
Szám: 5/2008. 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2008. február 26-án (kedden) 15.00  órai kezdettel tartott  rendkívüli  üléséről 

 

 

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

György,Dicső Zoltán, dr. Dragon Pál, Hidegkuti Gergely, Kiss Károly, 

Magyar Judit, Radványi G. Levente, Szegő András, Trenka István, 

Tolonics Gyula és Zakar Ágnes  képviselők  

 

Távol lévő képviselő: Fülöp Zsolt, Hajdu Gábor, Horváth Győző, dr. Pázmány Annamária 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 és 

közbeszerzési szakértő,  dr. Gerendás Gábor irodavezető, Marosi Imréné 

irodavezető,  Puhl Márta irodavezető, Szűcs Imréné irodavezető  

 

Napirendi pontokhoz meghívottak: 

 

A város forgalmi és parkolási rendjéről valamint a köztisztasággal kapcsolatos helyi 

közszolgáltatási szerződés módosításáról szóló napirendi pontokhoz:  

Horváth József a VSz. Zrt.  vezérigazgatója 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:   megnyitja a Képviselő-testület rendkívüli ülését. Megállapítja, 

hogy a Képviselő-testület határozatképes, jelenlévő képviselők száma 13 fő. Bejelenti, hogy a 

meghívóban kiküldött napirendi pontok közül levételre javasolja  az integrált városfejlesztési 

stratégiájáról szóló előterjesztést, mert az ehhez szükséges  anyag nem érkezett meg,  

A  temető tervpályázatról szóló döntésre előző nap került sor, így az   most került kiosztásra. 

 

Tolonics Gyula képviselő: ügyrendi javaslata, hogy a kommunizmus  áldozatainak emléknapjára 

való tekintettel 1 perces néma  gyászszünettel kezdődjön a testületi ülés.   

 

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

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2986   Száma: 08.02.26/0/0/A/KT 

Ideje: 2008 február 26 15:59  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 100.00 72.22 

Nem 0 0.00 0.00 
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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 - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt KVEUB elnök Távol - 

Hajdu Gábor Távol - 

Horváth Győző SzEB elnök Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

Zakar Gergely Távol - 

 

     

2986   Száma: 2008.02.26/0/0/A/KT 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képviselő-testület 1 perces néma felállással adózik  a 

kommunizmus áldozatainak emlékére. 

 

Szegő András képviselő:  ügyrendi javaslata, hogy utolsó napirendi pontként vegyék fel az 

egyebeket.  

 

dr. Dragon Pál képviselő távozik az ülésteremből, a jelenlévő képviselők száma:  12 fő.  

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:  nem szükséges ügyrendi javaslat a napirendi pont felvételéről, 

automatikusan sor kerül rá.  

Kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a  napirend egészét.  

 

  

Szavazás eredménye 

 

#: 2987   Száma: 08.02.26/0/0/A/KT 

Ideje: 2008 február 26 16:01  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

Tárgya:  
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Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 12 100.00 66.67 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 12 100.00 66.67 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 6   33.33 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Benkovits György Igen - 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Távol - 

Fülöp Zsolt KVEUB elnök Távol - 

Hajdu Gábor Távol - 

Horváth Győző SzEB elnök Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

Zakar Gergely Távol - 

 

     

2987   Száma: 2008.02.26/0/0/A/KT 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képviselő-testület a következő napirendet fogadta el:   

 

N A P I R E N D  

 
 

1.  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 (III. forduló)  

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

2.  Előterjesztés a köztisztasággal kapcsolatos helyi 

közszolgáltatási szerződés módosításáról 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

 

 

3.  Előterjesztés a temető tervpályázatáról 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

 

4.  Előterjesztés a szentendrei 0358/5, 0358/6, 0358/8, 0358/9, 

0358/10, 0358/11, 0358/12, valamint a 0305/43 és 0305/53 

hrsz-ú ingatlanok belterületbe csatolásáról 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 
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5.  Előterjesztés a Pro Szentendre Kft. Tulajdonosi 

Bizottságába új tag megválasztásáról 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

6.  Előterjesztés a Pannónia telep csapadék vízelvezetése címen 

beadásra kerülő pályázathoz szükséges előkészítő 

tevékenységekről 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

 

7.  Előterjesztés Szentendrei Városfejlesztési Kht. „v.a.” 

végelszámolásáról 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

 

 

 

 

 

1.  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 (III. 

forduló)  

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester  

 

 

Benkovits György képviselő: ügyrendileg kéri a Városüzemeltetési, Környezet- és 

Műemlékvédelmi  Bizottság  elnökét, hogy tájékoztassa  a testület tagjait a bizottsági ülésen 

elhangzottakról.    

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:  nem szükséges ügyrendi szavazás a kérésről, mert a bizottsági 

elnök  feladata ismertetni a tudnivalókat.     

 

Hidegkuti Gergely képviselő: ismerteti a Városüzemeltetési, Környezet- és Műemlékvédelmi  

Bizottság  javaslatait. 

A  parkolási renddel kapcsolatban a  szabályok nem sokban változtak, inkább az ellenőrzésre  kell 

fektetni a hangsúlyt.  

A rendelet 1. számú mellékletében szereplő utcák összefüggő úthálózatot képeznek. A parkolási 

területet 3 zónára osztották fel, szem előtt tartva a parkolási forgás gyorsaságát. Ez főleg   

turisztikai szempontból fontos, mely alapján a közelmúltban elkészült a parkolási rendelet. 

Időközben  felmerült a tervezett  chip-kártyás rendszer hátránya, mert komoly költség-vonzatot 

jelent.  Mintegy kétszer annyiba kerülne a  város számára a költsége, mint amennyi kedvezményt 

adna a lakosoknak. Ezzel szemben a matricás megoldás  2 parkolási zónában teljesen  ingyenes 

parkolást jelent azon  szentendreiek részére, akik befizették a  teljesítményadót.  

A bizottság  döntése alapján ezek a területek  az  iskolák, óvodák és  a rendelő környékét, 

valamint a nagy parkolókat jelentik. Ennek megfelelően a zónákon a következő változtatásokat 

javasolja átvezetni:     

I.  zóna: a Bolgár utcától a Római sánc közig leszűkül az ingyenes parkolásra kijelölt terület, mert 

a  Római sánc köztől a Bükkös partig többnyire a turisztikai forgalom tapasztalható.  

II. zónából  kikerült a Janicsár utca, mert teljes mértékben  le van zárva.  A  Kucsera F. utca pedig  

átkerült a kiemelt övezetbe.  

III.  zóna:  a h) pontot, a Bogdányi utca  parkoló utcává tételét  nem támogatta a bizottság, mert  

ehhez forgalmi rendet kellene változtatni.  Későbbiekben lehet róla tárgyalni. A buszforgalom 

elindulása miatt ugyanez vonatkozik a Dézsma utcára is.  

Helyette a h) pontnak javasolja befogalmazni az Ady Endre utca vége a  Dézsma utcától a Duna 

korzóig terjedő szakasz. Ez a Rodin kávézó és a Czóbel park közötti terület, ami elég nagy terület 

és gyorsan megtelik.   

Ismerteti a 3. sz. melléklet adatait. A Bogdányi utca nem csak időszakosan vált védett övezetté a 
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Rév utca - Lázár cár tér- Főtér  szakaszon. A téli időszakban is csak engedéllyel lehet behajtani. 

Kb. 780 parkolóhely lesz  fizetős a városban, ennek  mintegy  felét tudják a  szentendrei lakosok  

ingyenesen  használni. Ez az arány megfelel az országos aránynak.   

A későbbiekre való tekintettel a bizottság javasolta, hogy a parkolási rendeletet  és a védett, 

korlátozott övezetbe való behajtásról, a parkolás megváltásáról szóló rendeletet válasszák ketté.  

A 7. § (1) pont  utolsó francia  bekezdésének módosítását javasolta még a bizottság: :  

Azok a közalkalmazottak, köztisztviselők és szentendrei székhelyen működő iskolák, óvodák, 

önállóan gazdálkodó költségvetési szervek, valamint Önkormányzat által alapított gazdasági 

társaságok, vagy önkormányzati tulajdonban álló intézmények üzemeltetésére szerződést kötött 

gazdálkodó szervezetek, alapítványok, valamint a Dunakanyar-Pilis Kistérség dolgozói, akiknek 

állandó munkahelye a 1. sz. mellékletben meghatározott területeken belül található, a munkáltató 

által kiállított igazolás ellenében 1 személygépkocsira munkavállalói bérlet vásárlására 

jogosultak, a 2. sz. mellékletben meghatározott tarifa megfizetésével. A kedvezményes bérlet 

csak munkanapokon és az alábbi parkolókban érvényes: 

- Dobozi utcai parkoló; 

- Martinovics utca temető felőli oldala; 

- Paprikabíró utcai nagy parkoló; 

- Duna korzó 18. sz. mellett és mögött  található parkolók 

A 2. mellékletnél az időtartamra vonatkozóan az e) változatot javasolja a bizottság. Az este 8-ig 

tartó fizető parkolást szezonon kívül este 6-ig javasolja módosítani, míg az  elveszett kártya 

pótlásánál a magasabb összeget tartják elfogadásra érdemesnek.  

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: köszöni a Városüzemeltetési, Környezet- és Műemlékvédelmi  

Bizottság  alapos  munkáját. Kérdezi a VSz. Zrt.  vezérigazgatójától, hogy a gazdasági 

számítások alátámasztják-e a döntést? A  megfelelő számú óra rendelkezésre áll-e, valamint  

mikortól tud élesben működni a parkolási rendszer? 

