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Szám: 1/2008. 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2008. január 22-én (kedden) 09.00 órai kezdettel tartott  üléséről 

 

 

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

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

Gergely, Horváth Győző, Kiss Károly, Magyar Judit, dr.Pázmány 

Annamária, Radványi G. Levente, Szegő András, Trenka István, 

Tolonics Gyula, Zakar Ágnes és Zakar Gergely képviselők 

 

Távol lévő képviselő: Benkovits György  

 

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: 

 

VSZ Zrt-vel kapcsolatos napirendi pontokhoz:  

  

Torma Péter Igazgatóság tagja 

Untenberger Tibor FB elnöke 

Csillikné Máthé Krisztina 

Reményi András fűtőművezető 

 

Távhőszolgáltatás díjairól szóló rendelet módosítása c. napirendhez: 
 

Szebeni Lajos (Püspökmajor Baráti Kör)    

      

 

Beszámoló az Új Kulturális Központ Nonprofit Kht.-nál végzett felügyelő bizottsági, 

könyvvizsgálói és belső ellenőri vizsgálat eredményéről c. napirendi ponthoz: 

Háromszéki Gyula FB elnöke 

Tegzes Dániel RB tag 

Veres Olga könyvvizsgáló 

dr. Túri Edit ügyvéd 

 

 

Tűzoltósággal kapcsolatos napirendekhez:  
Jámbor Ferenc tü parancsnok 
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EGT pályázat önrészéről szóló napirendhez: 

Dukay Igor 

 

Európai Ifjúsági Fesztivál 2008. megrendezésével kapcsolatos napirendhez: 
Nyitrai Zsuzsa Nemzetközi Kapcsolatok Egyesület. titkára 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: 9.29 órakor megnyitja a Képviselő-testület ülését. 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes, jelenlévő képviselők száma 17 fő. 

Bejelenti, hogy két sürgősségi indítvány (a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft Tulajdonosi 

Bizottsága által hozott határozatok jóváhagyása, valamint Pest Megye önálló tervezési, 

területfejlesztési és statisztikai régió létrehozásának kezdeményezéséről szóló napirend) kerül 

megtárgyalásra és leveszi az ülés napirendjéről a Játékkaszinó üzemeltetésével kapcsolatos 

előterjesztést.   

 

Trenka István képviselő: bejelenti, hogy az Együtt Szentendréért frakció úgy döntött, hogy 

megbízzák a frakció vezetésével.  A levett napirendi ponttal kapcsolatban - az Egyebekben -               

választ kér arra hogy ki a felelőse, ki tehet arról, hogy a meghívásos pályázatra az 

Önkormányzat késve küldte el az anyagát és így a város egy igen jelentős bevételtől elesett.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ígéretet tesz a válaszadásra.  

 

Radványi G. Levente képviselő: a 2. sürgősségi indítvánnyal kapcsolatban elmondja, hogy 

azt a Képviselő-testület a decemberi ülésen tárgyalta. Kérdése, hogy hogyan kerül most 

napirendre, hiszen az Ötv. 35. §-a szerint a Polgármester az ülést követően a 3. napig nyújthat 

be indítványt a Képviselő-testülethez, miszerint nem fogadja el a döntését, melyről 15 napon 

belül kell dönteni.  

 

dr. Molnár Ildikó jegyző: válaszában elmondja, hogy képviselők kezdeményezték az anyag 

újra tárgyalását és a Képviselő-testületet szerették volna tájékoztatni a kistérségi 

polgármesterek álláspontjáról. Megítélése szerint az előterjesztés szerkesztése és a 

határozatok alternatív megjelölése is tartalmazza, hogy a Polgármester mind a támogató, mind 

pedig a korábbi döntést elfogadja, viszont a képviselők kezdeményezésének akart ezúton 

helyt adni.  

  

 

Szegő András képviselő: szintén a témához kapcsolódva az Ötv-re hivatkozik. A képviselők 

azon hivatkozására, hogy nem voltak jelen – miután a képviselőnek az ülésen jelen kell lenni - 

nem tartja olyan indoknak, hogy a témát újra napirendre tűzzék. Javasolja a napirendi pont 

levételét.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: miután először napirendre kell venni az előterjesztést, 

javasolja, hogy Képviselő úr ne szavazza meg annak napirendre vételét.   

 

Radványi G. Levente képviselő: a Jegyző hivatkozására elmondja, hogy az előterjesztésnek 

nem a szellemét, hanem a szövegét tudja olvasni, melyben jogi cikkelyből idézve lett. E 

szerint vagy megfelel egy jogszabálynak, vagy sem.  

 

 Zakar Gergely képviselő: miután a Képviselő-testület határozatképes volt a 

döntéshozatalkor. Nem ért egyet az előterjesztés ismételt megtárgyalásával. A sürgősségre 
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vétel helytállásával kapcsolatban is fenntartása van, hiszen az anyag szövegszerűen is 

megegyezik a decemberben megtárgyalttal. Javasolja, hogy ne vegyék napirendre.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: elmondja, hogy pályázati szempontból nagyon nem mindegy, 

hogy a közép-magyarországi régió ténylegesen egyben van. A tapasztalatok szerint, a 

régióban a források nagy részét Budapest viszi el, Pest Megyének csak töredék marad. A 

kistérségi települések is jelezték, hogy ők is döntést hoztak – hiszen fontosnak tartják – hogy 

a megye fejtse ki azt az óhaját, hogy önálló régiót szeretne képezni a pályázati források 

hatékonyabb kihasználása érdekében.  

 

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

elhangzott már a megyénél is, hogy jó lenne, ha önálló régióvá válna Pest Megye, mert akkor 

nagyobb pályázati pénzeket lehetne szétosztani. Így valószínű, hogy a város is nagyobb 

eséllyel indulhatna pályázatokon és nyerne is.   

 

Radványi G. Levente képviselő: ügyrendi indítványa, hogy fejezzék be a vitát és 

szavazzanak a napirendre vételről.  

 

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

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2860   Száma: 08.01.22/0/0/A/KT 

Ideje: 2008 január 22 09:44  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 16 94.12 88.88 

Nem 1 5.88 5.56 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 17 100.00 94.44 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   5.56 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

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 - 
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Radványi G. Levente Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Zakar Gergely Igen - 

Szegő András Nem - 

Benkovits György Távol - 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megállapítja, hogy a vitát lezárták. Szavazásra bocsátja a 

PRO Szentendre Városfejlesztési Kft Tulajdonosi Bizottsága által hozott határozatok 

jóváhagyásáról szóló sürgősségi indítvány napirendre vételét:  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2861   Száma: 08.01.22/0/0/A/KT 

Ideje: 2008 január 22 09:45  

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: 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt KVEUB elnök Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Zakar Gergely Igen - 

Benkovits György Távol - 
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dr. Dietz Ferenc polgármester: megállapítja, hogy a sürgősségi indítványt napirendre vették. 

Szavazásra bocsátja Pest Megye önálló tervezési, területfejlesztési és statisztikai régió 

létrehozásának kezdeményezéséről szóló sürgősségi indítványt.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2862   Száma: 08.01.22/0/0/A/KT 

Ideje: 2008 január 22 09:45  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 12 70.59 66.66 

Nem 5 29.41 27.78 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 17 100.00 94.44 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   5.56 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt KVEUB elnök Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Nem - 

Radványi G. Levente Nem - 

Szegő András Nem - 

Trenka István Nem - 

Zakar Gergely Nem - 

Benkovits György Távol - 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megállapítja, hogy a sürgősségi indítványt napirendre veszik. 

Elmondja, hogy az Új Kulturális Kht-nál végzett FB, könyvvizsgálói és belső ellenőri 

vizsgálat eredményeiről szóló napirendi pontot délelőtt az Alapító Okirat módosításáról szólót 

pedig délután tárgyalják. Egyéb kérdés, észrevétel nem lévén, kéri szavazzanak a napirendi 

pont elfogadásáról. 
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Szavazás eredménye 

 

#: 2863   Száma: 08.01.22/0/0/A/KT 

Ideje: 2008 január 22 09:47  

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: 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt KVEUB elnök Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Zakar Gergely Igen - 

Benkovits György Távol - 
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N A P I R E N D  

 

 
 

 Tájékoztató a két ülés közötti eseményekről 

 
 

 Tájékoztató a Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok 

Többcélú Kistérségi Társulás két ülése között eltelt 

legfontosabb eseményekről és döntésekről 

 

 

 Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok 

végrehajtásáról 

 

1.  Sürgősségi indítvány a PRO Szentendre Városfejlesztési 

Kft Tulajdonosi  Bizottsága által hozott határozatok 

jóváhagyásáról 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

2.  Sürgősségi indítvány Pest Megye önálló tervezési, 

területfejlesztési és statisztikai  régió létrehozásának 

kezdeményezéséről 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

3.  Előterjesztés a távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági 

díjairól szóló, ../2008. (..) Önk. sz. rendelet alkotásáról 

I. forduló 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

4.  Előterjesztés a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos 

hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló, többször 

módosított 8/2004. (III. 01.) Önk. sz. rendelet módosításáról 

 

dr. Molnár Ildikó 

jegyző 

5.  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 23/2007. (IV. 13.) Önk. sz. rendelet 

módosításáról - I. forduló 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

6.  Előterjesztés a Városi Szolgáltató Zrt. rossz likviditási 

helyzetét javító intézkedésekről valamint a VSZ Zrt. 

Felügyelő Bizottsága által vizsgált likviditási helyzet 

kialakulásáról és az e tárgyban folytatott vizsgálat 

eredményéről a 346/2007. XI.20. Kt. sz. határozat alapján 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

7.  Beszámoló az Új Kulturális Központnál végzett Felügyelő 

bizottsági, könyvvizsgálói és belső ellenőri vizsgálat 

eredményeiről 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

8.  Tájékoztató városüzemeltetési feladatok ellátásának 

módjáról 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

9.  Előterjesztés a Városi Szolgáltató Zrt. vezérigazgató 

pályázatáról  

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 
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10.  Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-

testületének Polgármesteri Hivatalában dolgozó 

köztisztviselők teljesítménykövetelményeinek alapját képző 

célok meghatározásáról 

 

dr. Molnár Ildikó 

jegyző 

11.  Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Hivatásos  

Tűzoltóságának személyi állományára vonatkozó 

teljesítménykövetelményeinek alapját képző célok 

meghatározásáról 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

 

12.  Előterjesztés a Szentendrei Közművelődési, Kulturális és 

Városmarketing Közhasznú Társaság Alapító Okiratának 

módosításáról 

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

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

 

13.  Előterjesztés a pénzbeli és természetbeni szociális és 

gyermekvédelmi ellátásokról szóló 51/2006. (XII. 15.) Önk. 

