a 

vagyonkoncepcióról szóló tervezetének elfogadásáról (I. 

forduló) 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

21. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-

testületének az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről 

szóló …/2008. (…) Önk. sz. rendeletének megalkotásáról 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

22. Előterjesztés a K+F Kutatás és Fejlesztési Tanácsadó 

Központ Kft. Pro Szentendre és az Önkormányzat közötti 

szerződés megkötéséről 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

23. Előterjesztés a Szentendre Domboldal köz 10. szám alatti 

lakos túlépítkezése vonatkozásában tulajdonosi hozzájárulás 

megadásáról 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

24. Előterjesztés a közoktatási intézmények működési, felvételi 

körzethatárainak módosításáról 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

 

25. Előterjesztés az ÉMI Minőségellenőrző Innovációs Kht-vel 

kötött együttműködési megállapodás hatályosításáról 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

26. Előterjesztés a személyes gondoskodás körébe tartozó 

szociális és gyermekjóléti ellátásokról, valamint a fizetendő 

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

módosításáról szóló …./2008. (…..) Önk. sz. rendelet 

megalkotásáról 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

27. Előterjesztés a Pap Sziget Kft. társasági szerződés 

módosításáról 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

28. Előterjesztés a Városi Sportegyesület alapszabályának 

elfogadásáról 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

29  

Előterjesztés a DMRV Zrt. kezelésében álló, és számukra 

feleslegessé vált ingatlanoknak a Magyar Államtól való 

térítésmentes megszerzéséről 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

30. Előterjesztés szentendrei ingatlanok elővásárlási jogának 

gyakorlásáról illetve lemondásáról 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

31. Előterjesztés a városi kitüntető díjak alapításáról és dr. Dietz Ferenc 
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adományozásának rendjéről szóló …/2008. (...) Önk. sz. 

rendelet megalkotásáról 

 

polgármester 

32. Előterjesztés Perényi Roland méltányossági kérelmének 

elbírálásáról 
 

dr. Dragon Pál 

JIÜB elnöke 

 

33. Előterjesztés Szoboszlai István méltányossági kérelmének 

elbírálásáról 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

34. Előterjesztés a választások során működő szavazatszámláló 

bizottságok tagjainak megválasztásáról 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

35. Előterjesztés a Vis maior keretből megvalósítandó 

útfelújításokra vonatkozó közbeszerzési eljárást lezáró 

döntés meghozataláról 

 

dr. Dragon Pál 

JIÜB elnöke 

36. Előterjesztés Szentendrei Nemzeti Konzervatív Kör helyi 

népszavazásra irányuló kezdeményezéséről 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

37. Sürgősségi indítvány a Képviselő-testület egyes 

szervezetekkel kapcsolatos állásfoglalásáról  

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

38. Tájékoztató a bizottságok 2008. évi munkatervéről 

 

Bizottságok elnökei 

39. Tájékoztató a Cora-csomópontnál lévő híd 

forgalombiztonsági helyzetével kapcsolatban 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

40. Interpelláció 

 

 

41.  Egyebek  

 

 

Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről és döntésekről 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 
 

Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről 

Előadó: dr. Dietz Ferenc DPÖTKT elnöke 

 

 

 

Horváth Győző képviselő: a térfigyelő rendszer kiépítéséről tartott egyeztetésről - melyet a 

bankok képviselőivel folytattak - kér információt. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a tájékoztatást megadja, de felhívja a figyelmet, hogy a 

Szentendre és Vidéke heti számában egy terjedelmes anyag foglalkozik a témával. Elmondja, 

hogy egy prezentációs anyag keretében ismertette a belváros térfigyelő rendszerrel történő 

felszerelését. Néhány jogi probléma van még, amit tisztázni szükséges.  

 

Szegő András képviselő: a vendéglősökkel – közterület foglalási ügyekben – folytatott 

megbeszélésről, a K+F Kft képviselőjével folytatott tárgyalásról kér információt, valamint 

megjegyzi, hogy a térfigyelő rendszer kiépítésével kapcsolatos tájékoztató időpontja  

egybeesett a bizottsági ülések időpontjával, így több képviselő sem tudott ezen részt venni.  
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dr. Dietz Ferenc polgármester: a vendéglősök kérték, hogy a jó időre való tekintettel, elő- és 

utószezonra is állapítsanak meg kitelepülési díjat. A Vagyon csoport vezetője számításokat 

végzett a témával kapcsolatban, melyet a Képviselő-testület elé fog terjeszteni.  

 

Hajdu Gábor képviselő: tájékoztatást kér a vállalkozóval történt egyeztetésről, melynek 

témája az ifjúsági sporttámogatás volt.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Wasilewszki Maciej úrral tárgyalt, aki már korábban is 

támogatta a labdarúgó egyesületet.  

 

dr. Dragon Pál képviselő: a csatornázással kapcsolatos megbeszélésről és dr. Losonczi 

Miklós könyvének bemutatójáról kér információt. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a csatornázással kapcsolatban a Viziközmű Társulással 

folytatott egyeztetést, akiknek tájékoztatást adott arról, hogy kistérségi szinten – új 

pályázatokkal – próbálják meg előkészíteni a lehetőségeket.   

dr. Losonczi Miklós – aki Pest Megye Díszpolgára – 40 kötet könyvét adta át a városnak, 

melyet kiállítottak és megtekinthető a Pest Megyei Könyvtár előadótermében.  

 

Zakar Gergely képviselő: január 29-i vállalkozói megbeszélésről kérdez. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: beruházó cég képviselői érdeklődtek, hogy a városban milyen 

beruházási lehetőség van.  

 

 

Hidegkuti Gergely távozik az ülésteremből. Jelenlévő képviselők száma 17 fő.  

 

 

dr. Dragon Pál képviselő: szabályozási tervről kérdez.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: külön napirendi pontban tárgyalják.  

 

 

 

Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 
 

 

 

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

javaslatról.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2927   Száma: 08.02.12/0/0/A/KT 

Ideje: 2008 február 12 10:26  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 



 10 

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 - 

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 - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Távol - 

 

 

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

 

 

H a t á r o z a t i   j a v a s l a t 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a lejárt határidejű 

önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló jelentést azzal, hogy a 

 

4. a.) 258/2007. (IX. 11.) Kt. sz. határozat 4. pont, 

5. 346/2007. (XI. 20.) Kt. sz. határozat 3. pont, (10/1008. (I. 22.) Kt. sz. határozat) 

6. 356/2007. (XI. 20.) Kt. sz. határozat 1-2-3,4. pont, 

7. 359/2007. (XI. 20), 360/2007. (XI. 20.), 361/2007. (XI. 20.), 362/2007. (XI. 20.), 363/2007. 

(XI. 20.), 364/2007. (XI. 20.), 365/2007. (XI. 20.) Kt. sz. határozatok,  

8. 367/2007. (XI. 20.) Kt. sz. határozat, 

9. 379/2007. (XI. 20.) Kt. sz. határozat 1-9-10. pont, 

10. 389/2007. (XII. 11.) Kt. sz. határozat 1-2. pont, 

11. 390/2007. (XII. 11.) Kt. sz. határozat 1-2-3. pont, 
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12. 396/2007. (XII. 11.) Kt. sz. határozat 1-2. pont, 

13. 402/2007. (XII. 12.) Kt. sz. határozat 1-2. pont, 

14. 409/2007. (XII. 11.) Kt. sz. határozat, 

16. 14-A/2008. (I. 22.), 14-B/2008. (I. 22.) Kt. sz. határozatok, 

17. 21/2008. (I. 22.) Kt. sz. határozat 5. pont, 

18. 40/2008. (I. 22.) Kt. sz. határozat 1-2-3-4. pontjaira adott jelentést elfogadja,  

 

 

és az alábbi határozatok határidejét meghosszabbítja úgy, hogy 

 

 

1. 19/2006. (I. 24.) Kt. sz. határozat 2-3. pontjának  határidejét: 2008. július 31., 

2. 47/2007. (I. 16.) Kt. sz. határozat 1-2-3. pontjának határidejét:  folyamatos, 2008. március 

29., 

3. 194/2007. (VI. 12.) Kt. sz. határozat határidejét: 2008. március 31-ére meghosszabbítja. 

4. b.) 258/2007. (IX. 11.) Kt. sz. határozat 3. pontjának határidejét: 2008. áprilisi képviselő-  

testületi ülés,   

4. c.) 258/2007. (IX. 11.) Kt. sz. határozat  2. pontjának határidejét: 2008. évi költségvetési 

rendelet elfogadása, folyamatos, 2008. júniusi képviselő-testületi ülés,  

15. 12/2008. (I. 22.) Kt. sz. határozat határidejét: 2008. márciusi képviselő-testületi ülés, 

 

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

Polgármestert, hogy a tett intézkedésekről számoljon be. 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

 

 

Beszámoló a Képviselő-testület által a Polgármesterre – névhasználat engedélyezése 

tárgyában – átruházott hatáskörben tett intézkedésekről a 2008. 01. 02. – 2008. 01. 30. 

közötti időszakban 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

Benkovits György képviselő: meglepődve tapasztalja, hogy az Önkéntes Tűzoltó Egyesület 

kéri a „Szentendre” név felvételét. Miután ők egy régi civil szervezet folytatói, javasolja, 

hogy ilyen esetben ne kelljen kérni a névhasználatot.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: jogi szempontból – ha valaki alakít egy új egyesületet – a 

névhasználatot is engedélyeztetni kell.  

 

 

 

Hidegkuti Gergely képviselő visszatér az ülésterembe, jelenlévő képviselők száma 18 fő.  

 

 

Benkovits György képviselő: legközelebb javasolja jelezni az előterjesztésben, hogy előzőleg 

már volt ilyen egyesület, és tevékenységüket méltányolni kell. A város közössége 
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szempontjából fontosak azok a hagyományok, közösségek, amelyek tovább élnek, vagy újra 

születnek.  

 

dr. Molnár Ildikó jegyző: az előterjesztés a döntés jogszerű oldalának az ismertetése. 

Ígéretet tesz, hogy a jövőben megpróbálnak történelmi kitekintést is megtenni.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri a Képviselő úr segítségét, hogy amennyiben ismeretei 

szerint vannak még ilyen egyesületek, azokról készítsen egy listát. Egyéb kérdés, észrevétel 

nem lévén, kéri szavazzanak a határozati javaslatról.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2928   Száma: 08.02.12/0/0/A/KT 

Ideje: 2008 február 12 10:31  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 18 100.00 100.00 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 18 100.00 100.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 0   0.00 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Benkovits György Igen - 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt KVEUB elnök Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

45/2008. (II. 12.) 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 

2008.01.02. – 2008.01.30. közötti időszakban - elfogadja. 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

 

1.  Tájékoztató az egyes vállalkozási formák gyakorlásának területi korlátozásáról 

 szóló 37/2003. (VI. 18.) Önk. rendelete módosításának kezdeményezéséről 

 Előadó:  dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Kérdés, észrevétel nem lévén megállapítja, hogy a 

tájékoztatót a Képviselő-testület tudomásul veszi.  

 

 

 

2.  Előterjesztés a Pannónia telep csapadékvíz elvezetésének megoldására KMOP 

 2007-3.3.1/B jelű pályázat előkészítéséről és beadásáról 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ismerteti az előterjesztést.  

 

Dicső Zoltán képviselő: Pannónia telepnek létfontosságú ez a beruházás, hiszen ezért nem 

tudtak utakat sem építeni.  

 

 

Tolonics Gyula képviselő távozik az ülésteremből, jelenlévő képviselők száma 17 fő.  

 

 

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

határozati javaslatról.  
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Szavazás eredménye 

 

#: 2929   Száma: 08.02.12/2/0/A/KT 

Ideje: 2008 február 12 10:34  

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 - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Zakar Gergely Igen - 

Tolonics Gyula Távol - 

 

 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

46/2008. (II. 12.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

 



 15 

1. dönt arról, hogy indulni kíván KMOP 2007- 3.3.1/B jelű, Vízgazdálkodási 

tevékenységek – Belterületi csapadékvíz-elvezetés és gyűjtés című pályázaton a 

Pannónia telep vízelvezetési gondjainak megoldása érdekében 

 

2. Megbízza a Pro Szentendre Kft.-t a pályázati dokumentáció előkészítésével és a 

bevonni szükséges szekértők felkutatásával. 

 

3. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a tervezéshez szükséges közbeszerzési eljárást 

folytassa le.   

 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

 

3.  Előterjesztés-módosítás a város forgalmi és parkolási rendjéről és a parkolási 

 díjakról, a védett és korlátozott övezetekbe történő behajtás rendjéről, valamint a 

 parkoló építés pénzbeli megváltásáról szóló, 23/2007. (IV. 13.) Önk. sz. rendelet 

 módosításáról (II. forduló) 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 
 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ismerteti az előterjesztést.  

 

Hidegkuti Gergely Városüzemeltetési, Környezet- és Műemlékvédelmi Bizottság elnöke: 

ismerteti, hogy megbeszélést folytattak a VSz Zrt vezérigazgatójával a chip-kártyák 

bevezetésével kapcsolatos esetleges problémákról és kérték, hogy a rendkívüli Képviselő-

testületi ülésre dolgozza ki a rendszerben és a rendeletben jelenleg is benne lévő matricával a 

város lakói – akik az adót megfizették – a kiemelt övezeten kívül – a Duna korzó kivételével – 

a kedvezményes övezetben korlátlanul parkolhassanak. Hivatkozik, hogy a matricás rendszer 

más városokban is működik – mellyel a lakóknak akár korlátlan parkolást is lehet 

engedélyezni például a Paprikabíró utcai parkolóban, Piac-téren és a kínai vendéglő melletti 

PR-parkolóban. Az ilyen jellegű megoldáshoz a papírórás rendszer nem működik, hiszen azt 

óránként igazítani kell. Javasolja, hogy a rendeletben szereplő matricáknak az előkészítését és 

legyárttatását kezdjék meg. A 3 ezer forintos chip-kártya díj a matricás megoldással 1 ezer 

forintos regisztrációs díjra csökkenne. Kérik megvizsgálni, hogy a kedvezményes parkolás 

adható-e már, nem terheli közteher ennek a fajta kedvezménynek az átadását. Ha viszont 

terheli, akkor kérik megvizsgálni a lehetőségét annak, hogy ezt a város szociális juttatásként 

adja a lakóinak.  

 

dr. Molnár Ildikó jegyző: kérdése a Képviselő úrhoz, hogy erről most szeretné, ha döntene a 

Képviselő-testület?  

 

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

február 26-i rendkívüli ülésen.  
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dr. Molnár Ildikó jegyző: addig megvizsgálják a kérdéseket. A matricák legyártásával 

kapcsolatban már előzetesen érdeklődtek, árajánlatokat kértek illetve a továbbiakban is 

kérnek. Miután az I. félévi súlyadó befizetésének határideje március 15-e, véleménye szerint a 

matricák kiadása március 31-e után várható.  

 

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

rendeletnek vannak olyan elemei, amelynek előkészítése megkezdhető – ilyen a matricák 

legyártásához a tervezés megkezdése. Ugyanígy az is, hogy kiderítsék, hogy terheli-e 

közteher. A matricák szükségessége nem azt jelenti, hogy lemondanak a chip-kártyáról.  

 

dr. Molnár Ildikó jegyző: természetesen megkezdik a jogi előkészítő munkát. Érdemes 

viszont a bizottságoknak foglalkozni azzal a kérdéssel, hogy a kártyákon illetve a matricákon 

hogyan szerepeltessék, hogy mely területeken vehető az ingyenesen igénybe – ezt csak a 

Képviselő-testület döntése után lehet elkezdeni. Valamint azt is meg kell fontolni, hogy ki 

kapjon matricát – aki a félévet, aki az egész évet befizette, vagy külön legyen I. és II. félévi 

matrica. Véleménye, hogy 2-3 hét a matricák legyártási határideje, tehát ha 26-án döntés 

születik, akkor március közepére reális esély van a legyártásra. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a rendelet most is tartalmazza a matricára vonatkozó kitételt, 

de ezt pontosítani kell.  

 

Radványi G. Levente képviselő: ügyrendi hozzászólásában megjegyzi, hogy több új nyitott 

kérdés jött elő, melyek további megbeszélést igényelnek. Ma döntsenek arról, hogy a Teátrum 

parkoló bekerül a parkoltatási területbe, a többi kérdés tárgyalását tegyék át a rendkívüli 

ülésre.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: nem ért egyet a vita lezárásával.  

 

 

Tolonics Gyula képviselő visszatér, Horváth Győző távozik az ülésteremből, jelenlévő 

képviselők száma 17 fő.  

 

 

Kiss Károly képviselő: egyetért Radványi képviselő úrral, de javasolja, hogy a behajtási 

rendre vonatkozó részt ma tárgyalják.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:  a vita lezárására volt indítvány, melyet szavazásra bocsát.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2930   Száma: 08.02.12/3/0/A/KT 

Ideje: 2008 február 12 10:51  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 7 41.18 38.88 
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Nem 5 29.41 27.78 

Tartózkodik 5 29.41 27.78 

Szavazott 17 100.00 94.44 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   5.56 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szegő András Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Gergely Igen - 

Dicső Zoltán Nem - 

Fülöp Zsolt KVEUB elnök Nem - 

Hajdu Gábor Nem - 

Kun Csaba alpolgármester Nem - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Nem - 

Benkovits György Tart. - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Tart. - 

Magyar Judit PEB elnök Tart. - 

dr. Pázmány Annamária Tart. - 

Tolonics Gyula Tart. - 

Horváth Győző SzEB elnök Távol - 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megállapítja, hogy folytatják a napirend tárgyalását. Kéri 

azonban, hogy csak a módosító indítványokat mondják el, a többi kérdés megvitatását 

hagyják a bizottságokra.  

 

Zakar Ágnes képviselő: miután a képviselők zöme nem tagja a Városüzemeltetési, 

Környezet- és Műemlékvédelmi Bizottságnak, csak itt tudják elmondani az általuk képviselt 

lakók kérdéseit, véleményét. Négy észrevételét fogalmazza meg:  

- parkolók felfestése az iskolák környékén, 

- a helyi lakosság parkolási lehetőségeiről kérdez – („kék óra” érvényessége),  

- a PMKK-nál vegyék figyelembe a 18 óra utáni parkolást – a kulturális rendezvények 

miatt, 

- P+R parkoló kialakítása a HÉV környékén.  

 

dr. Molnár Ildikó jegyző: a helyi lakosság a „kék órával” parkolhatnak továbbra is, melyből 

néhány még van az Adócsoportnál az új lakosok számára.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:  

- parkolók felfestése folyamatban van,  

- a PR parkoló a Kaiser’s-nél működik, a Kínai vendéglő melletti parkolóról még 

tárgyalni fognak,  

- a parkolási időpontokat pedig tárgyalni fogja a Képviselő-testület. 

 



 18 

Hajdu Gábor képviselő: szeretné, ha ma elvi döntést hoznának a matricás rendszer 

megvalósulására. Felhívja a figyelmet ennek kezelésére – adás-vétel, költözés, elhalálozás. 

Miután csak azok kaphatnak matricát, akik az adójukat pontosan befizetik, mindenképpen 

indokolt, hogy azok a Hivatalban kerüljenek kiosztásra, a VSz Zrt-nél pedig csak egy 

adatbázis kerüljön kialakításra. Javaslata: kék – I. félévi, sárga – II. félévi, fehér – egész éves 

befizetés.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: mi a konkrét módosító indítvány? 

 

Hajdu Gábor képviselő: szeretné, ha ma elvi döntést hoznának a matricás rendszer 

megvalósulására. A rendkívüli ülésen döntés születhetne a szentendreiek matricával történő, 

ingyenes parkolásáról.  

 

 

 

Horváth Győző képviselő visszatér, Hidegkuti Gergely képviselő távozik az ülésteremből, 

jelenlévő képviselők száma 17 fő.  

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: nagyon összetett a kérdés. Felelős döntést csak konkrét 

számítások, adatok alapján lehet hozni. Az elvi döntést is csak megalapozott számítások 

alapján lehet meghozni.  

 

Kun Csaba alpolgármester: a bizottságok többször tárgyalták a rendelet kapcsán a különböző 

adható kedvezményeket. A chip-kártya, ami évi 11 ezer forintot jelentett a Szentendrén 

gépjármű teljesítményadót fizetők számára – ezzel kapcsolatban a könyvvizsgáló 

értelmezésében felmerült, hogy ez plusz adótételeket jelent akár Áfá-ban és esetlegesen a 

személyi jövedelemadó is felmerülhet. Egyetért a matricás rendszer bevezetésével. Javasolja a 

rendelet módosítása a kihirdetés napján lépjen életbe. Módosító indítványa a 2. sz. 

melléklethez, hogy az autóbuszok parkolása 800 Ft/óra helyett 1.000 Ft/óra legyen.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: az 1.000 forintos óradíjat befogadja.  

 

Benkovits György képviselő: nem ért egyet azzal, hogy a rendele bizonyos területekre 

korlátozza a szentendreiek kedvezményét. Lottózó, újságos, bank a Dunakorzón is található. 

Egyetért azzal, hogy a kirándulóktól parkolási díjat szednek, ezzel korlátozva a belváros 

forgalmát is, de nem ért egyet azzal, hogy a helyi lakosokat korlátozzák, mert ez nem hoz 

annyi bevételt, hogy az megérje. Aki Izbégen, Pismányban vagy akár Pannónia-telepen lakik 

nem jön annyit a Duna-partra még a programokra sem. Városirányítási, városszervezési 

szempontból olyan kötelezettsége is van a Képviselő-testületnek, hogy a helyiek érezzék 

magukénak a várost, használják sajátjukként a várost, ezért egyetértve Hajdu Gábor képviselő 

úr javaslatával, hogy a következő testületi ülésen – jobban átgondolva a kedvezményeket – 

tárgyalják ismét azt.  

 

Szegő András képviselő: a kedvezmények kiterjesztését nem támogatja, csak a 

legszükségesebbeket javasolja megadni. Kiemeli viszont a bankok megközelítését - hiszen 

onnan nagyobb pénzösszeget is vihet vagy hozhat az ügyfél – itt célszerűnek tartja a minél 

közelebbi parkolás lehetőségét.  
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Kiss Károly képviselő: az előzőekben jelzett esetleges adózási problémával kapcsolatban 

elmondja, hogy elég nagy baj, hogy a könyvvizsgáló nem jelezte azt előbb. A készítendő 

matricákat úgy kell legyártatni, hogy azok hologramosak – nemezen hamisíthatóak – 

legyenek.  A kedvezményes parkolással kapcsolatos javaslata, hogy a Bükkös pataktól délre a 

helyi lakosok ingyen parkolhassanak.  

 

Trenka István képviselő: fontos, hogy a városban – parkolás terén – rend legyen. A hivatali 

dolgozók által használt parkoló-kártya – mely az udvarban történő parkolást engedélyezi – 

lehetőséget ad egyes védett övezetekben történő parkolásra. Hogy oldható meg, hogy 

parkolhassanak a Rákóczi Ferenc utcában?  

 

dr. Reinhoffer Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető: az említett parkoló-kártyából a 

képviselők is kaptak. Nem javasolja megkettőzni a behajtási engedély kiadását, hanem akinek 

az udvarra szóló behajtási kártyája van, annak a kártyának a gépjárműben történő 

kihelyezésével megállhat a Rákóczi Ferenc utcán is – a lezárt szakaszon.  

 

Trenka István képviselő: mindennemű járművel behajtani tilos – kivéve engedéllyel – tábla 

van kihelyezve. Ha az udvarra szóló engedélyt kiterjesztik, szabálysértést követnek el, hogy a 

tábla hatályát módosítják. Így ez nem megoldás.  

 

dr. Reinhoffer Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető: ha szükséges, felülvizsgálják a 

kártyák kiadását.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ígéretet tesz a felülvizsgálatra.  

 

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

javaslatát, mely szerint a 10 évesnél fiatalabb, érvényes diákigazolvánnyal rendelkező tanuló 

illetve óvodás szüleinek biztosítsanak évi 37 tanítási hétnek megfelelő, 37 óra ingyenes 

parkolási időkeretet.  

dr. Dietz Ferenc polgármester: megvizsgálja a bizottság, és két hét múlva tárgyaljanak róla.  

 

Hidegkuti Gergely képviselő: az igények és az észrevételek összegyűjtögetését ne kezdjék 

újra. Erre ott volt a tavalyi év lakossági fórumokkal, testületi ülésekkel.  

 

dr. Pázmány Annamária képviselő: két hét múlva nem tud jelen lenni, ezért most mondja el, 

hogy nagyon fontos lenne, hogy a Piac téren legyen lehetőség a betegeknek a megállásra.  

 

Kiss Károly képviselő: a forgalmi rend változásakor a Kanonok utcánál olyan tábla lett 

kihelyezve, amit nem ismer a kresz. Ismerteti a problémát.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: elmondja, hogy intézkedés történt már az ügyben.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: bejelenti, hogy a rendkívüli Képviselő-testületi ülésen ő sem tud jelen 

lenni. Nagyon fontos, hogy a lakosságot tájékoztassák, hogy megelőzzék a félreértéseket.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: elmondja, hogy készül tájékoztató, valamint a matricán is 

feltüntetik azokat az utcákat – ha úgy döntenek – hogy hol lehet parkolni. A forgalmi rend 

változásról is több újságban megjelent tájékoztató, lakossági fórum és szórólapot is osztottak.  
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Benkovits György képviselő: az az elégséges tájékoztatás, ha tudnak róla. Egy szokás 

megváltoztatásához sokkal több információra van szükség.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: bediktálja Hajdu Gábor képviselő által tett módosító javaslat 

szövegét -  „Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testülete elvi döntést hoz arról, 

hogy Szentendrén matricás rendszer kerüljön kialakításra. A 2008. február 26-i rendkívüli 

Képviselő-testületi ülésre kerüljön kidolgozásra ennek a feltételrendszere és ennek alapján a 

23/2007. (IV.13.) Önk. sz. rendeletnek a módosítása.„ – melyet szavazásra bocsát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2931   Száma: 08.02.12/3/0/A/KT 

Ideje: 2008 február 12 11:19  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 10 58.82 55.55 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 7 41.18 38.89 

Szavazott 17 100.00 94.44 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   5.56 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

Benkovits György Igen - 

Fülöp Zsolt KVEUB elnök Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök 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 - 

Dicső Zoltán Tart. - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Tart. - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Tart. - 

Kiss Károly Tart. - 

Kun Csaba alpolgármester Tart. - 

Szegő András Tart. - 

Zakar Gergely Tart. - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Távol - 

 

 

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

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
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47/2008. (II. 12.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testülete elvi döntést hoz arról, hogy 

Szentendrén matricás rendszer kerüljön kialakításra. A 2008. február 26-i rendkívüli 

Képviselő-testületi ülésre kerüljön kidolgozásra ennek a feltételrendszere és ennek alapján a 

23/2007. (IV.13.) Önk. sz. rendeletnek a módosítása.  

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  2008. február 26-i rendkívüli ülés 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátja a rendeletet.  

 

 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2932   Száma: 08.02.12/3/0/A/KT 

Ideje: 2008 február 12 11:21  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 16 94.12 88.88 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 1 5.88 5.56 

Szavazott 17 100.00 94.44 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   5.56 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Benkovits György Igen - 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt KVEUB elnök Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 
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Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Zakar Gergely Igen - 

Radványi G. Levente Tart. - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Távol - 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a várakozási díjakról szavazzanak. 

 

 

Hidegkuti Gergely képviselő visszatér az ülésterembe, a képviselők száma 18 fő.  

 

 

Kiss Károly képviselő: ügyrendi javaslata, hogy a várakozási díjakról a rendkívüli ülésen 

döntsenek.  

 

Hidegkuti Gergely képviselő: ügyrendi javaslata – ha engedélyezik a szentendreieknek az 

ingyenes parkolást, akkor ez a díj a turisztikai forgalomra összpontosít – ahol viszont ez nincs 

ott felesleges lecsökkenteni, mert nincs fizető parkoló. Most a Teátrum parkolóról döntsenek.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: befogadja a javaslatot. Most kéri szavazzanak arról, hogy az 

időpontokról nem szavaznak.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2933   Száma: 08.02.12/3/0/A/KT 

Ideje: 2008 február 12 11:23  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 77.78 77.78 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 4 22.22 22.22 

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 - 

Hajdu Gábor Igen - 

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

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Gergely Igen - 

Benkovits György Tart. - 

Magyar Judit PEB elnök Tart. - 

Radványi G. Levente Tart. - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Tart. - 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a hatálybalépés napjáról szavazzanak. A B-változatot 

támogatja, melyet szavazásra bocsát.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2934   Száma: 08.02.12/3/0/A/KT 

Ideje: 2008 február 12 11:24  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 72.22 72.22 

Nem 2 11.11 11.11 

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: 

 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt KVEUB elnök Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Trenka István Igen - 
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Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Benkovits György Nem - 

Magyar Judit PEB elnök Nem - 

Radványi G. Levente Tart. - 

Szegő András Tart. - 

Zakar Gergely Tart. - 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képviselő-testület megalkotja az alábbi rendeletét.  

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

4/2008. (II. 18.) Önk. sz. rendelete 

a város forgalmi és parkolási rendjéről és a parkolási díjakról, a védett és korlátozott 

övezetekbe történő behajtás rendjéről, valamint a parkoló építés pénzbeli megváltásáról 

szóló 23/2007. (IV.13.) Önk. rendeletének módosításáról 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, 

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

alapján, valamint a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény valamint a végrehajtásáról 

szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelet alapján, figyelembe véve Szentendre Város történelmi 

hagyományait, földrajzi adottságait, építészeti jellegzetességeit, a város forgalmi és parkolási 

rendjéről és a parkolási díjakról, a védett és korlátozott övezetekbe történő behajtás rendjéről, 

valamint a parkoló építés pénzbeli megváltásáról szóló 23/2007. (IV.13.) Önk. rendeletet (a 

továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja: 

 

1. § 

 

A Rendelet 2. §-át az alábbiakra módosítja. 

 

A Rendelet területi hatálya kiterjed Szentendre Város közigazgatási területén az 

önkormányzat kezelésében álló utakra, közterületekre, valamint az e rendeletben 

parkoltatás céljából kijelölt önkormányzati tulajdonú ingatlanokra. 

 

 

2. § 

 

(1) A Rendelet 4. § (1) bekezdés c) pontját az alábbiakra módosítja. 

 

c) Kiemelt parkolási zóna : 

Duna korzó (Bükkös patak Rév utca közötti szakasza) 

Péter-Pál utca (Duna korzó Dumtsa Jenő utca közötti szakasza 

Lázár cár tér 

Rév utcában található parkoló 

 

(2) A Rendelet 4. § (2) bekezdését az alábbiakra módosítja. 

 

(2) A Szentendre Város parkolási övezetén belül az autóbuszok az alább megjelölt 

helyeken parkolhatnak: 

a Paprikabíró utcánál található nagyparkoló 
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Rév utcában található parkoló 

 

 

3. § 

 A Rendelet 12. § (1) bekezdését az alábbiakra módosítja: 

 

(1) A védett övezet területére – érvényességi időszak megjelölésével legfeljebb 1 éves 

időtartamra - lakóingatlan megközelítésére történő behajtást, illetve személy- és 

áruszállítást megengedő hozzájárulás (a továbbiakban: engedély) adható ki. 

 

4. § 

A Rendelet 14. §-át az alábbiakra módosítja: 

 

Annak az ingatlantulajdonosnak, akinek ingatlantulajdona, valamint annak a lakosnak, 

akinek lakóhelye vagy tartózkodási helye az I. vagy I/A. védett övezet területén van, és nem 

közterületen lévő saját vagy bérelt parkolóhellyel rendelkezik, kérelemre lakossági behajtási 

engedélyt kell kiadni a saját tulajdonában álló, vagy lízingelt személygépkocsi(k)ra. A 

behajtási engedély csak az I. vagy I/A. övezeten belüli nem közterületi várakozóhely 

megközelítésére és elhagyására jogosít. 

 

5. § 

 

A Rendelet 15. §-át az alábbiakra módosítja: 

 

Annak az ingatlantulajdonosnak, akinek ingatlantulajdona, valamint annak a lakosnak, akinek 

lakóhelye vagy tartózkodási helye az I. védett övezet területén van, és nem közterületen lévő 

saját parkolóhellyel nem rendelkezik, kérelemre lakossági behajtási engedélyt kell kiadni a 

saját tulajdonában álló vagy lízingelt személygépkocsi(k)ra. A behajtási engedély az I. övezet 

közterületein várakozásra nem jogosít. Az I. övezet területére behajtási engedéllyel 

rendelkezők a rendelet 7. § (2) bekezdése szerinti területi lakossági bérletet igényelhetnek a 

parkolók üzemeltetőjétől a 7.§ (4) és (5) bekezdésében foglalt eljárási szabályok szerint. 
 

6. § 

 

A Rendelet 16. § (1) bekezdését az alábbiakra módosítja: 

 

(1) Annak az ingatlantulajdonosnak, akinek ingatlantulajdona, valamint annak a lakosnak, 

akinek lakóhelye vagy tartózkodási helye az I/A. védett övezet területén van, és nem 

közterületen lévő saját parkolóhellyel nem rendelkezik, kérelemre lakossági várakozási 

engedélyt kell kiadni a saját tulajdonában álló vagy lízingelt személygépkocsi(k)ra (de 

lakásonként legfeljebb 2 személygépkocsira). A várakozási engedély az I/A. övezet 

közterületeire történő behajtásra is jogosít. 

 

7. § 

 

A Rendelet 17. § (1) bekezdését az alábbiakra módosítja: 

 

(1) Áruszállítási-szolgáltatási behajtási engedélyt kaphat az áru közterületen történő ki- és 

bepakolása idejére – legfeljebb 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegű járművel – 

az, a védett övezetben rendszeres áruszállítási-szolgáltatási tevékenységet végző 
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a) bejelentett székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező jogi személy, 

jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vagy egyéni vállalkozó 

b) bejelentett székhellyel, telephellyel, fiókteleppel nem rendelkező jogi személy 

jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vagy egyéni vállalkozó 

c) taxi. 

8. § 

 

(1) A Rendelet 20. § b) pontját az alábbiakra módosítja: 

 

b) az I. övezet területén a behajtási engedélyt, vagy az I/A övezet területén a várakozási 

engedélyt, az I. vagy I/A övezet területén lévő ingatlan tulajdonosa, bejelentett 

lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező lakos, bejelentett székhellyel vagy 

telephellyel rendelkező jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet 

vagy egyéni vállalkozó, akinek ingatlana, lakó-/tartózkodási helye, illetve 

székhelye/telephelye a védett övezeten belül van, az OTÉK 1. sz. mellékletének 57. 

pontja szerinti önálló rendeltetési egységenként, aki ingatlanán saját parkoló hellyel 

nem rendelkezik egy darab saját tulajdonú vagy lízingelt személygépkocsira, 

 

(2) A Rendelet 20. § c) pontját az alábbiakra módosítja: 

 

c) a behajtási és várakozási engedélyt a Szentendrén dolgozó családorvos, gyermekorvos, 

családorvos mellett dolgozó ápolónő, védőnő, szociális gondozó, valamint SZEI 

szakorvosa a munkavégzése idejére; 

 

(3) A Rendelet 20. § d) pontját az alábbiakra módosítja: 

 

d)  áruszállítási- szolgáltatási behajtási engedélyt lakossági tüzelőanyag szállítása 

céljából a szállítást végző vállalkozó 

 

(4) A Rendelet 20. § e) pontját az alábbiakra módosítja: 

 

e) az I. övezet területén a behajtási engedélyt, vagy az I/A övezet területén a várakozási 

engedélyt magánszemély egészségügyi, szociális, családi, méltányossági okból, a 

Polgármester egyedi elbírálása alapján. 

 

9. § 

 

A Rendelet 23. §  (4) bekezdés a) pontját az alábbiakra módosítja: 

 

(4) Az engedélyek  

a) kiadásáért (kivéve a 20. § szerinti térítésmentes eseteket), cseréjéért és pótlásáért 

költségtérítést kell fizetni; 

 

10. § 

(1) A Rendelet 1. sz. mellékletének 2. pont f) pontját az alábbira módosítja: 

 

f) Rákóczi Ferenc utca az Arany János utca és a Céh utca között, ahol a KRESZ szerint 

várakozni lehet 

 

(2) A Rendelet 1. sz. mellékletének 3. pontjába egy új g) pontot illeszt be: 
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g) a Rév utcában található parkoló teljes területe 

 

11. § 

 

A Rendelet 2. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete lép. 