 

Horváth József vezérigazgató: az eddigi adatok alapján pontos számítás még nem áll a 

rendelkezésükre, de a februári forgalom arra enged következtetni, hogy a havi bevétel fogja 

fedezni a havi lizing és üzemeltetési díjat, és a  parkolóórák  mennyisége is elegendőnek 

bizonyul. A  működés előreláthatólag március 1-vel  beindulhat. A táblák kihelyezése és a 

parkolóhelyek felfestése a héten megtörténik.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: köszöni a választ. Bizottsági elnöktől kérdezi, hogyan tudják 

kezelni  a problémás utcákat? 

 

Hidegkuti Gergely képviselő: a probléma megoldódik a parkolás több utcában történő  

ingyenessé válásával.  A lakosokat viszont mindenképpen időben kell értesíteni, ami megtehető 

akár úgy is, hogy az autó szélvédőjére a kihelyeznek egy tájékoztatót.    

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a március 1-jei bevezetést és a rendelet hatálybalépését  

korainak tartja, többek közt  a  gépjárműadó  március 15-ig történő befizetése miatt is.  

 

dr. Molnár Ildikó jegyző: megfontolandó a rendelet lépcsőzetes hatálybaléptetése a gépjármű 

súlyadó  befizetési határideje   miatt.  Minden más igazolás kiadása bonyolítja a helyzetet, 

továbbá ilyet csak az adóhatóság adhat ki.  

 

Hidegkuti Gergely  képviselő:  a VSz. Zrt. hatáskörébe tartozik az ellenőrzés.   

 

dr. Molnár Ildikó jegyző:  matrica hologrammal ellátott. Megfontolandó, hogy az igazolást ne 

az adóhatóság adja ki. A befizetett első félévi adó ugyanis nem feltétlen jelenti azt, hogy  az 

illetőnek nincs korábbi adótartozása.  Több feltételt kell megvizsgálni.  Továbbá azt is  meg kell 

vizsgálni, hogy a  hologramos matrica  előállítása mennyivel  növeli a költségeket.  
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Zakar Ágnes  képviselő: örömmel látja, hogy a Kulturális, Oktatási és Kisebbségi Bizottság  

javaslatai  bekerültek, ezáltal a  Pest Megyei Könyvtár  előtti   Dobozi úti parkoló ingyenessé 

válása kedvező a szentendrei lakosok  részére.     

Az iskola környékén történő  felfestés  nagyon fontos a biztonságos   átkelés miatt. 

Javasolja, hogy az iskolák-intézmények-lakosság tájékoztatása  az eddigieknél szélesebb körű 

legyen. 

Kérdezi, hogy a  Bükkös parti zebránál tervezett közlekedési lámpa kihelyezésére mikor kerül 

sor, valamint a P+R parkolóról szeretne hallani.   

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:  válaszol a kérdésre:  

- P+R parkoló  HÉV-nél  található. 

- a felfestés Bajcsy Zs út -Tiszteletes út  csatlakozásánál történik, de erre a Vezérigazgató Úr  tud 

pontos választ adni. 

- közlekedési lámpa kihelyezése – központi beszerzéssel történik, az önrész befizetés után a 

minisztérium megveszi és felszereli a szükséges eszközöket.  A kihajtó elkészültének költsége  

nem szerepel az összegben.    

 

Horváth József vezérigazgató: a  városüzemeltetési irodával  egyeztetve  tudják elvégezni a 

felfestéseket. 

 

Kun Csaba alpolgármester: a rendelet 6. §-ában  az A) változatot támogatja elfogadni, mely a  

minimális parkolási időt 20 percben szabja meg.  

A  matricák ellenőrzése az adóhatóság által kiadott lista alapján ellenőrizhető.  

A rendelet bevezetéskor szükséges a  közterület felügyelők intenzívebb közreműködése.  

1. számú  mellékletben szerepel a Bogdányi utca- ha itt a forgalmi rend nem teszi lehetővé a 

parkolást, akkor ne vezessék be.  

 

dr. Molnár Ildikó jegyző: a közterület felügyelők  hatásköre nem terjed ki a parkolás 

ellenőrzésére, az  a  VSz. Zrt.  feladata. A  hétvégi munkavégzés szabadidő általányban kerül 

elszámolásra,  ami már most is azt jelenti, hogy a kollegák fele tud munkába állni. A turista 

idényben ez még fokozottabb leterhelést jelent számukra.  Ennek ellenére a bevezetés 

időszakában minden lehetséges  segítséget megadnak. 

 

Kiss Károly képviselő: a  2. számú mellékletben a  megrongálódott bérletek cseréjénél az  A) 

változatot támogatják. „Megrongálódott, és bérlet csere esetén bérletek pótlása  1.200 

Ft/alkalom.” 

A  közterület felügyelőkre   szükség van, nagyon sok a  szabálytalan parkolás. Végül 

észrevételezi, hogy  a Kanonok utca végénél nem lehet befordulni  balra.  

 

Szegő András képviselő:  a gépkocsik forgását fel kell gyorsítani,  ezért javasolja  1-2 hónap 

múlva áttekinteni a rendeletet, és ha kell,  módosítsanak rajta a tapasztalatok alapján. Nem csak a 

bevétel növelése, hanem  a gépkocsik forgása  is legyen kitűzve célként. 

 

Tolonics Gyula képviselő: javasolja, hogy a tájékoztató  szöveget  A4-es lapon tegyék közzé  a 

szentendrei újságokban. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a szórólapos módszerrel egyetért. 

 

Hidegkuti Gergely képviselő: a  legfontosabb teendőnek  a nyilvántartás kidolgozását tartja.  

Ha a hologram biztosítja az ellenőrzés működését, akkor nincs szükség  plusz kódra.   

 

Radványi G. Levente képviselő: a forgalmi rendelet megváltozásával a mentők közlekedését 
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nem látja biztosítottnak.  Ha egyirányú marad a forgalom és nem változtatnak a parkolás módján, 

akkor elférnek, ellenkező esetben nem. Hiányolja az előterjesztésből  a leendő intermodális 

központra vonatkozó részt   

A továbbiakban ügyrendi javaslata, hogy a rendelkezésére álló időt egyben használhassa fel. 

 

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

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2988   Száma: 08.02.26/1/0/A/KT 

Ideje: 2008 február 26 16:55  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 12 100.00 66.67 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 12 100.00 66.67 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 6   33.33 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Benkovits György Igen - 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Trenka István Igen - 

Fülöp Zsolt KVEUB elnök Távol - 

Hajdu Gábor Távol - 

Horváth Győző SzEB elnök Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Távol - 

Zakar Gergely Távol - 

 

   

2988   Száma: 2008.02.26/1/0/A/KT 

 

Radványi G. Levente képviselő: szövegezésben észlelt hiányosságot: a matrica kifejezés  nincs 

definiálva.  

Továbbá: a 7. § c) változatában  a térítésmentes parkolás lenne a helyes kifejezés. A matrica az I. 

és a II. zónában történő térítésmentes parkolásra jogosít.    
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A  c)  változatban kell feltüntetni hogy a gépjármű tulajdonosnak nincs korábbi adótartozása.  

dr. Reinhoffer Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető: a jelzett szövegrészbe a 

térítésmentes kifejezés  nem javasolt. Az adó megfizetése jogán kap matricát a gépjármű 

tulajdonos.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:   megállapítja, hogy Radványi G. Levente képviselő visszavonja  

erre vonatkozó javaslatát.  

 

dr. Reinhoffer Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető: a mentőállomással kapcsolatos 

problémára válaszol: csak akkor lehet bevezetni a változtatást, ha forgalomtechnikailag 

megoldható, és kellően széles marad a kialakítás után is az úttest.  Jelzi, ennek a 

forgalomtechnikai kérdésnek a  megoldása nem  a rendelet része.  

 

dr. Molnár Ildikó jegyző:  javasolja a 7. § (4) bekezdését  módosítani:  

„Az a szentendrei lakos, aki vonatkozásában az adóztatási feladatokat – beleértve a gépjárműadót 

is - a szentendrei önkormányzati adóhatóság látja el és a gépjárműadóról szóló 1991. évi 

LXXXII. törvényben meghatározott gépjármű megfizetési kötelezettségének eleget tett, és 

gépjárműadó tartozása nincs,….” 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:befogadja a javaslatot.  Kéri Radványi G. Levente képviselőt, 

hogy a matrica definiálásra tegyen javaslatot.   

 

Radványi G. Levente képviselő: szakiroda segítségét kéri a fogalom pontosításhoz, a 

mentőállomásra kapott választ elfogadja.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: javasolja, hogy a mellékelt része legyen a matrica.  

 

dr. Molnár Ildikó jegyző: javasolja, hogy a  matrica  új mellékletben , vizuálisan, szövegszerűen 

jelenjen meg.  

 

Hidegkuti Gergely képviselő: javasolja, hogy a matrica- ügyében ne a mai ülésen vitázzanak. A  

jogosultság egy adatbázisban szerepel, minek következtében azt nem a matrica jelenti, csak 

formailag jelképezi.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ő maga azon a véleményen van, hogy a matrica igénylése és 

használata érvényességi feltétele legyen a szentendrei lakosok  ingyenes parkolásának.  

 

Benkovits György képviselő: kéri, hogy az  egyebek napirendi pont keretében  térjenek ki a  

kerékpáros   közlekedésre  a  Duna korzón.  