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

rendelet megalkotásáról 

I. forduló 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

 

14.  Előterjesztés a közoktatási feladatellátásáról szóló 

szerződés módosításáról 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

15.  Előterjesztés az intézményi feladatok, alapító okiratok 

módosításáról 
 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

16.  Előterjesztés bérleti díj hátralékok részletekben való 

megfizetéséről 

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

rendelhető el! 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

17.  Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló 

Szentendre, Kossuth Lajos u. 30. szám alatt lévő lakás 

hasznosításáról 

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

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

18.  Előterjesztés önkormányzati tulajdonban álló ingatlanok 

értékesítésére kiírt pályázatok eredmény hirdetéséről 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

19.  Előterjesztés a 8909 hrsz-ú ingatlan tervezet kisajátításáról 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

 

20.  Előterjesztés nyilvános illemhely (wc) biztosításának 

megvalósításáról 

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

rendelhető el! 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

21.  Előterjesztés szentendrei  ingatlanok elővásárlási jogának 

gyakorlásáról illetve  lemondásáról 

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

rendelhető el! 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 
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22.  Tájékoztató a JIÜB 342/2007.(XII.17.) JIÜB + SZESB sz. 

határozat alapján, a Jóléti Kht-tól kért Szentendre Széchenyi 

tér 34-37. sz. alatti ingatlanok körül kialakult helyzetről 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

23.  Előterjesztés Perényi Roland méltányossági kérelmének 

elbírálásáról 

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

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

 

24.  Előterjesztés a közterületi jogsértések visszaszorítása címen 

beadott projekt megvalósításáról (térfigyelő rendszer) 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

25.  Előterjesztés Szentendre Pap-sziget kis Duna ág 

revitalizációjának érdekében pályázat benyújtásáról 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

26.  Előterjesztés a Közép-magyarországi Operatív Program 

keretében – közoktatási intézmények beruházásainak 

támogatására – beadandó pályázatról 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

 

27.  Előterjesztés az EGT/ Norvég Finanszírozási Mechanizmus 

keretében a magyar környezet- és természetvédelmi céllal 

létrejött társadalmi szervezetek támogatására kiírt 

pályázathoz való önrész biztosításáról 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

28.  Előterjesztés az Európai Ifjúsági Fesztivál 2008 

megrendezéséről 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

29.  Előterjesztés EuroArt Furament 2008 c. rendezvényén való 

részvétellel kapcsolatban 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

30.  Előterjesztés Szentendre Város Egészségügyi Intézményei 

Igazgatója 2006. július 1.- 2007. december 31. között 

végzett kiemelkedő munkájának elismeréséről 

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

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

31.  Előterjesztés a Képviselő-testület mellett működő 

bizottságok és munkacsoportok beszámolója a 2007. évben 

végzett munkájáról 

 

Bizottsági elnökök 

32.  Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatának 

tulajdonában álló, 0 Ft könyvszerinti értéken nyilvántartott 

részesedések és üzletrészek nyilvántartásból való  

kivezetésének jóváhagyásáról 

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

rendelhető el! 

 

 

33.  Interpelláció  

34.  Egyebek  
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Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

Tájékoztató a két ülés között történt legfontosabb eseményekről és döntésekről 

Előadó: dr. Dietz Ferenc DPÖTKTE elnöke 

 

Hidegkuti Gergely képviselő: Volánbusz megbeszélésről kérdez.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a helyi közlekedés javításáról tárgyaltak, melyre a Volánbusz 

vezetői ígéretet tettek. Elhangzott a részükről a támogatási igény, amelyet az 

Önkormányzattól egy összegben tudnak elfogadni, vagy a mostani díjak drasztikus 

emelésével. Különböző szempontok figyelembe vételével ismét felmérik a járatok forgalmát a 

megszüntetés, ritkítás vagy átcsoportosítás érdekében. Jelezte a Volán vezetőinek, figyeljenek 

oda arra, hogy a jegyek díjai ténylegesen befolyjanak, mert a lakosság visszajelzései szerint 

azért is veszteségesek a járatok, mert nem mindenki tesz eleget fizetési kötelezettségének. 

Közlekedési munkacsoporttal egyeztetett, ahol több javaslat is elhangzott. Információt kérnek 

olyan településektől, ahol más vállalkozókkal dolgoznak. Tárgyalást fognak folytatni a 

Volánon kívül a székesfehérvári VT Transszal is.  

 

Horváth Győző képviselő: a tárgyalásokon felvetődött-e a püspökmajori panaszok 

rendezése?  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megvizsgálják ezt a problémát is.  

 

Magyar Judit képviselő: három témáról – Wallis, Bezsóker ügy – SZEI megbeszélésről – 

kérdez.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a Wallis képviselői az intermodális  beruházásról érdeklődtek. 

A SZEI vezetőivel az intézmény felújításáról és a géppark növeléséről folytattak 

megbeszélést.. A Bezsóker ügyről egy későbbi napirend során az Alpolgármester úr válaszol.  

 

dr. Dragon Pál képviselő: nemzetközi kapcsolatok vezetőjével történt megbeszélésről kér 

tájékoztatást.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: egyeztettek  - a napirendi pontok között is szereplő – Európai 

Ifjúsági Fesztivál 2008 megrendezéséről.  

 

Szegő András képviselő: a Budapest III. kerület polgármesterével folytatott megbeszélésről 

kérdez.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: arról volt szó, hogyan lehetne a kerület és a DPÖTKT 

kapcsolatát minél szorosabbra vonni. 

 

Hidegkuti Gergely képviselő: kérdezi, hogy a referens által készített - helyközi közlekedésről 

szóló - beszámolót megkapta-e a Polgármester úr? Ha nem, kéri, hogy az Egyebekben 

térjenek vissza a témára.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: nem emlékszik, de utánanéz.  

 

Kiss Károly képviselő: a hévízkút-fúrás témában folytatott egyeztetésről kér tájékoztatást.  
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dr. Dietz Ferenc polgármester: a cég új ajánlata - hogy minden többletköltség nélkül - 

hajlandók a jelenlegi kút mellett egy újabbat fúrni. Írásban kérte a szakértői véleményt, amely 

ha megérkezik, a Képviselő-testület elé terjeszti.  

 

 

Dicső Zoltán képviselő távozik az ülésteremből. Jelenlévő képviselők száma 16 fő. 

 

 

 

Radványi G. Levente képviselő: nem érti, hogy miért az ülés előtt kapták meg két ülés 

közötti tájékoztatót? Nem tartja jó megoldásnak, hogy a naptárat kimásolják, javasolja 

bővebben kifejteni a tájékoztatóban a témákat. Az orvosi ügyeletről folytatott megbeszélésről, 

valamint az e-közigazgatással kapcsolatos 500 milliós beruházás jelenlegi helyzetéről kér 

tájékoztatást.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: azért az utolsó pillanatban osztották ki az anyagot, hogy a 

legrészletesebb és legaktuálisabb tájékoztatást tudja adni. Az orvosi ügyelettel kapcsolatban 

feltett kérédésre válaszolva elmondja, hogy az orvosi ügyelet napközbeni megoldásáról 

folytattak megbeszélést. Beszámol az e-közigazgatással kapcsolatos országos problémáról, 

elmondja, hogy még sehol sem megoldott a működése. Pénzügyi, jogi, szakmai szempontból 

történik meg az átvilágítás, hogy ténylegesen kiderüljön, hol akadt el a rendszer működése. 

Egyéb kérdés, észrevétel nem lévén rátérnek a következő napirendi pont tárgyalására.  

 

 

Dicső Zoltán és Zakar Gergely képviselők távoznak az ülésteremből, jelenlévő képviselők 

száma 15 fő.  

 

 

 

Jelentés a lejárt határidejű önmkormányzati határozatok végrehajtásáról 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 
 

 

 

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

javaslatról.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2864   Száma: 08.01.22/0/0/A/KT 

Ideje: 2008 január 22 10:08  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 93.33 77.77 
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Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 1 6.67 5.56 

Szavazott 15 100.00 83.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   16.67 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt KVEUB elnök Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Radványi G. Levente Tart. - 

Benkovits György Távol - 

Dicső Zoltán Távol - 

Zakar Gergely Távol - 

 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

1/2008. (I. 22.) Kt. sz. határozata: 

 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a lejárt határidejű 

önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló jelentést azzal, hogy a 

 

 2.   139/2006. (V. 23.) Kt. sz. határozat, 

 4.   64/2007. (III.13.) Kt. sz. határozat III. 1. pont, 

 5.   71/2007. (III. 13.) Kt. sz. határozat, 

 6.   74/2007. (III. 13.) Kt. sz. határozat, 

10.  100/2007. (IV. 10.) Kt. sz. határozat, 

12. 2. 113/2007. (IV.10.) Kt. sz. határozat,  

           121/2007. (IV.10.) Kt. sz. határozat, 

14. 184/2007. (VI. 12.) Kt. sz. határozat, 

15. 187/2007. (VI. 12.) Kt. sz. határozat, (305/2006. (XI. 28.) Kt. sz. határozat),  

19. 226/2007. (VI. 26.) Kt. sz. határozat, 

23. 298/2006. (XI. 28.) Kt. sz. határozat 
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És az alábbi határozatok határidejét meghosszabbítja úgy, hogy 

 

1.   208/2005. (VI. 14.) Kt. sz. határozat II-1-2-3. pontjaira: 2008. március 31., 

3.  16/2007. (I. 16.) Kt. sz. határozat határidejét: folyamatos, 2009. január 01.     

4.  64/2007. (III. 13.) Kt. sz. határozat V. pont: : folyamatos, 2008. márciusi képviselő-

testületi  ülés,  

7.  78/2007. (III. 13.) Kt. sz. határozat határidejét: 2008. április 30., 

8.  81/2007. (III. 13.) Kt. sz. határozat 6. pontjára új határidő: 2008. márciusi képviselő-

testületi ülés, 

9.  90/2007. (IV. 03.) Kt. sz. határozat 1-2-3. pont határidejét: 2008. április 25., 

12. 3. 114/2007. (IV. 10.) Kt. sz., 115/2007. (IV. 10.) Kt. sz., 116/2007. (IV. 10.) Kt. sz., 

117/2007. (IV. 10.) Kt. sz., 118/2007. (IV. 10.) Kt. sz., 119/2007. (IV. 10.) Kt. sz., 

120/2007. (IV. 10.) Kt. sz., 122/2007. (IV. 10.) Kt. sz., 123/2007. (IV. 10.) Kt. sz., 

124/2007. (IV. 10.) Kt. sz. határozatok határidejét: folyamatos, beszámolásra 2008. 

márciusi képviselő-testületi ülés,  

13. 153/2007. (V. 15.) Kt. sz. határozat határidejét: 2008. február 29.,  

16. 192/2007. (VI. 12.) Kt. sz. határozat 1-2.3. pont határidejét: 2008. február 29.,  

17.  201/2007.(VI. 12.) Kt. sz., 235/2007. (VII. 17.) Kt. sz., 395/2007. (XII. 11.) Kt. sz.     

határozatokra új határidő: 2008. márciusi képviselő-testületi ülés, 

18.  221/2007. (VI. 26.) Kt. sz. határozat határidejét: 2008. márciusi képviselő-testületi ülés, 

       (171/2007. (V. 15.), 266/2007. (IX. 11.) Kt. sz. határozatok) 

20.  236/2007. (VII. 17.) Kt. sz. határozat 1-2. pontjának határidejét: 2008. március  15. 

21. 259/2007. (IX. 11.) Kt. sz., határozat 1-4. pont határidejét: 2008. március 31. (291/2007. 

(X. 09.) Kt. sz. határozat), 

22.  260/2007. (IX. 11.) Kt. sz. határozat határidejét: 2008. márciusi képviselő-testületi ülés 

11. 104/2006. (IV.25.) Kt. sz. határozat nem hajtható végre. 

 

 

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

Polgármestert, hogy a tett intézkedésekről számoljon be. 

 

Felelős:  Polgármester, Jegyző 

Határidő:  azonnal 

 

 

 

 

1.  Sürgősségi indítvány a PRO Szentendre Városfejlesztési Kft Tulajdonosi 

 Bizottsága által hozott határozatok jóváhagyásáról 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 
 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: tájékoztatást ad a határozati javaslatokban foglaltakról. 

 

Radványi G. Levente képviselő: kérdése a Sarokkő Mérnöki és Szolgáltató BT-vel kötendő 

szerződéshez fűződően, hogy nem szükséges-e közbeszerzés a témában?  