 

12. § 

 

A Rendelet 3. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 2. sz. melléklete lép. 

 

13. § 

 

A Rendelet 4. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 3. sz. melléklete lép. 

 

14. § 

 

(1) A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 

(2) A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik. 

Szentendre, 2008. február 12. 

 

      dr. Dietz Ferenc  dr. Molnár Ildikó  

polgármester                          jegyző 

 

Záradék: 

A rendelet 2008. február 18-án kihirdetésre került. 

    

 dr. Molnár Ildikó 

 jegyző 

 

 

 

   1. sz. melléklet 

 

 

I. A város fizető parkolóiban alkalmazható várakozási díjak 

 

       munkanapokon  9.00-tól     20.00-ig    

hétvégén és munkaszüneti napokon   10.00-tól     20.00-ig     

 

A/1 (személygépkocsi kategória) 

 

Kedvezményes parkolási zóna: 150 Ft/óra 

Általános parkolási zóna:  210 Ft/óra 

Kiemelt parkolási zóna:  270 Ft/óra 
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Munkanapokon, a regisztrált és chip kártyával fizető szentendrei lakosoknak, a 

nagyparkoló 10 Ft/óra  

 

A/2 (autóbusz kategória) 

 

Paprikabíró utcai parkolóban: 1.000 Ft/óra 

       Rév utcánál található parkolóban: 1.000 Ft/óra 

 

BÉRLETEK (csak személygépkocsi kategóriára válthatók) 

A bérletek a kiemelt parkolási zónában nem érvényesek. 

Éves bérlet: 60.000 Ft/év 

Féléves bérlet: 45.000 Ft/félév 

Havi bérlet: 10.000 Ft/hó 

 

     III.    Kedvezményes  bérletek 

 7.§  (1) és (2) bek. szerint jogosult, kijelölt helyen érvényes  

 

       Éves bérlet: 10.000 Ft/év 

       Féléves bérlet:   6.000 Ft/félév 

       Havi bérlet:   1.500 Ft/hó 

 

 Feltöltő (chip) kártya 

 

A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvényben meghatározott gépjárműadó 

megfizetési kötelezettségének eleget tett szentendrei lakosok részére: 

 

Kiállítási és pótlási díj gépjárművenként 1.000 Ft 

 

Regisztrációt követő első feltöltés gépjárművenként: 2007. július 1-től arányosított 

összeggel 

Őszi kártya feltöltés gépjárművenként (első alkalommal 2007.szeptember 15-től ) 

5.500 Ft összeggel 

Tavaszi feltöltés gépjárművenként (első alkalommal 2008. március 15-től) 5.500 

Ft összeggel 

A fent szereplő díjak az ÁFÁ-t tartalmazzák. 
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2. sz. melléklet 

A védett és korlátozott övezetek felsorolása és területük határai 

 

ÖVEZET ÖVEZET HATÁRAI ÉS RÉSZLETEZÉSE 
A BEHAJTÁS 

MÓDJA 

VÉDETT ÖVEZETEK 

I. Fő tér, Görög u., Futó u., Dumtsa J. u 

Bercsényi u., Bogdányi u.( Lázár cár tértől – Fő térig), 

Bogdányi u. Lázár cár tértől Rév utcáig, valamint a 

Bogdányi u. ezen szakaszára csatlakozó mellékutcák 

március 15-től október 31-ig terjedő időszakban, 

Várdomb u., Alsó Duna köz,  

Vak Bottyán u., 

 

behajtási engedéllyel, 

közterületen várakozni 

nem lehet 

 

behajtási engedéllyel 

várakozhat az övezeten 

belül: 

- 19.§ c) pontjában 

meghatározott személy 

- Polgármesteri 

Hivatal járműve 

I/A. Alkotmány u., 

Rab Ráby tér, Munkácsy M. u. 

és a Malom u. Bartók B. u. Munkácsy M. u. közötti 

szakasza 

Batthyány u., Kör u., Janicsár u., 

Arany J. u. Piac köz, Vörösmarty u. Tiszteletes u. és Arany 

J. u. közötti szakasza,  

Rákóczi u. Arany J. u. és Városház tér közötti szakasza 

(Polgármesteri Hivatal dolgozója a Városháza udvarán 

történő parkolásra jogosító parkolási kártyával külön 

várakozási engedély kiváltása nélkül jogosult várakozni)  

behajtás engedéllyel, 

közterületen várakozni 

csak várakozási 

engedéllyel 

rendelkezőknek szabad 

BELVÁROSI KORLÁTOZOTT ÖVEZETEK 

I. Fő tér, Görög u., Futó u., Dumtsa J. u 

Bercsényi u., Bogdányi u.( Lázár cár tértől – Fő térig), 

Bogdányi u. Lázár cár tértől Rév utcáig, valamint a 

Bogdányi u. ezen szakaszára csatlakozó mellékutcák 

3,5 tonna súlykorlátozás 

alá eső terület e fölött 

csak eseti 

útvonalengedéllyel lehet 

behajtani 

I/A. 

Alkotmány u., 

Rab Ráby tér, Munkácsy M. u. 

és a Malom u. Bartók B. u. Munkácsy M. u. közötti 

szakasza 

3,5 tonna súlykorlátozás 

alá eső terület e fölött 

csak eseti 

útvonalengedéllyel lehet 

behajtani 



 30 

II. 
Hunyadi u., Bartók B. u., Gőzhajó u., Temető u., 

Dalmát u., Zrínyi u., Angyal u., Alsóhegy u., 

Középhegy u., Felsőhegy u., Rab Ráby tér, 

Iskola u., Munkácsy u., Szőlő köz, 

Martinovics út (Hunyadi – Bartók B. u.,) 

1,5 tonna súlykorlátozás 

alá eső terület, e fölött, 

de legfeljebb 9 tonnáig, 

eseti útvonalengedéllyel 

lehet csak behajtani 

 

 

EGYÉB KORLÁTOZOTT ÖVEZETEK 

III. a közforgalom elől nem elzárt terület, amely területére az 

1/1975. (II.5.) KPM-BM együttes rendeletben (a 

továbbiakban: KRESZ) előírtak szerint meghatározott 

határértéket túllépő tulajdonsággal rendelkező járművel 

csak alkalmanként a közút kezelőjének felmentése esetén, 

díjfizetés ellenében lehet behajtani 

a KRESZ szerint 

kitáblázott 

súlykorlátozás fölött 

csak eseti 

útvonalengedéllyel lehet 

behajtani 

 

 

 

 

 

 

 3. sz. melléklet 
 

A behajtási engedélyek kiadásának térítési díjai 

A behajtás jogcíme Behajtási idő korlátozása Térítési díjak 

Lakossági behajtási vagy várakozási engedély 

- bejelentett lakóhely vagy 

tartózkodási hely esetén 

(második autótól) 

- ingatlantulajdonos (második 

autótól) 

 
6.840,- Ft/6 hó 

12.960,- Ft/év 

Áruszállítási- szolgáltatási behajtási engedély 

- a védett övezet területén 

bejelentett székhellyel, 

telephellyel vagy fiókteleppel 

rendelkező jogi személy, jogi 

személyiséggel nem rendelkező 

szervezet, egyéni vállalkozó  

- taxi 

 

18.000,- Ft/év  

10.000,- Ft/6 hó 

2.000,- Ft/nap 

a védett övezet területén bejelentett 

székhellyel, telephellyel vagy  

fiókteleppel nem rendelkező jogi 

személy jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezet, egyéni 

vállalkozó 

20.30 – 9.30 

5.000,- Ft/nap 

57.000,- Ft/6 hó 

108.000,- Ft/év 

a védett övezet területén bejelentett 9.30  – 20.30 12.500,- Ft/nap 
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székhellyel, telephellyel vagy 

fiókteleppel nem rendelkező jogi 

személy jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezet, egyéni 

vállalkozó 

142.500,- Ft/6 hó 

270.000,- Ft/év 

Ideiglenes behajtási engedély 

súlykorlátozást meghaladó össztömegű járművek behajtása 

Ki- és beszállítás, munkagépek ki- és behajtása 

I. és I/A. övezetben a 3,5 tonna 

súlykorlátozás meghaladása esetén 

II. övezetben 1,5 tonna 

súlykorlátozás felett legfeljebb 9 

tonna össztömegig 

 20.000,-Ft/nap  

a város más területein egyéb 

esetben 
 10.000,- Ft/nap  

Föld- és törmelék elszállítás 

I. és I/A. övezetben a 3,5 tonna 

súlykorlátozás meghaladása esetén 

II. övezetben 1,5 tonna 

súlykorlátozás felett legfeljebb 9 

tonna össztömegig 

  6.000,-Ft/nap  

a város más területein egyéb 

esetben 
 3.000,- Ft/nap  

* A fenti díjak az ÁFÁ-t tartalmazzák 

 

 

 

Hajdu Gábor és Magyar Judit képviselők távoznak az ülésteremből, jelenlévő képviselők 

száma 16 fő.  

 

 

dr. Molnár Ildikó jegyző: ügyrendi javaslata, hogy a Volánnal folytassák, miután 

megérkezett a képviselőjük.  

 

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

 

 

 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2935   Száma: 08.02.12/3/0/A/KT 

Ideje: 2008 február 12 11:25  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
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Igen 16 100.00 88.89 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 16 100.00 88.89 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   11.11 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

Benkovits György Igen - 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt KVEUB elnök Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Zakar Gergely Igen - 

Hajdu Gábor Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

 

 

 

 

4.  Előterjesztés az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás 

 tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozataláról 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

 

A napirendi pont tárgyalásakor az ülésteremben tartózkodik Bauer János a VOLÁNBUSZ 

Zrt.  értékesítési irodájának vezetője.  

 

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

VOLÁNBUSZ Zrt. képviselőjének. Megállapítja, hogy nincs indítvány zárt ülés 

elrendelésére, így nyílt ülésen tárgyalnak. 

 

Bauer János VOLÁNBUSZ Zrt értékesítési irodájának vezetője: köszöni a meghívást és 

köszönti a megjelenteket. Fontosnak tartja elmondani, hogy a helyközi és a helyi 

tömegközlekedés alapvetően veszteséges. Az utasoktól származó bevételek nem nyújtanak 

elegendő fedezetet, sem a MÁV-nál sem a BKV-nál. Ez vonatkozik Szentendrére is. A 

tevékenység állami-, vagy – jelen esetben – önkormányzati támogatást igényel. Éveken 

keresztül a Volánbusz önkormányzati támogatás nélkül látta el a helyi személyszállítási 

feladatát. A tulajdonos – a Volánbusz Zrt – részéről egy komoly elvárás, hogy a 
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közszolgáltatási tevékenységét veszteségmentesen lássa el, mely az önkormányzatok részére 

komoly terhet ró.  A helyközi szállítás finanszírozására a minisztérium már kidolgozott egy 

támogatási rendszert és folyamatosan pontosítja a helyközi közlekedés támogatási rendszerét 

is. A Szentendre által kiírt pályázat alapján az is kiderül, hogy magángazdasági szereplők nem 

igyekeznek ellátni ezt a feladatot. Tudomása van arról, hogy a másik pályázó jóval magasabb 

összeget jelölt meg. Hangsúlyozza, hogy a Volánbusz hosszú távon továbbra is szeretne 

együttműködni a várossal és törekednek a minél jobb közlekedés biztosítására. Ennek 

érdekében most állítanak üzembe új, légkondicionált, alacsonypadlós, csuklós Volvo 

autóbuszokat. Törekednek a BKV-val való minél jobb együttműködésre is. Véleménye, hogy 

3 millió forint + áfa összegre csökkenthető az önkormányzati hozzájárulás. Bízik abban, hogy 

a menetrendek megfelelő módosításával egy hosszú távú személyszállítást tudnak biztosítani.   

 

Horváth Győző képviselő: kérdése, hogy a Püspökmajor lakótelepi körjáratos buszjárat 

visszaállítása is szerepel-e a csomagban.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megadja a szót a Volánbusz képviselőjének.  

 

Hajdu Gábor és Magyar Judit képviselők visszatérnek, Zakar Gergely képviselő távozik az 

ülésteremből. Jelenlévő képviselők száma 17 fő.  

 

Bauer János VOLÁNBUSZ Zrt értékesítési irodájának vezetője: válaszában elmondja, hogy 

a közbeszerzési pályázat tartalmaz az eddigi menetrendet és két kiegészítést, mely a 

Püspökmajor lakótelepre, illetve a Duna korzót érintő utasszállításra vonatkozik.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: elmondja, hogy a tisztában van azzal, hogy a 4,5 MFt-os vállalási 

összeg nem a valóságot tükrözi, de a valós helyzetet – bár az Önkormányzat szándékában állt 

nem tudták lemérni. Javasolja – amiről már az előzetes tárgyalások alkalmával is szó volt – 

hogy ezt az összeget egy beruházásra fordítsa a VOLÁNBUSZ, mégpedig chip-kártyás 

bérletekre, illetve vonalkódos jegykezelésre. Így regisztrálni lehetne, hogy a Szentendrei 

Önkormányzat által adott támogatást ténylegesen hányan veszik igénybe. Kéri, hogy ennek a 

részleteit dolgozzák ki.  

 

Bauer János VOLÁNBUSZ Zrt értékesítési irodájának vezetője: elmondja, hogy a 

VOLÁNBUSZ sokkal hatékonyabb, mint a MÁV, kedvezőbbek a működési mutatói. A chip-

kártyás rendszerrel már foglalkoznak, keresik a lehetőségeket a megoldásra. Ha a rendszer 

kialakíthatóvá válik, akkor egy szentendrei kezdeményezéssel szemben nyitottak lesznek.  

 

Zakar Ágnes Kulturális, Oktatási és Kisebbségi Bizottság elnöke: kérdése a VOLÁNBUSZ 

képviselőjéhez, hogy mikor lát esélyt arra, hogy egy iskolajárattal bekapcsolják például 

Pismányt és Izbéget – nem plusz költséggel. 

 

Bauer János VOLÁNBUSZ Zrt értékesítési irodájának vezetője: az igényt kell konkretizálni 

és megvizsgálják ennek lehetőségét.  

 

Hajdu Gábor képviselő: diákok problémáját tolmácsolja, akik járatkimaradások, vagy 

menetrendváltozás miatt késnek, illetve kénytelenek egy órával előbb elindulni az iskolába. 

Tudnak-e alkalmazkodni a menetrend kialakításánál a gyerekek érdekeihez? 

 

Bauer János VOLÁNBUSZ Zrt értékesítési irodájának vezetője: konkretizálni kell a 

problémát és megvizsgálják.  
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Hidegkuti Gergely képviselő: a helyi közlekedés – fontosságát tekintve – nem lehet 

pénzkérdés. Megjegyzi, hogy a VOLÁNBUSZ járműpark-fejlesztése nem a helyi járatokra 

vonatkozik, hanem a helyköziekre. Sajnálatosnak tartja azt is, hogy a helyközi járat után 

érkezik a megállóba a helyi járatú busz, de az utasok már felszálltak az előbb érkezett 

helyközi járatra, így annak a bevételét növelik. Gazdasági szempontok alapján fejti ki 

véleményét a fennálló helyzetről.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kérdése a VOLÁNBUSZ képviselőjéhez, hogy a megjelölt 

árat lehet-e csökkenteni, vagy ez a végső ár?  

 

Bauer János VOLÁNBUSZ Zrt értékesítési irodájának vezetője: végiggondolták a 

számításokat és ez a végső ár.  

 

Horváth Győző képviselő: megismétli kérdését, hogy a kivett püspökmajori járatok ezzel a 

feltételrendszerrel visszaállíthatók-e?  

 

Bauer János VOLÁNBUSZ Zrt értékesítési irodájának vezetője: a közbeszerzési kiírásban 

szereplőeknek megfelelően adták meg ajánlatukat. Ha új igények merülnek fel, meg kell 

vizsgálni, hogy azokat hogy lehet megoldani. Nyitottak minden módosításra.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kérdése, hogy az eredeti dokumentációban ez a kérdés 

szerepelt-e? 

 

dr. Molnár Ildikó jegyző: elmondja, hogy az eredeti dokumentáció tartalmazza a lakótelepet 

érintő kérdéseket.  

 

Hidegkuti Gergely képviselő: kérdezi a Jegyzőtől, hogy mennyire sürgős a szerződés 

aláírása? Több olyan kérdés van még, ami tisztázásra vár.  

  

dr. Molnár Ildikó jegyző: mivel március 2-án lejár a jelenleg érvényben lévő szerződés, ma 

kell dönteni a testületnek.  

 

Fülöp Zsolt Pénzügyi, Költségvetési, Vagyongazdálkodási és EU Bizottság elnöke: a 3 millió 

forint + áfa  - véleménye szerint – elfogadható ár. Javasolja ezzel a kondícióval megkötni a 

szerződést.  

  

dr. Dietz Ferenc polgármester: ügyrendi javaslata, hogy zárt ülésen folytassák a tárgyalást. 

Kéri szavazzanak erről.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2936   Száma: 08.02.12/4/0/A/KT 

Ideje: 2008 február 12 12:03  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
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Igen 16 94.12 88.88 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 1 5.88 5.56 

Szavazott 17 100.00 94.44 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   5.56 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

Benkovits György Igen - 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt KVEUB elnök Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Szegő András Tart. - 

Zakar Gergely Távol - 

 

12.03 órától zárt ülésen folytatódik a tanácskozás, melyről külön jegyzőkönyv 

készült.  

 

 

 

12.43 órától nyílt ülésen folytatódik a tanácskozás. Távol van dr. Dragon Pál 

képviselő. Jelenlévő képviselők száma 17 fő.   
 

 

5.  Előterjesztés Pest Megyei Önkormányzattal kötendő ingatlancseréről 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

A napirendi pont tárgyalásakor az ülésteremben tartózkodik dr. Kálnoky-Gyöngyössy 

Márton a Pest Megyei Múzeumok Igazgatóságának igazgatója és dr. Gasparics Emese 

irodavezető Pest Megye Önkormányzatának képviseletében. 
 

dr. Dietz Ferenc polgármester: köszönti a vendégeket. Ismerteti az előterjesztést.  

 

dr. Kálnoky-Gyöngyössy Márton igazgató: a saját térképe szerint a parkoló a 1075/6 hrsz-

on található.  
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dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri a vagyongazdálkodási csoportvezetőt, hogy ezt 

pontosítsa. 

 

dr. Kálnoky-Gyöngyössy Márton igazgató: az esetleges koncessziós beruházással 

kapcsolatban felhívja a figyelmet, hogy célszerű lenne az ásatásokat egységesen kezelni. 

Levélben jelezték, hogy vannak statikai problémák, valamint gázvezeték is van a területen. 

Jogszabályra hivatkozik, mely szerint a beruházó a beruházás összértékének 9 ezrelékét 

köteles régészeti ásatásként betervezni – ez azért is fontos, mert eddig ezen a területen 

régészeti kutatások nem folytak. Elképzelése, hogy a helytörténeti kiállítást célszerű lenne a 

Fő téren elhelyezni, egy állandó kiállítás keretében. Utalást tesz az épület földszintjén lévő 

egyéb funkciókra, melyet nem kívánnak megváltoztatni.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: az önkormányzati ingatlan lebontását mindenképpen tudja az 

önkormányzat vállalni, ugyanez a helyzet a gázvezeték kérdésében is. A feltárás a két 

értékelés különbözetéből kialakuló összegből történne.  

 

 Zakar Ágnes Kulturális, Oktatási és Kisebbségi Bizottság elnöke: anyag hiányában a 

bizottság nem tudta az előterjesztést tárgyalni. Maximálisan támogatja a kezdeményezést, 

hogy a Kossuth L. u. 5. számú ingatlannal a Ferenczy Múzeumot helyben tudnák tartani.  

 

Magyar Judit Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnöke: nem tudja azt elfogadni, hogy 100 millió 

forintos értékegyeztetési hiány van az Önkormányzat kárára. Azonos értékcserét támogat 

azzal, hogy szeretné, ha az Igazgatóság Szentendrén maradna.  

 

Benkovits György képviselő: sajnálja, hogy az előterjesztést írásos anyag hiányában nem 

tudták bizottsági ülésen megtárgyalni. Fontosnak tartja, hogy az Igazgatóság a városban 

maradjon, hiszen egy esetleges költözésnek elég fontos üzenete van. A csereszerződés 

praktikus, kézenfekvő megoldásokat kínál, csak nem gondolja végig a város Egyéb kérdés, 

észrevétel nem lévén, kéri szavazzanak a határozati javaslatról.  ingatlanai és a belváros 

hasznosításának tekintetében. Ennek érdekében ismerni kell, hogy a város milyen ingatlant 

milyen célra kíván hasznosítani. A cserével kapcsolatos fenntartásait ismerteti. Elmondja, 

hogy talán meg kellene nézni más megoldást is, nem biztos, hogy jó ötlet ilyen hirtelen 

dönteni a kérdésben.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: hiányolja, a konkrétumot a Képviselő úr hozzászólásából. 

Miután a pályázaton a város nem nyert erre a célra pénzeszközöket és felesleges forrása sem a 

megyének, sem a városnak nincs arra, hogy a másik fél részét kiváltsa, ezért próbálják meg ily 

módon kezelni a helyzetet. A Pest Megyei Múzeumok Igazgatóságát és a Ferenczy Múzeumot 

is el kell helyezni. Végignézték az ingatlanokat, de az előterjesztett ingatlannál jobbat nem 

találtak, mely erre a célra megfelelne, új beruházásra pedig végképp nincs pénz. A Dumtsa 

Programban is szereplő cél – miszerint a Dumtsa Jenő utcát a Hév végállomásig folytatják, 

akkor ennek a sétálóutcának a fényét is emeli, hogy a múzeum és az igazgatóság is itt 

található. Ha viszont a városnak a megyével közösen van olyan nagyságú területe ami a fenti 

célokra megfelelő méretű, akkor arra ki lehet írni építési koncessziót.  

 

Kun Csaba alpolgármester: a Fő téri épülettel kapcsolatban szeretné, ha a városnak 

beleszólása lenne helytörténészek bevonásával az ott kialakítandó helytörténeti kiállítás 

anyagának az összeállításában. A Castrummal kapcsolatban a régészeti feltárással és a 

birtokba adással kapcsolatos észrevételeit ismerteti.  
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dr. Kálnoky-Gyöngyössy Márton igazgató: reagál az észrevételekre. Most a legfontosabb, 

hogy a tulajdonviszonyokat rendezni tudják.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: véleménye, hogy a város tudna segíteni a terület birtokbavételében.  

 

Trenka István képviselő: a kultúra érdekében felül kell emelkedni a pénzügyi helyzeten. 

Nem szabad megengedni, hogy a Ferenczy gyűjtemény kikerüljön a városból. Benkovits 

képviselőtársa védelmében elmondja, hogy valóban majd egy éve húzódik a Castrum ügye, de 

eddig ilyen anyag nem került a Képviselő-testület tagjai elé. Szeretné, ha a gyűjtemény a 

városban maradna. Bízik abban, hogy megtalálják a mindkét fél számára megfelelő 

megoldást.  

 

Radványi G. Levente képviselő: kérdés, hogy mekkora összeget ér meg a városnak a 

Ferenczy gyűjtemény és az Igazgatóság városban maradása. Véleménye, hogy a megállapodás 

nem arányos.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: reagál az észrevételekre.  

 

Kun Csaba alpolgármester: javasolja deklarálni a szerződésben, hogy Szentendre Város 

Önkormányzatát régészeti feltárással kapcsolatban semmiféle kötelezettség nem terheli – 

mely a 3. pont (2) bekezdésében is benne van, ahonnan viszont ki kell venni.  

 

dr. Gasparics Emese Pest Megye Önkormányzatának igazgatási iroda vezetője: köszönti a 

Képviselő-testület tagjait és megköszöni a meghívást. A megyei álláspont védelme és a 

kölcsönös együttműködés előnyeinek kihangsúlyozása érdekében ismerteti a megyei vezetés 

szándékát - mely szerint Szentendre területén, a város hírnevét kihasználva – itt tartsa a 

Ferenczy Múzeumot, de ez nem mehet a megyei költségvetés egyéb területeinek rovására.  

Nem vállalhatják, hogy a teljes feltárást a Megye végeztesse el. Javasolja, hogy a 

megállapodás szövegébe úgy kerüljön be, hogy „Szentendre Várost további költség a 

feltárásokban nem terheli”. Koncessziós beruházás kiírása esetén közös a felelősség.  

 

dr. Kálnoky-Gyöngyössy Márton igazgató: a feltárás költsége nem a tulajdonost, hanem a 

beruházót terheli.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: kérdése, hogy a régészeti feltárás területén vannak monopóliumok?  

 

dr. Kálnoky-Gyöngyössy Márton igazgató: nincsenek. Ismerteti az ide vonatkozó 

jogszabályokat.  

 

Radványi G. Levente képviselő: a Képviselő-testület felelőssége gazdálkodni a pénzeivel, 

lehetőségeivel és lehetőleg értékarányos üzleteket létrehozni. A mostani megállapodást nem 

tartja értékarányosnak – ez a Megyének egy jó befektetés.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: „ha közös koncesszió kerül kiírásra, akkor a beruházó viseli 

ezen költségeket” szöveget javasol. Ha a közös koncessziót nem sikerül létrehozni, akkor 

lenne csak a kötelezettség a Megyén.  

 

dr. Kálnoky-Gyöngyössy Márton igazgató: mindenképpen koncessziós beruházásban 

gondolkodjanak, erről tesz bizonyságot az Elnök úr januári levele is.   

 



 38 

dr. Dietz Ferenc polgármester: arra szeretne biztosítékot, hogy valóban közös koncesszió 

legyen.  

 

dr. Kálnoky-Gyöngyössy Márton igazgató: ezzel az a probléma, ha nincs koncessziós 

szerződés és nincs koncessziós beruházás, akkor nem lehet beruházást megelőző feltárásról 

beszélni – akkor már csak terv-ásatás lehet, mely sokkal nehezebb átfutással valósítható meg. 

Jogszabályokra hivatkozik.  

 

 

Trenka István távozik az ülésteremből, jelenlévő képviselők száma 16 fő.  

 

 

Radványi G. Levente képviselő: kérdése, hogy a területre a városnak van-e beruházási 

elképzelése, érdemben tudunk-e lépni?  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Magyar Bálint úrral tárgyalt, egyetértettek abban, hogy a 

területen régészeti témapark, vendéglők, szálloda, parkolóház kerüljön kialakításra. Fontos, 

hogy a területet a holtpontról kimozdítsák. Színvonalas dolgot csak egyben, közös 

koncesszióval lehet megoldani.  

Javasolja, hogy most függesszék fel a napirendi pont tárgyalását. Az elhangzottak alapján a 

Vagyoncsoport vezetője az Igazgató úrral egyeztessen, majd térjenek vissza a témára. 

Szavazásra bocsátja a javaslatot.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2938   Száma: 08.02.12/5/0/A/KT 

Ideje: 2008 február 12 13:51  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 81.25 72.22 

Nem 3 18.75 16.67 

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 - 

Fülöp Zsolt KVEUB elnök Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 
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dr. Pázmány Annamária Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Zakar Gergely Igen - 

Benkovits György Nem - 

Magyar Judit PEB elnök Nem - 

Radványi G. Levente Nem - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Távol - 

Trenka István Távol - 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megállapítja, hogy a Képviselő-testület elfogadta a javaslatot 

és rátérhetnek a következő napirendi pont megtárgyalására.  

 

 

 

Trenka István képviselő visszatér, Radványi G. Levente képviselő távozik az ülésteremből. 

Jelenlévő képviselők száma 16 fő.  

 

 

 

6.  Előterjesztés Szentendre részterületeket érintő szabályozási terv és Helyi Építési 

 Szabályzat módosítás megrendeléséről  

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 
 

 

 

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

szavazzanak a határozati javaslatról.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2939   Száma: 08.02.12/6/0/A/KT 

Ideje: 2008 február 12 13:55  

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: 
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Benkovits György Igen - 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Fülöp Zsolt KVEUB elnök Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Zakar Gergely Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

 

 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

49/2008. (II. 12.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

1. dönt az alábbi területek településrendezési tervei módosításának indításáról  

a)   Rév u. – Bogdányi u. – Ady Endre út – Dunakorzó által határolt terület 

b)   Bükkösparti K-SP2 övezeti besorolású terület  

c)   OMV benzinkúttal szembeni terület (11. számú főút  - Dera patak –Duna- 

belterületi határ által határolt terület) 

d) Kőzúzó utcai sportcentrum területe (Vasúti villasor – Kőzúzó utca – Kőzúzó köz - 

Kőfaragó köz által határolt terület) 

e)    Kálvária úti nem szabályozott terület 

2. a területegységek településrendezési tervének módosítása érdekében közbeszerzési 

eljárásokat indít 

3. az 1. és 2. pontban meghatározott beszerzéseket a 2008. évi Közbeszerzési Tervében 

szerepelteti  

4. felkéri a Közbeszerzési Munkacsoportot, hogy a 264/2006. (X.24) Kt. sz. határozattal 

jóváhagyott Közbeszerzési Szabályzat alapján az eljárásokat folytassa le. 

5. a településrendezési tervmódosítások költsége  

 

1. a   és esetében az önkormányzat 2008. évi költségvetésében kerül biztosításra. 

1. b  esetében Láng László kötelezettségvállaló nyilatkozata alapján 500.000.- forint 

 erejéig biztosított 
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1. c  esetében a PROMT Kft. és az ISO Kft. kötelezettségvállaló nyilatkozata 

 alapján 1.000.000.- forint erejéig biztosított. 

1. d  esetében a Qualiteam Consult Kft. kötelezettség vállaló nyilatkozata alapján 

 biztosított. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

7.  Tájékoztató a Szentendrei Új Kulturális Központ Nonprofit Kht. 2008. évi 

 költségvetéséről 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 Előterjesztés az Új Kulturális Központ Nonprofit Kht. 2008. évi munkatervéről 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

 

A napirendi pont tárgyalásakor az ülésteremben tartózkodik Závodszky Zoltán a Kht. mb. 

ügyvezetője.  

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ismerteti az előterjesztést. Megadja a szót az ügyvezetőnek.  

 

Závodszky Zoltán mb. ügyvezető: ismerteti az elkészített anyagot. Kiegészítésként elmondja, 

hogy szeretnének még szponzorpénzeket bevonni a költségvetésbe, illetve egyéb támogatási 

forrásokat. Ezzel kapcsolatban már folytatott tárgyalásokat, de felelősséggel nem tudja 

vállalni, hogy ezek a pénzek meg is érkeznek. Szabadtéri Színházak Szövetségétől csak akkor 

kapnak támogatást, ha két új darabot mutatnak be, melyből egyet szeptembertől egy 

kőszínház fog tovább játszani. Ha a kért összeget nem kapja meg, nem biztos, hogy meg tudja 

ezt a feladatot oldani – akkor viszont a Szövetségtől sem tud támogatást kapni. A támogatási 

összeg csökkentése esetleges elbocsátásokat is maga után vonhat.  

 

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

elhangzottak ismeretében tudomásul kell venni, hogy ha a csökkentett összeg ezekkel a 

következményekkel jár, akkor az intézmény meg kell hogy kapja a kért összeget. Ki kell 

fizetni továbbá az előző vezetés alatt felhalmozott számlákat és tartozásokat is.  

 

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

összegét kiegészíteni a kintlévőségekkel, melynek pontos összege nem ismeretes. Kéri az 

ügyvezetőtől, hogy a számára januárban átadott programtervet is vegye figyelembe. Ismerteti 

a bizottság határozatát.: 

- a Díszterem használata a kht. által rendezett kulturális programok esetén ingyenes legyen, 

- a művészeti csoportok, szakkörök, tanfolyamok vezetőinek tiszteletdíja szinkronban legyen 

egymással, 

- javasolja a bizottság, hogy a szentendrei hagyományápolás jobban jelenjen meg és a Főtéri 

táncházakat a saját néptánc-együttessel  oldja meg, esetleg a Skanzen bevonásával, 

- a kulturális bizottság program tervezeteire tett javaslatát az egész éves tervnél vegyék 

figyelembe, 

- javasolja különválasztani a kht költségvetését, és a felhalmozott tartozásait. 
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Benkovits György képviselő: nem szabad kockáztatni, hogy a város kiessen a színházi 

programokból, hogy a Teátrum bevégezze sorsát. Más olyan programot szervezését javasolja, 

amelyek hasznából finanszírozni tudnák a Teátrumot. Fel kell vázolni egy 5-10 évre szóló 

programjavaslatot, hogy lássák, milyen irányba induljanak el.  

 

Magyar Judit Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnöke: ha az előző vezetés hiányát felvállalják, 

akkor az itt keletkező különbséget építsék be a költségvetésbe és az intézmény kapja azt meg.  

 

Zakar Ágnes képviselő: javasolja, hogy a Kht ne fizessen bérleti díjat a Díszterem bérléséért.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: elmondja, hogy a Kht soha nem fizetett bérleti díjat.   

 

 

Dicső Zoltán képviselő távozik az ülésteremből, jelenlévő képviselők száma 15 fő.  

 

 

Zakar Gergely képviselő: bízik benne, hogy ebben a formában működni fog a Kht.  

 

Puhl Márta irodavezető: kérdést tesz fel az adatokkal kapcsolatban.  

 

Závodszky Zoltán mb. ügyvezető: a kérdésre a választ megadja.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: egyéb kérdés, észrevétel nem lévén, a Képviselő-testület 

tudomásul veszi a tájékoztatót.  

Ügyrendi szavazást kér, hogy a következő napirendi pont a Barackos út 1. sz. alatt található 

ingatlan hasznosításának lehetőségeiről szóló tájékoztató legyen, a következő pedig az adózás 

rendjéről szóló rendelet módosítása. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2940   Száma: 08.02.12/7/0/A/KT 

Ideje: 2008 február 12 14:20  

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 - 
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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 - 

Zakar Gergely Igen - 

Dicső Zoltán Távol - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képviselő-testület egyetért az ügyrendi javaslattal.  

 

 

Benkovits György és Zakar Gergely képviselők távoznak az ülésteremből, jelenlévő 

képviselők száma 13 fő. 

 

 

 

8.  Tájékoztató az önkormányzat tulajdonában álló 2242 hrsz-ú, természetben 

 Barackos út 1. sz. alatt található ingatlan hasznosításának lehetőségeiről 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 
 

 

A napirendi pont tárgyalása idején az ülésteremben tartózkodik Tóth Zsolt rendőr-zászlós, a 

terület körzeti megbízottja.  

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ismerteti az előterjesztést.  

 

Benkovits György képviselő: szerinte nem alkalmas az ingatlan lakás kialakítására.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a 19/2005. (I.18.) Kt. sz. határozatával döntött a Képviselő-

testület. 

 

Tóth Zsolt rendőr-zászlós: elmondja, hogy többszöri módosítások után az önkormányzat 

elkészítette a tervet, mely a jogszabályoknak megfelel. Ennek alapján alkalmas lesz az épület 

az iroda és a lakás kialakítására.  

 

Szegő András képviselő: kérdése, hogy a 8 millió forintnak milyen fedezete van a 

költségvetésben?  

 

Puhl Márta irodavezető: a költségvetési tervben szerepel a tétel.  
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dr. Dietz Ferenc polgármester: egyéb kérdés, észrevétel nem lévén, kéri szavazzanak a 

határozati javaslatról.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2941   Száma: 08.02.12/8/0/A/KT 

Ideje: 2008 február 12 14:26  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 12 92.31 66.66 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 1 7.69 5.56 

Szavazott 13 100.00 72.22 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 5   27.78 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Fülöp Zsolt KVEUB elnök Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Kiss Károly Tart. - 

Benkovits György Távol - 

Dicső Zoltán Távol - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

Zakar Gergely Távol - 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

50/2008. (II. 12.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  

 

1. a Szentendre Város Önkormányzat 1/1 arányú tulajdonában álló Szentendre, 

Barackos út 1. szám alatti 4424 hrsz-ú 396 m2 területű ingatlanon található 
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pismányi körzeti megbízotti iroda (faház) felújítását a rendelkezésre álló 

tervdokumentáció alapján az iroda mellett a mindenkori körzeti megbízott 

lakhatását biztosító szolgálati lakás kialakításával kívánja megvalósítani. 