Mellékletekre vonatkozóan: 

- a  Bogdányi és a  Dézsma utcában ne legyen parkolás.  

Az autósokat  a lehető legrövidebb időn belül szükséges tájékoztatni a parkolás rendjéről. Sokan 

nem tudják, hogy a  könyvtár előtt is van parkoló. Ezen túlmenően a gyalogosokat se hagyják ki a 

tájékoztatásból. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: egyetért azzal, hogy  a főút mentén több tájékoztató, figyelem 

felhívó  táblára van szükség.   

 

Kiss Károly képviselő: a rendeletbe ne  foglalják bele a matrica fogalmát és  kiadásának  

körülményeit. A  mentő  közlekedésére vonatkozóan:  a legszűkebb rész a Lázár cár tér- Rév utca 

környéke,    amennyiben ott  nem a  „halszálka” formában, hanem hosszában állnak a parkoló 

gépjárművek, akkor elfér a mentőautó.  

 

Szegő András képviselő: a bevezetés ne kapkodva történjen, éppen ezért az április  1-et javasolja 
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a hatálybalépésnek. A matrica  pedig szerepeljen a mellékletben. Az ellenőrzést fontosnak tartja.  

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megállapítja, hogy módosítás a hatályba lépés napjára,  április 

1-re vonatkozott.  

 

Hidegkuti Gergely  képviselő: a  Magyar Közútkezelő Kht.  helyi vezetőjével egyeztetett, a 

közeljövőben  9 tájékoztató tábla  kerül kihelyezésre.  

 

Trenka István képviselő: észrevétele a 7.  §  (8) pontjára vonatkozik, ahol a   megkülönböztetett 

jelzést használó gépjármű  megfogalmazás található. Javasolja, hogy ezt  vegyék ki a rendeletből, 

mert ebben a formában  és  megfogalmazásban értelmetlen.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a módosítás arra vonatkozott, hogy a megkülönböztető jelzés 

kifejezést tartalmazó  bekezdést vegyék ki a  rendeletből.  A Vagyongazdálkodási csoportvezető  

egyetértésére hivatkozással befogadja a javaslatot.  

   
Magyar Judit képviselő: a rendelet hatálybalépésének idejére a március 1-jét javasolja, de 

bármelyik időpontot el tudja fogadni, ha a  bevezetésnek megalapozott feltételei vannak.   

 

Kiss Károly képviselő: a VSz. Zrt. gépjárműveire vonatkozóan nem talál utalást.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: következnek  a módosító indítványok. hatálybalépés április  1l. 

helyett március 15. 

 

Horváth  József  vezérigazgató:  javasolja  a március  1-jét, ha a büntető zacskóban  megkapja a 

megfelelő  tájékoztatót a szentendrei polgár. Ennek megfelelően szükséges, hogy az 

adóhatóságtól megkapják az adó befizetésére vonatkozó  adatot és azt követően automatikusan 

törlik a büntetést.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: nem támogatja, hasonló  módszer már nem vált be korábban.  

 

dr. Molnár Ildikó jegyző:  a Polgármester Úr által elmondottakat annyival egészítené még ki, 

hogy a március  15-i bevezetést tartja célszerűnek, a  súlyadó befizetésének  jogszerűsége miatt. 

Addig nem lehet büntetni azt az állampolgárt, aki addig a napig nem fizette még be az adóját, 

ugyanakkor nem követett el mulasztást.  

 

Horváth József vezérigazgató: március 17-ét javasolja elfogadni.  

 

Szegő András képviselő:  az 1. sz. mellékletben: az utcák felsorolásánál ki van írva, hogy ahol a 

kresz szerint várakozni lehet. Javasolja  törölni, hiszen ahol a kresz is  tiltja a megállást, ott 

egyébként sem lehet megállni.  

 

dr. Reinhoffer Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető: elméletileg törölhető a mondatrész.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: befogadta a javaslatot.  További módosítások nem érkeztek,  

sorrendben az eddig elhangzottak:  

4. §-ban jelölve vannak a törlésre kerülő részek,  ehhez bekerült a Rév utcától nyíló parkoló 

szövegrész 

5. §-ban fekete kiemelt betűvel vannak jelölve a módosítások 

6. §-ban  szerepel A) és B) változat, az idő meghatározást tartalmazó A) változat az elfogadásra  

javasolt, melyet szavazásra bocsát. 
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Szavazás eredménye 

 

#: 2989   Száma: 08.02.26/1/0/A/KT 

Ideje: 2008 február 26 17:24  

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 - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt KVEUB elnök Távol - 

Hajdu Gábor Távol - 

Horváth Győző SzEB elnök Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

Zakar Gergely Távol - 

     

2989 Száma: 2008.02.26/1/0/A/KT 

 

 

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

Következik a 7. § -   a Városüzemeltetési, Környezet- és Műemlékvédelmi  Bizottság  által jelzett 

kiegészítést befogadta, mely a  Duna korzó 18. sz. mellett és mögött  található parkolóra 

vonatkozik. 

A (4) bekezdésnél a C)  változat javasolt elfogadásra a Jegyző Asszony által tett gépjárműadó 

megfizetésére vonatkozó módosításokkal. Szavazásra bocsátja a javaslatot.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2990   Száma: 08.02.26/1/0/A/KT 

Ideje: 2008 február 26 17:25  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 
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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 - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt KVEUB elnök Távol - 

Hajdu Gábor Távol - 

Horváth Győző SzEB elnök Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

Zakar Gergely Távol - 

 

     

2990 Száma: 2008.02.26/1/0/A/KT 

 

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

A 7.  §-ban  továbbá törlésre került a megkülönböztetett jelzésre vonatkozó mondatrész,  melyet 

befogadott.  

A 8. §-ban a vastag betűvel  kiemelt  részek kerülnek bedolgozásra.  

A 15. § -ban  szintén a jelzett módosítások kerülnek bedolgozásra. Újabb javaslat ehhez sem 

érkezett. 

Következik az 1. számú melléklet. 

A kiosztásra  került  nem pontos, ehhez képest van Városüzemeltetési, Környezet- és 

Műemlékvédelmi  Bizottsági   módosítás: III/h) és i) bekezdések törlésre kerültek,  míg bekerül  a 

következő:  „az Ady Endre utca a Dézsma utcától a Duna korzóig”.  

Ugyanakkor törlésre  kerül a „ahol a kresz szerint várakozni lehet” mondatrész. 

 

Dr. Dietz Ferenc polgármester: az 1. számú mellékeltre vonatkozó javaslatot szavazásra 

bocsátja:  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2991   Száma: 08.02.26/1/0/A/KT 
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Ideje: 2008 február 26 17:26  

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 - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt KVEUB elnök Távol - 

Hajdu Gábor Távol - 

Horváth Győző SzEB elnök Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

Zakar Gergely Távol - 

     

2991   Száma: 2008.02.26/1/0/A/KT 

 

 

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

Szavazásra bocsátja a 2. mellékletre vonatkozó javaslatot, melynél az  E)  változatot támogatta a 

bizottság.   

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2992   Száma: 08.02.26/1/0/A/KT 

Ideje: 2008 február 26 17:27  

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 
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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 - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt KVEUB elnök Távol - 

Hajdu Gábor Távol - 

Horváth Győző SzEB elnök Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

Zakar Gergely Távol - 

     

2992   Száma: 2008.02.26/1/0/A/KT 

 

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

bérletcserére vonatkozó 1200 Ft/alkalomra vonatkozó javaslatot bocsátja  szavazásra. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2993   Száma: 08.02.26/1/0/A/KT 

Ideje: 2008 február 26 17:27  

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 - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 
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Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt KVEUB elnök Távol - 

Hajdu Gábor Távol - 

Horváth Győző SzEB elnök Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

Zakar Gergely Távol - 

 

     

2993   Száma: 2008.02.26/1/0/A/KT 

 

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

a hatálybalépés idejét: 2008. március 17. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2994   Száma: 08.02.26/1/0/A/KT 

Ideje: 2008 február 26 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 - 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt KVEUB elnök Távol - 

Hajdu Gábor Távol - 

Horváth Győző SzEB elnök Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 
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Zakar Gergely Távol - 

 

     

2994   Száma: 2008.02.26/1/0/A/KT 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képviselő-testület támogatta a hatálybalépésre vonatkozó  

javaslatot.  

Szavazásra bocsátja a rendelete egészének elfogadását.  

Szavazás eredménye 

 

#: 2995   Száma: 08.02.26/1/0/A/KT 

Ideje: 2008 február 26 17:29  

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 - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt KVEUB elnök Távol - 

Hajdu Gábor Távol - 

Horváth Győző SzEB elnök Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

Zakar Gergely Távol - 

 

     

2995   Száma: 2008.02.26/1/0/A/KT 

 

 dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képviselő-testület a következő rendeletet  alkotta:    
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Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

11/2008. (III.13.) 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, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 

1997. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 253/1997. (XII. 20.) Önk. sz. rendelet alapján, 

a közúti közlekedésről szóló 1/1975. (II. 05.) KPM- BM együttes rendelet szabályainak 

betartásával, 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 Preambulumát az alábbira módosítja: 

 

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, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 

LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 253/1997. (XII. 20.) Önk. sz. rendelet alapján, a közúti 

közlekedésről szóló 1/1975. (II. 05.) KPM- BM együttes rendelet szabályainak betartásával, 

figyelembe véve Szentendre Város történelmi hagyományait, földrajzi adottságait, építészeti 

jellegzetességeit, a belváros közlekedési és parkolási rendjéről, valamint a parkolási díjakról, a 

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

alábbi rendeletet alkotja: 

 

 

2. § 

 

A Rendelet 3. § (2) bekezdését az alábbira módosítja: 

 

 (2)  A parkolókat az Önkormányzat tulajdonában lévő Városi Szolgáltató Zrt. (2000 

Szentendre, Szabadkai u. 9.) (továbbiakban: a VSZ Zrt.) parkolási jegyet adó, érmével, 

chip kártyával működő, távfelügyeleti rendszerbe bekapcsolt parkolójegyet kiadó 

automatákkal, illetve egyedi beléptető rendszer és várakozási díj fizető automatával 

kombinált és mobiltelefonos jegyváltási lehetőséggel működő módon üzemelteti. 