 

 

Zakar Gergely képviselő visszatér az ülésterembe, jelenlévő képviselők száma 16 fő. 
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dr. Dietz Ferenc polgármester: nem jelezték a közbeszerzési szakértők, hogy közbeszerzés 

köteles. Miután nem volt egyéb indítvány, kéri szavazzanak a határozati javaslatról – egyben 

mind a 6 db-ról. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2865   Száma: 08.01.22/1/0/A/KT 

Ideje: 2008 január 22 10:14  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 15 93.75 83.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 1 6.25 5.56 

Szavazott 16 100.00 88.89 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   11.11 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt KVEUB elnök Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Zakar Gergely Igen - 

Radványi G. Levente Tart. - 

Benkovits György Távol - 

Dicső Zoltán Távol - 

 

 

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

2/2008. (I. 22.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő testülete megerősíti és jóváhagyja a PRO 

Szentendre Kft Tulajdonosi Bizottsága által a 2008. január 14-én megtartott ülésén 

egybehangzó döntéssel hozott alábbi határozatot: 

 

2/2008-as határozat 

 

A Pro Szentendre Kft. Tulajdonosi bizottsága és Szentendre város Polgármestere egyhangúan 

úgy döntenek, hogy 

 Az árvízvédelmi töltés életveszélyt elhárító megerősítését 2008-ban az Szentendre 

Város saját forrásai felhasználásával végezteti el, mivel az e témában kiírt kétfordulós 

KEOP pályázaton való indulás jelentősen kitolná  a projekt megvalósulásának 

időpontját, jelentős árvízi veszélyt okozva ezzel. A Pro Szentendre Kft. tájékoztatása 

szerint a valós esélyeket figyelembe véve a pályázat segítségével csak a beruházás 

értékének töredéke lenne elnyerhető. Felkérik a Pro Szentendre Kft.-t hogy szakértők 

segítségével a megerősítés konkrét műszaki terveit készítsék el és ez alapján a 

lehetséges beruházási verziókat, azok előnyeit, hátrányait illetve becsült költségét 

tartalmazó dokumentációt 2008. január 23-ig juttassák el a Polgármester és a 

Tulajdonosi bizottság tagjai számára.   

 Felkérik a Pro Szentendre Kft. ügyvezetőit, hogy a beruházás önkormányzati forrásból 

történő megvalósítására tekintettel vizsgálják meg, hogy milyen lehetőség van a 

beruházási összeg csökkentésére, vagy az Önkormányzatnak bevételt termelő 

tevékenység beindítására a beruházáshoz kapcsolódóan.  

 Felkéri a Pro Szentendre Kft. ügyvezetőit, hogy a 2007-es tervpályázaton győztes, 

mobil árvízvédelmi falat is magában foglaló árvízvédelmi rekonstrukció projektet egy 

későbbi KEOP pályázatra készítse elő. Indítványozza, hogy a Képviselő-testület 

Szentendre Város 2008. évi költségvetésében 19 millió forintot az előkészítő munkák 

finanszírozására a Pro Szentendre Kft.-nek biztosítson. Felkéri a Pro Szentendre Kft 

ügyvezetőit, hogy az előkészítésére biztosított összeg felhasználására részletes, 

árajánlatokkal alátámasztott költségvetést nyújtson be a TB következő ülésére. 

 Felkéri a Kft. ügyvezetőit, hogy a Jegyzői kabinettel egyeztetve a mobil árvízvédelmi 

fal engedélyezésének témájában egyeztetést hívjon össze az engedélyező hatóság, a 

tervező és kivitelező cégek képviselői, valamint környezetvédelmi szakértők 

segítségével.   

 

 

 Felelős:  Polgármester 

 Határidő:  azonnal 

 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

3/2008. (I. 22.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő testülete megerősíti és jóváhagyja a PRO 

Szentendre Kft Tulajdonosi Bizottsága által a 2008. január 14-én megtartott ülésén 

egybehangzó döntéssel hozott alábbi határozatot: 
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3/2008 határozat 

 

A Pro Szentendre Kft. Tulajdonosi bizottsága és Szentendre város Polgármestere egyhangúan 

úgy döntenek, hogy a KMOP 4.6.1/2 számú pályázati projekt „Közoktatási intézmények 

beruházásainak támogatása” tárgyú pályázat előkészítésével és menedzselésével a PRO 

Szentendre Kft.-t bízzák meg. Felhatalmazzák a Kft. ügyvezetőit, hogy az előterjesztéshez 

mellékelt szerződést az M+F Kft-vel kösse meg. Indítványozza, hogy a Képviselő-testület 

Szentendre Város 2008. évi költségvetésében 5.8 millió forintot az előkészítési és tervezési 

munkák finanszírozására a Pro Szentendre Kft.-nek biztosítson. Felszólítja az ügyvezetőket, 

hogy a rendkívül szűk beadási határidőre tekintettel fordítsanak kiemelt figyelmet a pályázat 

szakszerű és pontos elkészítésére és benyújtására. 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

4/2008. (I. 22.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő testülete megerősíti és jóváhagyja a PRO 

Szentendre Kft Tulajdonosi Bizottsága által a 2008. január 14-én megtartott ülésén 

egybehangzó döntéssel hozott alábbi határozatot: 

 

4/2008 Határozat 

 

A Pro Szentendre Kft. Tulajdonosi bizottsága és Szentendre város Polgármestere egyhangúan 

úgy döntenek, hogy felhatalmazzák a Kft. ügyvezetőit az előterjesztés mellékletét képező 

szerződés megkötésére a Sarokkő Mérnöki és Szolgáltató Betéti Társasággal , azzal a 

feltétellel, hogy a szerződést határozott idejű formában, fél éves időtartamra kössék meg, 

továbbá a vállalt tevékenységek közé kerüljön be a „műszaki ellenőri feladatok” ellátása is.  

Indítványozza, hogy a Képviselő-testület Szentendre Város 2008. évi költségvetésében 

5.760.000 forintot az szerződésben foglalt munkák finanszírozására a Pro Szentendre Kft.-nek 

irányozzon elő. 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  azonnal 

 
 

Megbízási Szerződés 

 

Amely létrejött egyrészről, a Pro Szentendre Kft.  (cím: 2000 Szentendre, Városház tér 3.), 

mint Megbízó; másrészről, a Sarokkő Mérnöki és Szolgáltató Betéti Társaság (cím: 2013 

Pomáz  Cseresznyés utca 21., adószám: 20290162-3-13, bankszámla: 16200010-61187878-

00000000) mint Megbízott között az alábbi feltételekkel: 

I. A megbízás tárgya: A Pro Szentendre Kft megbízza a Sarokkő Bt-t a Pro Szentendre Kft. 

tevékenységébe tartozó mélyépítési munkálatok (útépítések és -felújítások, 
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közműépítések, földmű-építések, gátrekonstrukciók) szakmai tanácsadási feladatával, az 

alábbiak szerint: 

a. Mélyépítési tárgykörbe tartozó pályázati anyagok előkészítésében történő 

szakmai irányítás; 

b. Sikeres pályázat kivitelezésének előkészítésében történő szakmai irányítás, 

pl. közbeszerzési pályázat kiírása esetén a pályázat mélyépítési szakmai 

részének kidolgozása, felügyelete, részvétel a közbeszerzési bizottság 

munkájában és döntéseiben; 

c. Lebonyolító kiválasztása esetén szakmai tanácsadás; 

d. Műszaki ellenőri feladatok ellátása: 

- 6 hónapig terjedő munkák esetén, 50 mFt. bruttó értékhatárig, 

- 6 hónapot meghaladó megbízások esetén és 50 mFt. felett külön 

megállapodás alapján (nagyértékű munkaköri felelősségi biztosítási 

kötelezettség miatt); 

e. A tervezési és kivitelezési munkák folyamatos szakmai felügyelete, a 

megbízói, beruházói döntések előkészítéskor szakmai tanácsadás; 

f. Kivitelezés során a munkafolyamatok szakmai felügyelete, a megbízói, 

beruházói döntések előkészítéskor szakmai tanácsadás ; 

g. A projektek lezárását követően után a pályázati feltételekben megszabott 

előírások szerinti elszámolás szakmai felügyelete. 

II. A szerződés időtartama: Jelen szerződést Felek 2008. február 1. és 2008. július 31. 

közötti időtartamra kötik. A szerződés mindkét fél cégszerű aláírásával autómatikusan hat 

havonta meghosszabítható. 

III. A megbízás díjazása: Megbízottat fenti feladatainak ellátásáért naptári hónaponként 

400.000 Ft + 80.000 Ft ÁFA, összesen 480.000 Ft, azaz négyszáznyolcvanezer forint 

átalánydíj illeti meg.  

IV. A megbízás elszámolása: Megbízott tevékenységéről havi jelentést készít, mely alapján 

Megbízó jóváhagyását követően 8 naptári napon belül számlát nyújt be. A számla 

kifizetésének határideje a beérkezését követő 8. naptári nap. 

V. Felek képviselete: Felek a szerződés teljesítése során képviseletükre az alábbi 

személyeket hatalmazzák fel: 

Megbízó: Pro-Szentendre Kft Megbízott: Horváth Frigyes 

VI. Egyéb kikötések: 

a. Megbízott tevékenyégét saját erőforrásai által végzi. A megbízási díj fedezi 

Megbízott minden költségét és kötelezettségét. 

b. Felek fenntartják annak lehetőségét, hogy megbízói igény szerint 

együttműködnek kistérségi ügyekben is, projektek előkészítése során 

tervezésben, lebonyolításban, műszaki ellenőri feladatok ellátásában, 

szakmai anyagok kidolgozásában, pályázati- és szakmai anyagok 

készítésében, de a különböző feladatok eltérő erőforrás-igénye miatt az 

előbb felsoroltakat minden esetben külön megállapodásban rögzítik. 
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c. Jelen szerződés módosítása csak írásban, mindkét fél által cégszerűen 

aláírva érvényes. 

d. A szerződés felmondására Felek egymás számára 60 napos határidővel 

lehetőséget biztosítanak. 

e. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Magyar 

Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló, többször módosított 1959. 

évi IV. törvény rendelkezései, valamint a vonatkozó jogszabályok az 

irányadók. 

f. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodásból 

adódó esetleges jogvitáikat egymás közötti egyeztetés útján próbálják 

megoldani, ennek eredménytelensége esetén – a Bíróságokra vonatkozó 

hatás- és illetékességi körére vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre 

figyelemmel – kikötik a Szentendrei Városi Bíróság, illetve a Pest Megyei 

Bíróság illetékességét. 

g. Jelen megállapodást, amely 4 (négy) szó szerint megegyező eredeti 

példányban készült, a Szerződő Felek elolvasták, megértették, és mint 

akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag saját kezűleg aláírták. 

 

Szentendre, 2008. január 18. 

 

 

 

Bornemisza Miklós és Simon Péter 

Pro-Szentendre Kft. 

Megbízó 

Pásztor Zoltán 

ügyvezető 

Megbízott 

 

 

 

 

 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

5/2008. (I. 22.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő testülete megerősíti és jóváhagyja a PRO 

Szentendre Kft Tulajdonosi Bizottsága által a 2008. január 14-én megtartott ülésén 

egybehangzó döntéssel hozott alábbi határozatot: 

 

5/2008 Határozat 

 

A Pro Szentendre Kft. Tulajdonosi bizottsága és Szentendre város Polgármestere egyhangúan 

úgy döntenek, hogy az előterjesztésben megfogalmazott fejlesztési céllal egyetértenek. A K+F 

Rt.-vel kötendő  együttműködési szerződést a Hivatal jogászai vizsgálják át és észrevételeiket 

a Kft. ügyvezetői részére legkésőbb a következő TB ülés előtt két héttel juttassák el. Utasítja a 
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Kft. ügyvezetőit, hogy vizsgálják meg a Teátrum területének egyéb használati lehetőségeit, 

beleértve az Önkormányzat vagy a Pro Szentendre Kft. által önállóan megvalósítható 

beruházások lehetőségeit is. A TB következő ülésére készítsék el ez alapján javaslatukat a 

Teátrum területének hasznosítására.  