2. Felkéri a Polgármestert, hogy a megvalósításra szolgáló nettó 8.000.000 Ft-ot az 

önkormányzat 2008. évi költségvetésébe tervezze be. 

3. Felkéri a Polgármestert, hogy az építési beruházást a 2008. évi közbeszerzési 

tervébe építse be. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 1-2. pont: azonnal 

       3. pont: a közbeszerzési terv készítésekor (2008. áprilisi Képviselő-testületi ülés) 

 

 

 

 

9.  Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatának a helyi adókról és az adózás 

 rendjéről szóló 64/2003. (XII.18.) Önk. sz. rendelet módosításáról 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ismerteti az előterjesztést. Kéri a jegyző állásfoglalását a 

Pénzügyi, Költségvetési, Vagyongazdálkodási és EU Bizottság javaslatával – „a társulások 

csak az Önkormányzat által elfogadott játszótér-rehabilitációs programban szereplő helyeken 

jöhetnek létre”, illetve a Jogi, Igazgatási és Ügyrendi Bizottság javaslatával – „valamennyi 

adófajtánál az önerőből megvalósuló beruházásoknál legalább 100.000 Ft/fő  legyen a 

beruházási érték” – kapcsolatban.  

 

dr. Molnár Ildikó jegyző: nincs jogszabályi korlátja, hogy az összeget 200 eFt-ról 100 eFt-ra 

módosítsák.  

 

Hidegkuti Gergely képviselő: a lakótelepi- illetve a családi házas ingatlanok által befizetett 

adókról mondja el véleményét, illetve példákkal illusztrálja. A 9. § (1) bekezdését javasolja 

kiegészíteni – „…vagy legalább 200 tagból álló társulás által végzett” – szöveggel, valamint 

minimum 5 millió forintos érték legyen – így a lakótelepi lakosokat is be tudják vonni az út- 

illetve a járdatársulások folyamatába.  

 

Puhl Márta irodavezető: nem tartja célszerűnek meghatározni a beruházás mértékét.  

 

Hidegkuti Gergely képviselő: társasházi társulás járdaépítését vezeti le példaként.  

 

Puhl Márta irodavezető: véleménye, hogy a feltétel – 200 fő - nem tud teljesülni.  

 

Hidegkuti Gergely képviselő: vitába száll az irodavezetővel.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: összefoglalja az eddigieket, miszerint marad a 200 eFt/fő, 

vagy legalább 100 tag – így befogadja a javaslatot. Beépítésre kerül továbbá, hogy a játszótér-

koncepcióba szereplő játszóterekről lehet szó.  
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Fülöp Zsolt képviselő: kérdése, hogy mi van akkor, ha szakaszokban tudják megoldani egy 

játszótér megépítését?  

 

dr. Molnár Ildikó jegyző: az elkészült játszótér tekintetében alkot kedvezményt a Képviselő-

testület. Nem ismeri a terveket, hogy azok mennyiben ütemezhetőek.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: elfogadja a választ.  

 

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

rendelet módosításáról.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2942   Száma: 08.02.12/9/0/A/KT 

Ideje: 2008 február 12 14:41  

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: 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Fülöp Zsolt KVEUB elnök Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

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 - 

Dicső Zoltán Távol - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

Zakar Gergely Távol - 
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Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

5/2008. (II. 18.) Önk. számú rendelete 

 

Szentendre Város Önkormányzatának a helyi adókról és az adózás rendjéről szóló 

64/2003. (XII.18.) Önk. sz. rendeletének módosításáról 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, 

többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésben, valamint a helyi adókról 

szóló, többször módosított 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján a Szentendre Város Önkormányzatának a helyi adókról és az adózás rendjéről szóló 

64/2003. (XII.18.) Önk. sz. rendeletének (a továbbiakban R.) módosításáról az alábbi 

rendeletet alkotja: 

       

1. § 

A R. 9.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

(1) Ha magánszemély a város közigazgatási területén belül gáz-, út- vagy 

szennyvízcsatorna, valamint játszótér építési, illetve felújítási társulásban beruházást hajt 

végre, vagy ilyen beruházás céljára befizetést teljesít, akkor a beruházás igazolt 

ellenértékével a beruházás befejezésének évében, illetőleg a befizetés támogatással 

csökkentett összegével a befizetés évében csökkenthető a szentendrei önkormányzat által 

megállapított lakás után fizetendő építményadónak az adott évben esedékessé váló 

összege, kivéve a belterületbe vonással összefüggő közműberuházások. Útberuházásnak 

kell tekinteni a társulásban végzett legalább 100.000 Ft/fő beruházási értéket elérő, 

valamint a teljesen önerőből megvalósuló legalább 200.000 Ft/fő beruházási értéket elérő 

vagy legalább 100 tagból álló társulás által végzett útjavítást, kátyúzást, járdaépítést, - a 

játszótér koncepcióban szereplő – játszótér létesítést. Csak akkor tekinthető teljesítettnek 

a vállalás, amennyiben írásbeli megállapodásban foglaltaknak megfelelően az írásbeli 

átadás-átvétel megtörtént. 

        2. § 

A  R. 14. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

 Ha magánszemély a város közigazgatási területén belül gáz-, út- vagy szennyvízcsatorna, 

valamint játszótér építési, illetve felújítási társulásban beruházást hajt végre, vagy ilyen 

beruházás céljára befizetést teljesít, akkor a  beruházás igazolt ellenértékével a 

beruházás befejezésének évében, illetőleg a befizetés támogatással csökkentett 

összegével a befizetés évében csökkenthető a szentendrei önkormányzat által 

megállapított magánszemélyek kommunális adójának az adott évben esedékessé váló 

összege. Útberuházásnak kell tekinteni a társulásban végzett legalább 100.000 Ft/fő 

beruházási értéket elérő, valamint a teljesen önerőből megvalósuló legalább 200.000 

Ft/fő beruházási értéket elérő útjavítást, kátyúzást, járdaépítést. Csak akkor tekinthető 

teljesítettnek a vállalás, amennyiben írásbeli megállapodásban foglaltaknak megfelelően 

az írásbeli átadás-átvétel megtörtént.  

3.§ 

 

A R. 18. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
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 Ha magánszemély a város közigazgatási területén belül gáz-, út- vagy szennyvízcsatorna, 

valamint játszótér építési, illetve felújítási társulásban beruházást hajt végre, vagy ilyen 

beruházás céljára befizetést teljesít, akkor a beruházás igazolt ellenértékével a beruházás 

befejezésének évében, illetőleg a befizetés támogatással csökkentett összegével a 

befizetés évében csökkenthető a szentendrei önkormányzat által megállapított épület 

utáni idegenforgalmi adójának az adott évben esedékessé váló összege, kivéve a 

belterületbe vonással összefüggő közműberuházások. Útberuházásnak kell tekinteni a 

társulásban végzett legalább 100.000 Ft/fő beruházási értéket elérő, valamint a teljesen 

önerőből megvalósuló legalább 200.000 Ft/fő beruházási értéket elérő útjavítást, 

kátyúzást, járdaépítést. Csak akkor tekinthető teljesítettnek a vállalás, amennyiben 

írásbeli megállapodásban foglaltaknak megfelelően az írásbeli átadás-átvétel megtörtént. 

 

 

4. § 

(1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, azzal, hogy rendelkezéseit 2008. március 1.        

napjától kell alkalmazni. 

(3) A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik. 

 

Szentendre, 2008. február 12. 

 

 

 dr. Dietz Ferenc dr. Molnár Ildikó 

 polgármester jegyző 

 

 

 

 

A Képviselő-testület visszatér az 5. napirendi pont tárgyalásához.  
 

 

 

5.  Előterjesztés Pest Megyei Önkormányzattal kötendő ingatlancseréről 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ismerteti az egyeztetés eredményét, mely szerint a Castrum 

területén a régészeti lelőhelyek megelőző feltárását közös koncesszió beruházója költségére a 

PMMI végzi el, mely legfeljebb 4.600 Ft/m² - ez az ár legkésőbb 2010. augusztus 31-ig 

érvényes. Ha mégsem sikerül a közös koncesszió, akkor a mi beruházónk végezteti el, 

legfeljebb ugyanezen az áron.  

 

 

Dicső Zoltán és Zakar Gergely képviselők visszatérnek az ülésterembe, jelenlévő képviselők 

száma 15 fő.  
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dr. Kálnoky-Gyöngyössy Márton igazgató: miután ez az idei ár, véleménye szerint az árak 

emelkedni fognak. Ha az inflációt követő mértékből indulnak ki, akkor elfogadható mértéket 

tudnak kalkulálni. Nem mindegy, hogy az ásatás mikor zajlik és hány év alatt. Csak 

beruházást megelőző ásatásról lehet szó, mert ha nincs, beruházás, akkor tervásatásra kell 

engedélyt kérni, az pedig 10 évre leköti a területet.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: elmondja, hogy a cél a közös koncesszió, de ha a Megye 

mégsem vesz részt ebben, akkor is meg kell építeni a parkolóházat. Erre kell megoldást 

találni.  

 

dr. Kálnoky-Gyöngyössy Márton igazgató: elmondja, hogy a Megyének nem érdeke, hogy 

ne foglalkozzon a területtel, mert az nem maradhat így. Beszámol a KÖH-hel folytatott 

tárgyalásokról.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: bediktálja a befogadott szövegrészt: „a Castrum területén 

található régészeti lelőhely(ek) megelőző feltárását a közös vagy saját  koncesszióban 

megvalósuló beruházás beruházója költségére maximum 4.600 Ft/m² - 2009-re áthúzódó 

feltárás esetén legfeljebb a KSH által kiadott éves fogyasztói árindex mértékével emelt – áron,  

a PMMI 2010. augusztus 31-ig végzi el.” Egyéb kérdés, észrevétel nem lévén, kéri 

szavazzanak a Jogi, Igazgatási és Ügyrendi Bizottság javaslatáról, mely szerint a régészeti 

feltárást a Pest Megyei Önkormányzat végeztesse el, saját költségére.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2943   Száma: 08.02.12/9/0/A/KT 

Ideje: 2008 február 12 14:50  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 2 13.33 11.11 

Nem 1 6.67 5.56 

Tartózkodik 12 80.00 66.66 

Szavazott 15 100.00 83.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   16.67 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

Trenka István Igen - 

Zakar Gergely Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Nem - 

Dicső Zoltán Tart. - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Tart. - 

Fülöp Zsolt KVEUB elnök Tart. - 

Hajdu Gábor Tart. - 

Horváth Győző SzEB elnök Tart. - 

Kiss Károly Tart. - 
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Kun Csaba alpolgármester Tart. - 

Magyar Judit PEB elnök Tart. - 

dr. Pázmány Annamária Tart. - 

Szegő András Tart. - 

Tolonics Gyula Tart. - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Tart. - 

Benkovits György Távol - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

 

 

 

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

fogadja el. Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, a fentiekben elhangzott 

módosításokkal. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2944   Száma: 08.02.12/9/0/A/KT 

Ideje: 2008 február 12 14:51  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 86.66 72.21 

Nem 1 6.67 5.56 

Tartózkodik 1 6.67 5.56 

Szavazott 15 100.00 83.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   16.67 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Fülöp Zsolt KVEUB elnök Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Zakar Gergely Igen - 
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Magyar Judit PEB elnök Nem - 

Trenka István Tart. - 

Benkovits György Távol - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

 

 

 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

51/2008. (II. 12.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  

 

1. Pest Megye Önkormányzata valamint Szentendre Város Önkormányzata között 

kötendő a Pest Megyei Múzeumok Igazgatóságának a Szentendrei, belterület 

1052 hrsz-ú, természetben Kossuth L. u. 5. sz. alatt található ingatlanban 

történő elhelyezésére irányuló ingatlancserét támogatja, a határozat mellékletét 

képező együttműködési megállapodásban foglalt feltételek teljesülése mellett. 

2. Felkéri a Polgármestert, a határozat mellékletét képező együttműködési 

megállapodás aláírására. 

3. Felkéri a Polgármestert, hogy az 1. pontban meghatározott ingatlan 

kiürítéséhez szükséges lépéseket tegye meg.  

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: folyamatos, beszámolásra: 2008. június 30. 

 

 

 

MEGÁLLAPODÁS 

 

amely létrejött egyrészről, 

 

Pest Megye Önkormányzata 

(1052 Budapest, Városház u. 7.) 

Statisztikai számjel: 15395883-7511-321-13 

Adószám: 15395883-2-13 

Képviselő. Szűcs Lajos a közgyűlés elnöke (továbbiakban: Pest Megye) 

 

másrészről, 

 

Szentendre Város Önkormányzata 

(2000 Szentendre, Városház tér 3.), 

Statisztikai számjel: 15395364-7511-321-13 

Adószám: 15395364-2-13 
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Képviselő: dr. Dietz Ferenc polgármester, (továbbiakban: Szentendre) 

 

harmadrészről: 

 

Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága  

(2000 Szentendre, Fő tér 6.) 

Statisztikai számjel: 15440196-9252-322-13 

Adószám: 15440196-2-13 

Képviselő: dr. Kálnoki-Gyöngyössy Márton igazgató (továbbiakban: PMMI) 

 

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

 

 

A Pest Megye fenntartásában álló PMMI által használt szentendrei belterület 1858 hrsz-ú, 

természetben Bogdányi út 1858 hrsz-ú ingatlan tulajdonba adás jogcímén 2006. február 20-a 

óta a Budai Szerb Ortodox Egyházmegye 1/1 arányú tulajdonában áll, melynek átadására Pest 

Megye két ütemben legkésőbb 2011. január 31-ig köteles. Szerződő Felek 2007. őszén 

tárgyalásokat kezdeményeztek a kialakult helyzet megoldására abból a célból, hogy a PMMI-

nek a székhelye és a Ferenczy Múzeum továbbra is Szentendrén maradhasson. A lefolytatott 

tárgyalások eredményeként a PMMI szakmai és művészeti egyetértésével Felek az alábbi 

megállapodást kötik: 

 

 

1. Felek egyezően megállapítják, hogy 

a)  Szentendre 1/1 arányú tulajdonában áll: 

- a szentendrei belterület 1052 hrsz-ú természetben, Kossuth u. 5. sz. alatt található 

1121 m2 nagyságú művelésből kivett, műemlék jellegű védettség alatt álló 

irodaház és udvar.  

b) Pest Megye 1/1 arányú tulajdonában állnak:  

- A szentendrei belterület 1074 hrsz-ú, természetben a Castrum feltárási területén a 

Paprikabíró utcában található 4180 m2 nagyságú művelésből kivett műemléki 

védettség alatt álló védett beépítetlen terület, a TIGÁZ Zrt-t mint jogosultat illető 

az ingatlan 68 m2 nagyságú területét érintő gázvezetéki szolgalmi joggal terhelt 

beépítetlen terület; 

- szentendrei belterület 1075/3 hrsz-ú, természetben a Castrum feltárási területén a 

Dunakanyar körúton található 3141 m2 nagyságú művelésből kivett, műemléki 

védettség alatt álló gazdasági épület és udvar; 

- szentendrei belterület 3732/2 hrsz-ú, természetben Ady Endre úton található 329 

m2 nagyságú művelésből kivett múzeum. Az ingatlan hasznosítása céljából PMMI 

helyiségbérleti szerződést kötött Pap Lajos Kőfaragó Szobrászműhely Kft-val, 

szerződésmódosítást követően RODIN’ Galéria Vendéglátóipari és Kereskedelmi 

Kft-vel (továbbiakban: RODIN Kft.) 2008. április 14-ig, melynek bérleti díja nettó 

150.000 Ft/hó. Az ingatlanon végzett beruházások elszámolására Pest Megye 

RODIN Kft-vel bérbeszámítási megállapodást kötött, melynek betudása a bérleti 

díjba a szerződés lejártáig tart, a beszámítás mértéke 93.750 Ft/hó.  

 

 

2. Szentendre kijelenti, hogy a 1. a) pontban részletezett 1052 hrsz-ú ingatlant a PMMI 

elhelyezése céljából Pest Megye Önkormányzatának térítésmentesen tulajdonába adja 2008. 

április 15. napjával az alábbi feltételek Pest Megye illetőleg a PMMI  általi teljesítése mellett: 
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- Szentendre állandó helytörténeti kiállításának megvalósítása legalább nettó 150 m2 

kiállítási területen, mely a könyvesbolt megszüntetése esetén, annak területével 

növekszik. Szentendre belvárosában Pest Megye tulajdonában álló a Fő tér 2-5. szám 

alatt található 1846 hrsz-ú Kereskedőházban legkésőbb 2010. augusztus 31-ig és azt 

követően történő folyamatos üzemeltetése. Pest Megye és a PMMI tudomásul veszi, 

hogy a kiállított tárgyak körét, azok időszakos cseréjét Szentendre Város Képviselő-

testülete által delegált szakértő egyetértésével valósítja meg. 

-  XX. századi szentendrei képzőművészeti tárlatnak, valamint a Ferenczy Múzeumban 

jelenleg kiállított anyagának 1052 hrsz-ú, Kossuth L. u. 5. sz. alatt található épületben 

2010. augusztus 31-ig történő kialakítása és azt követően történő folyamatos 

üzemeltetése 

-  a Castrum területén található régészeti lelőhely(ek) megelőző feltárását a közös vagy 

saját  koncesszióban megvalósuló beruházás beruházója költségére maximum 4.600 

Ft/m² - 2009-re áthúzódó feltárás esetén legfeljebb a KSH által kiadott éves fogyasztói 

árindex mértékével emelt – áron,  a PMMI 2010. augusztus 31-ig végzi el. 

 -  A RODIN Kft. bérleti valamint bérbeszámítási jogviszonyból eredő bármely 

követelésével kapcsolatosan keletkező jogvitában - PMMI függetlenül az esetlegesen 

időközben bekövetkezett tulajdonos változástól - valamint mögöttesen Pest Megye áll 

helyt.  

-  Saját koncessziós beruházás esetén a 1075/3 hrsz-ú ingatlanon lévő felépítményeiben 

található muzeológiai anyag más ingatlanban történő elhelyezéséről Szentendre saját 

költségen gondoskodik 2010. augusztus 31-ig. 

 

3. Pest Megye kijelenti, hogy az 1. b) pontban részletezett 1074; 1075/3 valamint 3732/2 hrsz-

ú ingatlanokat a 2. pontban meghatározott ingatlan tulajdonjogának átadásáért és a PMMI-nek 

elhelyezése problémájának megoldásáért cserébe 2008. április 15. napjával Szentendrének 

tulajdonába adja az alábbi feltételek Szentendre általi teljesítése mellett: 

- a 1052 hrsz-ú ingatlan teljes kiürítése az átadás napjáig 

- a 1074 hrsz-ú ingatlanon a feltárás költségét jelen értéken (azaz 4.600 Ft+Áfa/m2áron) 

Szentendre 50 %-ban (azaz összesen 9.614.000 Ft+Áfa áron) megtéríti. 

Pest Megye tudomásul veszi, hogy a megállapodásban szereplő területekre közös koncessziós 

beruházás megvalósítása esetén a muzeológiai anyag más helyen történő elhelyezésének 

költségei Pest Megyét terhelik 

 

 

 

 

4. Felek műemlékvédelmi szempontból is fontosnak tartják hogy a 1074, 1075/2, 1075/3, 

1075/6 hrsz-ú területeken a környezetbe beilleszthetően, kereskedelmi egységek, vendéglátó 

és szálláshelyek valamint parkolóház létesüljön. 

 

 

5. Felek kijelentik, hogy a megállapodásban foglalt feltételeknek a határidőben történő 

megvalósulása esetén az ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetés céljából végleges 

szerződést kötnek. 

 

 

6. Felek kijelentik, hogy jelen okiratban nem szabályozott kérdésekben, valamint esetleges 

jogvitákban a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, a helyi 
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Önkormányzatokról rendelkező 1990. évi LXV. törvény, továbbá más irányadó jogszabályok 

idevonatkozó rendelkezései az irányadóak. 

 

 

7. Jelen megállapodás aláírására a Pest Megye Önkormányzat Közgyűlésének Elnökét a 

…/2008. (…) KGYH., míg Szentendre Város Polgármesterét a 51/2008. (II.12.) Kt. sz. 

határozat hatalmazta fel. 

 

 

8. Jelen megállapodás három oldal terjedelemben, nyolc egymással szó szerint megegyező 

példányban készült, melyből négy példány Szentendrét, négy példány  Pest Megyét illeti. 

 

 

Jelen szerződést Felek a mai napon annak elolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal és 

szándékukkal mindenben megegyezőt, helybenhagyólag aláírják. 

 

Szentendre, 2008. február … 

 

 

 

dr. Molnár Ildikó         dr. Dietz Ferenc   dr. Szép Tibor       Szűcs Lajos 

          jegyző                      polgármester           főjegyző          közgyűlés elnöke

  

  Szentendre Város Önkormányzata                  Pest Megye Önkormányzata 

 

 

 

 

dr. Kálnoki-Gyöngyössy Márton 

igazgató 

Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága 

 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: 14.51 órától az ülést bezárja.  

 

 

 

 

Kun Csaba alpolgármester: megnyitja a  Képviselő-testület ülését, megállapítja, hogy  a 

jelenlévő  képviselők száma 10 fő.  Távol levők: 

dr. Dietz Ferenc polgármester, Dicső Zoltán, Fülöp Zsolt, Hidegkuti Gergely,  Magyar Judit , 

dr. Pázmány Annamária, Radványi G. Levente és Trenka István. 

 

 

dr. Molnár Ildikó jegyző és  dr. Dietz Ferenc polgármester  hivatalos  ügyben vannak 

távol.  A Polgármester  visszatértéig  Képviselő-testület ülését   Kun Csaba 

alpolgármester   vezeti.  
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10. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára 

szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló 23/2006. (VI. 15.) 

Önk. sz. rendeletének módosításáról, I. forduló 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester  

 

Kun Csaba alpolgármester: ismerteti az előterjesztést.  

 

Horváth Győző képviselő: a Szociális, Egészségügyi és Sport  Bizottság  megtárgyalta az 

előterjesztést és a „b” változat szerinti magasabb összegű lakbéremelést javasolta. 

 

dr. Reinhoffer Katalin  a vagyongazdálkodási csoportvezető: az úgynevezett nem 

bérlakás-állományba tartozó, de a lakások körében nyilvántartott ingatlanokra vonatkozóan  

kiosztásra került egy  kiegészítő anyag, melyet szóban is  ismertet. 

 

Dicső Zoltán, Fülöp Zsolt és  Hidegkuti Gergely képviselők megérkeznek az 

ülésterembe, a jelenlévő képviselők száma: 13 fő.      

 

Kun Csaba alpolgármester: tekintettel arra, hogy a rendelet-módosítás két fordulóban 

történik,  a  beérkező javaslatokat a bizottságok elbírálják és azt követően a 2. fordulóban  

kerül sor a rendelet módosítására. 

 

dr. Dragon Pál képviselő: ügyrendi javaslat a napirendi pontok megtárgyalásának 

sorrendjére vonatkozik. A hévízkút fúrás beruházás  napirendi ponthoz meghívott vendég  dr. 

Mendlik   György ügyvéd, akinek megérkezéséig folytassák a soron következő napirendi pont 

tárgyalásával az ülést.  

 

Kun Csaba alpolgármester: egyetért az ügyrendi javaslattal,  szavazásra bocsátja azt.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2947   Száma: 08.02.12/11/0/A/KT 

Ideje: 2008 február 12 16:45  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 12 92.31 66.66 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 1 7.69 5.56 

Szavazott 13 100.00 72.22 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 5   27.78 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Benkovits György Igen - 

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 - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Zakar Gergely Tart. - 

Dicső Zoltán Távol - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

     

Kun Csaba alpolgármester: a Képviselő-testület támogatta a javaslatot.  

 

 

11. Előterjesztés a képviselők, bizottsági elnökök és tagok tiszteletdíjáról, valamint a 

képviselők, a bizottsági tagok, a munkacsoport elnökök és tagok költségtérítéséről 

szóló rendelet módosításáról 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 
 

Kun Csaba alpolgármester:  ismerteti az előterjesztést.   Amennyiben támogatja a 

Képviselő-testület a javaslatot, mintegy  3,8 M Ft-tal növeli meg a költségvetést a rendeletben 

foglalt módosítás.   

  

Trenka István képviselő: javasolja, hogy a Képviselő-testület munkáját segítő Közbeszerzési 

Munkacsoport  tagjai is kapjanak megbízási díjat.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: véleménye szerint a javaslat  olyan összeget jelent, amit alaposabb 

előkészítést követően  a költségvetési rendelet  elfogadása után tárgyaljanak ismét, 

amennyiben van rá fedezet. 

 

Kun Csaba alpolgármester:  2,5 - 3 M Ft körüli összegről van szó.  

 

Hidegkuti Gergely  képviselő: az 1994. évi LXIV. Törvényben a bizottságok és a 

bizottságok mellett működő munkacsoportok nem képviselő tagjairól van szó. A 

Közbeszerzési Munkacsoport  tagjai a  képviselők soraiból kerültek  megválasztásra. 

Ellentmondást jelenthet  a javaslat.  

 

Trenka István képviselő:  az elhangzottakkal egyetért, de meg kívánja jegyezni, hogy a 

Közbeszerzési Munkacsoport  tagjai  a képviselői munkán túl is  rendkívül sok pluszmunkát 

végeznek.  A javaslatát visszavonja, de kéri megvizsgálni a honorálás lehetséges módjait.   

 

dr. Pázmány Annamária  megérkezik az ülésterembe, a jelenlévő képviselők száma: 14  

fő. 
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dr. Kirchhof Attila aljegyző:  a  jogszabályokat értelmezve  válaszol a felvetésre: pontosan 

meghatározott szabályozás szerint történik a tiszteletdíj és a költség térítés juttatása. Az Ötv. 

is konkrétan bizottságokról beszél és a maximumot is meghatározza. Jelen esetben nem 

bizottságról van szó, hanem egy  létrehozott  munkacsoportról, így tiszteletdíj nem fizethető 

részükre. Megoldásként  maximum megbízási díjat lehet megállapítani számukra.  

 

Kun Csaba alpolgármester: jelen értelmezés szerint  külön megállapodás alapján lehet 

díjazni a munkacsoport tagjait és a költségvetést annak függvényében  módosítani. 

 

dr. Dragon Pál képviselő:  kéri keressenek megoldást a felvetett problémára.  

 

dr. Kirchhof Attila aljegyző: nem az a fő kérdés, hogy  rendelettel  vagy  jogszabállyal  

kezelik a kérdést, hanem az, hogy képviselők esetében a jogszabályban meghatározott 

tiszteletdíjat illetve az azon felüli juttatásokat  nem lehet meghaladni.  

  

Kun Csaba alpolgármester:  további hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátja a 

rendelet- módosítást.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2948   Száma: 08.02.12/12/0/A/KT 

Ideje: 2008 február 12 16:59  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 100.00 77.78 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 14 100.00 77.78 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 4   22.22 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Benkovits György Igen - 

dr. 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 - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 
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Zakar Gergely Igen - 

Dicső Zoltán Távol - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

 

     

 

 

Kun Csaba alpolgármester: a Képviselő-testület a  következő  rendeletet alkotta:    

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

6/2008. (II. 20.) Önk. számú rendelete 

 

a képviselők, bizottsági elnökök és tagok, tiszteletdíjáról és költségtérítéséről, valamint a 

munkacsoportok megbízási díjáról szóló 39/2006. (XI.30.) Önk. sz. rendelet 

módosításáról 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 

évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a polgármesteri 

tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 

1994. évi LXIV. törvény (továbbiakban:Ptv.)14-18. §-aiban alapján az alábbi rendeletet 

alkotja 

1. § 

 

A rendelet 4. § b), c) és  d) pontjai törölésre kerülnek. 

 

2. § 

 

A rendelet 2.§-a egy új (3) bekezdéssel egészül ki: 

(3) A bizottság nem képviselő tagját az alapdíj 45%-ának megfelelő tiszteletdíj illeti meg. 

 

3. § 

 

A rendelet egy új 7.§-sal egészül ki az alábbiak szerint: 

(1) A Bizottság mellett működő munkacsoport elnökét negyedévente brutto 111.900 Ft 

megbízási díj illeti meg. 

 

(2)  A Bizottság mellett működő munkacsoport tagját a - Családvédelmi  Munkacsoport 

tag kivételével – negyedévente brutto 45.000 Ft megbízási díj illeti meg.  

 

(3) A családvédelmi munkacsoport elnökét és tagjait negyedévente brutto 111.900 Ft 

megbízási díj illeti meg. 

 

(4) A megbízási díjak kifizetése a bizottsági elnökök  teljesítésigazolását követően 

történik. 

 

(5) A munkacsoportok megbízási díjára előirányzott összeg az Önkormányzat éves 

költségvetési rendeletében szerepel. 
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4.§ 

Záró rendelkezések 

 

(1) E rendelet 2008. március 1-jén lép hatályba. 

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 

 

 

 

 

 

12. Előterjesztés közterület-használat rendjének szabályozásáról szóló, többször 

módosított 13/2005. (IV. 15.) Önk. sz. rendelet módosításáról 

(I. forduló) 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester  

 

 

Kun Csaba alpolgármester: röviden ismerteti az előterjesztést. 

 

dr. Reinhoffer Katalin  vagyongazdálkodási csoportvezető: kiegészíti az írásban kiosztott 

rendelet-módosítás részletezésével.  

A rendelet-módosítás 2 fordulóban történik. I. forduló lévén a rendelet-módosításhoz várják a 

javaslatokat,   a következő ülésen  dönt róla a Képviselő-testület. 

  

Kiss Károly képviselő:  a művészeti tevékenységekkel kapcsolatban az a véleménye, hogy a 

régi lehetőséget meghagyva és párhuzamosan elfogadva az új variációt,  azoknak a 

művészeknek is  adjanak engedélyt, akik  csak  esetenként  kérnek engedélyt a közterületen 

történő rajzolásra.  

A saját kertben megtermelt zöldség-gyümölcs árusítására kiadott engedélyeket javasolja 

felülvizsgálni.  Illetve az ellenőrzést kell megszigorítani. 

 

Szegő András képviselő: hasonlóan az előtte szóló képviselőhöz, a művészeti rajzolás 

engedélyezésénél mindkét változatot támogatja.  Úgy az időszakos, mint az egész éves 

engedélyezést.    

 

Kun Csaba alpolgármester: a Városüzemeltetési, Környezet- és Műemlékvédelmi  

Bizottság  még nem foglalt állást a  témában,  úgy véli ennek  a részletnek a kidolgozása az ő 

hatáskörükbe tartozik.    

 

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

testületi ülést megelőzően reggel 8 órakor tárgyalt a rendelet-módosításról. A bizottság 

véleménye szerint az  említett  17/a és 17/b pontok közt között nincs különbség. 

A  Püspökmajor lakótelepen az üzlet előtti  asztalokat javasolja megszüntetni,  mivel a  jelek 

szerint nem kistermelők árusítanak ott.  Az Önkormányzat nem vizsgálja az árusítás 

jogosságát.   

A Lázár  cár téren  valamint a Rév utcánál található parkolóban tartandó  vásárról nem 

tárgyaltak.  

 

Benkovits György képviselő: megoldást jelentene ha ott bio-termékeket árusítanának,  

igazolás ellenében engedélyezné. 
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Kun Csaba alpolgármester: I. forduló lévén a megtenni kívánt javaslatokat bizottsági  

üléseken dolgozzák ki. 

 

Kiss Károly képviselő:  nem szüntetné meg a kihelyezett árusító asztalokat a lakótelepen, a 

megfelelő megoldást kell megtalálni ahhoz,  hogy a zavartalan és jogszerű árusítást tudják 

engedélyezni. 

 

Kun Csaba alpolgármester: további  hozzászólás nem lévén a  Lázár cár téren történő 

árusításra vonatkozó határozati javaslatot bocsátja szavazásra.    

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2949   Száma: 08.02.12/12/0/A/KT 

Ideje: 2008 február 12 17:20  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 100.00 77.78 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 14 100.00 77.78 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 4   22.22 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Benkovits György Igen - 

dr. 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 - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Zakar Gergely Igen - 

Dicső Zoltán Távol - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 
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Kun Csaba alpolgármester: a Képviselő-testület a következő határozatot hozza:   

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

52/2008. (II.12.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

 

1. a Lázár cár téren minden év március 16-tól október 31-ig, valamint a Rév utcánál található 

parkoló közlekedésre valamint parkolásra nem szolgáló területein vásár nyilvántartásba 

vételét kezdeményezi. 

2. a vásárok tevékenységi körét az alábbiakban határozza meg: 

a) ajándéktárgy 

b) népművészeti, népi iparművészeti, iparművészeti,  képzőművészeti és  

fotóművészeti alkotások árusítása 

3. Felkéri a Polgármestert, hogy a vásárok nyilvántartásba vételét kezdeményezze. 

 

Felelős:     Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Zakar Ágnes  képviselő:  ügyrendi javaslata, hogy a Püspökmajor  Lakótelepi Bölcsőde 

bölcsődevezetőjének  megbízásáról szóló előterjesztés tárgyalása következzen, mert az 

érintett hosszú ideje várakozik.  

 

Kun Csaba alpolgármester: támogatja a javaslatot, valamint hozzáfűzi, hogy  azt követően a 

hévízkút fúrás beruházás folytatásáról  szóló napirendi pont tárgyalását javasolja  sorra venni.  

A javaslatról  nem szükséges szavazni, mert a javaslat az eredeti sorrendnek  megfelelő 

tárgyalást  követi. 

 

 

13.   Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Püspökmajor  Lakótelepi   

 Bölcsőde bölcsődevezetőjének  megbízásáról 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester  

 

Kun Csaba alpolgármester: 2 db pályázat érkezett,  Krasztev Emese és Tóth Istvánné 

részéről. Krasztev Emese pályázó a meghallgatás során visszavonta pályázatát a jelenleg 

megbízott bölcsődevezető több éves szakmai tapasztalatát és tudását elismerve. 

 

Zakar Ágnes képviselő: a Kulturális, Oktatási és Kisebbségi Bizottság is megtárgyalta az 

előterjesztést, támogatja Tóth Istvánné pályázót  és a következő javaslatot teszi: a 

munkáltató általi kiegészítés 5000 Ft helyett 40.000 Ft legyen. 

 

Horváth Győző képviselő: a Szociális, Egészségügyi és Sport  Bizottság   szintén 

megtárgyalta a pályázat elbírálásról szóló előterjesztést és egyetért a Kulturális, Oktatási és 

Kisebbségi Bizottság  javaslatával.   

 

Fülöp Zsolt képviselő: a Pénzügyi, Költségvetési, Vagyongazdálkodási és EU Bizottság 
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elnökeként úgy véli, az intézményeknél tartani kell a jelenlegi bérkeret, ugyanakkor  javasolja 

kidolgozni a  premizálás metodikáját, melyet 2009-től  tudnának bevezetni.  Felkéri a 

Szociális, Egészségügyi és Sport  Bizottságot és a Kulturális, Oktatási és Kisebbségi 

Bizottságot ennek közreműködésében.       

 

Kun Csaba alpolgármester: egyetért a javaslattal.  A pályázat elbírálása során javasolták az 

intézményvezetőnek, hogy a helyettes  vezetői pályázat elbírálása során  felsőfokú iskolai 

végzettségű helyettes vezető kerüljön alkalmazásra.   

 

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

 

Zakar Ágnes képviselő: elvállalja a premizálás kidolgozását. 

 

Kun Csaba alpolgármester: szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2950   Száma: 08.02.12/13/0/A/KT 

Ideje: 2008 február 12 17:28  

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 - 

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 - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Zakar Gergely Igen - 

Dicső Zoltán Távol - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Távol - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 
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Radványi G. Levente Távol - 

 

     

 

Kun Csaba alpolgármester: a Képviselő-testület a következő határozatot hozza:   

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

53/2008. (II.12.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 

1. a Püspökmajor Lakótelepi Bölcsőde vezetésével 2008. április 1. napjától 2013. március 

31. napjáig 

Tóth Istvánnét 

(született: Megyesi Mária Magolna,Celldömölk, 1954. július 30., anyja neve: Dégi Magdolna)

          bízza meg. 