 

 

 

 

3. § 
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A Rendelet 4. §-át az alábbira módosítja: 

 

(1) Szentendre város parkolási övezete:  

Dunakanyar körút –  Hold utca – Dézsma utca – Ady Endre utca – Duna korzó által 

határolt városrész, valamint a Vasúti villasor Dunakanyar körút Acél utca közötti szakasza 

a hozzá kapcsolódó, kiépített parkoló helyek képezik. Az övezeten belül  I.-III. zónák 

kerülnek meghatározásra az 1. és 2. sz. mellékletben szabályozottak szerint.   

 

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

parkolhatnak: 

            Paprikabíró utcánál található nagyparkoló 

            Rév utcából nyíló parkoló 

 

(3)  A zónákon belüli fizető parkolók listáját a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. 

 

 

4. § 

 

(1) A Rendelet 5. § (1) bekezdését az alábbira módosítja: 

 

(1) A díj ellenében igénybe vehető várakozóhelyre (továbbiakban: fizető parkoló) a díjfizetési 

kötetezettség tartama alatt a közszolgáltatást igénybe vevő mint bérlő és a fizető parkolók 

üzemeltetője mint bérbeadó között, ráutaló magatartással területbérleti szerződés jön létre a 

KRESZ szabályinak megtartása mellett.  

A közterületi fizető zónák jelzésére kihelyezett KRESZ táblák (112/d) alatt tájékoztató 

táblát kell elhelyezni, melyen fel kell tüntetni: 

- a díjfizetési kötelezettség időbeli hatályát; 

- a díj és pótdíj összegét járműfajtánként 

- a díj megfizetésének a módját 

- a várakozás rendjét (őrzéssel vagy őrzés nélkül működik), 

- az üzemeltető (közútkezelő vagy a díj szedésére feljogosított szerv) nevét és címét, 

telefonszámát, ügyfélszolgálati iroda címét, telefonszámát, nyitva tartását; 

 

(2) A Rendelet 5. § (2) bekezdését az alábbira módosítja: 

 

(2) A közterületi parkolóhelyek kijelöléséről Szentendre Város Önkormányzata, 

lehetőség szerinti felfestéséről és a szükséges táblák kihelyezéséről az üzemeltető 

gondoskodik. 

 

(3) A Rendelet 5. § (3) bekezdését az alábbira módosítja: 

 
(3) Parkolási díjat csak a 4. § és az 1. sz. melléklet szerinti kijelölt fizető parkolóhelyeken 

parkoló járművek után kell fizetni, illetve szabad beszedni. (1988. évi. I. tv. 15. § (3) 

bekezdés). 

 

(4) A Rendelet 5. § (6) bekezdését az alábbira módosítja: 

 

(6) A mozgássérültek részére a fizető parkolók 2 %-ának megfelelő számú helyen – 

megkülönböztető jelzéssel (KRESZ tábla, felfestés) ellátott – parkolóhelyet kell 

biztosítani, a mozgássérültek önálló életvitelét elősegítő módon. 

 

 

 

5. § 
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(1) A Rendelet 6. § (1) bekezdését az alábbira módosítja: 

 

(1) A parkolási övezet a közúti közlekedés szabályozásáról szóló, többször módosított 

1/1975. (II. 5.) KPM-BM számú rendelet (a továbbiakban: KRESZ) 17. §-a (1) 

bekezdésének e) pontjában meghatározott módon (KRESZ 112/d és 112/e táblák) 

kijelölt olyan körülhatárolt terület, amelyek díjfizetés ellenében parkoló-

automatából váltott szelvénnyel vagy parkolási jogot tanúsító bérlettel, illetőleg 

díjfizetési mentességet igazoló okmánnyal, matricával, bérlettel (továbbiakban 

együttesen: bizonylattal) vehető igénybe és meghatározott időtartamig 

használható: 

 

(2) A várakozási díjat a várakozás megkezdésekor kell megfizetni a díjövezetben 

elhelyezett parkolójegy kiadó  automatánál. A minimális megfizetendő  várakozási 

idő 20 perc.  

 

 

(2) A Rendelet 6. § (3) bekezdését az alábbira módosítja: 

 

(3) A területen járművel jogszerűen várakozni kizárólag a várakozáskor érvényes 

bizonylat birtokában lehet. 

 

(3) A Rendelet 6. § (6) bekezdését az alábbira módosítja: 

 

(6) Az 50 cm3 löket térfogat feletti motorkerékpárok és oldalkocsis motorkerékpárok és 

pótkocsik a zónának megfelelő személygépkocsi tarifával parkolhatnak. 

 

(4) A Rendelet 6. § (10) bekezdését az alábbira módosítja: 

 

(10) A megrongálódott, vagy a rendszám megváltozása miatt a még érvényes bérletet, - 

annak leadásával egyidejűleg – az üzemeltető a 2. sz. mellékletben meghatározott 

ügyviteli költség felszámítása mellett kicseréli.  

 

(5) A Rendelet 6. § (11) bekezdését hatályon kívül helyezi. 

 

 

 

6. § 

 

A Rendelet 7. § -át az alábbira módosítja: 

 

Bérletek, matricák 

 

7. § 

 

(1) Azok a közalkalmazottak, köztisztviselők és szentendrei székhelyen működő iskolák, 

óvodák, önállóan gazdálkodó költségvetési szervek, valamint Önkormányzat által alapított 

gazdasági társaságok, vagy önkormányzati tulajdonban álló intézmények üzemeltetésére 

szerződést kötött gazdálkodó szervezetek, alapítványok, valamint a Dunakanyar-Pilis 

Kistérség dolgozói, akiknek állandó munkahelye a 1. sz. mellékletben meghatározott 

területeken belül található, a munkáltató által kiállított igazolás ellenében 1 

személygépkocsira munkavállalói bérlet vásárlására jogosultak, a 2. sz. mellékletben 
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meghatározott tarifa megfizetésével. A kedvezményes bérlet csak munkanapokon és az 

alábbi parkolókban érvényes: 

- Dobozi utcai parkoló; 

- Martinovics utca temető felőli oldala; 

- Paprikabíró utcai nagy parkoló; 

- Duna korzó 18. sz. mellett és mögött  található parkolók 

 

(2) Lakossági bérlet vásárlására jogosult az a lakos, akinek 2000. január 1-jét megelőzően 

kiadott érvényes személyazonosító igazolványban, vagy érvényes lakcímkártyán feltüntetett 

lakóhelye vagy tartózkodási helye az 1. sz. mellékletben meghatározott parkolási övezet 

valamelyik zónájában van, és nincs lehetősége saját ingatlan területén a gépjármű tárolására. 

Lakóingatlanonként csak egy gépjárműre vásárolható lakossági bérlet a 2. sz. mellékletben 

meghatározott tarifa megfizetésével, mely kizárólag a lakóingatlan közvetlen közelében 

kialakított parkoló-területen jogosít parkolásra. A bérleten annak területi hatályát fel kell 

tüntetni. 

 

(3)  E rendeletben kijelölt parkolási övezeten belül ellátást végző házi- és gyermekorvos, 

valamint a mellettük dolgozó ápoló, SZEI szakorvosa, hivatásos ápoló, védőnő, szociális 

gondozó gépjárművére egészségügyi szolgáltatói bérletet igényelhet, mellyel munkavégzése 

során a parkolási övezet bármely zónájában parkolhat.  

 

(4) Az a szentendrei lakos, aki vonatkozásában az adóztatási feladatokat – beleértve a 

gépjárműadót is - a szentendrei önkormányzati adóhatóság látja el és a gépjárműadóról szóló 

1991. évi LXXXII. törvényben meghatározott gépjármű megfizetési kötelezettségének 

eleget tett, és gépjárműadó tartozása nincs,jogosult 1 db gépjárműve után matricát igényelni. 

A matricát Szentendre Város adóhatósága adja ki. A matrica az I. és II. zónában történő 

parkolásra jogosít. 

 

 

(5) A díjfizetés megkönnyítése céljából parkoló kártya vásárolható a 2. sz. mellékletben 

meghatározott összeg megfizetése mellett. 

 

(6) A 7. § (1)-(3) bekezdésében meghatározott bérleteket valamint az (5) bekezdésben jelzett a 

díjfizetést megkönnyítő parkoló kártyát a parkolók üzemeltetésével megbízott parkoló 

üzemeltető ügyfélszolgálati irodájában lehet igényelni. A bérletek kiadásának feltétele a 

gépjármű regisztrálása. Bérlet vásárlása esetén a regisztrált jármű, biztonsági elemekkel 

ellátott, a vásárlást tanúsító matricát kap, melyet a jármű első szélvédőjén, jól látható módon 

fel kell ragasztani. A matrica igazolja a parkolóhely igénybevételének jogszerűségét.  