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

6/2008. (I. 22.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő testülete megerősíti és jóváhagyja a PRO 

Szentendre Kft Tulajdonosi Bizottsága által a 2008. január 14-én megtartott ülésén 

egybehangzó döntéssel hozott alábbi határozatot: 

 

6/2008 határozat 

 

A Pro Szentendre Kft. Tulajdonosi bizottsága és Szentendre város Polgármestere egyhangúan 

úgy döntenek, hogy támogatják, hogy a Kft. a rendelkezésére álló források terhére 

beszerezzen egy darab asztali és egy hordozható számítógépet.  

 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

7/2008. (I. 22.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő testülete megerősíti és jóváhagyja a PRO 

Szentendre Kft Tulajdonosi Bizottsága által a 2008. január 14-én megtartott ülésén 

egybehangzó döntéssel hozott alábbi határozatot: 

 

7/2008 határozat 

 

A Pro Szentendre Kft. Tulajdonosi bizottsága és Szentendre város Polgármestere egyhangúan 

úgy döntenek, hogy felkérik a Kft. ügyvezetőit, hogy a KMOP 2.3.1/c jelű pályázaton „ 

Parkolók és csomópontok fejlesztése” tárgyában való indulás érdekében a VSZ Rt. területén 

kialakítandó P+R parkoló ügyében egyeztető tárgyalásokat kezdjen a BKV Rt.-vel, a VSZ Rt.-

vel valamint Szentendre Város Főépítészével.  

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  azonnal 
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2.  Sürgősségi indítvány Pest Megye önálló tervezési, területfejlesztési és statisztikai 

 régió létrehozásának kezdeményezéséről 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 
 

 

 

Fülöp Zsolt képviselő: az SZMSZ-ből felolvassa a sürgősségi indítvány napirendre vételéről 

szóló rendelkezést. Elmondja továbbá, hogy azért van értelme a téma újra tárgyalásának, és az 

önálló régiót létrehozásának, mivel így  több pályázati forráshoz juthatna Pest Megye és ezen 

belül Szentendre is.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kiegészíti az elhangzottakat, hogy ha népszavazást akarnak az 

ügyben, akkor arról újabb Képviselő-testületi döntést kell hozni. Fontosnak tartja, hogy 

kinyilvánítsa a Képviselő-testület, hogy nem teljesen igazságos a pályázati források jelenlegi 

elosztása 

 

dr. Pázmány Annamária képviselő: az egészségügyi pályázattal kapcsolatban elmondja, 

hogy kifejezetten hátrányos helyzetben van Közép-Magyarország. A megyében elmaradott 

területek vannak, de a budapesti helyzettel egy átlag kerül megítélésre, melyből ez nem derül 

ki.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: brüsszeli látogatása alkalmával hallottakat ismerteti.  

 

Szegő András képviselő: az EU-ban az új pályázati rendet 2009-ig kell kidolgozni. Nem érti, 

hogyan függ össze Budapest a kistérséggel. Megemlíti, hogy a térségből nagyon sokan 

Budapestre járnak dolgozni, ottani szolgáltatást vesznek igénybe. Nem érzi indokoltnak, hogy 

a decemberi határozatot most megváltoztassák. Az I. határozati javaslat 2. pontjával 

kapcsolatban elmondja, hogy nem kenne helyes az országos politikát kopírozni és kérdéseket 

népszavazással megoldani, hiszen a Képviselő-testület hivatott a döntésekre.  

  

dr. Dietz Ferenc polgármester: maga az eljárás deklaráció jellegű, a forráselosztást tartja 

igazságtalannak. Hivatkozik más EU-s országokra, ahol úgy próbálják az elhatárolásokat 

kialakítani, hogy minél többen nyerjenek.   

 

Trenka István polgármester: franciója egyetért a leválással, de alaposabb megtárgyalással. 

Sokkal fontosabb a kérdés, mint hogy sürgősséggel tárgyalják. Sokkal komolyabb 

előkészítéssel kellene a témát megvitatni. Nem tartja helyesnek, hogy az országos 

népszavazással együtt döntsenek a kérdésről.  

  

dr. Dietz Ferenc polgármester: megköszöni a frakció támogatását, hiszen a cél közös. A 

szavazás időpontjáról nem most döntenek, hanem egy későbbi időpontban.  

 

Hidegkuti Gergely képviselő: közlekedés szempontjából nagyon alacsony színvonalú a 

térség. Számítani kell arra, hogy a híd megnyitása után hatalmas lesz a forgalom.  

 

Zakar Gergely képviselő: nem a népszavazást tartja a megfelelő megoldásnak.  
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dr. Dietz Ferenc polgármester: miután a 3. pont ellen van kifogás, így pontonként fog 

szavaztatni.  

 

Trenka István képviselő: javasolja, hogy vegyék ki a 3. pontot.  

 

Szegő András képviselő: a forrásmegosztás megváltoztatására vonatkozó szándékot, egy erre 

irányuló deklarációt tudnának támogatni, de ez a határozati javaslatban nem szerepel.  

 

 

10.32 órakor megérkezik Benkovits György képviselő. Jelenlévő képviselők száma 17 fő.  

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a határozati javaslat első pontja csak arról szól, hogy 

különváljon Pest Megye Budapesttől. Többféle alternatívát említ, hogy ez hogyan valósulhat 

meg. Egyéb kérdés, észrevétel nem lévén, kéri szavazzanak a határozati javaslat 1. pontjáról. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2866   Száma: 08.01.22/2/0/A/KT 

Ideje: 2008 január 22 10:33  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 76.48 72.22 

Nem 2 11.76 11.11 

Tartózkodik 2 11.76 11.11 

Szavazott 17 100.00 94.44 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   5.56 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt KVEUB elnök Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Szegő András Nem - 

Zakar Gergely Nem - 
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Benkovits György Tart. - 

Magyar Judit PEB elnök Tart. - 

Dicső Zoltán Távol - 

 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátja a határozati javaslat 2. pontját.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2867   Száma: 08.01.22/2/0/A/KT 

Ideje: 2008 január 22 10:33  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 12 70.59 66.66 

Nem 4 23.53 22.22 

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: 

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 - 

Magyar Judit PEB elnök Nem - 

Radványi G. Levente Nem - 

Szegő András Nem - 

Zakar Gergely Nem - 

Benkovits György Tart. - 

Dicső Zoltán Távol - 

 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátja a határozati javaslat 3. pontját.  
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Szavazás eredménye 

 

#: 2868   Száma: 08.01.22/2/0/A/KT 

Ideje: 2008 január 22 10:34  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 10 58.83 55.55 

Nem 6 35.29 33.33 

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: 

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 - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Benkovits György Nem - 

Magyar Judit PEB elnök Nem - 

Radványi G. Levente Nem - 

Szegő András Nem - 

Trenka István Nem - 

Zakar Gergely Nem - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Tart. - 

Dicső Zoltán Távol - 

 

 

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

 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

8/2008. (I. 22.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
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1.) Pest megye, így különösen Szentendre polgárainak érdekében szükségesnek tartja az 

önálló Pest megyei tervezési, területfejlesztési és statisztikai régió létrehozását. 

 

2.) elvi egyetértését adja, hogy az 1. pontban megfogalmazott célkitűzéssel kapcsolatban 

helyi népszavazást tűzzön ki. 

 

3.) elvi támogatását adja ahhoz, hogy a helyi népszavazást az országos népszavazással egy 

időben, várhatóan 2008. tavaszán tartsák meg, mely lehetőséget teremt arra, hogy a 

helyi népszavazás költségeit minimálisra csökkenthessék. 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a következő napirendi pont az Új Kulturális Központnál 

történt vizsgálatokról szóló előterjesztés. Előtte megadja a szót a Jegyzőnek.  

 

dr. Molnár Ildikó jegyző: türelmet és megértést kér, de az anyagot még szerkesztik.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ügyrendi javaslata, hogy a VSZ Zrt-vel kapcsolatos napirendi 

pontokat kezdjék el tárgyalni, melyet szavazásra bocsát.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2869   Száma: 08.01.22/3/0/A/KT 

Ideje: 2008 január 22 10:35  

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 - 

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 - 
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Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Radványi G. Levente Nem - 

Trenka István Nem - 

Zakar Gergely Tart. - 

Dicső Zoltán Távol - 

 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képviselő-testület úgy dönt, hogy a VSZ Zrt-vel 

kapcsolatos napirendi pontok tárgyalásával folytatja az ülést.  

 

 

 

 

 

3.  Előterjesztés a távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjairól szóló, …/2008. 

 (…..) Önk. sz. rendelet alkotásáról I. forduló 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

 

A napirendi pont tárgyalásakor az ülésteremben tartózkodik  Untenberger  Tibor a 

Felügyelő Bizottság elnöke, Torma Péter Igazgatósági tag, Csillikné Máthé Krisztina 

főkönyvelő és Reményi András a Fűtőmű vezetője.  

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ismerteti a bizottságok határozatait, valamint kiegészíti az 

előterjesztést. Beszámol a témával kapcsolatban folytatott tárgyalásairól.  

 

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

bizottság azért javasolta a napirendről levenni az előterjesztést, mert célszerűbbnek tartják az 

új vezető megválasztása után dönteni az emelésről.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: az új vezérigazgatónak először tájékozódnia kell legalább 1 

hónapig. Nem javasolja a napirendről történő levételt.  

 

 

Tolonics Gyula és Zakar Gergely képviselők távoznak az ülésteremből. Jelenlévő képviselők 

száma 15 fő.  

 

 

Magyar Judit Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnöke: először az 5 %-os emelést javasolja a 

bizottság. Ha szükséges, év közben ismét tárgyalhatnak az emelésről.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri szavazzanak a napirendről történő levételről.  
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Szavazás eredménye 

 

#: 2870   Száma: 08.01.22/3/0/A/KT 

Ideje: 2008 január 22 10:40  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 2 13.33 11.11 

Nem 12 80.00 66.66 

Tartózkodik 1 6.67 5.56 

Szavazott 15 100.00 83.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   16.67 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

Benkovits György Igen - 

Trenka István Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Nem - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Nem - 

Fülöp Zsolt KVEUB elnök Nem - 

Hajdu Gábor Nem - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Nem - 

Horváth Győző SzEB elnök Nem - 

Kiss Károly Nem - 

Kun Csaba alpolgármester Nem - 

Magyar Judit PEB elnök Nem - 

Radványi G. Levente Nem - 

Szegő András Nem - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Nem - 

dr. Pázmány Annamária Tart. - 

Dicső Zoltán Távol - 

Tolonics Gyula Távol - 

Zakar Gergely Távol - 

 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a napirend tárgyalása tovább folytatódik.  

 

Fülöp Zsolt Költségvetési, Vagyongazdálkodási és EU Bizottság elnöke: javasolja, hogy az 

új vezérigazgatótól – a Képviselő-testület, mint tulajdonos – kérje a tiszta költség kimutatását. 

A fűtőmű rekonstrukciójának elkezdéséhez ez az első lépés. A fűtésszezon végén meg kell 

határozni a beruházási költséget, amivel a mostani pazarló rendszert meg kell szüntetni. 

Ennek a költségnek az ismeretében nagyságrendileg meg lehet határozni az alapdíj, valamint a 

hődíj nagyságát. Tisztában kell lenni azzal, hogy a beruházásnak milyen eredménye lesz a 

díjak csökkenésében.  
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dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri, hogy az előzőekben elhangzottakat írásban rögzíteni, 

hogy az új vezérigazgatótól mihamarabb választ kaphassanak a kérdésekre.  