 

Illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26. ) 

Korm. rendelet szerint,  

Garantált illetménye E/13:    125.300 Ft 

Munkáltató általi kiegészítés:        5.000 Ft 

Vezetői pótlék a pótlékalap 200 %-a:    40.000 Ft  

Összesen:     170.300 Ft  

állapítja meg. 

2. megállapítja, hogy Tóth Istvánné nyilatkozott arról, hogy a bölcsődevezetői megbízást 

elfogadja.  

3. felkéri a Polgármestert, a vezetői megbízással kapcsolatos munkáltatói feladatok 

ellátására. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2008. április 1. 

 

Kun Csaba alpolgármester: gratulál Tóth Istvánnénak  és munkájához sok sikert kíván.  

 

 

dr. Dragon Pál képviselő visszatér az ülésterembe, a jelenlévő képviselők száma: 14 fő. 

 

 

14. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Püspökmajor lakótelepi Bölcsőde 

férőhelyeinek bővítésével kapcsolatos döntések meghozataláról 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester  

 

 

Kun Csaba alpolgármester:  ismertetés után szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.    
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Szavazás eredménye 

 

#: 2951   Száma: 08.02.12/14/0/A/KT 

Ideje: 2008 február 12 17:29  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 100.00 77.78 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 14 100.00 77.78 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 4   22.22 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

Benkovits György Igen - 

dr. 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 - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Zakar Gergely Igen - 

Dicső Zoltán Távol - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

54/2008. (II.12.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

3./ úgy dönt, hogy a Püspökmajor lakótelepi bölcsőde Alapító Okiratának  

- 10/3. pontjának helyébe az alábbi szöveg lép: 

„10/3. Az intézmény feladata: - bölcsődei alapellátás 

- játszócsoport 

- időszakos gyermekfelügyelet” 

- 10/4. pontjának helyébe az alábbi szöveg lép:  
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„10/4. Gondozási egységek száma 

 a bölcsődei alapellátásban: 5 

a bölcsődei csoportok száma: 10 (100 férőhely, maximált 

feltöltöttség: 120 fő) 

a játszócsoportok száma: 1 (10 férőhely, maximált 

feltöltöttség: 12 fő) 

az időszakos gyermekfelügyeleti 

csoportok száma: 1 (10 férőhely, maximált 

feltöltöttség: 12 fő)” 

4./ felhatalmazza a Polgármestert a bölcsőde új működési engedélyének kiadására 

irányuló eljárás megindítására, és a szükséges nyilatkozatok megtételére. 

 

Felelős:     Polgármester 

Határidő: azonnal 
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ALAPÍTÓ OKIRAT 
(egységes szerkezetben a módosításokkal) 

 

 

1. Költségvetési szerv neve: Püspökmajor lakótelepi Bölcsőde 

 

2. Költségvetési szerv székhelye: SZENTENDRE 

 Hamvas B. u. 1. 

 2000 

 

3. Ellátandó alaptevékenységek: szakágazati besorolása: gyermekek napközbeni ellátása 

(8891 ágazati számjel, TEÁOR ’08)1 

 

4. Gazdálkodási jogkör: A szerv a gazdálkodása megszervezésének módjára 

tekintettel részben önállóan gazdálkodó 

 

5. Felügyeleti szerv: Az alapító szerv felügyeleti szerve Szentendre Város 

Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

6. Az alapító szerv neve: Szentendre Város Önkormányzata 

 

7. A költségvetési szerv vezető- A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési, megbízási 

jének kinevezési (megbízási) rendje az alábbiak szerint alakul: az intézményvezetői 

rendje: /bölcsődevezetői/ állást nyilvános pályázat útján kell 

betölteni. 

 

8. Az ellátandó vállalkozási te- Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem 

vékenységének köre, mértéke: folytathat. 

 

9. Az intézmény – külön megálla- Szentendre Város Gazdasági Ellátó Szervezete 

podásban rögzített – pénzügyi, 

gazdálkodási feladatainak ellá- 

tására köteles önállóan gazdál- 

kodó költségvetési szerv neve, 

székhelye:  

 

10. Az intézmény egészségügyi 

      ellátási funkciót tölt be. 

      10/1. Az intézmény típusa: Bölcsőde 

      10/2. Az intézmény neve:  Püspökmajor lakótelepi Bölcsőde 

      210/3. Az intézmény feladata: - bölcsődei alapellátás 

- játszócsoport 

- időszakos gyermekfelügyelet 

      310/4. Gondozási egységek száma 

a bölcsődei alapellátásban: 5 

a bölcsődei csoportok száma: 10 (100 férőhely, maximált 

feltöltöttség: 120 fő) 

                                                 
1 Módosította a 21/2008. (I.22.) Kt. számú határozat, hatályos 2008. február 1-jétől 
2 Módosította az 54/2008. (II.12.) Kt. számú határozat, hatályos 2008. február 20-ától 
3 Módosította az 54/2008. (II.12.) Kt. számú határozat, hatályos 2008. február 20-ától 
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a játszócsoportok száma: 1 (10 férőhely, maximált 

feltöltöttség: 12 fő) 

az időszakos gyermekfelügyeleti   

 

az időszakos gyermekfelügyeleti 

csoportok száma: 1 (10 férőhely, maximált 

feltöltöttség: 12 fő) 

 

     10/5. A feladat ellátását szol- 

               gáló vagyon:  A feladat ellátását szolgáló alapításkori – alapító okirat 

     Jóváhagyásakor meglévő – ingatlan és ingó vagyon az 

     Alapító tulajdona. 

     10/6. A vagyon feletti ren- 

              delkezési jogosultság: A vagyon feletti rendelkezési jogosultság a 10/5. szerint 

     ingatlan tekintetében az alapítóé, az intézmény műkö-

     dése során keletkező vagyontárgyak elsődlegesen az  

     alapítót, 

     másodlagosan az önkormányzat által pénzügyi, gazdál- 

     kodási feladatok ellátásával megbízott önálló költség- 

     vetési szervet (GESZ) illeti meg. 

     Az intézményvezető jogosult az egyes vagyontárgyak 

     bérbeadására. 

 

     10/7. Az intézmény székhelyén 

              kívüli intézményegységek 

              telephelyei:   Az intézménynek a székhelyén kívül működő intézmény- 

     egysége nincs. 

 

 

Szentendre, 2008. február 12. 

 

 

 

 

                          Az alapító képviseletében: 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 
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15. Előterjesztés a  hévízkút fúrás beruházás folytatásáról  

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester  

 

 

A napirendi pont tárgyalásánál jelen vannak Bitai Endre a VIKUV Zrt. vezérigazgatója,  dr. 

Tokody Miklós ügyvéd a VIKUV Zrt. részéről, dr. Mendlik  György ügyvéd   Mészáros János 

képviseletében, Szakályi Áron és Szarka Károly   szakértők az Önkormányzat képviseletében.    

 

Kun Csaba alpolgármester:  ismerteti  a kútfúrás körül  jelenleg kialakult helyzetet.   Az 

Önkormányzat  korábbi döntése értelmében a VIKUV Zrt.-nek tovább kellett volna fúrnia.  

Ezt követően részükről  újabb ajánlat érkezett,  mely a továbbfúrás helyett egy másik kút 

fúrását jelentené.  Kéri a megjelent szakértőket ismertessék álláspontjukat. 

 

Bitai Endre VIKUV Zrt.:  továbbra is fenntartják írásban tett ajánlatukat. A  határozati 

javaslatban megfogalmazott verziók számukra  elfogadhatatlanok. Erről még további 

tárgyalások  szükségesek.   

Mindhárom  változatban szerepel olyan kitétel, amellyel nem értenek  egyet.  

A továbbfúrással az a probléma, hogy a beszorult fúrófej kivétele és a továbbfúrás olyan 

további, előre be nem tervezett költségeket jelent,  amely nem szerepel az eredeti  

szerződésben.    

A  következő verzióban az 1650 m mélységig terjedő fúrás ellenszolgáltatásaként megjelölt   

árajánlattal  kapcsolatban van  kifogásuk.  Az ő  ajánlatuk  szerint a 2100 m-ig  történő fúrás 

áráért fúrják a kutat.  

A harmadik verzió pedig  több új elemet is tartalmaz, melyet nem volt alkalmuk átolvasni, és 

melyek közül több pontban is más véleményt fogalmaznak meg.   

 

Kun Csaba alpolgármester: felkéri Szarka Károly urat, mondja el szakvéleményét. 

 

Szarka Károly geológus:  bemutatkozik és ismerteti véleményét. A dokumentációt átolvasva 

azt állapítja meg, hogy  a tervezésben több hiba is szerepel. Alapjaiban véve már a fúrás helye 

sem a legmegfelelőbb. Ha a korábbi mérési eredményekre hagyatkoznak, akkor egy újabb 

fúrást javasol,  mely a régi fúrás helyétől mintegy 5-800 m-re délre történne. Ez viszont  azt 

jelentené, hogy a kitermelt melegvizet vissza   kéne juttatni a  strand területére. Ugyanakkor 

rendelkezésükre áll az 1971-ben és a most  fúrt kút, melyeket összevetve a következőket lehet 

megállapítani: feltételezhető, hogy egy eocén kori vagy korábbi  időszakban, a mostani 

vulkáni kúp előtti időben  történt egy  törés, mely  valószínűsíthetően a jelzett szakaszon 

található.  Geofizikai vizsgálattal ez kideríthető lenne, viszont olyan magas költségekkel 

járna, hogy anyagi szempontból nem érné  meg a befektetést.    

 

Kun Csaba alpolgármester: a bekért szakvélemények alapján a szeizmikus-refleksziós   

mérés mintegy 12-16 M Ft lenne. Ha pedig a meglévő adatokat elemeznék ki és azok  alapján 

készítenének egy  dokumentációs anyagot, az 800.00 Ft + Áfa összeget jelentene.  

Amennyiben ragaszkodnak a továbbfúráshoz, az az Önkormányzat számára teremtene tiszta 

jogi helyzetet.  

 

Szarka Károly geológus:  a javasolt megoldás szerint  vagy  a VIKUV Zrt.  tervez meg egy 

újabb kútfúrás helyet,  vagy ők jelölnek ki további mérések után egy új helyet és ott 

engedélyeztetnék a kútfúrást.  

 

Szakály Áron olajmérnök: bemutatkozik és ismerteti az álláspontját. A műszaki 
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tartalomként felsorolt  paraméterek mellett a szerződés tárgyát képezi a műszaki-kivitelezési- 

engedélyezési   terv végrehajtása. Jelen állapot szerint a mostani kút nem arra van kiképezve, 

hogy a lehetséges  „triász  kori” kőzetig  eljussanak, ahol  feltehetően található elegendő és 

megfelelő termálvíz.  

Véleménye szerint  a fúrófejet ki kell szedni és az eredetileg tervezett „triász korú” kőzetre 

kell kiképezni.  

Másik megoldás, hogy  úgynevezett melléfúrással új kutat fúrjanak, a régit pedig el kell 

tömedékelni.  A kivitelezővel való egyeztetés minden esetben nélkülözhetetlen.  

Azt megmondani nem tudja, hogy  ha lefúrnak 2100 m-ig, akkor milyen  vizet találnak, de a 

szerződés teljesítése akkor történik meg, ha a kivitelező eddig a mélységig lefúr.   

A beszorult fúrófej és a cső kivétele igen nehéz és nagyon magas  költséget jelent.  

Ugyanakkor nem a megrendelő  Önkormányzat feladata, a kivitelezőt terheli az ezzel járó 

kiadás.  

Az új kút fúrása műszakilag megoldható, és véleménye szerint  kisebb költséggel  járna, mint 

a régebben fúrt kút helyreállítása.  A  ferdített    fúrás is  megoldható, de annak is megvan a 

műszaki rizikója, valamint meggyőződése, hogy magasabb költséget jelent. Ezen megoldások 

közül a szerződést  aláíró kivitelezőnek kell választania.  

 

dr. Mendlik György ügyvéd: Mészáros  János  jogi képviseletét látja el. Meggyőződésük  és 

anyagi teherbírásukat figyelembe véve úgy vélik,  a mostani  kutat kell tovább fúrni. Ha az 

Önkormányzat  új kutat kíván fúratni,  akkor komolyabb szakmai előkészítésre van szükség.  

Többféle megoldás lehetséges, a legmagasabb költség vonzatú  a szeizmikus méréssel 

kiegészített  szakértői vélemény, de a meglévő adatok alapján is viszonylag megbízható  

megoldás található.   

A VIKUV Zrt.-től  többször is kérték a  rétegmintákat, melyre szükségük volna.  

 

Hidegkuti Gergely képviselő: javasolja, a jelenleg kialakult helyzetre találjanak megoldást. 

Kerüljék el a  felesleges vitákat,  ha másképp nem megy, osszák meg a költségeket, de a 

legfontosabb  szempont  az legyen, hogy minél hamarabb találjanak melegvizet. 

 

dr. Dragon Pál képviselő: azzal ő maga is egyetért, hogy  pontosan meg kell nézni  mit takar 

a szerződés. A jelen állapotig  ki mit fektetet  be,  valamint hogyan áll a szerződés teljesítése. 

Ha hamarabb találják meg a melegvizet, akkor  visszaszámlálás történik a szerződés  szerinti 

árból, ha viszont mélyebbre kell fúrni, akkor újabb költségek  merülnek fel.  

 

Szegő András képviselő: vissza kell nézni a  VIKUV Zrt. és az Önkormányzat  közt kötött  

szerződést és értelmezni kell a tartalmát. Egyértelmű, hogy  az abban foglaltakat teljesítenie 

kell a vállalkozónak. Véleménye szerint  a megoldást nem az Önkormányzatnak  kell 

megtalálnia, az a vállalkozó dolga.  

 

Kun Csaba alpolgármester: ő maga is ezt  a megoldást támogatja, melyet a C)  változat 

tartalmaz.  Az eredeti szerződés szerinti továbbfúrásra való  kötelezés került megfogalmazásra 

a határozati javaslatban.   A problémák a kivitelezés során keletkeztek, erről a megrendelő 

nem tehet.  

 

Zakar Gergely képviselő: azonos véleménnyel van, a megoldás kézenfekvő. A szerződés 

érthetetlen számára, hogy  miért került vissza az előterjesztés a Képviselő-testület elé. 

 

Kun Csaba alpolgármester: azért, mert a VIKUV Zrt. tett egy újabb ajánlatot, a 

kompromisszumos  javaslat erre vonatkozik. 
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Szegő András képviselő:  a határozati javaslat   szavazását  pontonként kéri. 

 

dr. Tokody  Miklós ügyvéd:  reagál az elhangzottakra. A  kút  továbbfúrása nem  biztosíték 

arra, hogy ott elegendő és megfelelő minőségű termálvizet találnak. Tudomása szerint a szűrő 

elhelyezése után szorult be  a fúrófej.  Amennyiben az eredeti elképzelés szerint végezték  

volna a  munkálatokat, nem történt volna meg a műszaki probléma. Az ajánlat a nehéz helyzet 

kiváltására történik.  

 

Kun Csaba alpolgármester: mindenképp tudni kell, hogy első menetben 1650 méterig szólt 

a fúrási megbízás. Az Önkormányzat tudomása nélkül fúrtak le  1790 méterig, miután jelezték 

a VIKUV Zrt.-nek, hogy a továbbfúrás tényéről döntenie kell a Képviselő-testületnek.  Nem 

leállították a fúrást, csak jelenték, hogy a továbbfinanszírozásra nincs keret. A műszaki 

probléma  nincs  összefüggésben a jogival.  A félreértést meg lehet vitatni akár a bíróságon, 

nem itt és most van  helye ennek.  

 

dr. Tokody  Miklós ügyvéd:  nem arról volt szó, hogy  hiányzik a finanszírozás, hiszen a 

szerződés feltételezte a tényt, hogy majdan tovább kell fúrni.  

Olyan megoldást kínálnak, ami az Önkormányzat helyzetén javítani tudna.  

 

dr. Mendlik  György ügyvéd: pontosít: a  fúrófej nem a próbaszűrő behelyezése után szorult 

be,  éppen fordított a helyzet. A  fúrófej beszorulása után került behelyezésre a próbaszűrő.  

 

Hidegkuti Gergely képviselő: célszerű volna elkerülni a pert!  

 

Szegő András képviselő: kérdezi, hogy esetleges  továbbfúrás  esetén a 2160 m-en lenne  

elég melegvíz? Mi erre a garancia??  

 

Trenka István képviselő: kérdése, hogy amennyiben a  szolgáltatás nem teljesül, van értelme  

pereskedni? Az  ugyanis csak egyfajta   jogi megoldást jelent, eredményt kevésbé.  

A cél az, hogy épüljön  gyógyszálló. Mind a városnak, mind pedig a kivitelezőnek az lenne a 

megoldás.  Érdemesnek tartja a továbbfúrásra vonatkozó  C) változatú határozati javaslatot  

elfogadni,  a VIKUV Zrt. ajánlata  pedig  továbbtárgyalásra érdemes. 

 

Bitai Endre szakértő, a VIKUV Zrt. vezérigazgatója: több, mint 100 éves tapasztattal 

rendelkeznek a kútfúrás terén. A szükséges eszközök rendelkezésre állnak, épp a 

közelmúltban sikeresen fejezeték be egy 2600 méteres kút fúrását. Nem  technikai akadály 

okozza  legnagyobb gondot, hanem a geológiai adottságok.  A kialakult rétegeket tekintve:  a 

régebbi, 50-es 60-as években  fúrt kút az eocén rétegben  végződött, míg a mostani  olyan 

vető vonalában van, ahol a  vízmozgás eléggé  aktív.  A fúrás során olyan, mintegy 300 

méteres  eocén réteget  találtak, mely egy régi, tehát nem aktív vetővonal. Ezért mondható az, 

hogy fúrhatnak tovább, de a leghasznosabb pont  mégis az az ismert rész, ahol  már  megvolt 

a vízhozam.  

 

Kun Csaba alpolgármester: amennyiben a Képviselő-testület elfogadja a C) változatot,  

mely a továbbfúrásra vonatkozik, úgy  5 napon belül kéri VIKUV Zrt. nyilatkozatát, hogy 

tudják-e vállalni a továbbfúrást.    

Ugyanebben a változatban szerepel a VIKUV Zrt. új kút fúrására vonatkozó ajánlata, azzal a  

módosítással, hogy  a korábbi 1400 méter helyett 2100 méterig szól. Személyes tárgyalás 

során szóbeli  garanciát adtak a VIKUV Zrt. szakemberei a vízhozamra vonatkozóan. 
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Amennyiben elfogadható részükről a szerződés, biztosítékot kérnek  az Önkormányzat 

részére.  

 

Bitai Endre szakértő, a VIKUV Zrt. vezérigazgatója: nincsenek késésben a  szerződés 

teljesítésével,  hiszen  a továbbfúrási engedélyt még nem kapták kézhez.  Továbbá az ingatlan 

adás-vételi szerződésük  2007. október 30-i dátummal lejárt.  

 

Kun Csaba alpolgármester: a továbbfúrásra vonatkozó  engedély  a rendelkezésükre áll,  a 

határozati javaslat  elfogadása után átadásra kerül. A VIKUV Zrt. végleges  nyilatkozatát   5 

napon belül várják arra vonatkozóan, hogy melyik lehetőséget vállalják.     

További hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslat  C) változat 1. 

pontját.    

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2952   Száma: 08.02.12/15/0/A/KT 

Ideje: 2008 február 12 18:23  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 16 94.12 88.88 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 1 5.88 5.56 

Szavazott 17 100.00 94.44 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   5.56 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

Benkovits György Igen - 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt KVEUB elnök Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Zakar Gergely Igen - 

Radványi G. Levente Tart. - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 
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Kun Csaba alpolgármester: szavazásra bocsátja a határozati javaslat  2. pontját.  

  

Szavazás eredménye 

 

#: 2953   Száma: 08.02.12/15/0/A/KT 

Ideje: 2008 február 12 18:23  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 82.36 77.77 

Nem 2 11.76 11.11 

Tartózkodik 1 5.88 5.56 

Szavazott 17 100.00 94.44 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   5.56 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Benkovits György Igen - 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt KVEUB elnök Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Szegő András Nem - 

Zakar Gergely Nem - 

Radványi G. Levente Tart. - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

 

     

 

Kun Csaba alpolgármester:  szavazásra bocsátja a határozati javaslat   további pontjait. 
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Szavazás eredménye 

 

#: 2954   Száma: 08.02.12/15/0/A/KT 

Ideje: 2008 február 12 18:23  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 16 94.12 88.88 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 1 5.88 5.56 

Szavazott 17 100.00 94.44 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   5.56 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

Benkovits György Igen - 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt KVEUB elnök Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Zakar Gergely Igen - 

Radványi G. Levente Tart. - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

 

     

 

Kun Csaba alpolgármester: a Képviselő-testület a következő határozatot hozza:   

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

55/2008. (II.12.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szentendrei 4441 helyrajzi számú 

ingatlanon végzendő hévízkút-fúrás és kútkiképzés tárgyú beruházásban: 
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1. fenntartja a 282/2007. (IX.11.) Kt. sz. határozatában foglalt döntését azzal, hogy 

felhívja a VIKUV Vízkutató és Fúró Zrt-t, a Közép-Duna-Völgyi 

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által KTVF: 

3966-1/2008. számon kiadott vízjogi létesítési engedély jogerőre emelkedésétől 

számított 30 napon belül kezdje meg a fúrólyukba szorult eszközök eltávolítását 

és a 2007. május 3-án kötött vállalkozási szerződés 4.8 pontja alapján maximum 

2.100 méteres mélységig történő további fúrási és kútkiképzési munkálatok 

elvégzését függőleges irányban addig, amíg 2.100 méternél nem mélyebben 

legalább a felszínen mért 40 Cº fokos és 250 liter/perc mennyiségű hévizet adó 

rétegre nem bukkan 

 

2. a beruházás folytatásához szükséges, összesen 12.856.640 Ft+ÁFA összegből az 

Önkormányzatot terhelő pénzügyi forrást 6.428.320 Ft+ÁFA összegben az 

árvízvédelmi töltés és kerékpárút védőkorlátjának kivitelezésére biztosított 

céltartalék terhére az Önkormányzat, a fennmaradó 6.428.320  Ft+ÁFA összegben  

Mészáros János biztosítja 

 

3. amennyiben az 1-2. pont szerinti döntést a VIKUV Zrt. nem tudja, vagy nem 

kívánja végrehajtani - ezt a nyilatkozatát írásban legkésőbb a jelen határozat 

kézhezvételétől számított 5 napon belül köteles megtenni – úgy a VIKUV Zrt-t 

újrafúrási javító munkálatokra kötelezi, a Pap-Szigeten vagy környékén, 

önkormányzati területen, új helyszínen létesítendő hévízkút tervezésére, 

engedélyeztetésre, fúrás és kútkiképzés kivitelezésére a 4. pontban meghatározott 

feltételekkel. 

 

4. A tervezést és engedélyeztetést a VIKUV Zrt. saját költségen, a kútfúrást és 

kútkiképzést az eredeti vállalkozási szerződésben szereplő ellenszolgáltatás 

fejében végzi. A csövezési tervnek alkalmasnak kell lennie arra, hogy a 

kivitelezett kút az esetleges 2100 m-ig történő mélyítés esetén is képes legyen 

fogadni az utólag szükség szerint beépített saválló betétcső rakatot, valamint a 

legalább 250 l/perc mennyiségű hévíz felszínre hozására alkalmas legyen. A 

jogerős vízjogi létesítési engedélyt a VIKUV Zrt. a jelen határozat kézhezvételét 

követő 2 hónapon belül köteles megszerezni. Az eredeti 2007. május 3. napján 

kelt vállalkozási szerződés módosításának határideje az új kút vízjogi létesítési 

engedélyének jogerőre emelkedésétől számított 8. nap. A kivitelezésre az eredeti, 

2007. május 3. napján kelt vállalkozási szerződés feltételei irányadók azzal, hogy 

az új kút EOV koordinátái az engedélyezett új tervnek megfelelően változnak, a 

teljesítés véghatárideje a szerződéskötéstől számított 6. hónap utolsó napja, 

továbbá a kivitelezés megkezdéséhez a VIKUV Zrt-nek olyan fúróberendezéssel 

kell felvonulnia, amely az engedélyezett csövezési terv megvalósításával képes a 

2100 m-ig történő fúrásra. A felhagyott kúttal kapcsolatban a VIKUV Zrt. további 

követelést nem támaszt, az Önkormányzat igénye esetén köteles a kutat saját 

költségen megfelelő engedélyeztetést követően tömedékelni.  

 

5. A képviselőtestület tudomásul veszi a társfinanszírozó azon igényét, hogy a 

vállalkozási szerződés-módosítás kidolgozása során a személyét és vállalkozását 

érintő rendelkezésekkel kapcsolatos szempontjai figyelembe vételre kerüljenek – 

különös tekintettel arra, hogy a fúrás kivitelezése 2008. május 31-ig és/vagy 2008. 

augusztus 20-a után történjék, megkímélve a szigetet és vállalkozását a nyári, 

2008. június 1.-augusztus 20. közötti időszakban. 
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6. Felkéri a Polgármestert, hogy az új kút fúrására új műszaki ellenőrt válasszon ki 

és bízzon meg, melynek költségeit az önkormányzat 2008. évi költségvetésében 

biztosítja, míg a jelenlegi műszaki ellenőrrel az OVIBER Kft-vel kötött szerződést 

felmondással szűntesse meg, mert az OVIBER Kft. a szerződéses kötelezettségeit 

több ponton megszegte, az alábbiak szerint: 

 

 nem ellenőrizte a hatósági engedélyek betartását, ugyanis nem jelezte azt, hogy a 

vállalkozó elérte, sőt túlhaladt az engedélyeztetett mélységen, 
 

 nem jelezte sem a vállalkozó, sem az Önkormányzat felé és nem tiltakozott az 

ellen, hogy a tervtől eltérő béléscsövezést valósított meg a vállalkozó 
 

 

 nem készített elemző jelentést arról, hogy a mű átadás/átvétele miért nem történt 

meg a befejezési határidőben: 2007. október 30-án. Ebből pedig ki kellett volna 

derülnie, hogy a kivitelező mennyiben szegte meg a vállalkozási szerződést, 

illetőleg annak, hogy a fúrás mennyiben nem valósult meg.  

 

 nem gondoskodott a kitermelt kőzetminta átvételéről és a megrendelő részére 

rendelkezésre bocsátásáról; ez szükséges lenne a kialakult helyzet 

meghatározásához, hiányában még kevésbé lehet arra következtetést tenni, hogy 

melyik ponton (az új kútnál vagy a Papszigeten) van nagyobb esélye a fúrásnak), 

 

 nem kezdeményezett igényérvényesítést a vállalkozó szerződésszegésével 

kapcsolatban,  

 

 nem figyelmezette az Önkormányzatot a próbaszűrőzés, próbatermelés műszaki és 

anyagi kockázataira és következményeire,  

 

 

 nem figyelmeztette az Önkormányzatot, hogy a kút további mélyítéséhez a vízjogi 

létesítési engedély módosítása szükséges,  

 

 jelentős késéssel bocsátotta az Önkormányzat rendelkezésére a fúrás 

dokumentumait, többszöri kérés eredményeként derült ki, hogy nem rendelkezik a 

fúrás során keletkezett iratokkal, azokat a vállalkozótól utólag kérte meg   

 nem tett érdemi javaslatot a helyzet műszaki megoldására.  

 

7. Felkéri a Polgármestert a döntés végrehajtásához szükséges egyeztetések 

lefolytatására és nyilatkozatok megtételére.    

 

Felelős:            Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Kun Csaba alpolgármester: kéri a VIKUV Zrt.-t, vegyék át a  továbbfúrásra vonatkozó  

engedélyt.  
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dr. Dietz Ferenc polgármester visszaérkezik az ülésre, a  jelenlévők száma 18 fő.  

 

Kun Csaba alpolgármester: továbbiakban átadja az ülés vezetését dr. Dietz Ferenc 

polgármesternek.     

 

 

16. Előterjesztés a Holcim Hungária Otthon Alapítvány önkormányzati bérlakás 

állomány növelése céljából benyújtandó pályázathoz 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester  

 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ismerteti az előterjesztést     

 

Hidegkuti Gergely  képviselő: a Városüzemeltetési, Környezet- és Műemlékvédelmi  

Bizottság   a határozati javaslat   „A” változatát támogatta és a Képviselő-testületnek 

elfogadásra javasolja. 

Műemlékvédelmi szempontból a Bercsényi utca  2. szám alatt található, korábban nyilvános 

illemhely funkciót betöltő önkormányzati ingatlan korszerűsítése, lakássá alakítása  

előnyösebb, de megjegyzi:  gazdasági érdekeket tekintve a Sztaravodai úti ingatlanon 

található szolgálati férőhely lakássá alakítása lenne  célszerűbb. 

 

Trenka István képviselő:  a Jogi, Igazgatási és Ügyrendi Bizottság  a B) változatot 

támogatta, a Sztaravodai út 2. szám alatti ingatlan pályáztatását.    

 

Szegő András képviselő: a belvárosban  célszerű volna megtartani a nyilvános illemhelyet, 

ezt figyelembe véve az ingatlan átalakítása meggondolandó. 

Az alapítvány filozófiája kissé elgondolkodtató, ugyanakkor a célkitűzése hasznos.  

  

dr. Dietz Ferenc polgármester: kérdezi, hogy a kialakított vagyonkoncepciót figyelembe 

véve a  Közgazdasági és Vagyon Iroda melyik változatot  javasolja?  

 

Ferencné Kovács Hajnalka   vagyongazdálkodási ügyintéző: a Bercsényi utca 2.  szám alatti 

ingatlan  felel  meg legjobban a bérlakás programnak.  Javasolja az A) változatot elfogadni.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:  szavazásra bocsátja a határozati javaslat  A) változatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2955   Száma: 08.02.12/16/0/A/KT 

Ideje: 2008 február 12 18:34  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 76.47 72.21 

Nem 3 17.65 16.67 

Tartózkodik 1 5.88 5.56 
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Szavazott 17 100.00 94.44 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   5.56 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt KVEUB elnök Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Zakar Gergely Igen - 

Benkovits György Nem - 

Radványi G. Levente Nem - 

Trenka István Nem - 

Kun Csaba alpolgármester Tart. - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

 

     

2955 Száma: 2008.02.12/16/0/A/KT 

 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

56/2008. (II.12.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete:  

 

úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be a Holcim Hungária Otthon Alapítványhoz önkormányzati 

bérlakás állomány növelése céljából az alábbi tartalommal: Szentendre, Bercsényi u. 2 sz. 

alatt lévő 1866 hrsz-ú, korábban nyilvános illemhely funkciót betöltő önkormányzati 

ingatlan korszerűsítése, lakássá alakítása céljából. 

úgy dönt, hogy a 28/2008. (I. 22.) Kt. sz. határozatának végrehajtását (Bercsényi u. 2 sz. alatt 

lévő 1866 hrsz.-ú ingatlan hasznosítás céljából történő megpályáztatása) a pályázat 

eredményéről való értesítéséig felfüggeszti. 

biztosítja a pályázathoz szükséges önrész mértékét (50 %) az elkülönített lakásszámla terhére. 

felhatalmazza a Polgármestert a Bercsényi utcai ingatlan terveinek elkészíttetésére, a 

látványterv megrendelésére, a szükséges közbeszerzési eljárások lefolytatására. 

felhatalmazza a Polgármestert a pályázatok benyújtására, aláírására és a pályázathoz 

szükséges nyilatkozatok megtételére, a pályázat mellékletét képező támogatási szerződés 

aláírására. 
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Felelős:     Polgármester, Jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

17. Előterjesztés a „Kistérségi járóbeteg szakellátás fejlesztése a Közép-magyarországi 

régióban” c. pályázati felhívásra 
Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester  

 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:   ismerteteti az előterjesztés lényegét.  

 

dr. Pázmány Annamária képviselő:  ismerteti a kiosztott táblázatban szerelő adatokat. Új  

szakrendelés az érsebészet, mely   hétfőnként a sebészeten 15-18 fogadja a betegeket.  

Kéri a határozati javaslat  pontosítást aszerint, hogy a mellékelt  óraszám-táblázatot a 

Képviselő-testületnek el kell fogadnia ahhoz, hogy  a pályázat beadásra kerülhessen. 

„A Képviselő-testület támogatja a határozat mellékletében szereplő óraszámok működtetését a 

kibővített intézményben.” 
 

Szegő András képviselő:  támogatja  a határozati javaslatot, a jelenlegi állapot már nem   

megfelelő a betegek ellátásához. Kérdése:  a környező települések  hozzájárulnak-e a 

költségekhez?  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:  elviekben támogatják, viszont anyagi lehetőségük 

korlátozott. Ennek ellenére  Szentendre   kénytelen ellátni a feladatot. A magasabb 

színvonalon történő ellátás érdekében el kell látni ezt a feladatot.  

 

Radványi G. Levente képviselő: egyértelmű a  feladatellátás fontossága.  A pályázatban  

szereplő barnamezős beruházás  megnevezéssel nem ért egyet.  Párhuzamot von a Castrum és 

a jelen pályázat között.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:  jelen pályázati kiírás és a Castrum  két különböző projekt. 

Nem szerencsés  összehasonlítani.  

 

dr. Molnár Ildikó jegyző: felolvassa  határozati javaslat  új pontját: 

„Szentendre Város Képviselő-testülete támogatja a határozat mellékletében szereplő 

óraszámok működtetését a kibővített intézményben.” 

 

dr. Pázmány Annamária képviselő: ismerteti a kistérség által támogatott  egészségügyi 

területeteket,  amely többek közt a nőgyógyászati vizsgálat javítását célszó nagyobb 

teljesítményű ultrahang készülék  megvásárlást jelenti.  

  

dr. Dietz Ferenc polgármester: kiemelt helyen szerepel a kistérségek tekintetében az  

egészségügyi központok létesítése.   

 

Tegzes Dániel a Pro Szentendre Kft. képviseletében:  a barnamezős beruházás kifejezés 

helyénvaló, a pályázatkiírás ezt követeli meg.  
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Az OEP-pel  történő szerződés-kötésre remélhetőleg hamarosan sor kerül.   

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátja a határozati javaslatot a kiegészített új ponttal.    

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2956   Száma: 08.02.12/17/0/A/KT 

Ideje: 2008 február 12 18:55  

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 - 

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 - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

 

     

 

 

 

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

 



 80 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

57/2008. (II.12.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testülete: 

4. dönt arról, hogy indul a Közép-Magyarországi Operatív Program 2007-4.3.2 A 

kistérségi járóbeteg szakellátás fejlesztése a Közép-magyarországi régióban című 

pályázaton 

5. dönt arról, hogy pályázatot nyújt be a jelenlegi szakrendelő felújítására és bővítésére 

barnamezős beruházás formájában 

6. támogatja a határozat mellékletében szereplő óraszámok működtetését a kibővített 

intézményben 

7. biztosítja a pályázathoz szükséges önrész mértékét a pályázati vonatkozásában 

80.000.000 Ft-t a 2008. évi költségvetés tartalékkeretének terhére  

8. felkéri a Polgármestert a tervezési feladatok kapcsán szükséges közbeszerzési eljárás 

megindítására  

9. felhatalmazza a Polgármestert a pályázatok benyújtására, aláírására és a pályázathoz 

szükséges nyilatkozatok megtételére. 

  

Felelős:     Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

18. Előterjesztés a gát életveszély-elhárítási munkálatainak felmérésére  és 

 megkezdésére 
       Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester  

  

 

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

határozati javaslatot.  