 

(7) A regisztrációhoz szükséges iratok: 

a. jármű tulajdonos személyi okmányai (nem magánszemély tulajdonos esetén 

cégkivonat, vagy bírósági nyilvántartásba vételről szóló határozat) 

b. jármű forgalmi engedélye, 

c. munkavállalói bérlet esetén munkáltatói igazolás   

 

 

 

(8) A fizető parkolókban várakozási díj megfizetése nélkül várakozhat:  

 segédmotor-kerékpár 50 cm3 löket térfogatig, 

 közérdekből történő veszély-, illetve hibaelhárítást végzők gépjárműve, a 

munkavégzés időtartamára, 

 diplomáciai mentességet élvező személyek ilyen megkülönböztető jelzéssel ellátott 

járműve. 
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(9) Mentesül a díjfizetés kötelezettsége alól az a mozgáskorlátozott személy (vagy az őt szállító 

személy) járműve, melynek első szélvédője mögött jól látható módon van elhelyezve a 

mozgáskorlátozott igazolvány. A jogosultságot, a parkoló ellenőr kérésére, igazolni kell.  

 

(10) A Polgármester engedélyezheti,- a parkoló üzemeltetőjének értesítése mellett - Szentendre 

Város Önkormányzatának közigazgatási területén belül kiemelt rendezvény helyére és 

idejére a meghívott vendégeket szállító járművek díjmentes parkolását, valamennyi zónában.  

 

 

7. § 

 

A Rendelet 8. § -át az alábbira módosítja: 

 

(1) Fizető parkolóhelyek szabályszerű igénybevételét és a parkolási díj megfizetését az 

üzemeltető bármikor jogosult ellenőrizni. 

(2) Jogosulatlan használatért a rendelet 2. sz. mellékletében meghatározott pótdíjat kell fizetni 

(3) A fizetésköteles időszak alatt jogosulatlan használatnak minősül: 

a. érvényes jegy, bérlet vagy matrica nélkül igénybe vett parkolóhely használat 

b. előre megfizetett várakozási idő elteltével a várakozóhely további díjfizetés nélküli 

igénybevétele 

c. ha az érvényes jegy, bérlet, vagy matrica nincs jól látható módon elhelyezve, így 

arról a várakozásra jogosító időtartam nem olvasható le. 

 

(4) A várakozási díj fizetése, a várakozási jogosultság ellenőrzését, valamint a pótdíjak 

megállapítását és beszedését, illetve behajtását a parkolási rendszer üzemeltetője végzi, akit 

a díjak és ügyviteli díjak (2.sz. melléklet IV. pontja) saját bevételként illetik meg. A 

parkolóőr parkolási díjat valamint pótdíjat nem vehet át. 

(5) Jogosulatlan használat esetén a szabálytalanságot megállapító parkolóőr köteles az írásos 

pótdíjfizetési felszólítást jól látható helyen elhelyezni. Üzemeltető által alkalmazott 

parkolóőr köteles a jogosulatlan használatról a jármű rendszámát is tartalmazó 

fényképfelvételt készíteni. 

 

(6) Mentesül a megállapított pótdíj megfizetése alól az üzemben tartó, amennyiben igazolja, 

hogy a várakozási díj megfizetésének elmulasztása esetén a pótdíj megállapítását követő öt 

percen belüli időpontban, várakozási idő túllépése esetén, pedig tíz percen belüli időpontban 

érvényes parkolójeggyel rendelkezett.  

(7) A fizetési felszólításon a jogosulatlan használat (3) bekezdésben meghatározott jogcímét, 

helyét, az észlelés időpontját, a jármű rendszámát valamint a pótdíj megfizetésének e 

rendeletben meghatározott módozatait. Ugyanazon jármű óránként kaphat pótdíjfizetési 

felszólítást. 

(8) A pótdíj megfizetése csekken, vagy az üzemeltető házipénztárában az üzemeltető által 

meghatározott ügyfélfogadási időben történhet. 

(9) Ha a parkolási díjat, pótdíjat, az esedékességet követő 30 naptári napon belül nem fizették 

meg, úgy azt a parkolók üzemeltetője önállóan, saját nevében jogosult polgári peres úton 

érvényesíteni a jármű üzemben tartójával szemben. A jogos követelés behajtása érdekében 

az üzemeltető jogosult az elektronikus úton készült felvételeket felhasználni.  

 

(10) Üzemeltető a jogosulatlan parkoló használókat csak auditált nyilvántartási programban 

tarthatja nyilván. 
 

 

8. § 
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A Rendelet 15. § -át az alábbira 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 lakossági bérletet igényelhetnek a parkolók üzemeltetőjétől a 7.§ (6) és (7) bekezdésében 

foglalt eljárási szabályok szerint, azzal, hogy a bérlet igénylésekor be kell mutatni a legalább még 

30 napig érvényes behajtási engedélyt. 

 

 

9. § 

 

(1) A Rendelet 20. § b) pontját az alábbira 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 lévõ ingatlan tulajdonosa, bejelentett lakóhellyel 

vagy tartózkodási hellyel rendelkezõ lakos, bejelentett székhellyel vagy telephellyel 

rendelkezõ jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkezõ 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 egy darab saját tulajdonú vagy lízingelt személygépkocsira, ha 

ingatlanán saját parkoló hellyel nem rendelkezik. 

 

(2) A Rendelet 20. § c) pontját az alábbira módosítja: 
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c) a behajtási és várakozási engedélyt a Szentendrén dolgozó házi- és gyermekorvos, 

valamint a mellettük dolgozó ápoló, SZEI szakorvosa, hivatásos ápoló, védőnő, 

szociális gondozó gépjárművére a munkavégzése idejére; 

 

 

 

10. § 

 

A Rendelet 29. § -át az alábbira módosítja: 

 

 

A kérelmet a Polgármester megvizsgálja – és amennyiben az a rendelet előírásainak megfelel – a 

kérelmező részére az engedélyt térítésmentesen, illetve a költségtérítés befizetése után 8 

munkanapon belül köteles kiadni. A 19. § (3) bekezdés szerinti közútkezelői hozzájárulás 

beszerzésének, valamint a 28. § (2) bekezdésében meghatározott adatok hiányos benyújtása 

miatti hiánypótlási eljárás időtartama az ügyintézési határidőbe nem számít bele. 

 

11. § 

 

(1) A Rendelet 1. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete lép. 

 

(2) A Rendelet 2. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 2. sz. melléklete lép. 

 

(3) A Rendelet 3. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 3. sz. melléklete lép. 

 

(4) A Rendelet 4. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 4. sz. melléklete lép. 

 

12. § 

 

(1) A rendelet 2008. március 17-jén lép hatályba. 

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

(3) A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik. 

 

Szentendre, 2008. február 26. 

 

 

      dr. Dietz Ferenc  dr. Molnár Ildikó  

polgármester                          jegyző 

 

 

Záradék: 

A rendelet 2008. március 13-án kihirdetésre került. 

 

 

    

 dr. Molnár Ildikó 

 jegyző 
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1. sz. melléklet 

Parkolási zónákban kijelölt fizető parkolók meghatározása 

 

1. I. parkolási zóna fizető várakozó helyei: 

 

a) Rózsakerti lakótelep mellett található kiépített parkoló 

b) Kossuth Lajos utca a Bolgár utcától a Római sánc közig 

c) Római sánc köz teljes hosszában  

d) Duna korzó Bükkös patak jobb oldalán található kijelölt várakozó hely  

e) a Bükkös part jobb oldala Vuk Karadzsics tértől a Dunakanyar körútig 

f) a Paprikabíró utcánál található nagy parkoló 

 

2. II. parkolási zóna fizető várakozó helyei: 

 

a) Bükkös-patak bal oldala a Dunakanyar körút és Kanonok utca között 

b) Bajcsy-Zsilinszky utca teljes hosszban  

c) Kanonok utca teljes hosszban  

d) Rákóczi Ferenc utca az Arany János utca és a Céh utca között  

e) Szent István utca teljes hosszban  

f) Martinovics utca a Pásztor köz és Áprily tér között  

g) Áprily tér teljes területe  

h) Dobozi utcában található kiépített parkoló 

 

3. III. parkolási zóna fizető várakozó helyei: 

 

a) Duna korzó, Bükkös patak  és a Rév utca közötti szakasza 

b) Jókai utca teljes hosszában 

c) Kert utca teljes hosszában 

d) Péter Pál utca teljes hosszában 

e) Lázár cár tér teljes területe október 31. és március 15. között 

f) a Rév utcából nyíló parkoló teljes területe 

g) Ady E. u. a Dézsma utcától a Duna korzóig 

h) Kossuth Lajos utca a Római sánc és a Vuk Karadzsics tér között 

i) Vuk Karadzsics tér területe 

j) Kucsera Ferenc utca teljes hosszban 
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2. sz. melléklet 

 

I. A DÍJFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG IDŐTARTAMA 

 

Március 15-től október 31-ig   munkanapokon  9.00-tól     20.00-ig    

hétvégén és munkaszüneti napokon   10.00-tól    20.00-ig     

November 1-től március 14-ig   munkanapokon  9.00-tól     18.00-ig    

hétvégén és munkaszüneti napokon   10.00-tól    18.00-ig     

 

II. PARKOLÁSI DÍJAK 

 

A/1 (személygépkocsi kategória) 

 

I. parkolási zóna:  150 Ft/óra 

II. parkolási zóna: 210 Ft/óra 

III. parkolási zóna: 270 Ft/óra 

 

 

A/2 (autóbusz kategória) 

 

Paprikabíró utcai parkolóban:  1.000 Ft/óra 

Rév utcából nyíló parkolóban  1.000 Ft/óra 

 

Parkolási kártya: 

 

Használatával a parkolás az általános díjfizetési szabályok szerint vehető igénybe. 