 

Horváth Győző képviselő: a VSz Zrt által javasolt 42 %-os emelés megdöbbentő és 

elfogadhatatlan. Az emberek nem fogják tudni kifizetni ezt a költséget, ezzel pedig a 

behajthatatlan állomány fog növekedni. A sürgős megoldás realizálása érdekében egyetért 

Fülöp képviselő úr javaslatával. Az emelésről kikérték Szebeni Lajos úr (Püspökmajori Baráti 

Kör elnöke) véleményét, valamint a Gazdaság és Közlekedési Miniszter állásfoglalását is, 

akik az ilyen mérvű emelést elfogadhatatlannak tartják. Az infláció mértékének az emelésével 

elfogadható a javaslat. 

 

Kiss Károly képviselő: Fülöp képviselő úr javaslatával egyet ért, miszerint a hőközpontot 

egymagában javasolja megvizsgálni. A VSZ Zrt által javasolt emeléssel nem, csak az infláció 

mértékének nagyságával történő emeléssel ért egyet. Elmondja továbbá, hogy nagyon sok 

telefont kap a lakóktól, ezért választ kér Reményi András úrtól azzal kapcsolatban, hogy miért 

van az, hogy szeptember óta folyamatosan növekszik az egységár. 

 

Szegő András képviselő: abszurdnak tartja a 42 %-os emelést. Felelőtlen magatartás és 

gazdaság-politika az, amely éveken keresztül változatlanul hagy árakat, melynek eredménye a 

veszteség felhalmozódása.  Ha az éves inflációt követték volna és a karbantartás megtörténik, 

akkor a cég most nem itt tartana. Megoldásnak a 7 %-kal történő emelést javasolja. Egyetért 

azzal, hogy az új vezető legfontosabb feladata a fűtőmű tiszta kalkulációját elkészíteni, 

valamint egy intézkedési terv kidolgozása a fűtőmű hatékonyabb és költségkímélőbb 

működtetésére.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: egyetért a képviselő úrral, szavaztatni fog a 7 %-os emelésről.  

 

 

Az ülésterembe visszatér Zakar Gergely képviselő és távozik Radványi G. Levente képviselő. 

Jelenlévő képviselők száma 15 fő.  

 

 

Kun Csaba alpolgármester: az alapprobléma az, hogy egy korábbi döntés értelmében 

közbeszerzési eljárást kellett volna kiírnia a VSZ Zrt-nek egy szakcég kiválasztására, amely 

megvizsgálja a fűtőmű állapotát, a csővezeték állapotát, s ezek ismeretében javaslatot tesz a 

rekonstrukcióra. Ezt – többszöri felszólításra – a VSz Zrt vezetése és Igazgatósága nem írta 

ki. A vezetőség a 42 % emelési javaslattal állt elő. Ennek ismertetésére a Hivatal lakossági 

fórumot hívott össze a lakótelepen, melyre az Igazgatóságot is meghívták. Ezen az 

Igazgatóságból nem képviseltette magát.  A lakükkal a cégvezető, a főkönyvelő és a fűtőmű 

vezetője próbált tárgyalni, amelynek eredménye a teljes egyetértés volt abban, hogy ilyen 

mértékű emelést nem lehet végrehajtani. Az 5 %-os emelést támogatja, mert meg kell várni a 

vizsgálat eredményét, hogy a következő fűtési időszakban milyen költségek mellett kell 

működnie a fűtőműnek. A díjcsökkenést sem tartja kizártnak. Néhány összehasonlító adatot 

ismertet.   

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: egyéb kérdés, észrevétel nem lévén, kéri szavazzanak a 7 %-

os emelésről.  
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Szavazás eredménye 

 

#: 2871   Száma: 08.01.22/3/0/A/KT 

Ideje: 2008 január 22 10:55  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 2 13.33 11.11 

Nem 9 60.00 50.00 

Tartózkodik 4 26.67 22.22 

Szavazott 15 100.00 83.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   16.67 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

Szegő András Igen - 

Zakar Gergely Igen - 

Benkovits György Nem - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Nem - 

Fülöp Zsolt KVEUB elnök Nem - 

Horváth Győző SzEB elnök Nem - 

Kiss Károly Nem - 

Kun Csaba alpolgármester Nem - 

Magyar Judit PEB elnök Nem - 

dr. Pázmány Annamária Nem - 

Trenka István Nem - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Tart. - 

Hajdu Gábor Tart. - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Tart. - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Tart. - 

Dicső Zoltán Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

Tolonics Gyula Távol - 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátja az 5 %-os emelést.  

 

 

Radványi G. Levente képviselő visszatér az ülésterembe. Jelenlévő képviselők száma 16 fő.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2872   Száma: 08.01.22/3/0/A/KT 

Ideje: 2008 január 22 10:55  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 
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Minősített szavazás 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 16 100.00 88.89 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 16 100.00 88.89 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   11.11 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

Benkovits György Igen - 

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 - 

Dicső Zoltán Távol - 

Tolonics Gyula Távol - 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megállapítja, hogy a Képviselő-testület az 5 %-os emeléssel 

ért egyet.  

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

1/2008. (I. 30.)  Önk. sz. rendelete 

a távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjairól  

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete az árak megállapításáról szóló, többször 

módosított 1990. évi LXXXVII. törvény 7. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, 

a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. tv., valamint Szentendre Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének a táv-hőszolgáltatásról és a táv-hőszolgáltatási díjak alkalmazásáról 

szóló 35/2003. (VI.18.) Önk. sz. rendeletében foglaltak figyelembevételével a táv-

hőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjait az alábbiak szerint állapítja meg. 
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1. § 

 

A rendelet hatálya kiterjed Szentendre város közigazgatási területén a távhőszolgáltatást 

végző táv-hőszolgáltatóra és a szolgáltatást igénybevevő lakossági (háztartási célú) 

fogyasztókra. 

A legmagasabb hatósági díjak 

2. § 

 

A távhőszolgáltatásról és távhőszolgáltatási díjak alkalmazásáról szóló 35/2003. (VI.18.) Önk. 

sz. rendeletben foglaltakra figyelemmel meghatározott legmagasabb lakossági (háztartási 

célú) távhőszolgáltatási díjak a következők: 

 

ALAPDÍJAK:                

   fűtésre:       317 Ft/lm³/év    

   melegvízre:     88 Ft/lm³/év    

   összevont:  405 Ft/lm³/év    

 

 

HŐDÍJAK:             3.025  Ft/Gj     

 

A használati melegvíz tekintetében annak egységére fordított hőmennyiség szerint  

(0,27 GJ/vízm3) kell számlázni. 

A díjak az általános forgalmi adót, és az energiaadót nem tartalmazzák.    

3. § 

 

(1)  Ez a rendelet 2008. február 1. napján lép hatályba és ezzel egyidejűleg hatályát veszti  

a távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjairól szóló többször módosított 

36/2003.(VI.18.) Önk. sz. rendelet. 

 (2) A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik. 

 

Szentedre, 2008. január 22. 

 

 

 

dr. Dietz Ferenc                                                                             dr. Molnár Ildikó 

polgármester                                                                                           jegyző 

 

 

Záradék: A rendelet 2008. január 30-án  kihirdetésre került 
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   dr. Molnár Ildikó 

            jegyző 

 

 

Tolonics Gyula képviselő visszatér az ülésterembe. Jelenlévő képviselők száma 17 fő.  

 

 

4.  Előterjesztés a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi 

 közszolgáltatásról szóló, többször módosított 8/2004. (III. 1.) Önk. sz. rendelet 

 módosításáról I. forduló 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kiegészíti az előterjesztést.  

 

Kiss Károly képviselő: ügyrendi hozzászólása, hogy nem kapott az előzőekben feltett 

kérdésére választ a fűtőmű vezetőjétől. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: már másik napirendi pontot tárgyalnak.  

 

Kiss Károly képviselő: számlázással kapcsolatos kérdést feltette a napirendi pont tárgyalása 

alatt, de választ nem kapott.  

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: 10.57 órakor felfüggeszti a napirendi pont tárgyalását és 

felkéri Reményi Andrást a Fűtőmű vezetőjét, válaszoljon a számlázással kapcsolatos kérdésre.  

 

Reményi András Fűtőmű vezetője: az elszámolás havonta a ténylegesen elhasznált 

hőmennyiség alapján történik – légköbméter arányosan szétosztva. Hőközpontonként 

mutatkozhatnak eltérések, miután azok szigetelése is különböző, valamint a közös képviselők 

által kért beállítás is más és más – magasabb díjat fizetnek ott, ahol melegebb beállítást 

kértek.  

 

Kiss Károly képviselő: nem kapott választ a kérdésére. Szeptembertől havonta az 

elszámolásban az egységáraknál más – emelkedő - összeg jelenik meg. Korábbi időszakban az 

elszámoláshoz a lakók kaptak rész-magyarázatot – miért szűnt ez meg?  

 

 Reményi András Fűtőmű vezetője: az egységár nem változott, 1 GJ = 2881 Ft/m³ minden 

hónapban az ugyanannyi. A tájékoztató abban az időszakban volt, amikor átalánydíjat fizettek 

– akkor lehetett összehasonlítást kimutatni, hogy melyik épület mennyit fogyasztott, aszerint 

mennyit fizetett volna, és mit fizetett átalány szerint. Ez 2007. január 1-től megszűnt, azóta 

minden hónapban a tényleges hő alapján számláznak.  

 

Kiss Károly képviselő: megérti és köszöni a magyarázatot, de a lakók felé valamilyen 

tájékoztatót javasol arról, hogy mit tartalmaz az egységár. 
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dr. Dietz Ferenc polgármester: 11.02-től folytatódik a települési szilárd hulladékkal 

kapcsolatos napirend tárgyalása. Ismerteti, hogy a bizottságok 5 %-os emelést javasoltak, 

mely az előterjesztésben leírtakkal ellentétben 3.410 Ft/ m³. Kérdése a Jogi, Igazgatási és 

Ügyrendi Bizottság elnökétől, hogy ez elfogadható-e, vagy legyen második forduló is. 

 

dr. Dragon Pál Jogi, Igazgatási és Ügyrendi Bizottság elnöke: elfogadják az 5 %-os emelést, 

nem szükséges második fordulós tárgyalás.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: egyéb kérdés, észrevétel nem lévén, kéri szavazzanak az 5 %-

os emelésről.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2873   Száma: 08.01.22/4/0/A/KT 

Ideje: 2008 január 22 11:03  

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 - 

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 - 

Dicső Zoltán Távol - 
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dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képviselő-testület az alábbi határozatot hozza és az alábbi 

rendeletet alkotja.  

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

9/2008. (I. 22.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a települési szilárd hulladékkal 

kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló, többször módosított 8/2004. 

(III.1.) Önk. sz. rendelet 4. számú mellékletének megfelelően a települési szilárd hulladék 

kezelési díját a Közszolgáltatási szerződésben 3250 Ft/lm3-ról 3.410 Ft/lm3-re módosítja.   

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2/2008. (I. 30.)  Önk. sz. rendelete 

 
 

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról 

szóló, többször módosított 8/2004. (III.1.) Önk. sz. rendelet módosításáról 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, 

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

valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 23. 

§-ában kapott felhatalmazás alapján a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos 

hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 8/2004. (III.1.) Önk. sz. rendelete (a 

továbbiakban: R) az alábbiak szerint módosítja: 

 

 

1. § 

 

 

(1) A R 4. sz. melléklete helyébe a jelen rendelet 1. sz. melléklete lép. 

 

 

2. § 

 

(1)  A rendelet 2008. február 01-jén lép hatályban 

 

(2)  A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik. 

 

Szentendre, 2008. január 22. 

 

 

dr. Dietz Ferenc    dr. Molnár Ildikó 

  polgármester                  jegyző 
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Záradék: 

A rendelet 2008. 30-án kihirdetésre került. 