   

   

Szavazás eredménye 

 

#: 2957   Száma: 08.02.12/18/0/A/KT 

Ideje: 2008 február 12 18:57  

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: 
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Benkovits György Igen - 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt KVEUB elnök Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Zakar Gergely Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

 

     

 

 

 

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

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

58/2008. (II.12.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testülete: 

dönt arról, hogy a szentendrei gát életveszély elhárítása céljából I. ütemben a Rév utca és 

Lázár cár tér közötti (kb. 210 méteres) szakaszát megerősíti; 

 

biztosítja az I. ütem engedélyes és kiviteli terveinek elkészítéséhez szükséges összeget 

legfeljebb nettó 6.800.000 Ft +áfa, összesen 8.160.000 Ft összegben a 2008. évi 

költségvetés terhére;  

 

biztosítja az I. ütem kivitelezéséhez szükséges összeget, előreláthatólag nettó 100.000.000 

Ft+ÁFA, összesen 120.000.000 Forint összegben a 2008. évi költségvetés terhére; 

 

felhatalmazza a Közbeszerzési Munkacsoportot, hogy a hatályos közbeszerzési szabályzat 

alapján – amennyiben az szükséges - a 2. és 3. pontban foglalt közbeszerzési 

eljárásokat folytassa le; 

 

a 2. és 3. pontban foglalt eljárásokat az Önkormányzat 2008. évi összesített Közbeszerzési 

Tervét módosítja.    

 

Felelős:     Polgármester 

Határidő: azonnal 
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19. Előterjesztés az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 9/2007. (II. 20.) 

Önk. sz. rendelet módosításáról 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:  szavazásra bocsátja a rendelet-módosítást.   

 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2958   Száma: 08.02.12/19/0/A/KT 

Ideje: 2008 február 12 18:58  

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 - 

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 - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 
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dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képviselő-testület a következő rendeletet alkotta:    

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

7/2008. (II.20.) 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 5 922 826 E Ft-ról 6 159 320 EFt főösszegre  

kiadási főösszege             5 922 826 E Ft-ról 6 159 320 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 3. 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 támogatása – helyébe jelen  rendelet    

5/A  számú melléklet lép. 

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

5/A  számú melléklet lép. 

(6) A R. 5/C számú melléklete – Kisebbségi önkormányzatok 2007. évi költségvetése – 

helyébe a 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. 
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A rendelet excel táblái a jegyzőkönyv mellékletét képezik.  

 

 

20. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatának a vagyonkoncepcióról szóló 

tervezetének elfogadásáról (I. forduló) 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ismerteti az előzményeket. A többi koncepcióhoz hasonlóan  

jelen vagyonkoncepció is egy  kiindulási alap,  mely  alkalmas a megvitatásra és a 

továbbdolgozásra.  Első fordulóban történő tárgyalása után várja  a javaslatokat.  

 

Hidegkuti Gergely  képviselő: a Városüzemeltetési, Környezet- és Műemlékvédelmi  

Bizottság  javasolja,  hogy a következő fordulóban kerüljön sor a szennyvíz  és csatorna  

közművek, valamint  az elektromos rendszer felmérésére is. A bizottság javasolta továbbá, 

hogy a vagyongazdálkodás jelenlegi helyzetével és a főbb irányvonalakkal készüljön 

tájékoztató.  

  

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

javaslatai:  

kéri, hogy készüljön a májusi bizottsági ülésre cselekvési program az 5 évnél régebben 

kötött helyiségbérleti szerződések felülvizsgálatára 

javasolja a novemberi ülésre megvizsgálni azokat helyiségbérleteket, ahol a bérleti díj 

tekintetében az Önkormányzat alku pozícióban van 

kéri megnevezni azokat a parkolóhelyeket, amelyek kialakítására, karbantartására, 

felújítására fordítja a város a parkolóhely megváltásokból 2008. évre betervezett 

összeget. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a szerződések felülvizsgálata megkezdődött, ennek 

következtében már s került sor szerződés felmondásra nagyobb összegű tartozás miatt.   

 

Szegő András képviselő:   néhány részletre hívja fel a figyelmet, mely szerint a görgetett 

lakbérhátralék a  mintegy 2/3 része a lakbérbevételnek. Ezen változtatni kell!  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:  I. forduló lévén a  Képviselő-testület a  koncepciót 

tudomásul vette.  Az elhangzott javaslatok beépítésre kerülnek.   

 

 

 

 

 

 

 

 

21. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének az 

önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló …/2008. (…) Önk. sz. rendeletének 

megalkotásáról  

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 
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dr. Dietz Ferenc polgármester: ismerteti az előterjesztést.  

 

Fülöp Zsolt Pénzügyi, Költségvetési, Vagyongazdálkodási és EU Bizottság elnöke: ismerteti 

a bizottság határozatát: „A város 2008. évi költségvetés tervezetét megalapozottnak értékeli, 

helyesnek tartja, hogy a 3,5 milliárd forintos kötvénykibocsátás csak és kizárólag fejlesztési 

célok megvalósítására szolgál, melyeket a Dumtsa Jenő Városfejlesztési Stratégia tartalmaz. 

2008-ban viszont a régebbi költségvetési elkötelezettségek miatt a kötvénykibocsátásból 

rendelkezésre álló összegnek a 2008. évi költségvetésbe betervezett része nagyobb részt a 

fejlesztési blokk hiányának a fedezetére szolgál és csak kisebb részben a fejlesztési, pályázati 

önrészek finanszírozására, amelyek  a Dumtsa Jenő Városfejlesztési Stratégiával összhangban 

lévő fejlesztéseket szolgálnak. A következő években arra kell törekedni, hogy a 

kötvénykibocsátásból megmaradt összeg csak és kizárólag a városfejlesztési kiadásokat 

fedezze. 

Javasolja, hogy a város 2008. évi költségvetésének dologi kiadásai  terhére az Egészséges 

Városunkért Alapítvány  1.200.000 Ft, a Karitász + 100.000 Ft támogatást kapjon.” 

 

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

határozatát: „javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az 5/B sz. mellékletben a Máshová nem 

sorolt sport tevékenység sorban a sportrendeletben előírt működési költségvetés 0,5 %-ának 

megfelelő összeg: 19 000 e Ft. szerepeljen.” 

 

Puhl Márta irodavezető: válaszol a bizottság javaslatára.  

 

Horváth Győző Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság elnöke: kérdést tesz fel. 

 

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

 

Zakar Ágnes Kulturális, Oktatási és Kisebbségi Bizottság elnöke: pozitívan értékeli, hogy a 

csökkenő állami finanszírozás mellett az oktatási intézmények költségvetése nem változik. 

Ismerteti a bizottság határozatát:  „a Gondolat Televízió + 1.000.000 Ft (forrás: 3. sz. 

melléklet Felújítások: Barackos u. 1. körzeti megbízott 25.000.000 Ft), a Karitász +100.000 Ft 

támogatást kapjon.” Pirk-alapítvánnyal kapcsolatos kérését tolmácsolja, miszerint a VSZ Zrt-

nél bérelt helyiségeket kedvezményesen kaphassák meg.  

 

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

bizottság javasolja, hogy a bizottsága városüzemeltetési feladatok átadására vonatkozóan, 

hozzanak létre városi karbantartó csapatot. Örömét fejezi ki, hogy a környezetvédelmi 

feladatokra a kértnél nagyobb összeget irányoztak elő. Külön megköszöni, hogy a 

Díszteremben az izzókat energiatakarékosra cserélték.  

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a városi karbantartó csapattal kapcsolatban a VSZ Zrt 

vezérigazgatójától várja a javaslatot.  

 

dr. Dragon Pál Jogi, Igazgatási és Ügyrendi Bizottság elnöke: megtárgyalásra és elfogadásra 

javasolja a bizottság az előterjesztést.  

 

Hajdu Gábor képviselő: a sportra előirányzott költségek nem a sport-rendeletben foglaltak 

szerint lettek előterjesztve. Kéri ennek korrigálását.  
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Puhl Márta irodavezető: ez esetben javasolja a bérleti díjak emelését – megteremtve ennek a 

forrását.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: javasolja, hogy a sport munkacsoport folytasson ezzel 

kapcsolatban egyeztetést, a konfliktusok elkerülése végett. Felolvassa az ide vonatkozó 

rendeletet.  

 

Hajdu Gábor képviselő: a sport-támogatások terén nem érez előrelépést.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ismét hivatkozik a rendeletre, mely alapján az előterjesztés 

készült.  

 

Benkovits György képviselő: bizonytalanságot lát, nem derül ki igazán az anyagból, hogy 

mire költik a kötvénypénzt. Néhány prioritást meg kellett volna határozni. Az egyik ilyen a 

tehermentesítő út, a másik pedig a MűvészetMalom projekt befejezése. Ez ugyan nem 

pénztermelő beruházás, de régi adóssága a városnak, mely a városképhez mindenképpen 

hozzátartozik.  

 

A hozzászólási idő leteltével a gép kikapcsolta a mikrofont, a továbbiakban a hozzászólás 

nincs rögzítve. A Képviselő úr az ügyeleti díj csökkentéséről beszél.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: válaszol az elhangzottakra. A MűvészetMalommal 

kapcsolatban elmondja, hogy a fejlesztés igazán akkor valósítható meg, ha lesz pályázati 

lehetőség. A tehermentesítő úttal egyetért, erről külön fog dönteni a Képviselő-testület.  

 

Radványi G. Levente képviselő: hiányolja a 3,5 milliárt forint meghatározását, hogy mikor 

és mire fogják felhasználni. Az orvosi ügyelet támogatásának csökkentését rossz döntésnek 

tartja. Ezzel kapcsolatos véleményét fejti ki.  

 

Szegő András képviselő: dicséretesnek tartja a működési költségek egyensúlyba tartását. A 

felhalmozási oldalon soknak tartja a 400 millió forintos hiányt, de megállapítható, hogy az 

előző évekhez képest csökkenő tendenciát mutat. A kötvény felhasználását jól megalapozott 

célokra használják fel, szigorúan kísérjék figyelemmel. Kiemeli a Hivatal adócsoportjának 

hatékony munkáját.  Az állásfoglalását tartózkodással fogja kifejezni.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: az elmondottakkal egyetértve meglepődik a tartózkodáson.  

 

Kiss Károly képviselő: városüzemeltetési feladatokkal kapcsolatos észrevételeit mondja el.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: mielőtt megadja a szót dr. Pázmány Annamária képviselőnek, 

kérdezi Radványi G. Levente képviselőtől, hogy nem jelölte meg a forrást, hogy miből 

lehetne az ügyeleti támogatást emelni.  

 

Radványi G. Levente képviselő: minimum az eredeti 3 milliós összegre fel kellene emelni, a 

2. sz. mellékletben szereplő Polgármesteri Hivatal felújítási keretéből.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: félreérthető a tétel, ez nem a Hivatalt jelenti, hanem az összes 

intézményt.  
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dr. Pázmány Annamária képviselő: elmondja, hogy az ügyeletet ellátó orvossal közölte a 

betervezett összeget, melyet tudomásul vett, mert a fejkvóta emelése és a vizitdíj biztosítja a 

többletet. Elmondja, hogy a Mentőszolgálattal folytatnak tárgyalásokat, mert a betegszállítás 

költségeibe részt kell venni az önkormányzatoknak.  

 

Horváth Győző képviselő: a sporttámogatásnál javasolja, hogy a 12. oldalon szereplő 

működtetési költség 6 millió Ft-ból 3 millió Ft-ot csoportosítsanak át a támogatás 11 millió 

Ft-jához, a még hiányzó 2 millió Ft-ot pedig a Hivatal működési költségéből tegyék át.  

 

Puhl Márta irodavezető: a 6 millió Ft működtetési költség nem csoportosítható át 

támogatásra, mivel vannak olyan sportrendezvények, amelyekre a Hivatal vállal 

kötelezettséget.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: nem támogatja a javaslatot, szavaztatni fog róla. 

 

Radványi G. Levente képviselő: kéri szavazzanak az orvosi ügyelet 1 millió Ft-os 

emeléséről.  

 

Trenka István képviselő: dr. Pázmány doktornőtől, képviselőtől kérdezi, hogy hiányozni fog-

e a vizitdíj, ha a népszavazás úgy dönt, hogy eltörlik?  

 

dr. Pázmány Annamária képviselő: igen. 

 

Trenka István képviselő: kifogásolja, hogy a felvett 3,5 milliárt forintból 400 millió Ft-ot 

azonnal a hiánypótlásra fordítanak. Aggályosnak tartja, hogy a maradékból 1 milliárd Ft a 

szabad felhasználású, a 2,5 milliárd Ft felhasználásának pedig meg kell felelni a bank által 

előírtaknak.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: fejlesztés hiánypótlásra egy fillért sem költenek.  

 

Benkovits György képviselő: észrevételt tesz a likviditási átcsoportosításokról. 

 

Hajdu Gábor képviselő: véleménye, hogy a Képviselő-testület nevetségessé teszi magát a 

sportegyesületek támogatására előirányzott összeggel.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: elmondja, hogy a kimutatás csalóka, mert amit ingyenesen 

átadnak – sportpályákat – az egyesületeknek, az is a sportnál jelenik meg. Támogatja azt a 

javaslatot, hogy a sport rubrikán belül a támogatásba a működtetésből kerüljön át 2 millió 

forint. Kéri viszont az egyesületeket, a Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottságot valamint 

a munkacsoportot, hogy a testvérvárosi sportfesztivál megrendezésekor biztosítsanak 

technikai és egyéb segítséget. Így az átcsoportosítás lefedi a megfogalmazott célokat, 

valamint tudnak dönteni az összeg hatékony felhasználásáról.  

 

Hajdu Gábor képviselő: mint a munkacsoport elnöke felajánlja a segítséget, hiszen eddig is 

segítettek az ilyen rendezvények lebonyolításában. Kéri felülvizsgálni a feltételezett piaci 

értéket. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri, hogy a munkacsoport vizsgálja felül a bérleti 

szerződéseket és a májusi ülésre készítsen javaslatot, hogy hogyan legyen a módosítás, hogy 
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javasolja a hasznosítást – leegyeztetve a mostani használókkal is. Kérdezi a bizottság elnökét, 

hogy megfelel-e? 

 

Horváth Győző képviselő: megfelel. 

 

Trenka István képviselő: félreértették a sportegyesületek a 0,5 %-os támogatást, mely szerint 

nem értették bele a természetbeli juttatást, csak pénzösszegre terveztek. 2009-re javasolja 

egyértelműen megfogalmazni.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: igyekezni fognak. Kéri szavazzanak arról, hogy az ügyeleti 

támogatást 1 millió Ft-tal megemelik.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2959   Száma: 08.02.12/21/0/A/KT 

Ideje: 2008 február 12 20:30  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 4 23.53 22.22 

Nem 2 11.76 11.11 

Tartózkodik 11 64.71 61.11 

Szavazott 17 100.00 94.44 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   5.56 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

Benkovits György Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Gergely Igen - 

dr. Pázmány Annamária Nem - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Nem - 

Dicső Zoltán Tart. - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Tart. - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Tart. - 

Fülöp Zsolt KVEUB elnök Tart. - 

Hajdu Gábor Tart. - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Tart. - 

Horváth Győző SzEB elnök Tart. - 

Kiss Károly Tart. - 

Kun Csaba alpolgármester Tart. - 

Szegő András Tart. - 

Tolonics Gyula Tart. - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 
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dr. Dietz Ferenc polgármester: Egyéb kérdés, észrevétel nem lévén, kéri szavazzanak a 

költségvetési rendelet elfogadásáról. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2960   Száma: 08.02.12/21/0/A/KT 

Ideje: 2008 február 12 20:31  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 12 70.59 66.66 

Nem 1 5.88 5.56 

Tartózkodik 4 23.53 22.22 

Szavazott 17 100.00 94.44 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   5.56 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt KVEUB elnök Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Radványi G. Levente Nem - 

Benkovits György Tart. - 

Szegő András Tart. - 

Trenka István Tart. - 

Zakar Gergely Tart. - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képviselő-testület megalkotja a 8/2008. (II. 20.) Önk. sz. 

rendeletét: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

8/2008. (II.20.) Önk. sz. rendelete 

az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről 
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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 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvényben 

meghatározottaknak megfelelően Szentendre Város Önkormányzata 2008. évi 

költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja, figyelembe véve az államháztartás működési 

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

 

 

I. rész  

Szentendre Város Önkormányzat 2008. évi költségvetése 

 

 

1. § 

 

A Képviselő-testület 

(a) a bevételi főösszeget 8 396 372 EFt-ban, azaz Nyolcmilliárd-

háromszázkilencven-hatmillió-háromszázhetvenkétezer forintban 

(b) a kiadási főösszeget 8 396 372 EFt-ban, azaz Nyolcmilliárd-

háromszázkilencven-hatmillió-háromszázhetvenkétezer forintban 

állapítja meg oly módon, hogy az 1.sz. mellékletben kimutatott 399 463 EFt azaz 

Háromszázkilencvenkilencmillió-négyszázhatvanháromezer forint összegű fejlesztési 

forráshiányt a kibocsátott 3 500 000 E Ft kötvénybevételből finanszírozza. A 

kötvénykibocsátásból fennmaradó bevételt fejlesztési céltartalékként kezeli.  

 

 

2. § 

 

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

foglaltak szerint hagyja jóvá. 

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

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

 

 

3. § 

 

A Képviselő-testület a fejlesztési céltartalék felhasználását képviselő-testületi döntéshez köti.  

 

4. § 

 

Szentendre Város Önkormányzat 2008 évi kiadási és bevételi főösszegéből a helyi kisebbségi 

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

előirányzat beépül az Önkormányzat költségvetésébe. 

 

 

 

 

 

5. § 
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(1) A Képviselő-testület 

(a) a Polgármesteri Hivatalban ellátott önkormányzati feladatokat, kiemelt 

előirányzatonként az 5. számú melléklet szerint, 

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

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

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

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

jogcímenként a 5/B. számú melléklet szerint, 

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

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

 A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2008. 2009. 2010. évi alakulását 

a 8. számú melléklet mutatja be mérlegszerűen. 

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

 

 

6. § 

 

(1) A Képviselő-testület a 2008. évi költségvetésben 97 578 E Ft működési és 3 100 537 

EFt fejlesztési céltartalékot képez,  az 5/D számú melléklet szerint. 

 

 

7. § 

 

(1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal létszámát 100 főben határozza meg . 

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

létszámát a 2. számú melléklet szerint határozza meg. 

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

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

végzettséggel rendelkező köztisztviselők az alapilletményük 30%-ának megfelelő mértékű 

illetménykiegészítésre jogosultak. 

 

 

II. rész 

Szentendre Város Önkormányzat költségvetése végrehajtásának 

szabályai 

 

 

8. § 

 

(1) Szentendre Város Önkormányzat költségvetési intézményeinek és a Polgármesteri 

Hivatalnak költségvetési alapokmányaikat e rendelet mellékleteiben meghatározott 

összegekkel kell elkészíteniük. 

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

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

arányában történő teljesítésére. 

(3) A költségvetési intézmények a költségvetésben meghatározott előirányzat 

csoportoktól, kiemelt előirányzatoktól e költségvetési rendeletben foglaltak szerint térhetnek 

el. 
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(4) A költségvetési intézményeknél a tervezett saját bevételek elmaradása nem vonhatja 

maga után a költségvetési támogatás növekedését. 

(5) A költségvetési intézmények támogatása csak az alaptevékenységre és az ezzel 

összefüggő kiadásokra használható fel. 

 

 

9. § 

 

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetését, bevételi és kiadási 

előirányzatát, valamint a költségvetési intézmények és Polgármesteri Hivatal költségvetését – 

rendeletének módosításával – testületi döntéssel megváltoztathatja. Az előirányzat módosítás 

nem érintheti az Országgyűlés, illetve a Kormány kizárólagos előirányzat-módosítási 

hatáskörébe tartozó előirányzatokat.  

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet az 

Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a Polgármester a Képviselő-testületet 

tájékoztatja.  

(3) Ha év közben a (2) bekezdésben felsorolt szervek előirányzatot zárolnak az 

Önkormányzatnál, úgy annak kihirdetését követően a Polgármester haladéktalanul a 

Képviselő-testület elé terjeszti a költségvetési rendelet módosítását. 

(4) Év közben folyamatosan a testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet 

módosítását: 

(a) központi szervek által biztosított pótelőirányzat tervbevételére; 

(b) az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek saját hatáskörben végrehajtott 

előirányzat módosításainak tervbevételére; 

(c) a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben hozott Polgármesteri 

átcsoportosítások tervbevételére. 

(5) A Polgármester pótköltségvetési rendelettervezetet köteles a Képviselő-testület elé 

terjeszteni, ha év közben a körülmények oly módon változtak meg, hogy azok az 

Önkormányzat költségvetésének végrehajtását jelentősen veszélyeztetik.  

 

 

10. § 

 

Előirányzat-módosítás a (2) bekezdés kivételével a Képviselő-testület kizárólagos hatásköre. 

(1) A Képviselő-testület a 2008. évi jóváhagyott költségvetési előirányzat csoportok, 

kiemelt előirányzatok tekintetében magának tartja fenn a jogot az előirányzatok év közbeni 

megváltoztatá-sára. 

(a) a költségvetési szerveket érintően: 

pénzmaradvány jóváhagyása, ezen belül a személyi juttatások, munkaadót terhelőjárulékok 

az önkormányzati költségvetési támogatás változtatása 

az intézményi alaptevékenység bevételi előirányzat változtatása 

a költségvetési előirányzatok zárolása 

(b) a Polgármesteri Hivatalt, mint az Önkormányzat gazdálkodását lebonyolító 

költségvetési szervet illetően: 

a felhalmozási célú kiadások és pénzeszköz átadások főösszegének megváltoztatása 

a szabad maradványokat nem érintően a működési, felhalmozási célú kiadások és pénzeszköz 

átadások közötti előirányzat átcsoportosítása 

a pénzmaradvány, ezen belül a személyi juttatások, munkaadót terhelőjárulékok jóváhagyása, 

kötelezettséggel nem terhelt szabad maradvány felosztása 

az Önkormányzat saját működési és felhalmozási bevételeinek módosítása 
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a költségvetésben jóváhagyott bevételi, kiadási főösszeg megváltoztatása 

(2) A Képviselő-testület a Polgármesternek a jóváhagyott költségvetésen belül az alábbi 

esetekben biztosít előirányzat módosítási jogot 

(a) az intézményen belüli működési feladat-átrendezésből következőelőirányzat-

módosítás, ha a feladatok, illetve azok teljesítése, a feltételek, a folyamatok a tervezéskor 

számításba vettől eltérően alakulnak 

(b) az intézményi költségvetési támogatás ágazati szintű előirányzatának betartása mellett 

átcsoportosítás a részben önállóan gazdálkodó intézmények között, ha azok feladataiban 

jelentős változás következett be 

(c) a költségvetési intézmények működési kiadásain belüli kiemelt előirányzatok közötti 

átcsoportosítás 

(d) a Polgármesteri Hivatal működési kiadások előirányzatán belül az igazgatási 

tevékenység és egyéb önkormányzati feladatok közötti, kiemelt előirányzatokon belüli 

átcsoportosítás azzal a feltétellel, hogy önkormányzati feladat terhére igazgatási tevékenység 

nem vállalható. 

 

 

11. § 

 

(1) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv saját előirányzat módosítási hatáskörében 

a jóváhagyott költségvetésének bevételi és kiadási kiemelt előirányzatait módosíthatja az 

alábbiak szerint: 

(a) a Képviselő-testület által jóváhagyott pénzmaradványból a tényleges igénybevételnek 

megfelelően; 

(b) a Képviselő-testület által jóváhagyott bevételi előirányzaton felüli többletbevételből a 

ténylegesen befolyt és a tárgyévi felhasználást szolgáló bevételek mértékéig. A végrehajtott 

előirányzat-növelés tartós kötelezettségvállalással és költségvetési támogatás igénnyel sem a 

költségvetési évben, sem a következőévekben nem járhat. 

(2) Az önállóan gazdálkodó intézmények a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli 

többletbevételeikből elsősorban a működést szolgáló dologi, felújítási és tárgyi eszköz 

beszerzési előirányzataikat emelhetik. A személyi juttatás előirányzatát legfeljebb a 

többletbevétellel összefüggő feladat elvégzéséhez szükséges dologi kiadásoknak az adott 

bevételből történő teljesítése után fennmaradó összeg erejéig, szerződéses bevétel esetén az 

abban meghatározott összeggel emelhetik. A végrehajtott előirányzat-növelés tartós 

kötelezettségvállalással nem járhat. 

(3) Személyi juttatásokra kizárólag: 

(a) az alaptevékenység körében végzett szolgáltatások ellenértékei 

(b) működési célú átvett pénzeszköz 

(c) a (2) bekezdésben meghatározott feltételekkel a költségvetési szerv helyiségei, 

eszközei tartós és eseti bérbeadásának díja 

címeken elért bevételi többletek fordíthatók a közvetlen közreműködők, valamint a 

feladatelvégzéséhez szükséges tevékenységet végző más dolgozók díjazása céljából abban az 

esetben, ha a bevételi előirányzat teljesült. 

(4) A költségvetési szerv dologi kiadásai körében megtervezett részelőirányzatok közötti 

átcsoportosítást –a vásárolt élelmezésre megtervezett előirányzat kivételével –hajthat végre.  

(5) A költségvetési szerv a személyi juttatások alrovatai, tételei között a 

feladatváltozással, illetve a feladat-végrehajtással kapcsolatban, saját hatáskörben 

átcsoportosítást hajthat végre. Az előirányzat-átcsoportosítás nem járhat tartós (következőévre 

áthúzódó) kötelezettség-vállalással. 
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(6) A személyi juttatások előirányzatának évközi maradványa (átmeneti bérmegtakarítás) 

a költségvetési szerv hatáskörében felhasználható többletmunka, célfeladat díjazására, 

kiemelkedő teljesítmény jutalmazására. A felhasználni tervezett bérmegtakarítást a 

költségvetés teljesítésének félévi és három negyedéves beszámolójában ki kell mutatni. A 

bérmegtakarítás felhasználása tartós kötelezettségvállalással nem járhat. 

(7) Az OEP által finanszírozott SZEI a központilag folyósított támogatások 

módosításairól köteles a Polgármesteri Hivatalt tájékoztatni. 

(8) A részben önállóan gazdálkodó szerv előirányzatainak saját előirányzat-módosítási 

hatáskörében történő változtatására a GESZ vezetője jogosult. 

 

 

 

 

 

12. § 

 

A normatív állami hozzájárulás 2007. évi elszámolásához kapcsolódó befizetési kötelezettség 

teljesítése érdekében az érintett intézmények részére befizetési kötelezettség írható elő. 

 

 

13. § 

 

Az önkormányzati támogatással fedezett beruházásokra, tárgyi eszköz beszerzésekre, 

felújításokra vonatkozó szerződésekben kötelezettséget vállalni előlegfizetésre és előleget 

fizetni nem lehet. 

 

 

14. § 

 

(1) A Működési célú támogatások címen tervezett előirányzatok terhére csak 

szerződésben vállalt kötelezettségek teljesíthetők. 

(2) A sport célú támogatásokról egy előzetesen kidolgozott, és elfogadott  

szempontrendszer alapján dönt a hatáskörrel rendelkező bizottság. 

 

15. § 

Követelések érvényesítése, követelésekkel kapcsolatos kedvezmények 

 

(1) Az Önkormányzatot és költségvetési szerveit illetőlejárt, de esedékességükig meg nem 

fizetett követelések (továbbiakban: követelés) érvényesítése iránt az Önkormányzat és a 

Polgármesteri Hivatal esetében a Jegyző, egyéb költségvetési szerv esetében a költségvetési 

szerv vezetője köteles intézkedni. 

(2) Az Önkormányzatot illetőtőke vagy kamat követelés részbeni vagy teljes 

elengedésére, illetve részletfizetés engedélyezésére (továbbiakban együtt: kedvezmények) 

100.000 Ft egyedi értékhatárig a Polgármester, 100.001 Ft–tól 500.000 Ft egyedi értékhatárig 

a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság, 500.001 Ft egyedi értékhatárt meghaladóan a Képviselő-

testület jogosult. 

(3) A helyi adók, a gépjárműadó, valamint az adók módjára behajtandó köztartozások 

tekintetében a (2) bekezdés nem alkalmazandó, az azokkal kapcsolatos kedvezmények 

nyújtására az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény alapján, az abban foglaltak 

szerint a Jegyzőjogosult. 
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(4) Az Önkormányzat tulajdonában álló bérlakások bérbeadásából származó lakbér és 

egyéb díj követelések részletekben történő megfizetésének engedélyezésére, valamint az 

ezekből eredő kamat követelésekkel kapcsolatos kedvezmények nyújtására értékhatártól 

függetlenül a Polgármester jogosult. 

(5) A (2) és (4) bekezdésekben említett tőke vagy kamatkövetelésekkel kapcsolatos 

kedvezmények nyújtására kizárólag a Képviselő-testület jogosult, ha az adós a kedvezmény 

iránti kérelmének benyújtását megelőző5 évben részesült valamilyen kedvezményben, de 

annak feltételeit nem tartotta be. 

(6) A költségvetés jogos bevételeinek biztosítása céljából az Önkormányzathoz beérkezett 

téves utalások, túlfizetések visszautalására csak az adószámlák közti egyeztetések után 

kerülhet sor azzal, hogy 100.000 Ft és 300.000 Ft egyedi értékhatár között ebbe az ügyfelet és 

a Pénzügyi Csoportot is be kell vonni, 300.000 Ft egyedi értékhatár felett pedig részleges 

vagy teljes adóellenőrzést kell végrehajtani. 

(7) A Jegyző e paragrafusban szabályozott tevékenységéről negyedévente beszámolót 

köteles készíteni a Képviselő-testület részére. 

 

 

 

 

 

16. § 

 

(1) Az Önkormányzat feladatainak jobb ellátása érdekében pályázatot nyújthat be a 

pályázatot kiíró szakminisztériumok, szakmai alapok, területfejlesztési tanács, megyei 

önkormányzat stb. felé. 

(2) A benyújtandó pályázatokhoz szükséges önrész fedezete a költségvetési céltartalékban 

nevesített előirányzat. 

(3) A benyújtandó pályázatokról a Pénzügyi, Költségvetési, Vagyongazdálkodási és EU 

Bizottság, valamint a pályázat tárgya szerint illetékes bizottság előzetes véleménye alapján, az 

SZMSZ -ben meghatározott feltételek fennállása esetén a polgármester, egyébként a 

Képviselő-testület dönt. 

 

 

17. § 

 

(1) A költségvetési szerv –szerződés alapján –alkalmazottjának önkéntes kölcsönös 

biztosító pénztárral szembeni tagdíjfizetési kötelezettségét legfeljebb 1000 Ft/fő/hó összegben 

átvállalhatja. 

(2) Az Önkormányzat költségvetési intézményei hitelt nem vehetnek fel, kezességet nem 

vállalhatnak, értékpapírt nem vásárolhatnak, váltót nem bocsáthatnak ki és nem fogadhatnak 

el, pénzeszközeiket tartós betétként nem köthetik le. 

(3) Az Önkormányzat intézményei önálló bankszámlával nem rendelkezhetnek, 

pénzeszközeiket az Önkormányzat költségvetési számlájának alszámláin kötelesek tartani. 

(4) Az Önkormányzat által rendeletben meghatározott, a költségvetés részét képező 

alapok (pl. Környezetvédelmi Alap) bevételeit és kiadásait elkülönített alszámlán kell 

nyilvántartani. Az Alapok kiadásait az Alapok bevételeiből, csak a rendelkezésre álló összeg 

erejéig lehet teljesíteni, illetve azon kötelezettséget vállalni. 

(5) A részben önállóan gazdálkodó oktatási és egészségügyi intézmények pénzügyi-

gazdasági-számviteli, adminisztrációs, adatszolgáltatási tevékenységét a GESZ látja el az 
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intézmények és a GESZ által megkötött e tevékenységre irányuló megállapodásnak 

megfelelően. 

 

 

18. § 

 

(1) Folyószámla-hitelszerződést (likviditási hitel) a Polgármester jogosult kötni az 

Önkormányzat számlavezető pénzintézetével, hitelszerződést pedig a költségvetés szerinti 

hitelképesség mértékéig, a Képviselő-testület jóváhagyásával. 

(2) A Polgármesteri Hivatal az alapellátás finanszírozását minden egyéb hitelezői 

követelést megelőzően köteles teljesíteni.  

(3) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának (hitelfelvétel 

és járulékai, kezesség-vállalások, stb.) felsőhatára a korrigált saját folyó bevétel éves 

előirányzatának 70%-a. 

(4) A fejlesztési hitel felvétele csak a meghatározott feladat finanszírozására történhet. 
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III. rész 

A helyi kisebbségi önkormányzatok 2008. évi költségvetése 

végrehajtásának szabályai 

 

 

19. § 

 

(1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete a helyi kisebbségi önkormányzat testülete 

által jóváhagyott költségvetésére vonatkozóan nem rendelkezik döntési jogosultsággal. 

(2) A helyi önkormányzat a helyi kisebbségi önkormányzat költségvetési határozata 

törvényességéért, bevételi és kiadási előirányzata megállapításáért és teljességéért, illetve 

kötelezettségvállalásaiért és tartozásaiért felelősséggel nem tartozik. 

(3) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletébe beépült helyi kisebbségi 

önkormányzati költségvetések kizárólag a helyi kisebbségi önkormányzat határozata alapján 

módosíthatók. 

(4) A helyi kisebbségi önkormányzat testülete a költségvetési határozatában az általa 

jóváhagyott előirányzatok átcsoportosításának jogát bizottságaira és elnökére átruházhatja. 

 

 

IV. rész  

Vegyes és záró rendelkezések 

 

20. § 

 

A működési kiadások az előirányzat mértékéig finanszírozhatók. A felhalmozási kiadásokra a 

felhalmozási források realizálódásának ütemében vállalható kötelezettség. 

 

21. § 

 

(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy két testületi ülés között a 

sürgős, a halasztást nem tűrő esetben intézkedjen, kötelezettséget vállaljon 5.000 E Ft egyedi 

értékhatárig a következőképviselő-testületi ülésen történő beszámolási kötelezettséggel, az 

előirányzat-módosítás saját hatáskörben történő megtételével.  

(2) A Polgármester Szentendre Város Önkormányzat gazdálkodásának első féléves 

helyzetéről 2008. szeptember 15-ig tájékoztatja a Képviselő-testületet.  

 

22. § 

 

A foglalkozás-egészségügyi szolgálatról szóló 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendeletben rögzített 

foglalkozás-egészségügyi feladatokat megállapodás alapján  a SZEI látja el. 

 

23. § 

 

 (1)  Többletbevétel esetén a halasztott feladatok prioritást élveznek a Képviselő-testület 

előzetes döntése szerint.  

 

24. § 
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Szentendre Város Önkormányzata a fenntartásában működő intézmények élelmezési 

nyersanyag normáit és önköltségi árait a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá. A 

jóváhagyott nyersanyag-normát és önköltségi árakat 2008. január 1-től kell alkalmazni. 

 

 

25.§ 

 

Amennyiben a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, valamint a 

Polgármesteri Hivatal és az önállóan gazdálkodó intézmény, az eszközökről és azok 

állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet 

mennyiségben és értékben, akkor a leltározást elegendő kétévenként végrehajtani.  

A kétévenkénti leltározást a Hivatalban a jegyző, az önállóan gazdálkodó intézményeknél az 

intézményvezető rendelheti el. 

 

26. § 

 

(1) E rendelet 2008. március 01-jén lép hatályba, rendelkezéseit 2008. december 31-ig 

kell alkalmazni. 

(2) A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik. 

(3) A 2008. január 1-től az e rendelet hatályba lépéséig felmerült önkormányzati 

kiadásokat és bevételeket a 2008. évi költségvetés teljesítéseként kell számba venni. 

 

 

 

Szentendre, 2008. február 

 

 

 

dr. Dietz Ferenc                         dr. Molnár Ildikó 

   polgármester                   jegyző 

 

 

 

 

 

22. Előterjesztés a K+F Kutatás és Fejlesztési Tanácsadó Központ Kft. Pro 

Szentendre és az Önkormányzat közötti szerződés megkötéséről 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester  

 

 

Fülöp Zsolt képviselő:  ügyrendi javaslata, hogy  a napirendi pont tárgyalása zárt ülésen 

történjen.  