 

1.000 Ft/feltöltés + kiállítási/pótlási díj 2.640 Ft 

3.000 Ft/feltöltés + kiállítási/pótlási díj 2.640 Ft 

5.000 Ft/feltöltés + kiállítási/pótlási díj 2.640 Ft 

 

Ugyanazon kártya második feltöltésétől a kiállítási/pótlási díjat nem kell megfizetni 

 

III.  BÉRLETEK (csak személygépkocsi kategóriára válthatók) 

 

A bérletek a III. parkolási zónában nem érvényesek. 

 

1. Magánszemélyek, jogi személyek jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági 

társaságok részére: 

 

Éves bérlet: 60.000 Ft/év 

Féléves bérlet: 45.000 Ft/félév 

Havi bérlet: 10.000 Ft/hó 

 

2. Munkavállalói vagy lakossági bérlet: 

 

       Éves bérlet: 10.000 Ft/év 

       Féléves bérlet:   6.000 Ft/félév 

       Havi bérlet:   1.500 Ft/hó 

 

3. Egészségügyi szolgáltató bérlet: 

 

       Éves bérlet: 10.000 Ft/év 
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       Féléves bérlet:   6.000 Ft/félév 

       Havi bérlet:   1.500 Ft/hó 

 

A parkolási övezet bármely területén igénybe vehető munkavégzés esetén. 

 

 

4. Megrongálódott, és bérlet csere esetén bérletek pótlása  1.200 Ft/alkalom. 

 

 

 

IV. PÓTDÍJAK 

 

1. I.  parkolási zóna: 

 

a) a pótdíj megállapításának napját követő egy munkanapon belül történő megfizetés 

esetén 1.000 Ft + 150 Ft parkolási díj 

b) öt naptári napon belüli befizetés esetén 2.000 Ft + 150 Ft parkolási díj 

c) öt naptári napon túli, de 30 naptári napon belüli befizetés esetén, 4.000 Ft + 150 Ft 

parkolási díj 

 

2. II.  parkolási zóna:  

 

a) a pótdíj megállapításának napját követő egy munkanapon belül történő megfizetés 

esetén 1.500 Ft + 210 Ft parkolási díj 

b) öt naptári napon belüli befizetés esetén 2.500 Ft + 210 Ft parkolási díj 

c) öt naptári napon túli, de 30 naptári napon belüli befizetés esetén, 4.500 Ft + 210 Ft 

parkolási díj 

 

3. III. parkolási zóna:  

 

a) a pótdíj megállapításának napját követő egy munkanapon belül történő megfizetés esetén 

2.000 Ft + 270 Ft parkolási díj 

b) öt naptári napon belüli befizetés esetén 3.000 Ft + 270 Ft parkolási díj 

c) öt naptári napon túli, de 30 naptári napon belüli befizetés esetén, 5.000 Ft + 270 Ft 

parkolási díj 

 

4. Ügyviteli díj: 

2.500.-Ft/eset  

 

 

A fent szereplő díjak, kivéve a pótdíjat, az ÁFÁ-t tartalmazzák. 
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3. 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. Fő tértől Rév utcáig, valamint a 

Bogdányi u. ezen szakaszára csatlakozó mellékutcák 

Várdomb u., Alsó Duna köz,  

Vak Bottyán u., 

 

behajtási engedéllyel, 

közterületen várakozni 

nem lehet 

 

behajtási engedéllyel 

várakozhat az övezeten 

belül: 

- 20.§ 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 

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 
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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 
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4. 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 

székhellyel, telephellyel vagy 

fiókteleppel nem rendelkező jogi 

személy jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezet, egyéni 

vállalkozó 

9.30  – 20.30 

 12.500,- Ft/nap 

142.500,- Ft/6 hó 

270.000,- Ft/év 
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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 
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Hidegkuti Gergely  és Trenka István képviselők távozik az ülésteremből, a jelenlévő 

képviselők száma:  11 fő.    
 

2. Előterjesztés a köztisztasággal kapcsolatos helyi közszolgáltatási szerződés 

módosításáról 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester  

 

 

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

javaslatot.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2996   Száma: 08.02.26/2/0/A/KT 

Ideje: 2008 február 26 17:29  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 11 100.00 61.11 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 11 100.00 61.11 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 7   38.89 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Benkovits György Igen - 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt KVEUB elnök Távol - 

Hajdu Gábor Távol - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Távol - 

Horváth Győző SzEB elnök Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

Trenka István Távol - 

Zakar Gergely Távol - 

 

     

2996   Száma: 2008.02.26/2/0/A/KT 
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dr. Dietz Ferenc polgármester:  a Képviselő-testület a következő határozatot hozza:    

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

76/2008. (II.12.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert jelen 

határozat  mellékletét képező szerződés módosítására, és a módosításokat tartalmazó egységes 

szerkezetű szerződés aláírására. 

 

Felelős:    Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

     A 76/2008. (II.26.) Kt. sz. határozat melléklete 

 

KÖZTISZTASÁGI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA 
 

Amely létrejött egyrészről Szentendre V áros Önkormányzata (2000 Szentendre Városház tér 1 - 

3.) mint megrendelő (továbbiakban: Megrendelő) 

másrészről a 

Városi Szolgáltató RT (2000 Szentendre, Szabadkai u. 9.) mint Szolgáltató (továbbiakban: 

Szolgáltató) között az alábbiak szerint: 

 

 

2. számú melléklet 

 

Kézzel takarított területek jegyzéke 

 

 

( 5 ) Kossuth u-i híd+pihenő     229 m
2
 

( 6 ) Várdombi lépcsők      790 m
2
  (3 db) 

  

Hetente kétszer söpört terület (hétfő és péntek) 

 

12 – 14-ig     Rab Ráby tér 877 m
2
 

 

 

7. számú melléklet 

egységesen a feladat elvégzése 0.2 Ft/m2 + áfa        

 

 

 

A KÖZTISZTASÁGI SZERZŐDÉS  egységes szerkezetben a jegyzőkönyv  mellékletét 

képezi.  
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3. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzata által SZENTENDRE ÚJ 

KÖZTEMETŐ Sírkert, ravatalozó és kiszolgáló létesítmények kialakítása tárgyában 

nyílt tervpályázati eljárásban a Bíráló Bizottság munkájáról, valamint a 

tervpályázat eredményéről 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester  

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: röviden értékeli  a pályázat sikerességét. Kérdés, hozzászólás 

nem lévén szavazásra bocsátja a  határozati javaslatot.    

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2997   Száma: 08.02.26/3/0/A/KT 

Ideje: 2008 február 26 17:31  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 10 90.91 55.55 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 1 9.09 5.56 

Szavazott 11 100.00 61.11 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 7   38.89 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Benkovits György Igen - 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Radványi G. Levente Tart. - 

Fülöp Zsolt KVEUB elnök Távol - 

Hajdu Gábor Távol - 

Horváth Győző SzEB elnök Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

Szegő András Távol - 

Trenka István Távol - 

Zakar Gergely Távol - 

 

     

2997   Száma: 2008.02.26/3/0/A/KT 
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Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

77/2008. (II.26.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő- testülete - mint a tervpályázati eljárás kiírója - a 

Bíráló Bizottság 2008. február 25.-i keltezésű zárójelentésében megfogalmazott ajánlása, 

továbbtervezésre vonatkozó javaslata alapján – figyelemmel a tervpályázati eljárások részletes 

szabályairól szóló 137/2004. (IV.29.) Korm rendelet 11. § (2) bekezdésére is - 

 

1. „Szentendre Város Önkormányzata által „SZENTENDRE ÚJ KÖZTEMETŐ 

Sírkert, ravatalozó és kiszolgáló létesítmények kialakítása tárgyában kiírt nyílt 

tervpályázati eljárás”-t (a továbbiakban: tervpályázat)  érvényesnek és egyben 

eredményesnek nyilvánítja; 

 

2. a Bíráló Bizottság döntése alapján a 21. számú pályamű szerzőit, a A4 Stúdió 

Építésziroda Kft. tervező csoportját, vezető tervező Kendik Géza (és munkatársait) 

nyilvánítja a tervpályázat nyertesének; 

 

3. továbbtervezésre vonatkozó döntés esetén a 21. számú pályamű szerzőivel, tehát Kendik 

Gézával  és munkatársaival, (illetve az általuk megjelölt, képviselt tervező szervezettel) 

köt tervezői szerződést a tervpályázati kiírásban foglaltak szerint – figyelemmel a 

határozat 5. pontban foglaltakra is -; 

 

4. megállapítja, hogy a tervpályázati eljárásban díjazásban és megvételben részesült 

pályaművek a pályázati kiírás szerint Szentendre Város Önkormányzatának (kiíró) 

tulajdonába kerülnek, azokat további ellenszolgáltatás nélkül felhasználhatja a szerzői 

jogra vonatkozó előírások betartásával [137/2004. (IV.29.) Korm. rendelet 19. § (4) 

bekezdése]; 

 

5. megállapítja, hogy a tervpályázati eljárások részletes szabályairól szóló 137/2004. 