 

dr. Molnár Ildikó 

          jegyző 

 

 

 

Hivatkozási szám: 62/2006./VIII.     1.sz. melléklet 

 

 

 

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS 

 

amely létrejött egyrészről 

 

 

 

Szentendre Város Önkormányzata (2000 Szentendre, Városház tér 1-3) 

mint megrendelő (továbbiakban: Megrendelő) másrészről a 

 

Városi Szolgáltató Rt. (2000 Szentendre, Szabadkai u. 9., cégjegyzékszám: 13-10-040159) 

mint Közszolgáltató (továbbiakban: Közszolgáltató) között az alábbi feltételekkel: 

 

Felek a 2004. márciusban aláírt a háztartási szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési 

közszolgáltatás ellátására irányuló közszolgáltatási szerződést az alábbiak szerint módosítják: 

 

 

1. A szerződés 4. sz. mellékletét az alábbira módosítják: 

 

 

4.számú melléklet 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

8/2004. (III.1.) Önk. sz. rendeletéhez 

Ha a gyűjtőedényt a tulajdonos biztosítja 

Térfogat 

(liter) 

Egységnyi díj 

(Ft/ürítés) 

Havi díj 

(Ft) 

50 170 740 

60 205 890 

80 2275 1185 

120 410 1780 

240 820 3560 

Ha a gyűjtőedényt a közszolgáltató biztosítja 
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Térfogat 

(liter) 

Egységnyi díj 

(Ft/ürítés) 

Havi díj 

(Ft) 

660 2450 10655 

770 2825 12280 

1100 3955 17175 

 

 

 

A szolgáltató által jelzett zsák (Ft/db) 

 35 literes 145 

 70 literes 270 

 

Az árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák. 

1 laza m3 kezelési díja: 3.410.- Ft 

 

Szentendre, 2008. január 28. 

 

 

 

 

     ………………………….      ……………………….. 

 MEGRENDELŐ      KÖZSZOLGÁLTATÓ 

Szentendre Város Önkormányzata               Városi Szolgáltató Rt. 

dr. Dietz Ferenc       Lindmayer Eszter       

     polgármester            cégvezető  

 

 

 

 

Ellenjegyezte: 

 

 

 dr. Molnár Ildikó  

                                                 jegyző       

 

 

 

 

  

 

 

 

5.  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, 23/2007. (IV.13.) Önk. sz. rendelet 

 módosításáról – I. forduló 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 
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dr. Dietz Ferenc polgármester: ismerteti az előterjesztést.  

 

Hidegkuti Gergely Városüzemeltetési, Környezet- és Műemlékvédelmi Bizottság elnöke: 

ismerteti a bizottság javaslatát:  

 kéri a jegyzőt, hogy vizsgálja meg a 7. § (1) bekezdésben biztosított kedvezményes 

bérletek nyújtásának a lehetőségét a városi tulajdonú, de nem közalkalmazottakat 

foglalkoztató intézmények alkalmazottai számára 

 Casinónál lévő parkolóban a szentendreiek számára chipkártyával ingyenes parkolási 

lehetőséget javasol biztosítani. 

Pontosítja, hogy a várakozási időt,  

 9.00-től 19.00 óráig, hétvégén pedig 10-től 19 óráig legyen.  

 

Kiss Károly képviselő: a chip-kártya árával kapcsolatban javasolja az 1000 forintot, valamint 

az alkalmankénti feltöltés alkalmával 500 forintot. Másik mód a teljes ár megfizetése, abban 

az esetben a feltöltések ingyenesek.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: előzetes megbeszélésük alapján szintén a gépjárművenkénti  

1000 forintos kiállítási díjat javasolja, a feltöltés díja 500 ft/alkalom és elvesztés esetén a 

pótlási díj 3000 Ft.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: kérdése, hogy lesz-e arra lehetőség, hogy aki egy összegben befizeti 

az adót, az rögtön megkapja egész évre a kártyát egy feltöltéssel az egészet. Célszerűnek 

tartaná a parkolóórába bedobható minimális díjat meghatározni. Számítása szerint a reális 

összeg  40 ft. A várakozási idő meghatározásánál a 18 órát is vizsgálják meg.  

 

Trenka István képviselő: a jogszabály 7 §-át kifogásolja. Javasolja, hogy a lakosság 

gyorsabb ügyintézését segítsék azzal, hogy a Hivatal és a VSz Zrt ügyfélszolgálata között on-

line kapcsolatot alakítsanak ki. A minimális díjra vonatkozó javaslatot támogatja.  

 

Zakar Ágnes képviselő: örül a felvetésnek, hogy a P+R parkolót a HÉV közelében alakítsák 

ki.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: folyamatban van ennek kidolgozása.  

 

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

módosító javaslat 3. § (2) pontjáról kér magyarázatot. Szeretné a rendeletbe belefoglalni a 

mozgáskorlátozott-parkolók mellett a kismama-parkolók felfestését úgy, hogy a szövegben az 

„ahol szükséges” helyett az „ahol lehetséges” kifejezés szerepeljen.  

A városlakók parkolásával kapcsolatban megjegyzi, hogy nagyon sokan iskolába, vagy orvosi 

rendelőbe viszik a gyerekeket. Ez rövid parkolási időszak – semmiképpen nem 20 perc. 

Felajánlja, hogy a Városüzemeltetési, Környezet- és Műemlékvédelmi Bizottság szükség 

esetén megvizsgálja a minimális idők előnyeit és hátrányait. Munkatervükbe belevette, hogy a 

VSZ Zrt-től minden hónapban kapjanak beszámolót arról, hogy az egyes parkolóórák 

kihasználtsága időrendi bontásban hogyan alakul. Vizsgálják felül a parkolási idő tartalmát, 

de ezt is csak több hónapos adatok alapján tudják megállapítani.  

 

Kiss Károly képviselő: a parkolási időt szezonban – áprilistól szeptemberig – nem javasolja 

rövidíteni.  
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Radványi G. Levente képviselő: a parkolási rend megváltozásával kapcsolatos különböző 

dátumokat kifogásolja. Kérdése, hogy az előterjesztésben szereplő összegeket mi alapján 

számolták ki? Mennyi az adóbevétel, ha kedveznek a jogi személyeknek, hogy ide hozzák a 

gépkocsijukat – mennyit veszíthetnek ezen a kedvezményes parkolás miatt? Miért csak egy 

gépkocsira kaphat kedvezményt?  Mielőbbi tájékoztatási kampányt javasol a lakosság 

informálására.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a rendeletben szereplő határidők hatályosak, ezeket a VSZ Zrt 

nem teljesítette. A jogi személyek gépkocsijaival kapcsolatban elmondja, hogy sajnos nem áll 

rendelkezésre olyan adat, hogy kinek hány cége van. Egy év múlva megvizsgálják, hogy 

milyen változás történt.  

 

Szegő András képviselő: javasolja, hogy teljes áron adják a chip-kártyákat, ne 1.000 forintért. 

Számításai szerint ez mindjárt az induláskor 16 millió forint veszteséget jelent. A parkolási 

időzónát a Dunakorzón 20 óráig egész évben indokoltnak tartja – esetlen télen 19 órára 

lecsökkenteni. Túl sok változást ne vezessenek be, mert követhetetlen lesz.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a Hivatal 19 és 20 óra vonatkozásában is kidolgozza az 

alternatívákat.  

 

Benkovits György képviselő: 4 hónapja alkották meg ezt a rendeletet, mely számtalan 

dologban fiaskók sorozata. Javasolja egészében átnézni a rendeletet, hogy minden feltételnek 

megfelel-e. A legnagyobb problémát a működtető szervezetnél látja. A másik probléma, hogy 

nem számoltak a rendelet következményeivel, amikor az idegenforgalmi zónán kívülre is 

kiterjesztették. A PMKK-nál történő helyzetet ismerteti példaként. Javaslata, hogy 

márciusban vegyék elő a rendeletet, gondolják alaposan, hogy milyen korrekciók 

szükségesek.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: hasonló rendszer bevezetését – más önkormányzat 

tájékoztatása szerint – egy-másfél év alatt szokták meg az emberek.  

 

Kun Csaba alpolgármester: egyetért az előzőekben elhangzottakkal, hogy a parkolással 

kapcsolatban nem érték el azokat a dolgokat amiket terveztek, de reményét fejezi ki, hogy fél 

év múlva beáll a rendszer. Január 31-vel birtokba kerül a Hivatal a Teátrumparkoló 

tekintetében. Kéri, hogy a következő fordulóra egészítsék ki a kiemelt parkoló-övezetet a 

Teátrum-parkolóval. Ezzel tudják kompenzálni a chip-kártyával kapcsolatos bevétel kiesést. 

Kéri a szolgáltatót is, hogy készüljön a parkoló felszerelésére és hogy február 1-től hogyan 

tudja bevonni a parkolásba.  

 

Benkovits György képviselő: irreálisnak tartja, hogy egy likviditással küzdő cég a rendelet 

alapján mindent rendbe fog tenni a parkolás területén.  

 

Radványi G. Levente képviselő: végig kell gondolni, hogy bizonyos szituációkban, mit 

hogyan lehet rendezni. Érdekességként megemlíti, hogy képviselőtársai hogyan parkolnak, 

mert még nem látott kimenni senkit.  

 

Hidegkuti Gergely képviselő: megjegyzi, hogy ő már kiment, hogy rendezze a tartozását. 

Elmondja továbbá, hogy a 10.500 forintos kártyára feltöltött összeg meghatározásra került, 

annak az alapja, hogy igyekeztek mindent a helyén kezelni. Számításaik szerint ez az összeg 
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elég arra, hogy egy kétgyermekes anya egész évben rendezni tudja a gyerekek iskolába, 

óvodába járását.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri, hogy a Hivatal az elhangzott javaslatokat dolgozza ki 

alternatívaként és a bizottságok pedig alaposan tárgyalja meg – ha szükséges szakértők 

segítségével.  

 

 

 

 

6.  Előterjesztés a Városi Szolgáltató Zrt. rossz likviditási helyzetét javító 

 intézkedésekről valamint a VSZ Zrt. Felügyelő Bizottsága által vizsgált likviditási 

 helyzet kialakulásáról és az e tárgyban folytatott vizsgálat eredményéről a 

 346/2007. XI. 20. K.t. sz. határozat alapján 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ismerteti az előterjesztést. A Városüzemeltetési, Környezet- 

és Műemlékvédelmi Bizottság az előterjesztés napirendről történő levételét javasolja. Kéri 

szavazzanak erről.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2874   Száma: 08.01.22/6/0/A/KT 

Ideje: 2008 január 22 11:41  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Egyszerű szavazás 

 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 2 13.33 11.11 

Nem 10 66.67 55.55 

Tartózkodik 3 20.00 16.67 

Szavazott 15 100.00 83.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   16.67 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

Kiss Károly Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Benkovits György Nem - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Nem - 

Fülöp Zsolt KVEUB elnök Nem - 

Horváth Győző SzEB elnök Nem - 

Kun Csaba alpolgármester Nem - 

Magyar Judit PEB elnök Nem - 

dr. Pázmány Annamária Nem - 

Tolonics Gyula Nem - 
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Trenka István Nem - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Nem - 

Hajdu Gábor Tart. - 

Szegő András Tart. - 

Zakar Gergely Tart. - 

Dicső Zoltán Távol - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Távol - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Távol - 

 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képviselő-testület úgy dönt, hogy az előterjesztés 

napirenden marad.  

Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondja, hogy alkalmas arra, hogy megvitatásra kerüljön. 