 

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

 

#: 2961   Száma: 08.02.12/22/0/A/KT 

Ideje: 2008 február 12 20:33  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 82.35 77.77 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 3 17.65 16.67 

Szavazott 17 100.00 94.44 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   5.56 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Benkovits György Igen - 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt KVEUB elnök Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Radványi G. Levente Tart. - 

Szegő András Tart. - 

Zakar Gergely Tart. - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

     

 

A Képviselő-testület a napirendi pont tárgyalását 20.33 órától ZÁRT ülésen folytatja, 

melyről külön jegyzőkönyv készül.   
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A Képviselő-testület 21.48 órától ismételten nyílt ülésen tárgyal.  

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:  a Képviselő-testület   17 fővel határozatképes.  

 

 

dr. Dragon Pál képviselő:  ügyrendi javaslata, hogy  mivel Mód Arnold  délután 3 óra óta 

várakozik, vegyék előre  az őt érintő előterjesztést.    

 

Zakar Ágnes képviselő: szintén ügyrendi javaslatot tesz a napirendi pontok sorrendjére 

vonatkozóan - a közoktatási intézmények felvételi körzethatárnak módosításáról szóló 

előterjesztést  is vegyék előre.   

   

dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátja  dr. Dragon Pál képviselő  ügyrendi 

javaslatát.    

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2965   Száma: 08.02.12/23/0/A/KT 

Ideje: 2008 február 12 21:51  

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 - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester 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 - 

Horváth Győző SzEB elnök Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

Zakar Gergely Távol - 

 

  

 

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

Szavazásra bocsátja  Zakar Ágnes képviselő ügyrendi javaslatát.   

  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2966   Száma: 08.02.12/23/0/A/KT 

Ideje: 2008 február 12 21:52  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 12 80.00 66.66 

Nem 1 6.67 5.56 

Tartózkodik 2 13.33 11.11 

Szavazott 15 100.00 83.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   16.67 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Benkovits György Igen - 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt KVEUB elnök Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Kiss Károly 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 Nem - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Tart. - 

Kun Csaba alpolgármester Tart. - 

Horváth Győző SzEB elnök Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

Zakar Gergely Távol - 
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dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képviselő-testület  támogatta  javaslatot.  

 

 

23. Előterjesztés a Szentendre, Domboldal köz 10. szám alatti lakos túlépítkezése 

vonatkozásban tulajdonosi hozzájárulás megadásáról 

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

 

 

dr. Dragon Pál képviselő: ismerteti az előterjesztést. A vagyonrendeletben foglaltakat 

figyelembe véve a Jogi, Igazgatási és Ügyrendi Bizottság  véleménye alapján a javaslat:  ad-

hoc bizottságot hozzanak  létre és mérlegelés után  a döntést hozzák a Képviselő-testület elé.  

 

Hidegkuti Gergely képviselő:  a  bizottság  gondolja át, hogy ne ad-hoc bizottsággá 

alakuljanak, hanem  szükség esetén, hasonló ügyben  közreműködjenek a továbbiakban is.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:  megállapítja, hogy Mód Arnold nem kíván szólni. 

Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.    

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2967   Száma: 08.02.12/23/0/A/KT 

Ideje: 2008 február 12 22:01  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 92.86 72.22 

Nem 1 7.14 5.56 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 14 100.00 77.78 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 4   22.22 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Benkovits György Igen - 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 
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Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Szegő András Nem - 

Fülöp Zsolt KVEUB elnök Távol - 

Horváth Győző SzEB elnök Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

Zakar Gergely Távol - 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

60/2008. (II.12.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy:  

1. ad-hoc bizottságot hoz létre a Domboldal köz 10. sz. alatti lakos 

túlépítkezésének megvizsgálására az alábbi összetétellel: 

 Jogi- Igazgatási és Ügyrendi Bizottságot Trenka István, 

 Pénzügyi, Költségvetési, Vagyongazdálkodási és EU Bizottságot Tolonics 

 Gyula, 

 Városüzemeltetési, Környezet- és Műemlékvédelmi Bizottságot Kiss Károly 

 képviselje. 

 

2. felkéri a Polgármestert, hogy az ad hoc bizottság vizsgálatának eredményét a 

Képviselő-testület soron következő ülésére terjessze elő, és tegyen javaslatot a 

402/2007. (XII. 11.) Kt. sz. határozat visszavonására, módosítására, vagy 

hatályban tartására. 

 

Felelős:     Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

 

24.  Előterjesztés a közoktatási intézmények működési, felvételi körzethatárainak 

 módosítására 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ismerteti az előterjesztést.  

 

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

módosító javaslatát, mely szerint a határozati javaslat 2. pontjában szereplő első mondat 

kiegészül „a következő prioritás szerint” kifejezéssel.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kérdést tesz fel az oktatási referensnek. 

 

Schinkovits Lajosné oktatási referens: a kérdésre a választ megadja. 
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dr. Dietz Ferenc polgármester: befogadja a bizottság javaslatát.  

 

Radványi G. Levente képviselő: magyar állampolgár hány éves korától rendelkezik 

lakcímkártyával?  

 

dr. Molnár Ildikó jegyző: születése pillanatától.  

 

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

határozati javaslatról.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2968   Száma: 08.02.12/24/0/A/KT 

Ideje: 2008 február 12 22:05  

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 - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Távol - 

Fülöp Zsolt KVEUB elnök Távol - 

Horváth Győző SzEB elnök Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

Zakar Gergely Távol - 

 

 

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

61/2008. (II.12.) Kt. sz. határozata: 

 

1. 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati fenntartású alapfokú 

közoktatási intézmények működési, felvételi körzethatárairól, valamint gyermek és tanuló 

elhelyezési szabályairól az alábbiak szerint dönt: 

1.1 

Valamennyi szentendrei lakos gyermekét elhelyezi önkormányzati óvodáiban, iskoláiban 

figyelembe véve a nem önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények férőhelyeit is, a 

nem helyi igényeket a jegyzői felülvizsgálat következtében engedélyezi akkor, ha minden 

szentendrei igény teljesült. 

 

1.2.  

A férőhely hiányában esetleg elutasított jelentkező óvodásokat Szentendre Város Óvodai 

Intézménye Villasori Tagóvodája, Szentendre Város Óvodai Intézménye Hétszínvirág 

Tagóvodája köteles fogadni, a férőhely hiányában elutasított iskolásokat a Barcsay Jenő 

Általános Iskola és az Izbégi Általános Iskola fogadja, ezen intézmények biztosítják a 

kötelező felvételt városunk területén. 

Felelős:     Polgármester, jegyző, intézményvezetők 

Határidő: 2008. 03. 30. 

 

 

 

2.  

A fenntartó az óvodai és iskolai működési, felvételi körzetek működtetéséhez a törvényi 

elvárásokat is követő, kiegészítő szabályokat határoz meg  a következő prioritás szerint, mely 

a tagintézményekre is vonatkozik: 

Az intézmények azokat a jelentkezőket vegyék fel: 

- akik lakcímkártyájuk szerint szentendrei lakosok, és az adott intézményt gyalogosan, 

egyedül is meg tudják közelíteni, 

- az intézményhez közel lakó halmozottan hátrányos helyzetű jelentkezők előnyt 

élveznek, 

- az induló óvodai csoportok és elsős osztályok tekintetében az arányos terhelésre 

ügyeljenek az intézmények - minimum - a törvényi elvárásként meghatározott 

átlaglétszámot, lehetőleg mindenhol biztosítani kell, 

- a két főnek számító, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő (röviden, 

BTMN) jelentkezőt az „azonos megterhelés” elvének figyelembe vételével helyezzék 

el az intézmények,  

- a testvérek egy intézményben történő elhelyezése akkor szempont, ha a család még 

mindig Szentendrén él, illetve a testvér még alsótagozatos, 

- azon tanulókat, akik az iskolabusz járatok közelében laknak, és ezzel átszállás nélkül 

meg tudják közelíteni a távolabbi iskolákat, a Barcsay és az Izbégi iskola fogadja, 

vagy, amennyiben helyhiány miatt valamelyik iskola nem tudja felvenni, ide 

átirányítható, 

- azon tanulókat, akik az északi városrészrészről érkeznek, ahonnan csak a távolsági 

buszt tudják gyalog elérni lakhelyükről, a belvárosi iskoláknak kell fogadni. 

Felelős:    Polgármester, intézményvezetők 

Határidő: 2008. 03. 30. 
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3.  

A fenntartó, a sajátos nevelési igényű helyi jelentkezőket a közoktatási intézmények alapító 

okirataiban a megnevezett sajátos feladatok végzésére kijelölt iskolákban, óvodában 

engedélyezi elhelyezni. Kijelölt intézmények: Szentendre Város Óvodai Intézménye, Barcsay 

Jenő Általános Iskola, Templomdombi Általános Iskola. 

Felelős:    Polgármester, intézményvezetők 

Határidő: 2008. 03. 30. 

 

4.  

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közoktatási intézmények felvételi, 

működési körzethatárainak alakításáról, valamint a tanulók és gyermekek elhelyezési 

szabályaira korábban hozott határozatait  - 24/1999. (II.16.) Kt. sz. határozat, 37/2003. (III. 

11.) Kt. sz. határozat, 52/2003. (III. 25.) Kt. sz. határozat, 68/2003. (IV. 08.) Kt. sz. határozat 

9. 10. pontját  – visszavonja. 

Felelős:    Polgármester 

Határidő: 2008. március 30. 

 

 

 

25.  Előterjesztés az ÉMI Mnőségellenőrző Innovációs Kht-vel kötött együttműködési 

 megállapodás hatályosításáról 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 
 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ismerteti az előterjesztést. 

 

Trenka István képviselő: ügyrendi javaslata, hogy van még egy sürgősségi indítvány, 

amelyet még nem tárgyaltak, azt vegyék előre.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: sorra fog kerülni, de először napirendre kell venni.  

Kérdés, észrevétel nem lévén, kéri szavazzanak a napirenden lévő határozati javaslatról.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2969   Száma: 08.02.12/25/0/A/KT 

Ideje: 2008 február 12 22:07  

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 
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Megjegyzés: 

Benkovits György Igen - 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Távol - 

Fülöp Zsolt KVEUB elnök Távol - 

Horváth Győző SzEB elnök Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

Zakar Gergely Távol - 

 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

62/2008. (II.12.) Kt. sz. határozata: 

 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a jóváhagyja, ezáltal hatályosítja az ÉMI 

Minőségellenőrző Innovációs Kht-vel 2008. január 15-én kötött együttműködési 

megállapodást a határozat melléklete szerinti tartalommal.  

 

Felelős:   Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

Az együttműködési megállapodás a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete.  
 

 

26.  Előterjesztés a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális és gyermekjóléti 

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

 rendelet módosításáról szóló …/2008. (…) Önk. sz. rendelet megalkotásáról 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 
 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ismerteti az előterjesztést. A Pénzügyi, Költségvetési, 

Vagyongazdálkodási és EU Bizottság és a Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság 

módosító javaslatát befogadja, mely szerint a rendelet-tervezet 2. sz. mellékletében az Ellátott 
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intézménybe szállításának díját Ft/alkalomként javasolja elfogadni. Kérdés, észrevétel nem 

lévén, szavazásra bocsátja a rendelet módosítását.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2970   Száma: 08.02.12/26/0/A/KT 

Ideje: 2008 február 12 22:08  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 100.00 77.78 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 14 100.00 77.78 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 4   22.22 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

Benkovits György Igen - 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt KVEUB elnök Távol - 

Horváth Győző SzEB elnök Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

Zakar Gergely Távol - 

 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képviselő-testület megalkotja a 9/2008. (II.20.) Önk.sz. 

rendeletét: :  
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Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

9/2008. (II.20.) Önk. sz. rendelete 

 

a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, valamint 

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

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, 

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

és szociális ellátásokról szóló, többször módosított 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: 

Sztv.) 58/B. §-ban, 62. §-ban, 92. §-ban, 115. §-ban, valamint a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: 

Gyvt.) 29. §-ban kapott felhatalmazás alapján a személyes gondoskodás körébe tartozó 

szociális és gyermekjóléti ellátásokról, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 24/2003. 

(V.19.) Önk. sz. rendeletet (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja: 

 

1. § 

 

(1) A R. 1. §-ának helyébe az alábbi szöveg lép: 

„Ezen önkormányzati rendeletben foglaltakat az Sztv., a Gyvt., a személyes gondoskodást 

nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló, többször módosított 29/1993. (II.17.) Korm. 

rendelet (a továbbiakban: Sztv.vhr.), a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti 

alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz 

felhasználható bizonyítékokról szóló 133/1997. (VII.29.) Korm. rendelet (továbbiakban: 

Gyvt.vhr.) szabályaival, valamint ezek végrehajtására kiadott más jogszabályokkal 

összhangban kell alkalmazni.” 

 

(2) A R. 2. §-ának helyébe az alábbi szöveg lép: 

„A rendelet hatálya Szentendre Város Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) által 

fenntartott, valamint a 3. §-ban meghatározott szolgáltatásokat nyújtó szociális és 

gyermekvédelmi intézményekre, valamint az általuk nyújtott ellátásokban részesülő 

személyekre terjed ki.” 

 

2. § 

 

(1) A R. 3. § (1) bekezdésében az „alapellátási formák” szövegrész helyébe az 

„alapszolgáltatások” szöveg lép. 

 

(2) A R. 3. § (1) bekezdés a) pontjában a „szociális étkeztetés” szövegrész helyébe az 

„étkeztetés” szöveg lép. 

 

(3) A R. 3. § (1) bekezdés d) pontja helyébe az alábbi szöveg lép, illetve az (1) bekezdés az 

alábbi e) és f) pontokkal egészül ki: 

„d) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás; 

e) támogató szolgáltatás; 

f) nappali ellátás.” 

 

(4) A R. 3. § (3) bekezdés b), c) és d) pontja helyébe az alábbi b) és c) pont lép: 

„b) gyermekek napközbeni ellátása; 

ba) bölcsőde; 

- bölcsődei alapellátás 
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- játszócsoport 

- időszakos gyermekfelügyelet 

bb) iskolai napközi; 

c) óvodai ellátás.” 

 

(5) A R. 4. § (2) bekezdésének „25/2003. (V.19.) Önk. sz.” szövegrésze helyébe a 

„mindenkori” szövegrész lép. 

 

(6) A R. 4. § (3) bekezdésének helyébe az alábbi szöveg lép: 

„Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Sztv. 115. § (4) bekezdésében, 

valamint Pest Megye Közgyűlésének a Pest Megyei Önkormányzat feladatkörébe tartozó 

szociális szolgáltatásokról szóló 23/2004. (IX.29.) Pm. sz. rendelet 8. § (1) bekezdésében 

meghatározott döntési jogosultságát Szentendre Város Polgármesterére ruházza át.” 

 

3. § 

 

(1) A R. 6. §-t megelőző fejezetcímben az „alapellátások” szövegrész helyébe az 

„alapszolgáltatások” szövegrész, a „Szociális étkeztetés” alcím helyébe az „Étkeztetés” alcím, 

a R. 6. § (5) bekezdésében „A szociális étkeztetést” szövegrész helyébe „Az étkeztetést” 

szövegrész lép. 

 

(2) A R. 6. § (1) bekezdése helyébe az alábbi szöveg lép: 

„Étkeztetés igénybevételére jogosultak azok a szociálisan rászorultak, akik önmaguk, illetve 

eltartottjaik részére az étkeztetést tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani 

különösen koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, 

szenvedélybetegségük vagy hajléktalanságuk miatt.” 

 

(3) A R. 8. § (1) bekezdésében a „Sztv. 64-65/A §-ai határozzák meg” szövegrész helyébe a 

„Sztv. 64. §-a határozza meg” szövegrész lép. 

 

(4) A R. 8. § (2) bekezdésének helyébe az alábbi szöveg lép: 

„Szentendre város területén a családsegítés feladatait az Önkormányzat a Dunakanyar-Pilisi 

Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása (továbbiakban: DPŐTKT) által fenntartott 

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat útján (a továbbiakban: Családsegítő Szolgálat) látja 

el.” 

 

(5) A R. 9. §-t megelőző alcím helyébe a „Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és támogató 

szolgáltatás” alcím, a 10. §-t megelőző alcímek helyébe a „Nappali ellátás” alcím lép. 

 

(6) A R. 9. §-a helyébe az alábbi § lép: 

„9. § Az Sztv. 65. §-ában meghatározott jelzőrendszeres házi segítségnyújtást és az Sztv. 65/C 

§-ában meghatározott támogató szolgáltatást az Önkormányzat a DPÖTKT által kötött ellátási 

szerződés útján biztosítja.” 

 

(7) A R. 10. §-a helyébe az alábbi szöveg lép: 

„10. § (1) Az Önkormányzat az Sztv. 65/F. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott nappali 

ellátást a Gondozási Központ útján látja el. 

(2) Az Önkormányzat az Sztv. 65/F. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott nappali 

ellátást az Irsai Mentálhigiénés Ápolási Központ Szociális Szolgáltató Közhasznú Társasággal 

kötött ellátási szerződés útján látja el.” 
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4. § 

 

(1) A R. 13. §-a helyébe az alábbi § lép: 

„(1) Az Önkormányzat a Gyvt. 41-42. §-aiban meghatározott „gyermekek napközbeni 

ellátását” a Püspökmajor lakótelepi Bölcsőde, Szentendre Város Óvodai Intézményei 

(tagóvodái), valamint az Önkormányzat által fenntartott alapfokú iskolák útján látja el. 

(2) A Püspökmajor lakótelepi Bölcsőde alapfeladatának ellátása mellett térítés ellenében  a 

személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint 

személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló többször módosított 15/1998. 

(IV.30.) NM rendelet 44. §-sa szerinti játszócsoportot és időszakos gyermekfelügyeletet 

működtet. 

(3) A (2) bekezdés szerinti játszócsoport és időszakos gyermekfelügyelet térítési díjának 

mértéke 700 Ft/óra.” 

 

(2) A R. 15. § (2) bekezdése az alábbi mondattal egészül ki: 

„Ettől eltérően, a játszócsoport és az időszakos gyermekfelügyelet díját a szolgáltatásnyújtás 

befejezését követően kell a bölcsőde részére megfizetni.” 

 

(3) A R. 15. § (3) és (4) bekezdései helyébe az alábbi bekezdések lépnek: 

„(3) A térítési díjak e rendeletben meghatározott mértékétől való eltérés az Sztv., a Gyvt, az 

Sztv.vhr., a Gyvt.vhr., valamint a pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi 

ellátásokról szóló mindenkori helyi rendelet rendelkezései szerint történhet. 

(4) Szentendre Város Polgármestere jelen rendelet 4. § (3) bekezdésében meghatározott 

méltányossági hatáskörében eljárva, ha a pénzbeli és természetbeni szociális és 

gyermekvédelmi ellátásokról szóló mindenkori helyi rendeletben meghatározott rendszeres 

átmeneti segélyre vonatkozó jogosultsági feltételek fennállnak, a fizetendő személyi térítési 

díj összegét csökkentheti vagy elengedheti.” 

 

5. § 

 

(1) A R. 3. § (2) bekezdés a) pontja, a R. 6. § (2) bekezdése, a R. 14. §-t megelőző alcím, a R. 

14. §-a, valamint a R. 17. § (4) bekezdése hatályát veszti.  

(2) A R. 1. és 2. sz. mellékletei helyébe a jelen rendelet mellékletét képező 1. és 2. sz. 

mellékletek lépnek. 

 

6. § 

 

(1) E rendelet 2008. március 01. napján lép hatályba, rendelkezéseit az ezt követően 

benyújtott kérelmek esetében kell alkalmazni. 

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 

 

Szentendre, 2008. február  12. 

 

 

 dr. Dietz Ferenc     dr. Molnár Ildikó 
    polgármester      jegyző 
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1. számú melléklet 

 

Az önkormányzat fenntartásában működő intézmények étkezési nyersanyagnormái és 

önköltségi árai 

 

Igénybe 

vevők 

Ellátási 

típusok 

Nyersanyagnorma Rezsi Önköltségi ár 

Nettó 

(Ft) 

Áfa 

(20%) 

Bruttó 

(Ft) 

Költség 

(%) 

Nettó 

(Ft) 

Áfa 

(15%) 

Bruttó 

(Ft) 

Bölcsődés 

reggeli 60 12 72     

tízórai 30 6 36     

ebéd 175 35 210     

uzsonna 40 8 48     

napi ellátás 305 61 366     

Óvodás 

tízórai 60 12 72     

ebéd 170 34 204     

uzsonna 35 7 42     

napi ellátás 265 53 318     

Iskola 

alsó tagozat 

tízórai 60 12 72     

ebéd 195 39 234     

uzsonna 45 9 54     

napi ellátás 300 60 360     

Iskola felső 

tagozat 

tízórai 60 12 72     

ebéd 210 42 252     

uzsonna 45 9 54     

napi ellátás 315 63 378     

Gimnazista ebéd 215 43 258     

 

Szociális 

étkeztetés 

tízórai 100 20 120 

 

160 32 192 

ebéd 250 50 300 405 81 486 

uzsonna 95 19 114 150 30 180 

napi ellátás 445 89 534 60 715 143 858 

 

Alkalmazott, 

vendég 

tízórai 65 13 78 

 

105 21 126 

ebéd 250 50 300 405 81 486 

uzsonna 55 11 66 90 18 108 

napi ellátás 370 74 444 60 600 120 720 
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2. számú melléklet 

A Gondozási Központban fizetendő személyi térítési díjak összege 

 

 

Jövedelmi 

sávok (Ft) 

Térítés 

mértéke 

(%) 

Idősek klubja 

(reggeli+ebéd+uzsonna) 

(Ft) 

Szociális 

étkeztetés        

(Ft/nap) 

Étel 

házhoz 

szállítása   

(Ft/nap) 

Gondozás 

(Ft) 

Ellátott 

intézménybe 

szállítása 

(Ft/alkalom) 

0 - 28.500 0 - - - 80 - 

28.501- 32.000 10 86 49  14 120 7 

32.001- 35.000 20 172 97 23 140 14 

35.001- 38.000 30 257 146 32 180 21 

38.001- 41.000 40 343 194 41 230 28 

41.001- 47.000 50 429 243 50 280 35 

47.001- 54.000 60 515 292 59 320 42 

54.001- 62.000 70 601 340 68 370 49 

62.001- 67.000 80 686 384 77 410 56 

67.001- 73.000 90 772 437 86 460 63 

73.001-  100 858 486 95 490 70 

 

 

 

 

27.  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, szavazásra bocsátja a határozati 

javaslat elfogadását.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2971   Száma: 08.02.12/27/0/A/KT 

Ideje: 2008 február 12 22:09  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 92.86 72.22 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 1 7.14 5.56 

Szavazott 14 100.00 77.78 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 4   22.22 



 114 

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 - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Szegő András Tart. - 

Fülöp Zsolt KVEUB elnök Távol - 

Horváth Győző SzEB elnök Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

Zakar Gergely Távol - 

 

 

 

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

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

63/2008. (II.12.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

 

1. elfogadja a PAP-SZIGET REVITALIZÁCIÓJÁÉRT Közhasznú Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság Társasági Szerződésének módosítását a következők szerint:  

I.1. pont az alábbiak szerint módosul:  

1. A Társaság cégneve:  

 

PAP-SZIGET REVITALIZÁCIÓJÁÉRT Nonprofit Közhasznú Korlátolt 

Felelősségű Társaság  

 

I.2. pont az alábbiak szerint módosul:  

2. A Társaság rövidített cégneve:  

 

PAP-SZIGET REVITALIZÁCIÓJÁÉRT Nonprofit Közhasznú Kft.  

 

I.9. pont az alábbiak szerint módosul 

 

9. Tevékenységek:   

 

A Társaság közhasznú főtevékenysége: 
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9499 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység 

 

Egyéb közhasznú tevékenységek:      

 

7320 Piac-, közvélemény-kutatás 

7111 Építészmérnöki tevékenység 

7112 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás 

7420 Fényképészet 

7490 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység  

7120 Műszaki vizsgálat, elemzés 

7311 Reklámügynöki tevékenység 

7312 Médiareklám 

5920 Hangfelvétel készítése, kiadása 

6399 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás  

7410 Divat-, formatervezés 

7740 Immateriális javak kölcsönzése 

8230 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 

8291 Követelésbehajtás 

8532 Szakmai középfokú oktatás 

8551 Sport, szabadidős képzés 

8552 Kulturális képzés 

8559 M.n.s. egyéb oktatás  

3811 Nem veszélyes hulladék gyűjtése 

3900 Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés 

8129 Egyéb takarítás 

 

Közhasznú tevékenységeket segítő üzleti tevékenységek:  

 

3299 Egyéb m.n.s feldolgozóipari tevékenység  

5811 Könyvkiadás 

5812 Címtárak, levelezőjegyzékek kiadása 

5814 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 

5819 Egyéb kiadói tevékenység 

3012 Szabadidő-, sporthajó gyártása 

5222 Vízi szállítást kiegészítő szolgáltatás 

4110 Épületépítési projekt szervezése 

6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

6831 Ingatlanügynöki tevékenység 

6832 Ingatlankezelés 

8110 Építményüzemeltetés 

7734 Vízi szállítóeszköz kölcsönzése 

0240 Erdészeti szolgáltatás 

7021 PR, kommunikáció 

7022 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 

8560 Oktatást kiegészítő tevékenység 

8121 Általános épülettakarítás 

8122 Egyéb épület-, ipari takarítás 

7430 Fordítás, tolmácsolás 

8211 Összetett adminisztratív szolgáltatás 

http://portal.ksh.hu/pls/portal/vb.teaor08_pkg.teaor_kulcs?teaor_kod=9133##
http://portal.ksh.hu/pls/portal/vb.teaor08_pkg.teaor_kulcs?teaor_kod=7413##
http://portal.ksh.hu/pls/portal/vb.teaor08_pkg.teaor_kulcs?teaor_kod=7420##
http://portal.ksh.hu/pls/portal/vb.teaor08_pkg.teaor_kulcs?teaor_kod=7420##
http://portal.ksh.hu/pls/portal/vb.teaor08_pkg.teaor_kulcs?teaor_kod=7420##
http://portal.ksh.hu/pls/portal/vb.teaor08_pkg.teaor_kulcs?teaor_kod=7420##
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8219 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás 

8299 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás  

9411 Vállalkozói, munkaadói érdekképviselet 

 

II.1. pontból az alábbi szövegrész törlésre kerül:  

 

A Társaság legfőbb szerve a Taggyűlés, mely az alábbi kérdésekben dönt: 

A taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: 

(…) 

b) osztalékelőleg fizetésének elhatározása; 

(…) 

VIII. 4. pont az alábbiak szerint kiegészül:  

A 3. pontban meghatározottak után esetleg megmaradt vagyont a megszűnő társaság 

közhasznú tevékenységével azonos vagy ahhoz hasonló közérdekű célra fordítja a 

Cégbíróság az Alapítók írásbeli kijelölése alapján elsősorban szentendrei székhelyű, 

közhasznú tevékenységet végző szervezetnek történő felajánlás útján. 

 

2. elfogadja a módosítással egységes szerkezetbe foglalt Társasági Szerződést a határozat 

1. 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 

 

 

 

 

 

 

 

http://portal.ksh.hu/pls/portal/vb.teaor08_pkg.teaor_kulcs?teaor_kod=7485##
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 117 

 

 

 

 

 

Egységes szerkezetbe foglalt szöveg a  

2008. február 12-i állapot szerint 
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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  

 

3. 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 

 

4. A Társaság cégneve:  

 

PAP-SZIGET REVITALIZÁCIÓJÁÉRT Nonprofit Közhasznú4 Korlátolt Felelősségű 

Társaság  

 

5. A Társaság rövidített cégneve:  

 

PAP-SZIGET REVITALIZÁCIÓJÁÉRT Nonprofit Közhasznú5 Kft.  

   

6. A Társaság székhelye:   

 

2000 Szentendre, Városház tér 1-3. 

 

                                                 
4 A módosításhoz Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete 63/2008. (II.12.) Kt. sz. 

határozatával hozzájárult, azt a Taggyűlés 1/2008. (II.12.) számú taggyűlési határozatával fogadta el. 
5 A módosításhoz Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete 63/2008. (II.12.) Kt. sz. 

határozatával hozzájárult, azt a Taggyűlés 1/2008. (II.12.) számú taggyűlési határozatával fogadta el. 
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7. A Társaság telephelye: 

 

1142 Budapest, Vágány u. 11. 

 

8. A Társaság közhasznúsági fokozata:  

 

Kiemelkedően közhasznú6 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 

„Kiemelkedően közhasznú” szervezetként működik, tekintettel arra, hogy Szentendre Város 

Önkormányzatával kötött feladat ellátási szerződés alapján közhasznú tevékenysége során 

olyan közfeladatot lát el7, 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 

 
8, 99. Tevékenységek:   

                                                 
6 A módosításhoz Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete 293/2007. (X.09.) Kt. sz. határozatával 

hozzájárult, azt a Taggyűlés 4/2007. (XI.23.) számú taggyűlési határozatával fogadta el.  

 
7 A módosításhoz Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete 293/2007. (X.09.) Kt. sz. határozatával 

hozzájárult, azt a Taggyűlés 4/2007. (XI.23.) számú taggyűlési határozatával fogadta el.  

 
8 A tevékenységek pontosításához Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete 261/2007. (IX.11.) Kt. 

sz. határozatával hozzájárult, azt a Taggyűlés 2/2007. (IX.11.) számú taggyűlési határozatával fogadta el. 

  
9 A tevékenységek pontosításához és a hatályos TEÁOR-hoz igazításhoz Szentendre Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete a 63/2008. (II.12.) Kt. sz. határozatával hozzájárult, azt a Taggyűlés 1/2008. (II.12.) 

számú taggyűlési határozatával fogadta el. 
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A Társaság közhasznú főtevékenysége: 

  

9499 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység 

 

Egyéb közhasznú tevékenységek:      

 

7320 Piac-, közvélemény-kutatás 

7111 Építészmérnöki tevékenység 

7112 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás 

7420 Fényképészet 

7490 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység  

7120 Műszaki vizsgálat, elemzés 

7311 Reklámügynöki tevékenység 

7312 Médiareklám 

5920 Hangfelvétel készítése, kiadása 

6399 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás  

7410 Divat-, formatervezés 

7740 Immateriális javak kölcsönzése 

8230 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 

8291 Követelésbehajtás 

8532 Szakmai középfokú oktatás 

8551 Sport, szabadidős képzés 

8552 Kulturális képzés 

8559 M.n.s. egyéb oktatás  

3811 Nem veszélyes hulladék gyűjtése 

3900 Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés 

8129 Egyéb takarítás 

 

Közhasznú tevékenységeket segítő üzleti tevékenységek:  

 

3299 Egyéb m.n.s feldolgozóipari tevékenység  

5811 Könyvkiadás 

5812 Címtárak, levelezőjegyzékek kiadása 

5814 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 

5819 Egyéb kiadói tevékenység 

3012 Szabadidő-, sporthajó gyártása 

5222 Vízi szállítást kiegészítő szolgáltatás 

4110 Épületépítési projekt szervezése 

6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

6831 Ingatlanügynöki tevékenység 

6832 Ingatlankezelés 

8110 Építményüzemeltetés 

7734 Vízi szállítóeszköz kölcsönzése 

0240 Erdészeti szolgáltatás 

7021 PR, kommunikáció 

7022 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 

8560 Oktatást kiegészítő tevékenység 
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8121 Általános épülettakarítás 

8122 Egyéb épület-, ipari takarítás 

7430 Fordítás, tolmácsolás 

8211 Összetett adminisztratív szolgáltatás 

8219 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás 

8299 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás  

9411 Vállalkozói, munkaadói 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. 

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. 

http://portal.ksh.hu/pls/portal/vb.teaor08_pkg.teaor_kulcs?teaor_kod=7470##
http://portal.ksh.hu/pls/portal/vb.teaor08_pkg.teaor_kulcs?teaor_kod=7470##
http://portal.ksh.hu/pls/portal/vb.teaor08_pkg.teaor_kulcs?teaor_kod=7485##
http://portal.ksh.hu/pls/portal/vb.teaor08_pkg.teaor_kulcs?teaor_kod=7485##
http://portal.ksh.hu/pls/portal/vb.teaor08_pkg.teaor_kulcs?teaor_kod=7485##
http://portal.ksh.hu/pls/portal/vb.teaor08_pkg.teaor_kulcs?teaor_kod=7485##
http://portal.ksh.hu/pls/portal/vb.teaor08_pkg.teaor_kulcs?teaor_kod=9111##


 122 

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;10 

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; 

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; 

                                                 
10 A törléshez Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete 63/2008. (II.12.) Kt. sz. határozatával 

hozzájárult, azt a Taggyűlés 1/2008. (II.12.) számú taggyűlési határozatával fogadta el. 
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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 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 



 124 

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. 

 

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. 

 

 



 125 

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, 

 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 
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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 

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. 
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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 – 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. 
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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. 

 

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. 

 

9. 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. 
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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. 

 

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. 
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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: 

 

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 
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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. 

 

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. 
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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.  

 

4. A 3. pontban meghatározottak után esetleg megmaradt vagyont a megszűnő társaság 

közhasznú tevékenységével azonos vagy ahhoz hasonló közérdekű célra fordítja a 

Cégbíróság11 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, 2008. február 12. 

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,  a második módosítást  293/2007. (X.09.) Kt. sz. határozatával, a harmadik 

módosítást  63/2008. (II.12.) Kt. sz. határozatával fogadta el.  

 

A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveget szerkesztette ellenjegyezte:  

 

                                                 
11 A módosításhoz Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete 63/2008. (II.12.) Kt. sz. 

határozatával hozzájárult, azt a Taggyűlés 1/2008. (II.12.) számú taggyűlési határozatával fogadta el. 
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28.  Előterjesztés a Szentendre Városi Sportegyesület alapszabályának 

 jóváhagyásáról 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

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

javaslati elfogadását.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2972   Száma: 08.02.12/28/0/A/KT 

Ideje: 2008 február 12 22:10  

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 - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

Zakar Gergely Távol - 

 

 

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

64/2008. (II.12.) Kt. sz. határozata: 

 

 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentendre Városi Sportegyesület 

alapszabályát tudomásul veszi a határozat melléklete szerinti tartalommal. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 
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A Közgyűlés 2008. január 31-i ülésén elfogadott szöveg. 
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PREAMBULUM 

 

A Szentendre Városi Sportegyesület (továbbiakban: Sportegyesület) az egyesülési jogról 

szóló 1989. évi II. törvény, valamint a sportról szóló 2004. évi I. törvény alapján önkéntesen, 

az alapító tagok által 2008. január 31. napján megtartott alakuló ülésen létrehozott, 

önkormányzattal, jogi személyiséggel rendelkező szervezet, amely az alapszabályában 

meghatározott célra, határozatlan időre alakul, nyilvántartott tagsággal rendelkezik és a jelen 

alapszabályban meghatározott céljának elérésére szervezi tagjai tevékenységét. 

  

 

I. A SPORTEGYESÜLET NEVE 

 

1. Az Sportegyesület neve: Szentendre Városi Sportegyesület  

 

2. Az Sportegyesület rövidített neve: Szentendre VSE 

 

II. A SPORTEGYESÜLET SZÉKHELYE 

 

3. Az Sportegyesület székhelye: 2000 Szentendre, Városház tér 3. 

 

III. A SPORTEGYESÜLET CÉLJA, FELADATAI 

 

4. A Sportegyesület célja:  

Alaptevékenységeként sporttevékenységet szervez, valamint megteremti a sporttevékenység 

feltételeit. 

Gondoskodik a szakosztályok versenyzési feltételeinek biztosításáról. 

Szervezi minden korosztály sporttevékenységét, együttműködik a térség iskoláival az 

utánpótlás-nevelésben. 

A Sportegyesület célja a fentiekre tekintettel elsősorban a működtetett szakosztályokban a 

versenyeztetésre való felkészítés, professzionalista versenysport kialakítása. 

A Sportegyesület 

 - a céljainak és feladatainak megvalósítása érdekében együttműködik az országos, megyei, 

városi önkormányzati, társadalmi, gazdasági szervezetekkel, 

- vállalkozási tevékenységet csak céljainak érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez, 

sporttal össze nem függő tevékenységet, valamint sporttevékenységével összefüggő 

kereskedelmi tevékenységet (ideértve a Sportegyesület vagyoni értékű jogainak hasznosítását 

is) csak kiegészítő tevékenységként folytathat. A sportlétesítmények használata, illetve 

működtetése - e rendelkezés alkalmazásában - a Sportegyesület alaptevékenységének 

minősül. 

- közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak 

anyagi támogatást nem nyújt, 
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- a hatályos jogszabályokban meghatározott keretek között nemzetközi tevékenységet 

folytathat, 

- szolgáltatásait tagjain kívül bárki jogosult igénybe venni, illetőleg az általa szervezett 

rendezvényeken jogosult részt venni, 

- a magyar sport hagyományos szervezeti alapegysége, a szabadidősport, a versenysport, a 

tehetséggondozás és az utánpótlás-nevelés műhelye. Sportegyesület közvetlenül is 

részesíthető állami (önkormányzati) támogatásban. 

 

IV. A Sportegyesület státusa 

 

5.1 A Sportegyesület jogi személy, besorolási kategóriája: társadalmi szervezet. 

 

A Sportegyesület az alábbiakban megnevezett tevékenységeket folytatja: 

 

1. egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs 

tevékenység, 

2. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, 

3. sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján 

folytatott sporttevékenység kivételével, 

 

5.2 A Sportegyesület a tagjain kívül más személyek és szervezetek részére is végez 

tevékenységet. A Sportegyesület valamennyi szolgáltatásának az igénybe vételére jogosultak 

a Sportegyesület tagjaival egyező módon azok a polgárok, akik a Sportegyesület céljai iránt 

érdeklődnek és azt elfogadják. 

 

5.3 A Sportegyesület a szolgáltatásait, azok igénybevételének módját illetve a működésről 

szóló tájékoztatást Szentendre Város Önkormányzat honlapján (www.szentendre.hu) és a 

„Szentendre és Vidéke” című időszaki lapban hozza nyilvánosságra. 

 

5.4 A Sportegyesület vállalkozási tevékenységet csak a céljainak megvalósítása érdekében, 

azokat nem veszélyeztetve folytathat. A Sportegyesület a gazdálkodása során elért 

eredményét kizárólag az Alapszabályában meghatározott tevékenységekre fordíthatja. 

 

5.5 A Sportegyesület feladatainak a teljesítése során és érdekében együttműködik a 

Sportegyesület tevékenységi körét érintő állami és társadalmi szervezetekkel valamint más 

sportegyesületekkel. 

6. A Sportegyesület függetlensége 

 

A Sportegyesület politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, politikai 

szervezeteket, pártokat nem támogat és tőlük támogatást nem fogad el. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.szentendre.hu/
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V.  A  TAGSÁGI VISZONY  

 

7. A Sportegyesület tagjai 

 

7.1. A Sportegyesület tagja lehet bármely magyar állampolgár, letelepedési, bevándorlási, 

vagy tartózkodási engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgár, amennyiben a közügyek 

gyakorlásától nincs eltiltva, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, 

aki írásban elfogadja a Sportegyesület Alapszabályát, illetve aki a Sportegyesület célkitűzéseit 

magáévá teszi, és aki a tagsági viszonyból származó kötelezettségek teljesítését vállalja. 

 

 

7.2 A tagok jogállása: Rendes tag, Pártoló tag. 

 

8. Rendes tag 

 

8.1 Rendes tag lehet bármely magyar állampolgár, letelepedési, bevándorlási, vagy 

tartózkodási engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgár, amennyiben a közügyek 

gyakorlásától nincs eltiltva, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, 

amely (aki) kötelezi magát arra, hogy a tevékenységét a Sportegyesület Alapszabályában 

foglalt elvek szerint folytatja, továbbá akit a Sportegyesület a tagok sorába felvett.  

A rendes tagok felvétele az önkéntes írásbeli belépési kérelem alapján, a tagfelvételi 

kérelmében megjelölt szakosztály vezetőjének írásbeli ajánlásával és az Elnökség 

határozatával történik. A belépőnek nyilatkozni a kell, hogy az Sportegyesület Alapszabályát 

magára nézve kötelezőnek ismeri el. 

 

 

8.2 A Rendes tag jogai: 

 

szavazati joggal részt vehet a Sportegyesület közgyűlésén, 

szavazati joggal részt vehet a tagot nyilvántartó Szakosztály ülésein,  

az Sportegyesület tisztségeire választható, 

az Sportegyesület bármely tisztségviselőjétől akár írásban, akár szóban információt kérhet az 

Sportegyesület bármely területén folyó munkáról és eseményről, továbbá azon szervezeteknek 

a munkájáról, határozatairól és állásfoglalásairól, mely az Sportegyesület tagja, 

részt vehet az Sportegyesület által tartott rendezvényeken, ezeken előadást tarthat vagy egyéb 

szellemi alkotását bemutathatja, véleményét elmondhatja, 

az Sportegyesület testületeinek és tisztségviselőinek döntései, határozatai, állásfoglalásai ellen 

felszólalhat, a törvénysértő határozatot a tudomására jutásától számított 30 napon belül 

bíróság előtt megtámadhatja, 

A Sportegyesület szabályzatai által meghatározott feltételek szerint részt vehet a 

szakosztályok, sportcsoportok munkájában, edzéseken, versenyeken, 

Meghatározott feltételekkel használhatja a Sportegyesület által biztosított 

sportlétesítményeket, a sportszereket és sportfelszereléseket, 

Igényelheti a Sportegyesület  szakembereinek segítségét,  

Részesülhet a Sportegyesület által nyújtott kedvezményekben.  

a testületi szervek vezetőitől, valamint a tisztségviselőktől tájékoztatást kaphat. 
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8.3 A Rendes tag kötelezettségei: 

 

az Sportegyesület Alapszabályát és szerveinek határozatát köteles betartani, 

az Sportegyesületben vállalt tisztségét legjobb képessége szerint köteles ellátni, 

az Sportegyesület céljainak megvalósításában a legjobb tudása szerint köteles közreműködni, 

az Sportegyesület vagyonát köteles megóvni, 

a Közgyűlés által megállapított tagdíjat – késedelem nélkül – köteles megfizetni. 

köteles sportszerű magatartást tanúsítani,  

köteles a választott szakosztály munkájában aktívan részt venni,  

amennyiben versenyszerűen sportol, köteles a hazai és nemzetközi versenyekre 

lelkiismeretesen felkészülni és a legjobb tudása szerint szerepelni,  

köteles a Sportegyesület jó hírnevét megőrizni. 

köteles teljesíteni a Sportegyesület tevékenységével kapcsolatosan önként elvállalt feladatait, 

tőle elvárható módon elősegíteni a Sportegyesület célkitűzéseinek megvalósítását; 

 

8.4 A Rendes tagsági viszony megszűnik: 

 

- a tag kilépésével, 

- a tag fegyelmi határozattal történő kizárásával, 

- a tag jogutód nélküli megszűnésével, illetve természetes személy esetén halálával, 

- a Sportegyesület megszűnésével, 

 

A kilépés kizárólag a Sportegyesület Elnökéhez intézett írásbeli bejelentéssel válik hatályossá. 

A tag jogutódlással történő megszűnése esetén a jogutód az Sportegyesület tagja marad, 

amennyiben megfelel az Alapszabály rendelkezéseinek. 

 

A tagsági jogviszony megszűnése esetén az Elnök köteles a tagot a nyilvántartásból törölni. A 

tagsági jogviszony megszűnéséről az Elnök a Közgyűlést tájékoztatja. A tagság 

megszűnésének időpontja, kilépésnél az írásbeli bejelentés, fegyelmi határozattal kizárásnál a 

jogerős határozat keltének napja, halál esetén a tag halálának a napja. 

 

8.5 Ki kell zárni a Rendes tagok sorából azt, aki: 

 

- tagdíj fizetési kötelezettségének legalább fél éven keresztül, felszólítás ellenére nem tett 

eleget; 

- az Alapszabály vagy a Sportegyesület egyéb szabályzatainak, illetőleg a Közgyűlés, 

Szakosztály határozatainak a rendelkezéseit súlyosan vagy ismételten megszegi; 

- tevékenységével a Sportegyesület céljainak elérését, feladatainak teljesítését súlyosan 

veszélyezteti. 

9. Pártoló tag 

 

Pártoló tag lehet olyan magyar állampolgár, letelepedési, bevándorlási, vagy tartózkodási 

engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgár, amennyiben a közügyek gyakorlásától nincs 

eltiltva, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki (amely) a 

Sportegyesület működéséhez szükséges anyagi, szakmai, erkölcsi vagy egyéb támogatást 

nyújt és nem kíván a Sportegyesület rendes tagja lenni. 

 

A Pártoló tagságot az Elnök javaslatára a Közgyűlés hagyja jóvá. A természetes személy 

pártoló tagok jogaikat személyesen, a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 
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szervezet pártoló tagok jogaikat képviselői útján gyakorolhatják. 

 

9.1 Pártoló tag jogai 

 

- tanácskozási és indítványozási joggal a Sportegyesület közgyűlésén és bármely 

szakosztályának ülésén részt vehet, 

- meghatározhatja, hogy az általa nyújtott egyszeri vagy rendszeres támogatást a 

Sportegyesület milyen célokra használhatja fel, 

- A Sportegyesület Elnöke és az adott szakosztály vezetője útján folyamatos tájékoztatást kap 

a Sportegyesület azon területen folyó munkájáról és tevékenységéről, melynek elősegítéséhez 

a támogatást nyújtja. 

 

9.2 Pártoló tag köteles az önként vállalt kötelezettségeit maradéktalanul teljesíteni. 

 

9.3 A Pártoló tag tagsági viszonya megszűnik: 

 

- a tagságról történő lemondással, 

- kizárással, 

- a természetes személy tag halálával, illetve a jogi személy vagy jogi személyiség nélküli 

szervezet megszűnésével, 

- a Sportegyesület megszűnésével. 

 

9.4 A lemondás a Sportegyesület Elnökéhez intézett írásbeli bejelentéssel válik hatályossá a 

lemondó nyilatkozat kézhezvételével egyidejűleg. A tagsági jogviszony megszűnése esetén az 

Elnök köteles a tagot a nyilvántartásból törölni, a tagsági jogviszony megszűnéséről az Elnök 

a Közgyűlést tájékoztatja. 

 

9.5 Ki kell zárni a Pártoló tagok sorából azt a személyt, aki 

 

- a Sportegyesülettel szemben fennálló kötelezettségeinek önhibájából nem tesz eleget; 

- a pártoló tagságra bármely okból érdemtelenné vált; 

- tevékenységével a Sportegyesület céljainak elérését, feladatainak teljesítését súlyosan 

veszélyezteti; 

- akit bűncselekmény elkövetéséért jogerősen - letöltendő - szabadságvesztés büntetésre 

elítéltek. 

 

VI. A SPORTEGYESÜLET SZERVEZETE 

 

10. A Sportegyesület testületi szervei: 

 

- a Közgyűlés, 

- Szakosztályok,  

- az Elnökség,  

- az Ellenőrző Bizottság,  

- a Fegyelmi Bizottság. 

 

A Sportegyesület szerveinek ülései nyilvánosak. A Sportegyesület szervei az általuk hozott 

határozat(ok)ról kötelesek a határozatukkal érintett személy(eke)t - írásban, postai úton, 

ajánlott levélben - a határozat meghozatalától számított három napon belül értesíteni. 
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11. A vezető szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli 

hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a 

határozat alapján 

 

a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 

b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. 

Nem minősül előnynek a Sportegyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által 

megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a Sportegyesület által 

tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, Alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás. 

 

11.1 Nem lehet az Ellenőrző Bizottság Elnöke vagy tagja, illetve a Sportegyesület 

könyvvizsgálója az a személy, aki 

a, a Sportegyesület Elnöke, az Elnökség tagja 

b, a Sportegyesülettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló 

munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály 

másképp nem rendelkezik, 

c, a Sportegyesület cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül 

igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a Sportegyesület által tagjának a tagsági 

jogviszony alapján nyújtott, Alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás, 

d, az a,-c, pontban meghatározott személyek hozzátartozója. 

 

 

12. Közgyűlés: 

 

12.1 A Sportegyesület legfelsőbb szerve a Közgyűlés. A Közgyűlés tagjai: a Rendes tagok. A 

Közgyűlés üléseit az Elnök, vagy helyettese vezeti. Szentendre Város Önkormányzatának 

Képviselő- testülete a 163/2007. (V.15.) Kt. sz. határozatában foglaltak alapján  

 

dr. Dietz Ferenc polgármestert  

Horváth Győző képviselőt  

dr. Dóka Zsolt jogtanácsost 

 

delegálta - az Önkormányzat képviseletében – a Szentendre VSE Közgyűlésébe.  

 

12.2 A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: 

 

- az Alapszabály megállapítása, módosítása, 

- az Elnök, az Elnökség, az Ellenőrző Bizottság, a Fegyelmi Bizottság tagjainak 

megválasztása, felmentése és visszahívása, 

- az éves költségvetés, éves pénzügyi terv elfogadása, módosítása,  

- a számvitelről szóló törvény szerinti éves beszámoló elfogadása, 

- a Pártoló tag felvételi kérelmének elbírálása, 

- fegyelmi ügyben másodfokú döntés, 

- az éves tagdíj megállapítása, 

- a Sportegyesületnek más szervezetbe belépése vagy onnan kilépése, más szervezettel való 

egyesülése, a Sportegyesület feloszlásának kimondása, 

- irányítja a Sportegyesület gazdálkodását, 

- a Sportegyesület SZMSZ-nek, valamint egyéb szabályzatainak elfogadása, módosítása, 

- mindazon ügyek, amelyet jogszabály a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal. 
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A közgyűlés évente egyszer megtárgyalja a Sportegyesület éves pénzügyi tervét, 

illetve az előző éves pénzügyi terv teljesítéséről szóló, a számvitelről szóló törvény (a 

továbbiakban: Sztv.) rendelkezései szerint készített beszámolót. 

 

 

12.3 A Közgyűlés összehívása 

 

A Sportegyesület évente legalább egy Közgyűlést (rendes közgyűlés) tart. A Közgyűlést az 

Elnök hívja össze. 

 

A Közgyűlést akkor is össze kell hívni, ha az a Sportegyesület érdekében egyébként 

szükséges. Haladéktalanul össze kell hívni a Közgyűlést a közgyűlési tagok legalább 10 %-

ának - okot és célt megjelölő - írásban előterjesztett indítványára, vagy az Elnök 

kezdeményezésére, vagy az Ellenőrző Bizottság javaslatára. 

 

A Közgyűlésre a tagokat a napirend közlésével írásban kell meghívni. A meghívók elküldése 

és a Közgyűlés napja között legalább tizenöt napi időköznek kell lennie. Bármelyik 

közgyűlési tag jogosult az általa megjelölt napirendi kérdés megtárgyalását kérni, ha 

javaslatát a Közgyűlés előtt legalább három nappal írásban ismerteti a tagokkal. Ha a 

Közgyűlést nem szabályszerűen hívták össze, határozatot csak akkor hozhat, ha valamennyi 

közgyűlési tag jelen van és a Közgyűlés megtartása ellen a közgyűlési tagok egyike sem 

tiltakozik. 

 

12.4 A Közgyűlés határozatképessége 

 

A Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazati joggal rendelkező közgyűlési 

tagoknak legalább az 50% + 1 fő jelen van. Határozatképtelenség esetére a – legkésőbb 30 

napon belüli időpontra – megismételt Közgyűlés időpontját és napirendjét az eredeti 

közgyűlési meghívóban ismertetni kell, azzal a tájékoztatással, hogy a megismételt Közgyűlés 

az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül 

határozatképes. 

 

12.5 Határozathozatal 

 

A Közgyűlést az Elnök, vagy helyettese vezeti. A Közgyűlésen minden tagnak egy szavazata 

van, szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt. A határozat meghozatalánál nem 

szavazhat az a tag, akit a határozat kötelezettség, vagy felelősség alól mentesít, illetve 

bármilyen más előnyben részesít, illetve megkötendő jogügyletben érdekelt. 

 

A Közgyűlés határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza meg. Az 

Alapszabály módosításához, valamint a Sportegyesületnek más szervezetbe belépéséről, vagy 

onnan kilépéséről, más szervezettel való egyesüléséről, a Sportegyesület feloszlásáról 

döntéshez a jelenlévők legalább 2/3-ának a döntése szükséges. A szavazás nyílt, de a 

jelenlévő közgyűlési tagok 10 %-ának kérésére elrendelhető a titkos szavazás.  

 

12.6 Határozatok nyilvántartása 

 

A Közgyűlésről az Elnök, vagy helyettese jegyzőkönyvet készít. A jegyzőkönyv tartalmazza a 

Közgyűlés helyét és idejét, a Közgyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, nyilatkozatokat és 

a határozatokat az azokra leadott szavazatok és ellenszavazatok számát, illetve a szavazástól 
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tartózkodókat, vagy az abban részt nem vevőket (ha lehetséges, a személyüket). A 

jegyzőkönyvet az Elnök és egy – a Közgyűlésen jelenlévő, hitelesítőnek megválasztott – tag 

írja alá. 

 

Az Elnök, vagy helyettese a Közgyűlés által hozott határozatokról folyamatos nyilvántartást 

vezet (határozatok könyve). A nyilvántartás tartalmazza a döntés tartalmát, időpontját, 

hatályát, a döntést támogatók, illetve ellenzők számát (ha lehetséges, személyét). 

 

12.7 Határozatok nyilvánossága 

 

A Közgyűlés határozatai, a Sportegyesületnek nyújtott támogatásokat tartalmazó nyilvántartás 

nyilvános. A Közgyűlés határozatait a költségvetését, az éves pénzügyi tervét, az éves 

beszámolót az elfogadástól számított 30 napig kötelezően kifüggeszti Szentendre Város 

Önkormányzat hirdetőtáblájára, valamint a www.szentendre.hu internetes honlapon is 

közzéteszi. A Közgyűlés az általa hozott határozatról köteles a határozatával érintett 

személyeket - írásban, postai úton, ajánlott levélben - a határozathozataltól számított 3 napon 

belül értesíteni. 

 

A Közgyűlés jegyzőkönyveibe, a határozatok könyvébe, az éves beszámolójába, 

nyilvántartásokba - előzetes írásbeli kérelem alapján - az Elnöknél bárki, bármikor betekinthet 

és abból saját költségére másolatot készíthet. 

 

13. Szakosztályok: 

 

13.1. A szakosztályok minimális taglétszáma: 3 fő. Új szakosztályt alapítani legalább 3 

sportegyesületi tagsági joggal rendelkező személy, önálló szakosztály alapítására irányuló 

szándéka alapján lehet. Új szakosztály alapítását annak megalakulásától számított 15 napon 

belül írásban be kell jelenteni a Sportegyesület Elnökének. Sportáganként 1 szakosztály 

alapítható. A szakosztályok tagjai a Sportegyesület rendes tagjai. 

  

  

13.2. A szakosztályok működése  

  

A Sportegyesületben sportáganként szakosztályok működnek. A szakosztályok munkáját a 

szakosztály vezetője irányítja. A szakosztályok vezetőit (és helyettesét) az adott szakosztály 

sportegyesületi tagsági joggal rendelkező tagjai 5 évre választják.  

  

13.3. A szakosztályok, szakosztály vezetőjének feladata 

  

A szakosztályok feladata az oktatás-nevelés, versenyek, mérkőzések rendezése, illetve 

versenyeken, mérkőzéseken való részvétel szervezése, a szakosztály hatáskörébe utalt egyéb 

feladatok ellátása. Tevékenységüket a Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata 

szerint végzik a Szakosztály által elfogadott éves munka- és költségterv alapján. A 

szakosztályok felelősek a rendelkezésre álló erőforrások sportszakmai célokra történő, 

előírások szerinti felhasználásáért, a sportegyesületi szabályzatok betartásáért, éves 

tevékenységükről írásban számolnak be a Közgyűlésnek.  

 

14. Elnökség 

 

Az Egyesület operatív vezetésével kapcsolatos feladatokat 5 tagú Elnökség látja el. 

http://www.szentendre.hu/
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Az Elnökség tagjai az Elnök és 4 elnökségi tag. Az Elnök helyettesét, vagy ügymegosztás 

szerinti helyetteseit az Elnökség választja meg. 

Az elnökségi ülésre – annak tárgykörére figyelemmel – esetenként további tagok hívhatóak 

meg. 

Az Elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli 

hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a 

határozat alapján 

kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 

bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. 

Nem minősül előnynek az Egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés 

nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az Egyesület által tagjának, a tagsági 

jogviszony alapján nyújtott, alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás. 

Az Elnökség üléseit szükség szerinti gyakorisággal, de legalább félévenként tartja. Az 

Elnökség üléseit az Elnök hívja össze írásban. Szabályszerűnek az összehívás akkor minősül, 

ha a tagok legalább nyolc nappal az ülés időpontját megelőzően írásban értesülnek, és az ülés 

napirendjéről tájékoztatást kapnak. Az elnökségi ülés határozatképes, ha az elnökségi 

tagokból legalább 3 fő jelen van. Határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel 

hozza. Az Elnökség ülései nyilvánosak. 

Határozatképtelenség esetén – legkésőbb 15 napon belül – az Elnökséget ismételten össze kell 

hívni. Határozatképtelenség miatt ismételten összehívott ülések is csak akkor 

határozatképesek, ha azokon az Elnökség tagjaiból 3 fő jelen van. 

Az Elnökség dönt minden olyan kérdésben, amelyet az Alapszabály, vagy jogszabály nem 

utal a Közgyűlés, vagy a Bizottságok kizárólagos hatáskörébe.  

Az Elnökség a két Közgyűlés közötti időszakban végzett tevékenységéről a Közgyűlés előtt 

beszámol, és intézkedéseit a Közgyűlés hagyja jóvá. 

 

15. Ellenőrző Bizottság: 

 

15.1 A Közgyűlés a saját tagjai közül határozott időtartamra megválasztja az Ellenőrző 

Bizottság Elnökét és két tagját. 

 

15.2 A Bizottság szükség szerint, de évente legalább egyszer tart ülést. Az évi rendes 

Közgyűlések előtt, a Sportegyesület éves beszámolóját, éves pénzügyi tervét meg kell vitatni 

és az írásbeli véleményt az Elnökhöz el kell juttatni. A Bizottság ülését annak Elnöke, 

napirendet tartalmazó írásbeli meghívóval hívja össze. A bizottsági ülés határozatképes, ha 

azon mindhárom bizottsági tag jelen van. A Bizottság határozatait nyílt szavazással, egyszerű 

szótöbbséggel hozza. A Bizottság határozatait írásban kell rögzíteni. 

 

15.3 A Bizottság ellenőrzi a Sportegyesület működését és gazdálkodását. Ennek során a 

vezető tisztségviselőktől jelentést a Sportegyesület tagjaitól, esetleges munkavállalóitól pedig 

tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a Sportegyesület könyveibe és irataiba 

betekinthet, azokat megvizsgálhatja. 

 

A Bizottság tagja a Sportegyesület Közgyűlésének, Elnökségének, Fegyelmi Bizottságának, 

Szakosztályainak ülésén részt vehet, illetve részt vesz, ha jogszabály vagy az Alapszabály így 

rendelkezik. 
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15.4 A Bizottság köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet tájékoztatni és annak 

összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy 

 

a Sportegyesület működése során olyan jogszabálysértés vagy a Sportegyesület érdekeit 

egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy 

következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését 

teszi szükségessé; 

a vezető tisztségviselők (Elnökség, Ellenőrző Bizottság, Fegyelmi Bizottság tagjai) 

felelősségét megalapozó tény merült fel. 

 

Az intézkedésre jogosult vezető szervet a Bizottság indítványára – annak megtételétől 

számított harminc napon belül - össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a 

vezető szerv összehívására a Bizottság is jogosult. Ha az arra jogosult szerv a törvényes 

működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a Bizottság 

köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet. 

 

15.5 A Bizottság az általa hozott határozatról köteles a határozatával érintett személyeket - 

írásban, postai úton, ajánlott levélben - a határozat hozataltól számított 3 napon belül 

értesíteni. 

16. Fegyelmi Bizottság 

 

16.1 Fegyelmi vétséget követ el az a tag, aki az Alapszabály rendelkezéseit vétkesen 

megszegi, önként vállalt vagy tisztségéből folyó sportegyesületi kötelezettségeit nem teljesíti, 

vagy a sportegyesületi tagsághoz méltatlan magatartást tanúsít. 

 

16.2 A Közgyűlés a saját tagjai közül határozott időtartamra megválasztja a Fegyelmi 

Bizottság Elnökét és két tagját. 

 

16.3 A Fegyelmi Bizottság feladata 

 

- a fegyelmi ügyek vizsgálata és határozathozatal (első fokon). 

 

16.4 A fegyelmi eljárást - titkos szavazással - az Elnökség rendeli el, lefolytatására a 

Fegyelmi Bizottság köteles. A Bizottság ülését annak Elnöke, napirendet tartalmazó írásbeli 

meghívóval hívja össze. A bizottsági ülés határozatképes, ha azon mindhárom bizottsági tag 

jelen van. A Bizottság határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. A 

Bizottság határozatait írásban kell rögzíteni. 

 

Fegyelmi büntetések: 

- írásbeli figyelmeztetés, 

- sportegyesületi tisztségből visszahívás,  

- kizárás a Sportegyesületből. 

 

16.5 A Bizottság az általa hozott határozatról köteles a határozatával érintett személyeket - 

írásban, postai úton, ajánlott levélben - a határozat meghozatalától számított 3 napon belül 

értesíteni. 

 

16.6 A fegyelmi határozat ellen, a kézbesítéstől számított 15 napon belül a Közgyűlésnek 

címezve, a Fegyelmi Bizottsághoz benyújtott kérelemmel lehet fellebbezni. A Közgyűlés a 
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következő ülésén határoz a fegyelmi határozat kérdésében. 

 

17. A Sportegyesület feladatai hatékonyabb ellátása érdekében létrehozhat további ad-hoc 

bizottságokat, munkacsoportokat. 

 

VII. A SPORTEGYESÜLET KÉPVISELETE 

 

18. A Sportegyesület képviseletét a Közgyűlés által határozott időre választott Elnök látja el. 

Az Elnök eseti jelleggel, írásban bármely Elnökségi tagot megbízhat a Sportegyesület 

képviseletével, az Elnök helyettesítésével, amennyiben az Elnökség az adott ügyben nem 

választotta meg az Elnököt helyettesítő személyt.  

 

19. Az Elnök és feladatai: 

 

- a Sportegyesület szakmai, operatív irányítása, a hatályos jogszabályok, az Alapszabály, a 

Közgyűlés, az Elnökség és a Bizottságok határozatai által megszabott keretek között, 

- a Sportegyesület képviselete, 

- munkáltatói joggyakorlás a Sportegyesület munkavállalói felett 

- felel az Egyesület adminisztrációs teendőinek ellátásáért, így különösen:  

a Közgyűlések, a Bizottsági ülések, Szakosztály ülések előkészítése, összehívása, azokról 

jegyzőkönyv készítése (A jegyzőkönyv tartalmazza a Közgyűlés, Bizottsági, vagy 

Szakosztály ülés helyét és idejét, az ülésen lezajlott fontosabb eseményeket, nyilatkozatokat 

és a határozatokat, az azokra leadott szavazatok és ellenszavazatok számát, illetve a 

szavazástól tartózkodókat, vagy az abban részt nem vevőket, ha lehetséges a személyüket.) 

a Sportegyesület éves beszámolójának, éves pénzügyi tervének, vagyonmérlegének, 

vagyonkimutatásának előkészítése és a Közgyűlés (Bizottság) elé terjesztése, és eljuttatása az 

illetékes szerveknek, 

a Közgyűlés, a Bizottságok határozatainak és az Elnök intézkedéseinek előkészítése és 

végrehajtása, a végrehajtásról beszámoló készítése  

Közgyűlési, Elnökségi, Bizottsági, Szakosztály határozatok nyilvántartása (A nyilvántartás 

tartalmazza a döntés tartalmát, időpontját, hatályát, a döntést támogatók illetve ellenzők 

számát, ha lehetséges a személyét). 

a tagok kérésére tájékoztatás a Sportegyesület ügyeiről,  

az iratbetekintési jog biztosítása, 

a Sportegyesület adatainak és azok esetleges változásainak bejelentése az adóhatóságnak és 

egyéb szerveknek 

a Sportegyesület iratainak őrzése 

pénztárosi teendők ellátása 

egyéb adminisztrációs teendők ellátása. 

 

20. A Sportegyesületet az Elnök képviseli, akként, hogy a Sportegyesület kézzel vagy géppel 

írt, előnyomott vagy nyomtatott neve alá önállóan írja a lajstromba bejegyzett nevét. A 

Sportegyesület bankszámlája felett az Elnök bármely, az Elnökség által erre megválasztott 

elnökségi taggal együttesen jogosult rendelkezni. 

 

 

VIII. A SPORTEGYESÜLET GAZDÁLKODÁSA 

 

21. A Sportegyesület a hatályos jogszabályoknak megfelelően jóváhagyott költségvetési 

keretei között önállóan gazdálkodik. 
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22. A Sportegyesület tagdíjakból, támogatásból, adományokból a pályázatok útján szerzett 

bevételekből, valamint a gazdálkodó tevékenység jövedelméből és egyéb bevételből tartja 

fenn magát. 

 

23. A választott tisztségviselők feladatukat ingyenesen végzik. 

 

24. A Sportegyesület a tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok a tagdíj megfizetésén túl- 

az Sportegyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek. 

 

IX. A SPORTEGYESÜLET ANYAGI FORRÁSAI ÉS GAZDÁLKODÁSA 

   

25.1. A Sportegyesület cél szerinti bevételek különösen: 

tagsági díj,  

magánszemélyek anyagi támogatásai 

jogi személyek támogatásai  

szponzori díjak, 

rendezvények bevételei 

tanfolyamok bevételei, 

reklámtevékenység, 

bérleti, kölcsönzési díjak, 

tárgyi  eszközök, készletek értékesítése,. 

kamatbevétel, 

árfolyamnyereség, 

támogatások. 

  

25.2. A Sportegyesület vállalkozás szerinti bevételei 

  

A Sportegyesület eseti jelleggel vállalkozás keretében történő bevételre is szert tehet a Sport 

Törvényben leírtak és a vonatkozó egyéb jogszabályok figyelembe vételével. 

  

25.3. A Sportegyesület, szakosztályok gazdálkodása 

  

A Sportegyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik. A pénzeszközök az SZMSZ-ben 

rögzített pénzfelosztási rendszer alapján a szakosztályok részére kiosztásra kerülnek.  

  

25.4. Anyagi felelősség vállalás 

  

A Sportegyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok csak a tagdíjakat, a kölcsönzési 

díjakat, valamint a rendezvényeken való részvétel költségeit kötelesek a Sportegyesületnek 

megfizetni; a Sportegyesület tartozásaiért a tagok saját vagyonukkal nem felelnek.    

 

25.5. Sportegyesületi szabályzatok 

  

A Sportegyesület működését és feladatait érintő, az alapszabályban részletesen nem 

szabályozott alapvető kérdéseket Szervezeti és Működési Szabályzatban (SZMSZ) kell 

meghatározni. A szervezeti és működési szabályzat nem állhat ellentétben a Sportegyesület 

alapszabályával és a jogszabályokkal.  
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X. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

26. A Sportegyesület a bírósági nyilvántartásba vétellel jön létre. 

 

27. A jelen Alapszabály által nem szabályozott kérdésekben az egyesülési jogról szóló 1989. 

évi II. tv., valamint a társadalmi szervezetek gazdálkodásáról szóló jogszabályok és a sportról 

szóló 2004. évi I. évi törvény rendelkezései irányadók. 

28. A Közgyűlés 2008. január 31-én a jelen Alapszabályt egyhangú szavazással fogadta el. 

 

Szentendre, 2008. január 31. 

 

Hajdu Gábor 

Elnök 

 

 

Előttünk mint tanúk előtt: 

 

1.  

Aláírás:  

Név: dr. Dóka Zsolt 

Lakcím: 2000 Szentendre, Széchenyi tér 35. 

 

2.  

Aláírás:  

Név: dr. Kirchhof Attila  

Lakcím: 2000 Szentendre, Málinkó u. 5. 

 

 

 

29.  Előterjesztés a DMRV Zrt. kezelésében álló, és számukra feleslegessé vált 

 ingatlanoknak a Magyar Államtól való térítésmentes megszerzéséről.  

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 
 

 

 

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

szavazásra bocsátja az 1. határozati javaslatot.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2973   Száma: 08.02.12/29/0/A/KT 

Ideje: 2008 február 12 22:11  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  
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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 - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

Zakar Gergely Távol - 

 

 

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

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2974   Száma: 08.02.12/29/0/A/KT 

Ideje: 2008 február 12 22:11  

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: 
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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 - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

Zakar Gergely Távol - 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megadja a szót a csoportvezetőnek. 

 

dr. Reinhoffer Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető: ismerteti a 3. számú határozati 

javaslatban szereplő ingatlan paramétereit.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátja a 3. határozati javaslatot, melyet támogat. 

 

 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2975   Száma: 08.02.12/29/0/A/KT 

Ideje: 2008 február 12 22:14  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 9 75.00 49.99 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 3 25.00 16.67 

Szavazott 12 100.00 66.66 

Nem szavazott 1   5.56 

Távol 5   27.78 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 
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dr. Dragon Pál JIÜB elnök Nem sz. - 

Benkovits György Igen - 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Fülöp Zsolt KVEUB elnök Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Trenka István Igen - 

Kiss Károly Tart. - 

Kun Csaba alpolgármester Tart. - 

Radványi G. Levente Tart. - 

Horváth Győző SzEB elnök Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Távol - 

Zakar Gergely Távol - 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szavaztat arról, hogy az önkormányzat igényli a területet. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2976   Száma: 08.02.12/29/0/A/KT 

Ideje: 2008 február 12 22:15  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 6 46.16 33.33 

Nem 6 46.15 33.33 

Tartózkodik 1 7.69 5.56 

Szavazott 13 100.00 72.22 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 5   27.78 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

Benkovits György Igen - 

Dicső Zoltán Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Nem - 

Fülöp Zsolt KVEUB elnök Nem - 
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Kiss Károly Nem - 

Radványi G. Levente Nem - 

Szegő András Nem - 

Trenka István Nem - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Tart. - 

Horváth Győző SzEB elnök Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Távol - 

Zakar Gergely Távol - 

 

 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

65/2008. (II.12.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy:  

1. az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésében foglaltak 

alapján a Magyar Állam 1/1 arányú tulajdonában álló, és a Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. 

kezelésében álló Szentendre, Belterület Cseresznyés úton található 4274/3 hrsz-ú ingatlan 

térítésmentes önkormányzati tulajdonba adását kezdeményezi a Magyar Nemzeti 

Vagyonkezelő Zrt.-nél, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) 

bekezdésében meghatározott lakásgazdálkodási feladatai ellátása céljából. 

 

2.  ennek megvalósulása érdekében nyilatkozik, hogy az állami vagyonról szóló 2007. 

évi CVI. törvény 50. § (2) bekezdés b) pontjában előírtak szerint vállalja a tulajdonba adás 

érdekében felmerülő költségek megtérítését 

 

3. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy jelen határozatában foglaltak alapján a Magyar 

Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-nél kezdeményezze az 1. pontban meghatározott ingatlan 

térítésmentes önkormányzati tulajdonba kerülését. 
 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

66/2008. (II.12.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  

 

1. az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésében foglaltak 

alapján a Magyar Állam 1/1 arányú tulajdonában álló, és a Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. 

kezelésében álló Szentendre, Belterület Cseresznyés úton található 4405/2 hrsz-ú ingatlan 

térítésmentes önkormányzati tulajdonba adását kezdeményezi a Magyar Nemzeti 
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Vagyonkezelő Zrt.-nél, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) 

bekezdésében meghatározott lakásgazdálkodási feladatai ellátása céljából. 

 

2.  ennek megvalósulása érdekében nyilatkozik, hogy az állami vagyonról szóló 2007. 