(IV.29.) Korm. Rendelet 20. § (1) bekezdése értelmében - tekintettel arra, hogy a Bíráló 

Bizottság egyhangú véleménye szerint a lebonyolított tervpályázati eljárás érvényes és 

eredményes volt - továbbtervezésre vonatkozó tervezői szolgáltatás megrendelésére az 

alábbiak szerint kerülhet sor: 

 

5.1. Kendik Gézával (A4 Stúdió Építésziroda Kft., 1026 Budapest, Balogh Árpád u. 10. 

Szlaszám: 10918001-00000412-88430004, kamarai száma: É1-01-1246/12) kötött 

továbbtervezésre vonatkozó szerződés alapján; 

 

5.2.   a tervpályázati kiírásban meghatározott vállalási feltételekkel; 

 

5.3. a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvényben meghatározott hirdetmény 

nélküli tárgyalásos eljárásra vonatkozó szabályok alkalmazásával; 

 

6. Amennyiben az I. díjas pályamű szerzőivel nem jön létre a továbbtervezésre vonatkozó 

tervezői szerződés, úgy a megvételt nyert pályaművek szerzőinek valamelyikével kössön 

szerződést a kiíró a Kbt-ben foglalt szabályok alkalmazásával. 

 

7. megállapítja, hogy a tervpályázati eljárások részletes szabályairól szóló 137/2004. 

(IV.29.) Korm rendelet szerint a tervpályázat lebonyolításáról készült valamennyi iratot, 

jegyzőkönyvet 5 évig köteles megőrizni. 

 

8. a tervpályázati eljárás eredményhirdetésének és nyilvános ismertetésének időpontját a 

kiírás szerinti időpontban, tehát 2008. február 29. napjában határozza meg, melyre a 

pályázókon kívül a Bíráló Bizottság tagjai is meghívásra kerülnek;  
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9. felkéri a polgármestert, hogy a Bíráló Bizottság döntése alapján, az eredményhirdetéstől 

számított 8 banki napon (munkanapon) belül – számla ellenében - gondoskodjék az alábbi 

bruttó összegű, 20 % ÁFÁ-t is tartalmazó díjazások és költségtérítések kifizetéséről: 

 

 
 
R

Rangsor 

A  pályamű 
bontáskori, 

bírálati 

sorszáma 

Pályamű szerzője, kamarai száma 
 

 

 

Díj összege 
bruttó 

I

1. helyezett 

21. számú Kendik Géza, kamarai szám: É1-01-1246/12 és 

munkatársai 

A4 Stúdió Építésziroda Kft.,  

1026 Budapest, Balogh Árpád u. 10.  

Szlaszám: 10918001-00000412-88430004 

1.500.000 .- Ft 

rangsorolás 

nélküli 

megvétel 

2. számú Építész Kaláka Kft . 

Kalo Emese, kamarai szám: É1-13-0682/06, 

Dénes György kamarai szám E1-13-1116/06,  

Bán Karolin kamarai szám: K1-01-5008/06 és 

munkatársai, 

levcím: 2000 Szentendre, Pacsirta u. 12.., 

Szlaszám: 11704007-20152934 

500.000 .- Ft 

rangsorolás 

nélküli 

megvétel 

4. számú Kovács Péter, kamarai szám: É1-01-0117/06 és 

munkatársai 

Archico Kft.,  

4029 Debrecen, Monti ezredes u. 6.  

Szlaszám: 10103434-01559400-01000007 

500.000 .- Ft 

rangsorolás 

nélküli 

megvétel 

7. számú Skardelli György, kamarai szám: É1-01-0108/05 

és munkatársai 

KÖZTI Zrt.,  

1012 Budapest, Pálya u. 4-6.  

Szlaszám:  

 

500.000 .- Ft 

rangsorolás 
nélküli 

megvétel 

9. számú UILandscape Architects Kft.,  

Hlatky Katalin, kamarai szám: K1-015038  

Kádár Bálint, kamarai szám: É2-01-4791/06, 

Szemerey Samu, kamarai szám É2-01-4910/12,  

Lukács Katalin, kamarai szám: K2-01-5208/05 

és 1088 Budapest, Lőrincpap tér 3  

Szlaszám: 12010556-00339513-00100003 

500.000 .- Ft 

rangsorolás 
nélküli 

megvétel 

15. számú Lévai Tamás, kamarai szám: É1-01-4285/05, és 

munkatársai 

1021 Budapest, Vadaskert u. 11..  

Szlaszám: 73900078-10007343 

500.000 .- Ft 

Ö

összesen 

  4.000.000 .-Ft 

 

 

Határidő: 

1. pont: azonnal 

2. pont: azonnal 

3. pont: továbbtervezésre vonatkozó döntés esetén 

4. pont: azonnal 

5. pont: továbbtervezésre vonatkozó döntés esetén 

6. pont: azonnal 

7. pont: 2008. február 29. 

8. pont: 2008. március 11. 

 

Felelős: Polgármester 
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4. Előterjesztés a szentendrei 0358/5, 0358/6, 0358/8, 0358/9, 0358/10, 0358/12, valamint 

a 0305/43 és 0305/53 hrsz-ú ingatlanok belterületbe csatolásáról 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester  

 

 

Szegő András és Trenka István képviselők visszatérnek  az ülésterembe, a jelenlévő 

képviselők száma: 13 fő.  

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: röviden értékeli  a pályázat sikerességét. Kérdés, hozzászólás 

nem lévén szavazásra bocsátja a  határozati javaslatot.    

 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2998   Száma: 08.02.26/4/0/A/KT 

Ideje: 2008 február 26 17:32  

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 - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt KVEUB elnök Távol - 

Hajdu Gábor Távol - 

Horváth Győző SzEB elnök Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

Zakar Gergely Távol - 

 

     

2998   Száma: 2008.02.26/4/0/A/KT 
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Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

78/2008. (II.26.) Kt. sz. határozata: 

 

I. A Képviselő-testület hozzájárul a szentendrei 0358/5, 0358/6, 0358/8, 0358/9, 0358/10, 

0358/12 hrsz-ú ingatlanok belterületbe vonásához „speciális kertvárosias lakóterület” 

kialakítása céljából.  

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti ingatlanok tekintetében  

 nyilatkozzon arról, hogy a 0358/5, 0358/6, 0358/9, 0358/10, 0358/12 hrsz-ú 

ingatlanok tervezett felhasználása a településszerkezeti tervben meghatározott 

„speciális kertvárosias lakóterület” funkciónak megfelel, továbbá, hogy a 

határozat mellékletét képező, az ingatlantulajdonos által becsatolt nyilatkozatot 

fogadja el,   

 kezdeményezze a Szentendrei Körzeti Földhivatalnál a belterületbe vonás 

ingatlan-nyilvántartásba való átvezetését. 

II. A Képviselő-testület hozzájárul a szentendrei 0305/43 és a 0305/53 hrsz-ú          

ingatlanok belterületbe vonásához hétvégi házas beépítés céljára. 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingatlan tekintetében  

 nyilatkozzon arról, hogy a 0305/53 hrsz-ú ingatlan tervezett felhasználása a  

településszerkezeti tervben meghatározott hétvégi házas funkción belül az Üh-

2 jelű övezetben elhelyezhető létesítmény céljára megfelel továbbá, hogy a 

határozat mellékletét képező, az ingatlantulajdonos által becsatolt nyilatkozatot 

fogadja el, 

 kezdeményezze a Szentendrei Körzeti Földhivatalnál a belterületbe vonás 

ingatlan-nyilvántartásba való átvezetését. 

Felelős:     Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Kiss Károly képviselő távozik az ülésteremből, a jelenlévő képviselők száma:  12 fő. 

 

 

5. Előterjesztés a Pro Szentendre Kft. Tulajdonosi Bizottságába új tag 

megválasztásáról 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester  

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:  Magyar Judit  képviselő asszony egyéb elfoglaltsága miatt 

lemondott a Pro Szentendre Kft. Tulajdonosi Bizottsági tagságáról. Új tagnak Trenka István 

képviselőt javasolja megválasztani. Kéri Trenka Istvánt,  nyilatkozzon, hogy el tudja-e vállalni a 

feladatot.  

 

Trenka István képviselő: köszöni a bizalmat, és vállalja a Tulajdoni Bizottsági tagságot. A 

szavazás idejére kikapcsolja  a szavazógépét.  

 

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

 

  

Szavazás eredménye 

 

#: 2999   Száma: 08.02.26/5/0/A/KT 

Ideje: 2008 február 26 17:33  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 
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Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 11 100.00 61.11 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 11 100.00 61.11 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 7   38.89 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Benkovits György Igen - 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt KVEUB elnök Távol - 

Hajdu Gábor Távol - 

Horváth Győző SzEB elnök Távol - 

Kiss Károly Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

Trenka István Távol - 

Zakar Gergely Távol - 

 

     

2999   Száma: 2008.02.26/5/0/A/KT 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Magyar Juditnak köszöni eddigi munkáját. A Képviselő-testület 

a következő határozatot hozza:    

 
Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

79/2008. (II.26.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

1. elfogadja Magyar Judit a Pro Szentendre Kft. Tulajdonosi Bizottsági tag (anyja 

neve: Furák Mária, lakcíme: 2000 Szentendre, Harkály u. 1/A) lemondását. 
 