Ezzel együtt kifogásként említi, hogy az előterjesztés a vevőköveteléseket bemutatja, a 

szállítói tartozásokat viszont nem. Hiányzik az eredménymérés időpontja, valamint a 

végrehajtás sincs kellőképpen ütemezve. Nem szerepel az anyagban, hogy a költségek 

finanszírozására milyen források állnak rendelkezésre havi bontásban – kitérve a kritikus 

időszakokra. Osztályozni kellene a kintlévőségeket oly módon, hogy mik azok, amik biztosan 

megtérülnek. Fontos téma a gázszolgáltatóval kapcsolatos kérdéskör rendezése. Nem tér ki az 

anyag arra, hogy a parkolásból, a vagyongazdálkodásokból ténylegesen milyen bevételre 

számítanak. Ki kellett volna térni, hogy a hitelt miből és milyen módon kívánják visszafizetni. 

A határozati javaslatot azzal egészítené ki, hogy negyedévenkénti beszámoló elkészítése 

szerepeljen benne. Kéri a Jegyzőt ennek pontos megfogalmazására.  

 

dr. Molnár Ildikó jegyző: bediktálja a határozati javaslat 2. pontját: 

„ a VSZ Zrt vezérigazgatója negyedévente köteles a VSZ Zrt likviditási helyzetének 

stabilitása érdekében tett intézkedések eredményéről és az adott időszak likviditási helyzetéről 

tájékoztatást adni.  

Felelős: Vezérigazgató, 

Határidő: folyamatos. Az első beszámoló ideje a 2008. májusi Képviselő-testületi ülés.” 

 

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

bediktált 2. pontot nagyon fontosnak tartja.  

 

Magyar Judit Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnöke: az anyagból nem derül ki, hogy mitől 

oldódik meg a VSZ Zrt. likviditási gondja. A Felügyelő Bizottság elnökétől kérdezi, hogy az 

anyagban hivatkozott „több év”, mely alatt a vezetőség komoly és súlyos hiányosságokat 

mutat – pontosan hány évet takar?  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megadja a szót a Felügyelő Bizottság elnökének.  

 

Untenberger Tibor Felügyelő Bizottság elnöke: válaszában elmondja, hogy 2004-ig 

követhető a helyzet. Elfogadja, hogy az anyag hiányos, de még most is folyamatosan 

dolgoznak rajta. Hosszú évekre kell visszanyúlni, hogy kiderítsék azokat a problémákat, 

amelyek ezt a helyzetet okozták. Reményei szerint ez után meg tudják állapítani például a 

Fűtőművel kapcsolatos azon kérést, hogy egyéb költségek nélkül, csak a fűtőmű kimutatását 

lássák.   
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dr. Dietz Ferenc polgármester: kérdése, hogy a Felügyelő Bizottság a 2004-ig visszanyúló 

követelésekről, kintlévőségekről kapott-e tájékoztatást, történt ez ügyben valami? 

 

Untenberger Tibor Felügyelő Bizottság elnöke: kaptak tájékoztatást, ezért adták a 

cégvezetésnek az áprilisi határidőt, hogy részletesen szeretnék látni ezeket.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: egyetért azzal, hogy ezt ki kell vizsgálni.  

 

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

javaslata, hogy függesszék fel a tárgyalást, miután a vezérigazgatói posztra az egyik pályázó 

az a személy, aki ebben az időszakban volt a VSZ Zrt cégvezetője. Szeretné megkérdezni, 

hogy erre a problémára mi a válasza? 

 

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

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2875   Száma: 08.01.22/6/0/A/KT 

Ideje: 2008 január 22 11:50  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 2 14.29 11.11 

Nem 7 50.00 38.89 

Tartózkodik 5 35.71 27.78 

Szavazott 14 100.00 77.78 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 4   22.22 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

Fülöp Zsolt KVEUB elnök Igen - 

Szegő András Igen - 

Benkovits György Nem - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Nem - 

Horváth Győző SzEB elnök Nem - 

Kun Csaba alpolgármester Nem - 

Magyar Judit PEB elnök Nem - 

Radványi G. Levente Nem - 

Trenka István Nem - 

Hajdu Gábor Tart. - 

Kiss Károly Tart. - 

dr. Pázmány Annamária Tart. - 

Tolonics Gyula Tart. - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Tart. - 

Dicső Zoltán Távol - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Távol - 
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Hidegkuti Gergely VKMB elnök Távol - 

Zakar Gergely Távol - 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képviselő-testület folytatja a napirend tárgyalását.  

 

Kiss Károly képviselő: szintén a felfüggesztést javasolta volna, de tudomásul veszi, hogy azt 

a Képviselő-testület nem támogatja. Javasolja, hogy Horváth Gusztáv pályázót a  

meghallgatásánál kérdezzék az adott időszakról.  

 

Kun Csaba alpolgármester:  a VSZ Zrt intézkedési terve átfogó és jó képet ad a jelenlegi 

helyzetről. Örvendetes, hogy a 2006. december 31-i lejárt vevő-követelésállomány jelentősen 

csökkent. A problémát az jelenti, hogy az ez előtti időszakban rendszeresen készültek 

likviditási jelentések, melyekről az Igazgatóság tájékoztatást kapott. Ez az utóbbi időben 

megszűnt vagy nem kellő gondossággal készülhetett. Ezeket rendszeresen el kell készíteni. 

Érthetetlen, hogy a 2006. december 31-i állapot bemutatása az 1-30, 31-60 és 61-90 napig 

semmilyen követelést nem tart nyilván.  A pénzkezeléssel és a számviteli szabályokkal 

kapcsolatos szabályzatok teljes körű átvizsgálása szükséges.  

 

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

határozati javaslatról. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2876   Száma: 08.01.22/6/0/A/KT 

Ideje: 2008 január 22 11:53  

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 - 

Fülöp Zsolt KVEUB elnök Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 
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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 - 

Dicső Zoltán Távol - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Távol - 

Zakar Gergely Távol - 

 

 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

10/2008. (I. 22.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

1.  elfogadja a határozati javaslat mellékletét képező, a VSZ Zrt. rossz likviditási 

 helyzetét javító intézkedésekről szóló javaslatot. 

 

2.  felkéri a VSZ Zrt vezérigazgatóját, hogy negyedévente számoljon be a VSZ Zrt 

 likviditási helyzetének stabilitása érdekében tett intézkedések eredményéről és az adott 

 időszak likviditási helyzetéről.  

 

 

Felelős:  Vezérigazgató, 

Határidő: folyamatos.  

  Az első beszámoló ideje a 2008. májusi Képviselő-testületi ülés. 

 

 

 

    

 

A Városi Szolgáltató Zrt. rossz likviditási helyzetét javító 

intézkedések 

 

 
 

A likviditási helyzet javításának több összetevője van, amelyek a következők: 

 

 

1. lejárt vevőkövetelések behajtása 

2. költségek felülvizsgálata, engedélyezések szigorítása 

3. likviditási költségvetés vagy pénzforgalmi terv készítése 
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4. szerződések felülvizsgálata  

5. fizetési határidők felülvizsgálata 

 

 

 

1. lejárt vevőkövetelések behajtása 

 

 

A Városi Szolgáltató Zrt. vevőköveteléseit az elmúlt időszakban nem vagy csak részben 

vizsgálta felül, azok behajtásával nem teljeskörűen foglalkozott. Ennek eredményeképpen a 

felhalmozódott követelések nagy része egy éven túli követelés. A követelések 

érvényesítésekor az idő szerepe kulcsfontosságú. Minél rövidebb idő telik el a számla lejárata 

és az eljárás megindítása között, annál biztosabb a siker. A Városi Szolgáltató Zrt-nél 

problámát jelent, hogy követeléseink között egészen 2004-ig visszanyúló követelések vannak. 

Vizsgálataink során megállapítottuk, hogy a korábbi években be nem hajtott követelések oly 

módon kerültek lezárásra, hogy egyszerűen meg lett szüntetve a számlázás, szolgáltatást 

azonban a továbbiakban is végeztünk, behajtás nem történt. 

 

 

A kintlévőségek egyik lehetséges kezelése érdekében felvettük a kapcsolatot több 

követelésbehajtó céggel informálódás céljából. Hosszas költségelemzés és mérlegelés után 

arra jutottunk, hogy a behajtás első körben házon belül próbáljuk meg elvégezni.  

Az elmúlt időszakban több, mint 2000 fizetési felszólítást küldtünk ki (Szentendre – 

hulladék), ennek eddigi eredményeit az 1.  számú melléklet tartalmazza. A távfűtéssel 

kapcsolatos követelésekre kettő darab  fizetési felszólítást követően 2007. szeptember 5-én 

231 db. jogi felszólítást küldtünk ki. Ennek eredményeit a 2. számú melléklet tartalmazza. A 

két táblázat nem teljes körűen tartalmazza a követelés részletezését. A közületi tartozás 

behajtásával jogász foglalkozik, a Pomáz lakosság tartozását a 3. számú melléklet 

tartalmazza. 

 

 

A tapasztalatok azt mutatják, hogy a behajtás kedvezően alakul, amelynek oka, hogy az 

adósokra terhelt díjtételek viszonylag kis értékűek, nem jelent aránytalanul nagy terhet a 

kifizetésük, másrészt a rendszeres számlázás miatt az adós esetleges lakhelyváltoztatása 

viszonylag jól nyomon követhető. 

 

 

A 2007. december 13-ai lejárt vevőkövetelések állományát az alábbi táblázat tartalmazza: 

 

 

Vevőkövetelés minősítése, %-os aránya 
Lejárt vevőkövetelések megoszlása (2007.12.13.)  

   

Lejárt napok száma Összeg   (e ft.) % arány 

1-30 24.689 27,28 

31-60 5.642 6,23 

61-90 3.592 3,97 

91-180 8.889 9,82 

181-360 12.142 13,41 

361- 35.561 39,29 

Összesen 90.515 100,00 



 44 

   

 

2006. december 31-én lejárt vevőkövetelések állományát az alábbi táblázat tartalmazza: 

 

 
Lejárt vevőkövetelések 
megoszlása(2006.12.31)     

      

Lejárt napok száma 
Összeg                   
(e ft) % arány 

1-30 0   

31-60 0   

61-90 3   

91-180 68 702 42,70 

181-360 49 471 30,75 

361- 42 707 26,55 

Összesen 160 883 100,00 

 

 

A fenti táblázatokból is kitűnik, hogy az éven túli követelések súlya jelentős, amelynek oka a 

korábbi követelésbehajtás elmaradása.  

A táblázatokból kitűnik, hogy a felszólítások hatására előző év december 31-hez viszonyítva 

csökkent a lejárt követelések állománya, ami nem azt jelenti, hogy a különbözet 100 %-ban 

befizetésre került, hanem azt, hogy sok tétel rendezése megtörtént, a jogtalan követelések 

állománya kivezetésre, leírásra került. Mindez abból következik, hogy a követelések 

állománya a korábbi években nem volt karbantartva. A jogtalanul kiszámlázott tételek után az 

áfát, iparűzési adót megfizettük, amely fölösleges terhet rótt a vállalkozásra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A lejárt követelések behajtásának valószínűségét az alábbi táblázat tartalmazza: 

 
 
Követelések behajtásának valószínűsítése (%) 

  

Lejárt napok száma Behajtás valószínűsítése % 

1-30 95 

31-60 90 

61-90 80 

91-180 75 

181-360 60 

361- 30 
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A követelésbehajtás folyamatába jogászt is bevontunk, különösen azért, mert ha az adós már 

csőd- vagy felszámolási eljárás alatt áll, fontos a törvényi határidők betartása a 

követelésbehajtás érvényesítésénél illetve az esetleges peres eljárás megindításánál is nagy 

szerepe van. 