évi CVI. törvény 50. § (2) bekezdés b) pontjában előírtak szerint vállalja a tulajdonba adás 

érdekében felmerülő költségek megtérítését 

 

3. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy jelen határozatában foglaltak alapján a Magyar 

Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-nél kezdeményezze az 1. pontban meghatározott ingatlan 

térítésmentes önkormányzati tulajdonba kerülését. 
 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

67/2008. (II.12.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az állami vagyonról szóló 2007. évi 

CVI. törvény 36. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a Magyar Állam 1/1 arányú 

tulajdonában álló, és a Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. kezelésében álló Szentendre, 

Belterület Gerinc utcában található 5065/1 hrsz-ú ingatlan térítésmentes önkormányzati 

tulajdonba adását nem kezdeményezi a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél. 

 
Felelős:    Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

30.  Előterjesztés szentendrei ingatlanok elővásárlási jogának gyakorlásáról illetve 

 lemondásáról 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kérdés, észrevétel nem lévén, szavazásra bocsátja az 1. 

határozati javaslatot. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2977   Száma: 08.02.12/30/0/A/KT 

Ideje: 2008 február 12 22:16  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
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Igen 13 100.00 72.22 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 13 100.00 72.22 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 5   27.78 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Benkovits György Igen - 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt KVEUB elnök Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Trenka István Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Távol - 

Zakar Gergely Távol - 

 

 

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

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2978   Száma: 08.02.12/30/0/A/KT 

Ideje: 2008 február 12 22:16  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 12 92.31 66.66 

Nem 1 7.69 5.56 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 13 100.00 72.22 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 5   27.78 

Összesen 18   100.00 
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Megjegyzés: 

 

 

Benkovits György Igen - 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Fülöp Zsolt KVEUB elnök Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Trenka István Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Nem - 

Horváth Győző SzEB elnök Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Távol - 

Zakar Gergely Távol - 

 

 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

68/2008. (II. 12.) Kt. sz. határozata: 

 

 

1. Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szentendrei 0316/7 hrsz-ú, 

7158 m2 területű, 14.96 AK értékű, gyümölcsös művelési ágú kültelki ingatlan 1/1-es 

tulajdoni hányadára Horváth Bálint eladó által dr. Suliman Suliman vevővel 12.250.000 Ft 

vételáron kötött adásvételi szerződés tekintetében nem kíván élni elővásárlási jogával.  

2. Felkéri a Jegyzőt, hogy a határozatról dr. Tasnády László jogi képviselőt értesítse. 

 

Felelős:     Jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

69/2008. (II. 12.) Kt. sz. határozata: 

 

 

1.) Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szentendrei 8634/35 hrsz. alatt 

nyilvántartott, természetben Szentendre, Szmolnyica sétány 1-2. szám alatt kivett lakóház és 

udvar megnevezésű, 539 m2 alapterületű ingatlan osztatlan közös tulajdonú, ám használati 

megállapodással szabályozott 2/8 tulajdoni hányadára Turai Imre és Turai Bálint eladók által 
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Tot Robert vevővel 12.000.000 Ft vételáron kötött adásvételi szerződés tekintetében nem 

kíván élni elővásárlási jogával.  

2.) Felkéri a Jegyzőt, hogy a határozatról Turai Nórát értesítse. 

 

Felelős: Jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

 

31.  Előterjesztés a városi kitüntető díjak alapításáról és adományozásának rendjéről 

 szóló …/2008. (…) Önk. sz. rendelet megalkotásáról 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 
 

 

 

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

tervezetet.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2979   Száma: 08.02.12/31/0/A/KT 

Ideje: 2008 február 12 22:16  

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 - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szegő András Igen - 
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Tolonics Gyula Igen - 

Trenka István Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Távol - 

Zakar Gergely Távol - 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képviselő-testület az alábbi rendeletet alkotja:  

 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

10/2008. (II.20.) Önk. sz. rendelete 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének a városi kitüntető díjak 

alapításáról és adományozásának rendjéről 

 

 

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 az alábbi rendeletet alkotja: 

 

Városi kitüntető díjak és elismerő címek alapítása 

 

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. 

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. 

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

elismerő címet adományozhatnak, valamely kiemelkedően végzett tevékenység vagy 

valamely személy munkásságának elismerése érdekében. 

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. 

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

kezdeményezést a Polgármesternél kell írásban benyújtani, úgy hogy a kezdeményező 
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javaslatot tesz a városi kitüntető díj és/vagy elismerő cím megnevezésére, annak tervezett 

formájára és egyben megjelöli alapításának indokát is. 

A Polgármester a javaslat benyújtásától számított legfeljebb 60 napon belül 

írásban előterjesztést készít a Képviselő-testület részére.  

Új városi kitüntető díj és elismerő cím alapítása jelen rendelet módosításával válik 

hatályossá.  

 

 

2. § 

 

SZENTENDRE VÁROS PEDAGÓGIAI DÍJ adományozható azoknak a személyeknek és 

csoportoknak, akik kiemelkedő eredményeket értek el az óvodai, az iskolai és intézeti oktató-

nevelő munkában, a tehetséggondozás területén magas fokú pedagógiai és szakmai 

felkészültségük alapján élen járnak az újszerű és hatékony pedagógiai módszerek 

kidolgozásában és alkalmazásában. 

 

3. § 

 

SZENTENDRE VÁROS SZOLGÁLATÁÉRT DÍJ adományozható azon személyeknek és 

csoportoknak, akik a város közéletében köztisztviselői, vagy közalkalmazotti szolgálatban 

hosszú időn át kiemelkedő munkát végeztek, vagy valamely jelentős szellemi alkotással 

járultak hozzá a közszolgálat színvonalának emeléséhez, ezzel általános elismerést vívtak ki 

az ügyfelek és a szolgáltatást igénybevevők körében.  

 

4. § 

 

SZENTENDRE VÁROS KÖZMŰVELŐDÉSI DÍJ adományozható azoknak a 

személyeknek, közösségeknek, akik kiemelkedő eredményeket értek el a közművelődési 

tevékenységükkel, az ifjúság művelődéséért végzett munkában, a közművelődés korszerű 

formáinak és módszerének kidolgozásában és meghonosításában, s mindezek mellett kitűnnek 

a közéletben való részvételükkel. 

 

 

5. § 

 

SZENTENDRE VÁROS KÖZEGÉSZSÉGÜGYI DÍJ adományozható a város 

egészségügyi és szociális ellátása érdekében kiemelkedő tevékenységet kifejtő orvosnak, 

gyógyszerésznek, ápolónak, asszisztensnek, valamint egészségügyi vagy szociális területen 

dolgozónak. 

 

6. § 

 

SZENTENDRE VÁROS TESTNEVELÉSI ÉS SPORT DÍJ adományozható a város 

érdekében kifejtett magas színvonalú sportmunkáért, országos, vagy nemzetközi 

sportteljesítményért annak a személynek, csoportnak vagy csapatnak, aki a mérhető 

teljesítmény mellett magatartásával és életmódjával is példaként állítható a város közössége 

elé. 
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7. § 

 

SZENTENDRE VÁROS TISZTES IPAROSA DÍJ adományozható annak a személynek és 

csoportnak, aki, illetve amely a gazdasági élet különböző területén kiemelkedő eredményeket 

ért el, és ezzel hozzájárult Szentendre város jó hírnevének öregbítéséhez, értékeinek 

növeléséhez. 

 

8. § 

 

SZENTENDRE VÁROS KÖZBIZTONSÁGÁÉRT DÍJ adományozható azon 

személyeknek és csoportoknak, akik a város közbiztonsága érdekében hosszú időn át 

kiemelkedő munkát végeztek, vagy valamely tevékenységükkel hozzájárultak a város 

közbiztonságának színvonalas emeléséhez. 

 

 

9. § 

 

SZENTENDRE VÁROS MECÉNÁSA DÍJ adományozható azoknak a személyeknek, 

közösségeknek, csoportoknak, akik anyagi hozzájárulással kiemelkedő módon támogatják 

Szentendre város  jó hírnevének öregbítését, értékeinek  növelését, megőrzését.  

 

 

Adományozásának rendje 

10. § 

 

(1)  A városi kitüntető díjak adományozására évente három alkalommal kerül sor.  

(2)  a)  A júniusi Pedagógus Napon a  

SZENTENDRE VÁROS PEDAGÓGIAI DÍJ, 

b)  október 23-án, a nemzeti ünnepen a 

SZENTENDRE VÁROS SZOLGÁLATÁÉRT DÍJ, 

SZENTENDRE VÁROS KÖZMŰVELŐDÉSI DÍJ, 

SZENTENDRE VÁROS KÖZEGÉSZSÉGÜGYI DÍJ, 

SZENTENDRE VÁROS TESTNEVELÉSI ÉS SPORT DÍJ, 

SZENTENDRE VÁROS TISZTES IPAROSA DÍJ, 

SZENTENDRE VÁROS KÖZBIZTONSÁGÁÉRT DÍJ 

c) újév első vasárnapján  az Újévi Koncert során 

SZENTENDRE MECÉNÁSA  DÍJ 

átadására kerül sor. 

d) Évente díjanként 1–1 adományozható. 

 

3) A Pedagógiai Díj   esetében minden év március 31-ig, a Mecénás Díj esetében október  

31-ig, a többi díj esetében minden év július 31-ig lehet javaslatot tenni. Rendkívüli és 

indokolt esetben a határidőktől legfeljebb a kitüntetések odaítélésről határozó képviselő-

testületi ülés napjáig el lehet térni. 

(4)     A kitüntetések adományozására javaslatot tehet: 

a)  a polgármester, a jegyző, 

b)  a képviselők, a bizottsági tagok, 

c)  szentendrei szakmai, civil szervezetek, egyesületek, intézmények, 

d)  legalább 10 szentendrei állandó lakóhellyel rendelkező lakos. 
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(5)  Az adományozás a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik, a határozatot minősített 

többséggel kell meghozni.  

(6)  a)  A  SZENTENDRE  VÁROS  PEDAGÓGIAI  DÍJ-ra  beérkezett  javaslatokat a  

 Képviselő-testület Kulturális, Oktatási és Kisebbségi Bizottsága   véleményezi. 

b)  A SZENTENDRE VÁROS SZOLGÁLATÁÉRT DÍJ-ra beérkezett javaslatokat a 

Képviselő-testület Jogi- Igazgatási és Ügyrendi Bizottsága véleményezi. 

c)  A SZENTENDRE VÁROS KÖZMŰVELŐDÉSI DÍJ-ra beérkezett javaslatokat  a 

Képviselő-testület Kulturális, Oktatási és Kisebbségi Bizottsága véleményezi. 

d)   A SZENTENDRE VÁROS KÖZEGÉSZSÉGÜGYI DÍJ-ra beérkezett javaslatokat 

a Képviselő-testület Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottsága véleményezi. 

e)  A SZENTENDRE VÁROS TESTNEVELÉSI ÉS SPORT DÍJ-ra beérkezett 

javaslatokat a Képviselő-testület Kulturális, Oktatási és Kisebbségi Bizottsága 

véleményezi. 

f)  A SZENTENDRE VÁROS TISZTES IPAROSA DÍJ-ra beérkező javaslatokat a 

Képviselő-testület Városüzemeltetési, Környezet- és Műemlékvédelmi Bizottsága  

véleményezi. 

g)  A SZENTENDRE VÁROS KÖZBIZTONSÁGÁÉRT DÍJ-ra beérkező 

javaslatokat a Képviselő-testület Jogi- Igazgatási és Ügyrendi Bizottsága 

véleményezi. 

h) A SZENTENDRE VÁROS MECÉNÁSA DÍJ-ra beérkezett javaslatokat a 

Képviselő-testület Kulturális, Oktatási és Kisebbségi Bizottsága véleményezi. 

 

 (7)  A javaslatokat az adott bizottság véleményezése után a Polgármester terjeszti a 

Képviselő-testület elé. 

 

11. § 

 

(1)  A kitüntetések - kivéve a SZENTENDRE VÁROS MECÉNÁSA DÍJ-at - bruttó 70.000 Ft 

támogatással, emlékplakettel és oklevéllel járnak. Amennyiben a kitüntető díjban 

közösség, vagy csoport részesül, kétszeres összegű támogatás, egy emlékplakett és egy 

oklevél jár. 

Szentendre Város Mecénása Díj jutalmazottja  

Szentendre  Vujicsics  téri „Agnus Dei” közszobor kicsinyített mása (kisplasztika),  

díjban részesül. 

 

(2)  Az emlékplakett, a díszoklevél mintájának és a Mecénás díj szobrának leírását e 

rendelet 1 sz. melléklete tartalmazza. 

(3) A kitüntetések, díjak adományozásával kapcsolatos költségeket a Polgármesteri Hivatal 

költségvetésében kell biztosítani. 

(4)     Egy kitüntető cím egy személy, vagy csoport részére egyszer adományozható. 

(5) Városi kitüntető díjak a Képviselő-testület, valamint állandó bizottsága tagjai részére az 

aktuális ciklusidőben nem adományozhatók. 

 

 

Az elismerések visszavonása 

12. § 

 

(1) A városi kitüntető díjak visszavonhatók, ha az elismerésben részesített személy arra 

érdemtelenné válik. 

(2)     A visszavonás módját 10. § (4) bekezdésében megjelölt személyek kezdeményezhetik. 
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Vegyes rendelkezések 

13. § 

 

(1)  Az elismerésben részesített személyekről és szervezetekről a Polgármesteri Hivatal 

nyilvántartást vezet, és gondoskodik a rendeletben foglaltak végrehajtásáról. Az 

adományozás után történő közzétételről – a helyben szokásos módon – a Jegyző 

gondoskodik. 

(2)  Mindazon személy, akik a korábbi rendeletek alapján részesültek elismerésben, 

viselhetik a kitüntető címet. 

 

 

 

Záró rendelkezések 

14. § 

 

A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a városi kitüntető díjak alapításáról 

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

azt módosító 40/2005. (X.24.) Önk. sz., a 31/2006.(VIII.01.)Önk. sz., és a 

42/2007.(IX.20.) Önk. sz. rendeletek. 

E rendelet 2008. február 20-án lép hatályba. 

A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik. 

 

Szentendre, 2008. február 12. 

 

 

 dr. Dietz Ferenc dr. Molnár Ildikó  

 polgármester jegyző 

 

 

 

 

1. sz. melléklet 

 

 

Városi kitüntető díjak közül a 

 „Szentendre Város Pedagógiai Díj” 

 „Szentendre Város Közegészségügyi Díj” 

 „Szentendre Város Szolgálatért Díj” 

         „Szentendre Város Közművelődési Díj” 

 „Szentendre Város Testnevelési és Sport Díj” 

         „Szentendre Város Tisztes Iparosa Díj” 

         „ Szentendre Város Közbiztonságáért Díj” 

 

érmeinek leírása: 

Kétoldalas érem, anyaga bronz, átmérője 105 mm. 
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Előlapján 75 mm átmérőjű tondó látható. 

A tondó témája: a Fő tér a Dumtsa Jenő utca felőli látképe. 

A tondó alatti félkörben olvasható szöveg:  

 „Szentendre Város Pedagógiai Díj” 

vagy „Szentendre Város Közegészségügyi Díj” 

vagy „Szentendre Város Szolgálatért Díj” 

vagy  „Szentendre Város Közművelődési Díj” 

vagy „Szentendre Város Testnevelési és Sport Díj” 

vagy  „Szentendre Város Tisztes Iparosa Díj” 

vagy „ Szentendre Város Közbiztonságáért Díj” 

 

A tondó feletti félkörben: az adományozás mindenkori évszáma. 

Hátlapján: egyedüli fő motívumként a város címere. 

Peremén: köriratként a mindenkori adományozott neve található. 

 

 

 

„ Szentendre Város Mecénása Díj „ 

 

szobrának leírása: 

Asszonyi Tamás szobrászművész Szentendrén a  Vujicsics  téren felállított  „Agnus Dei” 

közszobrának bronzból készült, aranyozott  kicsinyített mása (kisplasztika),  

 

A szobor talapzata henger alakú sötétzöld gránitból készül, 

 

A gránit talapzatára a mindenkori adományozott neve, az adományozás éve és „Szentendre 

Város Mecénása” felirat van belegravírozva. 

22.17 órától a tanácskozás zárt ülésen folytatódik, melyről külön jegyzőkönyv készül.  

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: 22. 35 órától nyílt ülésen folytatódik a tanácskozás. Távol 

vannak Horváth Győző, Magyar Judit, dr. Pázmány Annamária, Zakar Ágnes, Zakar Gergely 

képviselők. Jelenlévő képviselők száma 13 fő.  

 

 

34.  Előterjesztés a választások során működő szavazatszámláló bizottságok tagjainak 

 megválasztásáról szóló előterjesztés 

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

 

 

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

javaslatot.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2982   Száma: 08.02.12/34/0/A/KT 

Ideje: 2008 február 12 22:35  

Típusa: Nyílt 
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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 - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Trenka István Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

dr. Pázmány Annamária 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 

72/2008. (II.12.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szavazókörök számának emelkedésére 

tekintettel, a választási eljárásról szóló, többször módosított 1997. évi C. tv. 23.§ (1) 

bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva, a Helyi Választási Iroda Vezetőjének 

javaslatára, az új választási körzetek alkalmazásával megtartott bármely választásra, 

népszavazásra, a 2008-2010 között működő szavazatszámláló bizottságok tagjainak, illetve 

póttagjainak az alábbi személyeket választja meg: 
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Sorsz. Név Cím szav. kör Tag/póttag 

 Baloghné Szombati Ilona Rab Ráby tér 5. 01. tag 

 Tóth Márton István Fulcó Deák utca 16. 01. tag 

 Pólus András Iskola u. 6. 01. tag 

 Kisjuhász Jánosné Mandula köz 2/d. 01. póttag 

 Fodor Gergely Dunakanyar krt. 19. 01. póttag 

 Barkóczy Andrásné Dunakanyar krt. 33. 01. póttag 

 Bihari József Ady E. u. 6. 01. póttag 

 Tóth Eszter Fulcó Deák utca 16. 01. póttag 

     

 Dehurta Sándorné Daru piac 3. 02. tag 

 Szlovák János Pátriárka u. 3. 02. tag 

 Drobilisch Antalné Arzén u. 1.  02. tag 

 Fodor Tamásné Dunakanyar krt. 19. 02. póttag 

 Adamis Eszter Méhész utca 3. 02. póttag 

 Takács Attiláné Sziget u. 6. 02. póttag 

 Zaszlavik Jenőné Stéger F.u. 12. 02. póttag 

     

 Koncz Lászlóné Kossuth. L. u. 26. 03. tag 

 dr. Kátai Andrásné Batthyány utca 3. 03. tag 

 Gellen Pálné Vitéz u. 2/c. 03. tag 

 Koncz Erika Kossuth L. u. 26. 03. póttag 

 Horváth Imréné Rózsakert 16. I/1. 03. póttag 

 özv. Pap Lajosné Dunakorzó 14-15. f.5. 03. póttag 

 Ifj. Fodor Gábor Bükkös part 18. 03. póttag 

     

 Koncz László Kossuth. L. u. 26. 04. tag 

 Vincze Lajosné Suska Erzsébet Árpád u. 9. 04. tag 

 Mihály Lenke Rózsakert 15/1. 04. tag 

 Kóbor Edit Paprikabíró u. 13/a 04. póttag 

 Mócsai Lászlóné Bolgár utca 2.  04. póttag 

 dr. Vargáné Laczlán Judit Péter Pál utca 04. póttag 

     

 Schmidt Károly Möller István utca 5. 05. tag 

 Szádeczky –Kardoss Kinga Möller István utca 5. 05. tag 

 Bíró Krisztina Muskátli utca 6. 05. tag 

 Szádeczky-Kardoss Ákosné Möller István utca 5. 05. póttag 

     

 Kapornai Istvánné Gyöngyvirág u. 32. 06. tag 

 Szádeczky-Kardoss Csaba Möller István utca 5. 06. tag 

 Ficzere Béla Gyöngyvirág utca 6/b. 06. tag 

     

 Paróczai Sándorné Vasúti villasor 33. 07. tag 

 Filó Józsefné Dózsa Gy.út 15. 07. tag 

 Kapás Ferencné Szatmári u. 38.  07. tag 

 Tóth Zoltán Kövidinka 1. 07. póttag 

 Szabó Gyula Szofrics Pál utca 3. 07. póttag 

 Ripcse László  Rózsa köz 5.I.em2/4 07. póttag 
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 Jankovits Józsefné Nagybányai utca 10. 07. póttag 

 dr. Mesterházy Béla Otteló utca 4. 07. póttag 

     

 Székely Ferenc Rózsa Köz 5/8. fsz.1. 08. tag 

 Szekeres József Rózsa köz 5/1 II/3  08. tag 

 Zapletál Béláné Muskotály u.9. 08. tag 

 Salamon István Sándor Rózsa köz 5/5 II/4. 08. póttag 

 Kapás Ferenc Szatmári u. 38. 08. póttag 

 Antalicz Józsefné Kövidinka u. 1. 08. póttag 

 Bán Edit  Kövidinka u. 3. 08. póttag 

     

 Gellen Pál Széchenyi I. tér 4. fsz. 2. 09. tag 

 Szűcs Erzsébet Széchenyi I. tér 34. 09. tag 

 Ormos Csaba Széchenyi I. tér 30. III/10. 09. tag 

 Simon Enikő Széchenyi tér 11. I. em.5. 09. póttag 

 Dobó Gyuláné Széchenyi I. tér 10. II/6. 09. póttag 

     

 Poprádi László Széchenyi I. tér 6. 10. tag 

 Bereczkiné Alabárdos Tünde Széchenyi I. tér 25.  10. tag 

 Borbás Zoltán Széchenyi I. tér 31. II./18. 10. tag 

 dr. Schulz Mária Széchenyi I. tér 20. F. 2. 10. póttag 

 Hulej Emese Hamvas B.út 5. 2.emelet 8. 10.  póttag 

     

 Harmati Hajnalka Lilla Szmolnyica stny. 18/5. 11. tag 

 Korsos Csilla Fehérvíz út 2. I/2. 11. tag 

 Nagy Lászlóné Fehérvíz u. 24. IV/10. 11. tag 

 Kovács Imréné Fehérvíz út 2. IV/14. 11. póttag 

 Dr. Simonné Kovács Mária Szmolnyica stny. 11/3. 11. póttag 

 Papp Miklósné Fehérvíz u. 24. 11. póttag 

 Stáry Kálmán Károly u. 20. 11. póttag 

     

 Papp Miklós  Fehérvíz u. 24. 12. tag 

 Márványiné Göndör Éva Fehérvíz u. 14. 12. tag 

 Mészáros Péter Szmolnyica stny. 47/3. 12. tag 

 Garas Péter Szmolnyica stny. 7/1. 12. póttag 

 Vásárhelyi András Szmolnyica sétány 4/3 12. póttag 

 Pozder Zsuzsanna Károly u. 34. 12. póttag 

 Gerlai Péterné Fehérvíz u. 26. 12. póttag 

     

 Virágh Gáborné Radnóti u. 13/8. 13. tag 

 Petrás Domokos Pomázi út 5. 13. tag 

 Varga Lászlóné Kálvária út 2/A. 13. tag 

 Nyitrai Márta Zsuzsanna Deli A. u. 34. 13. póttag 

 Pavlovszky György Radnóti M. u. 14. 13. póttag 

 Marsi Mária Magdolna Mathiász u. 37. 13. póttag 

 Tatár János Tómellék u. 1. 13. póttag 

     

 Kovács Benedek Kálvária út 1/B.4. 14. tag 



 166 

 Petrás Anna Pomázi út 5. 14. tag 

 Vasvári Anna Előd u.15. 14. tag 

 Káldy Györk Szatmári u. 12. 14. póttag 

 Ignácz Józsefné Nagyváradi utca 1/b. 14. póttag 

 Petrásné Pulgárdy Katalin Pomázi út 5. 14. póttag 

     

 Dr. Soós Józsefné Anna utca 3. 15. tag 

 Gombos Péterné Kapisztrán u. 4. 15. tag 

 Mahrer Lászlóné Szőke L.u.3 15. tag 

 Tóth Mihályné Szentlászlói út 90. 15. póttag 

 Szeneiné Andornaki Edit Lehel köz 15. póttag 

 Jaczkovits Sándorné Szentlászlói út 15/a. 15. póttag 

 Sáfár Istvánné Lehel köz 6. 15. póttag 

 Kosik Lajosné Szentlászlói út 12. 15. póttag 

 Horváth Anna Tavasz utca 10. 15. póttag 

     

 Lövey Aranka Lévai u. 16. 16. tag 

 Zajáczné Méhes Lívia Lehel köz 7. 16. tag 

 Krecsmarik Beáta Szentlászlói út 84. 16. tag 

 Horváth Csaba Bessenyei u.2. 16. póttag 

 Kovács Tibor Kovács László u. 2/a 16. póttag 

 Csapóné dr. Baráth Katalin Szentlászlói út 12/b. 16. póttag 

 Kenéz Gabriella Vajda Lajos út 4. 16. póttag 

 Nagy Lászlóné Szentlászlói út 10/b. 16. póttag 

     

 Prohászka Tiborné Vasvári P. u. 12. C. 17. tag 

 Hodoli István Vasvári ltp. 17. tag 

 Vonhauser Zoltán Füzespark u. 14. 17. tag 

 Jámborné Benke Ildikó Fürj köz 3/b 17. póttag 

 Schuck Györgyné Deák F.u.19. 17. póttag 

 Székelyné Kovács Ilona Deák Ferenc utca 10/1.. 17. póttag 

 Beszinger Erzsébet Deák Ferenc utca 9. 17. póttag 

 dr. Nagy Orsolya Ágnes Vasvári Pál út 41/C. fsz. 2. 17. póttag 

     

 Kemp Edit Füzespark 8. 3/11. 18. tag 

 Pazonyi Lilla  Deák Ferenc utca 19. 18. tag 

 Szentendrey László Füzespark 20.fsz.3 18. tag 

 Jámbor Andrea Fürj köz 3/b 18. póttag 

 Kelemenné Jámbor Gabriella Fürj köz 3/b 18. póttag 

 Jámbor László Fürj köz 3/b 18. póttag 

 Pethő Zsoltné Nyár u. 1. 18. póttag 

 Dietz Ferencné Deák F. u. 20. 18. póttag 

     

 Kiss Sára Kondor Béla u. 1. 19. tag 

 Ganszky Ildikó Jobbágy u. 6. 19. tag 

 Kolos Balázs János utca 6. 19. tag 

 Heiligermann Jánosné  János u. 29. 19. póttag 

 Rózsavölgyi Ildikó Kondor Béla u. 26. fszt. 5. 19. póttag 

 Vonnák Noémi Kondor Béla u. 3. III/8. 19. póttag 
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 Bakos Lehelné József Attila u. 28. 20. tag 

 Misek Anita Kondor Béla u. 1. I/12. 20. tag 

 Vaskóné Pántya Júlia Damjanics utca 12. 20. tag 

 Franyó Julianna Jobbágy u. 2. 20. póttag 

 Horányi Tamásné Kondor Béla u. 28/c 20. póttag 

     

 Havrán Bence József utca 4. 21. tag 

 Biró Lajosné Szentlászlói u. 153/a 21. tag 

 Rajna Réka Pipiske u.5. 21. tag 

     

 Varnyú Erzsébet Erika Szűcs József u. 47. 22. tag 

 Rajna Botond Pipiske u.5. 22. tag 

 Misek Gyuláné Pásztor utca 22. tag 

 Rajnáné Magyar Magdolna Pipiske utca 5. 22. póttag 

     

 Gizella Balázs Nap utca 13/c. 23. tag 

 Metzner Zoltán Rezeda utca 13. 23. tag 

 Lekrinszki Ferencné Üstökös utca 8. 23. tag 

 Wagner Tamáné Sztaravodai út 41. 23. póttag 

 Fábián Pálné Üstökös u. 8. 23. póttag 

 Parlagi Gáspár Gólyahír u. 7. 23. póttag 

     

 Zakar Aladár Pacsirta 22. 24. tag 

 dr. Rubovszky Gábor Vörösgyűrű sétány 50. 24. tag 

 Déri Gábor Fészek utca 2. 24. tag 

 Horváth Ákos Sztaravodai út 7/A 24. póttag 

 Csizmadia Jánosné  Sztaravodai út. 100. 24. póttag 

 Németh Dániel Szélkerék u.  24. póttag 

     

 Zsigmond Istvánné Barackos út. 9. 25. tag 

 Thoma Ágnes Tegez u. 1.  25. tag 

 Perneczky Sára Körte utca 10. 25. tag 

 Arany László Tamás Moha u. 5. 25. póttag 

 Silip Sándorné Csíz utca 16. 25. póttag 

 Takácsné Szűk Mária Vadrózsa u.1. 25. póttag 

 Hernádi Márton Füge köz 1. 25. póttag 

     

 Radvánszky Ferenc László Barackos út. 143. 26. tag 

 Bodoki Róbert Cseresznyés út 14. 26. tag 

 Kárpáti Piroska Cseresznyés út 7. 26. tag 

 Lévai Istvánné Körte utca 15/a. 26. póttag 

 Földes Györgyné Ribizli u. 7. 26. póttag 

 Gerai Dóra Balázs Árpád u. 8. 26. póttag 

 Molnár Dániel Eper u. 4/a 26. póttag 

 Horváth Ágnes Málna u. 38. 26. póttag 

     

 Palotainé Fekete Erzsébet Ady E. u. 36. 27. tag 

 Horváth Géza Láncfű u. 7. 27. tag 
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 dr. Csiszár Béla Csóka utca 20. 27. tag 

 Zetelaki Gergely Boróka u. 1/a 27. póttag 

 Pataky Antal Boróka utca 25. 27. póttag 

     

 Remele Antalné Alkony köz 4. 28. tag 

 Pfeifferné Fitos Beáta Hegyalja u. 4. 28. tag 

 Botos Sándorné Ady E. u. 46/d. 28. tag 

 Horváth Kinga Barackvirág u. 25. 28. póttag 

 

Felkéri a Jegyzőt, hogy az ezzel kapcsolatos intézkedéseket tegye meg. 

 

Felelős:  Jegyző 

Határidő:  azonnal  

 

 

 

 

35.  Előterjesztés a vis maior keretből megvalósítandó útfelújításokra vonatkozó 

 közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozataláról  

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

 

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

szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.  

 

 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2983   Száma: 08.02.12/35/0/A/KT 

Ideje: 2008 február 12 22:36  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 12 92.31 66.66 

Nem 1 7.69 5.56 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 13 100.00 72.22 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 5   27.78 

Összesen 18   100.00 

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 - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Trenka István Igen - 

Radványi G. Levente Nem - 

Horváth Győző SzEB elnök Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

dr. Pázmány Annamária 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 

73/2008. (II.12.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Vis maior keretből megvalósítandó 

útfelújításokra vonatkozó közbeszerzési eljárást (azonosító: KÉ-20009/2007.) lezáró döntés 

meghozatalára Szentendre Város Önkormányzat Közbeszerzési Bizottságát kéri fel. 

 

Felelős:   Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

36.  Előterjesztés a Szentendrei Konzervatív Kör helyi népszavazásra irányuló 

 kezdeményezéséről 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

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

szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2984   Száma: 08.02.12/36/0/A/KT 

Ideje: 2008 február 12 22:37  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
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Igen 13 100.00 72.22 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 13 100.00 72.22 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 5   27.78 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

Benkovits György Igen - 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt KVEUB elnök Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Trenka István Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

dr. Pázmány Annamária 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 

74/2008. (II.12.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Szentendrei Konzervatív 

Kör helyi  népszavazásra irányuló kezdeményezéséről szóló előterjesztést és a  választási 

eljárásról szóló 1997. évi C törvény 139. §-ában foglaltak figyelembe vételével a helyi 

népszavazás kiírására vonatkozó kérelmet elutasítja. 

 

Felkéri a Polgármestert, hogy e határozatban foglaltakról a Szentendrei Nemzeti Konzervatív 

Kör Elnökét tájékoztassa. 

 

Felelős:     Polgármester 

Határidő: azonnal 
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37.  Sürgősségi indítvány a Képviselő-testület egyes szervezetekkel kapcsolatos 

 állásfoglalásáról 

 Előadó: dr. DietzFerenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ismerteti az előterjesztést.  

 

Trenka István képviselő: örömét fejezi ki, hogy napirendre vették a témát. Hozzászólásában 

Sólyom László köztársasági elnök gondolatait idézi.  

 

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

határozati javaslatról.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2985   Száma: 08.02.12/37/0/A/KT 

Ideje: 2008 február 12 22:40  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 100.00 72.22 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 13 100.00 72.22 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 5   27.78 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

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 - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Trenka István Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Távol - 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

75/2008. (II.12.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete elítél minden, a rendelet óhajával, erővel 

és  fenyegetéssel fellépő csoportot és kifejezésre juttatja azt a meggyőződését, hogy vallási és 

felekezeti hovatartozására, nemzeti és etnikai kisebbséghez való tartozására tekintet nélkül  

minden embertársunknak joga van a  békés, nyugalmas életre. 

 

Felelős:   Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

 

38.  Tájékoztató a bizottságok 2008. évi munkatervéről 

 Előadó: Bizottságok elnökei 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kérdés, észrevétel nem lévén, megállapítja, hogy a Képviselő-

testület a tájékoztatókat tudomásul vette.  

 

 

 

39.  Tájékoztató a Cora-csomópontnál lévő híd forgalombiztonsági helyzetével 

 kapcsolatban 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ismerteti az előterjesztést.  

 

Kiss Károly képviselő: elmondja, hogy volt már a csomópontnál baleset. 

 

Szegő András képviselő: jobb lenne nem megvárni a baleseteket, hogy megoldás szülessen.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: egyéb  kérdés, észrevétel nem lévén, megállapítja, hogy a 

Képviselő-testület a tájékoztatót tudomásul vette.  

 

 

 

40.  Interpelláció, kérdések 

 

 

 

Trenka István képviselő kérdései:  
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„T. Polgármester úr! 

- Szentendre déli kapujánál, az OMV kút és a Pomázi út közötti területen új, használtautó 

kereskedés nyílt meg. A beépített területen lévő nyír- és feketefenyő fákat kivágták, a 

zöldterületet leaszfaltozták. Kérdésem: ki engedélyezte a fák kivágását? Ki adott építési 

engedélyt azon a zöldterületen? 

 

- A Sztaravodai és a tizenegyes út lámpás kereszteződésében szükséges lenne a jobbra 

kanyarodó sáv megszélesítése, mert az egyenesen és a balra kanyarodók miatt a jobbra zöld 

jelzésen nem tudnak elindulni a jobbra kanyarodó autók. Kérdésem: az új közlekedési 

koncepcióban meg lehet-e oldani ezt a problémát? 

 

- Szentendrén a Szentlászlói út ill. a Pásztor út folytatásának a kereszteződésnél a – régi 

izbégiek Izbég Felsőnek nevezik – az ott lévő kis téren un. Szelektív hulladéklerakó edények 

találhatók. A terület nem aszfaltozott, esős időszakban a sár miatt nehezen vagy egyáltalán 

nem közelíthetők meg az edények. Ráadásul az edényeket szállító autó a kerekeire ragadt 

sarat felhordja a Szentlászlói útra, ami igen balesetveszélyes. Az edények előtti területet le 

kellene teríteni zúzottkővel vagy murvával!  

Kérem sürgős és hathatós intézkedését a veszélyhelyzet megoldására! 

 

Kérem T. Polgármester urat kérdéseim megválaszolására ill. a szükséges intézkedések 

megtételére! 

Köszönettel: Trenka István képviselő 

Szentendre, 2008. február 8. „ 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:  

- a fák kivágására az Építéshatóság adott ki engedélyt 468/2006. számon, a Magyar Közút 

Kht. hozzájárulásával. Fapótlási kötelezettsége van a kérelmezőnek.  

- a Magyar Közútkezelő vezetőjének jelezték már korábban a problémát ezzel és más 

kereszteződésekkel kapcsolatban is. Válaszuk az volt, hogy pénzt kérnek a megoldáshoz. 

Bízik abban, hogy a „Biztonságos Város” koncepció keretében találnak olyan forrást, 

amelyből ez a probléma megoldható.  

- többszöri tárgyalás eredménye, hogy a héten murvával leöntik a hulladékgyűjtő előtti 

területet, utána pedig „aszfalttükröt” raknak rá.  

 

 

41.  Egyebek 

 

 

 

 

K. m. f. 

 

 dr. Dietz Ferenc   dr. Molnár Ildikó  

 polgármester jegyző 

 

 

 

 