2. A Pro Szentendre kft. új Tulajdonosi Bizottsági tagjának Trenka Istvánt (anyja neve: 

Czeglédi Erzsébet, lakcíme: 2000  Szentendre, János utca 18. ) választja meg.  

 

3. felkéri az Ügyvezetőket, hogy a társasági szerződés, illetve a társasági bejegyzéshez 

szükséges egyéb okiratok cégbírósághoz és egyéb hatóságokhoz történő benyújtásáról 

gondoskodjanak. 
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Felelős: 1-2. pontban: Polgármester 

  3. pontban: Ügyvezetők 

Határidő: 1-3. pontban: azonnal 

 

 
 

6. Előterjesztés a Pannónia csapadékvíz elvezetés címen beadásra kerülő pályázat 

kapcsán szükséges előkészítő tevékenységekről 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester  

 

 

dr. Kirchhof Attila aljegyző: a felmérések alapján 23.904.000 Ft  előzetes  árajánlat készült.  

Ehhez képest kell meghatározni a rendelkezésre álló keretösszeget és kiírni a pályázatot. 

  

Puhl Márta irodavezető:  a  2008. évi költségvetésben jelenleg 20 M Ft áll rendelkezésre   a 

feladatra.  

 

Hidegkuti Gergely képviselő: a költségvetésben biztosított összeg betervezése az ajánlott.   

 

Dicső Zoltán képviselő: remélhetőleg elegendő lesz a betervezett összeg, amire biztató   példa, 

hogy az előkészítés során a geodézia  költsége 4.5 M Ft-ról indult  most pedig  1.7 M Ft-nál tart.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:   a 20.000.000 Ft-os összeget  figyelembe véve a forrás 

biztosításánál a  határozati javaslatot  szavazásra bocsátja. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3000   Száma: 08.02.26/6/0/A/KT 

Ideje: 2008 február 26 17:36  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 11 100.00 61.11 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 11 100.00 61.11 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 7   38.89 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Benkovits György Igen - 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 
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Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt KVEUB elnök Távol - 

Hajdu Gábor Távol - 

Horváth Győző SzEB elnök Távol - 

Kiss Károly Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

Szegő András Távol - 

Zakar Gergely Távol - 

 

     

3000   Száma: 2008.02.26/6/0/A/KT 

 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

80/2008. (II.26.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

1. megbízza a ProSzentendre Kft.-t, hogy a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési 

Tanács által, KMOP 2007- 3.3.1/B jelű, Vízgazdálkodási tevékenységek – Belterületi 

csapadékvíz-elvezetés és gyűjtés című pályázat benyújtásához szükséges előkészítő 

munkálatokat (geodéziai felmérés, talajmechanika, csapadékvíz elvezetés 

tervezése)végezze el; 

2. az 1. pontban meghatározott tevékenységek megrendelése érdekében – amennyiben a Kbt. 

alapján szükséges – a közbeszerzési eljárásokat a ProSzentendre Kft., mint ajánlatkérő 

bonyolítja le;  

3. felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 1. pontban meghatározott előkészítő munkák 

elvégzésére (geodéziai felmérés, talajmechanika, csapadékvíz elvezetés tervezése) 

szerződést kössön a ProSzentendre Kft.-vel; 

4. az 1. pontban meghatározott előkészítő munkák elvégzésére az Önkormányzat 2008. évi 

költségvetésének terhére 20.000.000   Ft forrást biztosít.   

 

 

Felelős:     Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Szegő András képviselő visszatér az ülésterembe,a  jelenlévő képviselők száma: 12 fő.   

 

 

7.  Előterjesztés  Szentendrei Városfejlesztési Kht. „v.a.” végelszámolásáról  

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester  

 

 

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

szavazásra bocsátja a  határozati javaslatot.    

 

  

Szavazás eredménye 

 

#: 3001   Száma: 08.02.26/7/0/A/KT 
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Ideje: 2008 február 26 17:36  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 12 100.00 66.67 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 12 100.00 66.67 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 6   33.33 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Benkovits György Igen - 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt KVEUB elnök Távol - 

Hajdu Gábor Távol - 

Horváth Győző SzEB elnök Távol - 

Kiss Károly Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

Zakar Gergely Távol - 

 

     

3001   Száma: 2008.02.26/7/0/A/KT 

 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

81/2008. (II.26.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szentendrei Városfejlesztési Kht. „v.a.” 

végelszámolása kapcsán az alábbi döntéseket hozza: 

1. a cég végelszámolás alatti közhasznú egyszerűsített éves beszámolóját a 2006. július 1-től 

2007. június 30-ig terjedő időszak tekintetében a határozat melléklete szerinti tartalommal 

elfogadja 

2. elrendeli az utolsó üzleti évről készített beszámoló, a végelszámolási időszak gazdasági 

eseményeiről szóló zárójelentés, a vagyonfelosztási javaslat elkészítését 2008. március 

31-i zárónappal és felkéri a végelszámolót, hogy azokat terjessze a Képviselő-testület elé 

elfogadásra  

3. elrendeli a záró adóbevallások elkészítését és az adóhatóság felé történő megküldését 
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4. elrendeli a cég iratanyagának elhelyezését a Polgármesteri Hivatal Irattárában 

5. a cég mintegy 400.000 Ft értékű kintlevőségét, tekintettel arra, hogy az 15.000 Ft érték 

alatti összegű követelésekből tevődik össze, így a végrehajtással kapcsolatos költségek 

nincsenek arányban a követelés várhatóan behajtható összegével (a végrehajtás 

veszteséget eredményez vagy növeli a veszteséget), behajthatatlannak tekinti és annak 

behajtásával kapcsolatos további intézkedésektől eltekint 

6. felkéri a végelszámolót a végelszámolási eljárás folytatására és befejezésére. 

 

Felelős:  Polgármester  

Határidő: 1., 5. és 6.  pont: azonnal 

2. pont: Képviselő-testület 2008. májusi ülése 

3. pont: 2008. május 15. 

4. pont: az APEH záróvizsgálat befejezését követő 5. munkanap 

 

 

7. Egyebek  

 

 

Szegő András képviselő:  beszámol a  Duna korzón hétvégén tapasztalt forgalom alakulásáról. 

Elképesztőnek tartja a szabályok be nem tartását, melyet jobban kell ellenőrizni. Kérdése a 

kerékpáros közlekedés  megoldására vonatkozik,  jelenleg a forgalommal szemben veszélyes.   

Internetes fórumon többen panaszkodtak, hogy  a Római Sánc utca állatorvosi rendelő felé eső 

végének egyirányúsítása miatt a rendelő megközelítése akadályozva van.  

Másik kérdése a  Szentendrei Közművelődési Kht.   körüli helyzetre vonatkozik, hol tart a 

vizsgálat, mikorra várható eredmény? 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: az egyirányú közlekedésre válaszol -  többen jelezték a kialakult 

helyzetet.  Az ellenőrzés javítása érdekében  keresik a megoldást.  

 

dr. Molnár Ildikó jegyző: a Római sánc utcát érintő felvetésre  jelenleg nem tud válaszolni,  

néhány információ  szükséges.  

A Szentendrei Közművelődési Kht. Felügyelő Bizottsága  dolgozik az adatok feldolgozásán, 

remélhetőleg a következő testületi ülésre készül tájékoztató.   

  

Hidegkuti Gergely  képviselő: a Duna-korzón  tervbe van véve   lassító sziget kialakítása.  

 

Benkovits György képviselő: kérdezi, hogy a testületi ülés  felvételei  megtalálhatók-e a 

könyvtárban?  

  

dr. Dietz Ferenc polgármester: úgynevezett Műsor Tükör tartalmazza az ülés felvételét, lefűzött 

anyagot és a  dvd-ket, melyet az iktatóban kért leadni.   Ezt követően adják át a Könyvtárnak.  

 

Zakar Ágnes képviselő:  a Vitéz utcánál  szintén megközelítési probléma  adódott, kérdezi, hogy  

történt-e intézkedés? 

 

Kiss Károly képviselő:  a kresz - tábla kihelyezést szükséges  felgyorsítani, a Városüzemeltetési, 

Környezet- és Műemlékvédelmi  Bizottság   nem tudja kezelni.  

Másik felvetése: a Püspökmajor lakótelepen ismét nagy a tehergépkocsi-forgalom, illetve a nagy 

méretű tehergépkocsik  ott parkolása. 

 

Virágh János városüzemeltetési referens: a teherautók parkolása ügyében  kivizsgálják a 

lehetőségeket és  intézkednek. 

A Vitéz utcában lakó panaszát megvizsgálta és telefonon már megbeszélte az érintettel.  

Az állatorvosi rendelő  csak alulról, a  Vasúti Villasor felől   közelíthető meg. A saját ingatlanon 
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belül olyan  parkolóhelyet alakított ki a  tulajdonos,  amely a villanyoszlop miatt problémás.   

  

Tolonics Gyula képviselő: a  Roden   kávézó után a lakóparknál megsüllyedt az út, kérdezi, hogy 

ez ügyben történt-e intézkedés?  A Templom-téren  hever egy parkolás-tájékoztató tábla, kéri 

rögzíteni  megfelelő módon és helyen.   

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: további észrevétel nem lévén jelzi, hogy a következő ülés 

március 11-én kerül megtartásra.  A  rendkívüli testületi ülést  17.51 órakor bezárja. 

 

 
 

K. m. f.  

 
 

  

dr. Dietz Ferenc dr. Molnár Ildikó 

polgármester jegyző 

 
 