 

 

A követelésbehajtás során a gyorsaság mellett a teljesíthetőség is fontos szempont, ezért a 

nagyobb összegű követeléseknél az adós pénzügyi lehetőségeit is figyelembe véve fizetési 

ütemezést állapítunk meg, amelynek teljesítését folyamatosan nyomon követjük, a határidők 

pontos betartása érdekében folyamatosan kontrolláljuk a fizetési megállapodásban rögzített 

határidők betartását. 

 

Nagy jelentőséget tulajdonítunk a rendszeres emlékeztetők teljesítésösztönző hatásának, ezért 

a fizetési határidő lejárta előtt értesítjük az adóst a vállalt kötelezettségéről. 

 

 

A követelésbehajtás menete: 

 

 

- Adatszűrés: a főkönyv adataiból kigyűjtésre kerül a vevő nyitott állomány, tételesen 

vevőnként kimutatva 

 

- Vevőminősítés: vizsgáljuk a kintlévőség jogosságát, összevezetjük az esetleges 

túlfizetzéseket  a követelés összegével, megállapítjuk az egyenleget, vizsgáljuk , hogy 

a vevő ellen folytatnak e csőd- vagy felszámolási eljárást, benyújtottunk e  korábban 

fizetési felszólítást továbbá vizsgáljuk, hogy nem évült e el a követelés 

  

- 1.felszólító levél kiküldése 

 

- 2.felszólító levél kiküldése 

 

- Jegyzőnek történő átadás ( hulladékszállítás ) 

 

- Jogásznak történő átadás (távhőszolgáltatás ) 

 

- Telefon: amennyiben az ügyfél a felszólító levelekre sem reagál megpróbáljuk 

felvenni vele telefonon a kapcsolatot 

 

- megállapodás: a vevők pénzügyi helyzetét és lehetőségeit figyelembe véve 

megvizsgáljuk a részletfizetés lehetőségét és megállapodást kötünk a fizetési 

ütemezésre vonatkozóan 

 

- megállapodás-, teljesítések kontrollálása: folyamatosan nyomon követjük, hogy az 

ügyfél befizette e a tartozását, amennyiben határidőben nem teljesített, a részletfizetés 

lehetőségét megvonjuk és a követelést jogi útra átadjuk 
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A követeléskezelés lezárása előtt a likviditási helyzetről pontos képet nyújtani nem lehet. 

 

2. költségek felülvizsgálata, engedélyezések szigorítása 

 

 

A költségek rangsorolásánál a kifizetés sürgősségét és fontosságát is vizsgáljuk valamint, 

hogy mi az ami feltétlenül szükséges,a társaság működéséhez elengedhetetlen, …egészen a 

teljesen feleslegesig (amelyek megszüntetését fontosnak tartjuk) 

 

Amennyiben a szállítói tartozásokat nem áll módunkban határidőre kifizetni, fizetési 

ütemezést készítünk szállítóink részére. Ennek betartását a jó üzleti kapcsolat és a cégről 

kialakuló kép érdekében fontosnak tartjuk. 

 

A kifizetések engedélyezését szigorítani kell, kizárólag a mindennapos működés feltételeinek 

biztosításához elengedhetetlen költségek kifizetése engedélyezhető. 

Egy-egy költségtényező esetében vizsgálni kell, hogy melyik a számunkra legkedvezőbb 

ajánlat. Célszerű több ajánlat felülvizsgálata adott költségtényezővel kapcsolatosan.  

 

 

 

3. likviditási költségvetés vagy pénzforgalmi terv készítése 

 

 

Fontos a likviditási költségvetés vagy pénzforgalmi terv, amely rövid távon tájékoztatást nyújt 

a várható bevételekről és kiadásokról, valamint a pénzügyi beszerzések és befektetések 

biztosítása érdekében hozott intézkedések megtervezését, végrehajtását és felügyeletét 

szolgálja. A pénzügyi tervezés az egyensúly fenntartására irányul a pénzeszközök szintjén, 

ami azt jelenti, hogy a kiválasztott jövőbeni periódus végén egybe kell vetni az ismert fizetési 

kötelezettségeket a várható bevételekkel. 

 

 

Ennek révén idejekorán felismerhető, hogy mely időpontokban állnak rendelkezésre 

pénzeszközök esetleges befektetésekhez, vagy mely időpontokban kell áthidaló hiteleket 

igénybe venni, esetleg egyéb likviditási intézkedéseket hozni. 

 

 

4. szerződések felülvizsgálata  

 

Fontos a vevőkkel illetve szállítókkal kötött szerződések felülvizsgálata mind a díjak mind a 

teljesítsek tekintetében. Piackutatást kell végezni azzal kapcsolatban, hogy hasonló 

tevékenységi körökben más szállítók milyen költségekkel és feltételekkel dolgoznak. 

Mérlegelni kell, hogy a vevőkkel, elsősorban a bérlőkkel kötött szerződések megfelelőek e. 

Fentiek vizsgálata után javasolt új szerződések megkötése. 

 

 

5. fizetési határidők felülvizsgálata 

 

Meg kell vizsgálnunk , hogy megfelelőek e a vevők számára adott fizetési határidők, 

összhangban vannak e a szállítókkal kötött szerződésekben foglalt fizetési határidőkkel.  
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Amennyiben a vevőkövetelések határideje túl hosszú vagy a szállítói tartozások fizetési 

határideje túl rövid szintén likviditási problémához vezet. 

 

Fenti megoldások egyikének sem érezhető azonnal a hatása, de rövid távon belül javíthat a 

vállalkozás likviditásán. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

             Lindmayer Eszter                                                             Csillikné Máthé Krisztina 

                   Cégvezető                                                                            Főkönyvelő                                

 

 

 

 

7. Sürgősségi indítvány a Közművelődési Kulturális és Városmarketing Kht. 

ügyvezetőjéről 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester  

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:  az előterjesztés alapját dr. Túri Edit ügyvéd által készített 

összefoglaló adja.  Rendelkezésre áll a  könyvvizsgálói és a felügyelő bizottsági jelentése is.   

 

dr. Túri Edit ügyvéd:  a kiosztott anyag a Közművelődési Kulturális és Városmarketing Kht 

ügyvezetőjének és az általa végzett munkának az összefoglalója. Ennek előzménye, hogy 

2007. szeptember 1-től az ügyvezetői tevékenységet munkaviszonyban is elláthatja az arra 

megbízott személy – Kriaszter Attila, akinek 2007. szeptember 1-től 2008. december 31-ig 

tartó határozott munkaviszonya létesült. A munkaszerződésben illetve az ügyvezetői 

jogviszonyával kapcsolatos jogszabályban, az Alapító Okiratban szereplő kötelezettségeinek 

nem tett eleget. A Képviselő-testület már korábban indítványokat tett kötelezettségeinek 

teljesítésére, de az nem történt meg. Az anyagból látható, hogy az ügyvezetőnek a felróható 

magatartásával kapcsolatban korábban sem a Felügyelő Bizottság, sem pedig a megbízott 

könyvvizsgáló korrekt véleményt a tevékenységéről illetve a vezetése alatt álló Kht-nak a 

működéséről nem tudtak összeállítani. A jelenlegi adatok már elegendő bizonyítékot 

szolgáltatnak arra, hogy az ügyvezetőt visszahívják – melyet indoklás nélkül meg lehetne 

tenni - de indítványozzák, hogy indokolt határozattal tegyék meg.  

 

dr. Molnár Ildikó jegyző: jelzi, hogy az érintett személy betegsége miatt nem tudták 

beszerezni tőle a nyílt ülésen való tárgyalásra szóló  hozzájárulást. Kérése, hogy ezt 

figyelembe  véve tegye meg  mindenki a  hozzászólását.   

 

dr. Túri Edit ügyvéd:  az előzmények  figyelembe vételével javaslata, hogy a mai nappal 

vissza kell  hívni az ügyvezetőt az ügyvezetői munkakörből  és  azt követően rendkívüli 

felmondással meg kell  szüntetni a munkaviszonyát. Jogi álláspontja szerint – az indokok 

alapján,  egyértelműen a munkaviszonyának a rendkívüli felmondási joga is biztosított. 
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Javasolja, hogy a visszahívással egyidejűleg rendkívüli felmondással szüntessék meg a 

munkaviszonyát. Van arra mód – a visszahívást követően – hogy 30 napos határidővel rendes 

felmondással megszüntessék a jogviszonyt. Ezzel azért nem akarnak élni – mert miután ez 

egy új jogintézmény – hanem a biztosan kitaposott utat javasolja. Az elkészített anyagok 

alapján megállapíthatóak a szabálysértések, ezért indokolt a munkaviszony megszüntetése 

rendkívüli felmondással. A jelentések alapján az ügyvezetővel szemben többek között az 

alábbi szabálysértéseket határozhattak meg:  

- A munkaszerződés 10. pontjának súlyos megszegése: „a munkavállaló köteles 

helyettesről gondoskodni” – szabadság és tartós betegállomány alatt is. Ennek 

felszólítás ellenére sem tett eleget, kapcsolatot nem lehet vele realizálni.  

- 2007. 12. havi bérkifizetési lista: 3 – 11. oldalig tartó iromány – melyben Kriaszter 

Attila az alkalmazási minőségét mind munkaviszonyban, mind pedig megbízási 

jogviszonyban megjelöli. Munkabérét 40 óra/hétben, a havi besorolási bérét 360 ezer 

forintban, a havi ledolgozott munkanapok számát 21 napban jelöli meg, ledolgozott 

óraszámát pedig 0-ban. A bérkifizetési lista szerint – melynek első 3 lapja nincs meg – 

nem lehet tudni, hogy a munkabérét 360 EFt/hó bruttó összegben felvette-e. 

Ugyanakkor tényként megállapítható, hogy – bár betegállományban van – 

decemberben felvett 3 napra 202.312 Ft napidíjat, illetve 456.500 Ft egyéb önálló 

tevékenységért járó díjat, melyekből levonásra kerültek a különböző járulékok 

ugyanúgy, mint egy munkabér jellegű juttatásban. Furcsa, hogy munkavégzésre nem 

alkalmas – tehát a TB-től megkapja a betegállományra az arányos munkabérét – de 

napidíjakat vesz fel. A két tétel összege decemberben meghaladja a 658.500 forintot. 

Nincs felhatalmazása, hogy bármilyen módon a Kht-nak megbízási jogviszony 

keretében bármit végezhetne. Megmagyarázhatatlan az is, hogy ezek a kifizetések 

miként és hogyan történtek. De tényszerűen ezek a kifizetések megtörténnek, hiszen a 

listákon az ellenjegyzésével a felvétel megtörtént.  

- Az Alapító Okirat szerint az 500 EFt felüli jogügyletben vállalt kötelezettség 

vállaláshoz a Polgármester hozzájárulását írja elő, mely 2007. decemberében 

„megszorításra” került 100 EFt-ra. Az ezzel kapcsolatos határozat szerint az Alapító 

Okirat módosítás bejegyzését a Cégbíróságnál 30 napon belül nem teljesítette. Ez az ő 

jogára vonatkozóan a legextrémebb azért, mert olyan szerződéseket köt, amelyek 

közbeszerzés alá tartoznak. Így 8 millió forintos kötelezettséget vállalt a Kht nevében.  

- Nem tesz eleget azon kötelezettségének, hogy a Felügyelő Bizottság az ellenőrzési 

kötelezettségének eleget tudjon tenni.   

 

Az azonnali visszahívás illetve a munkaviszony azonnali hatállyal történő felmondása mellett 

azt szeretnék, ha a Felügyelő Bizottság és a Könyvvizsgáló teljes körűen megvizsgálná 

Kriaszter Attila eddig végzett tevékenységét.  Ez megalapozhatja a szándékos károkozás 

esetén a polgárjogi igény érvényesítését is. A jelentésnek kell igazolnia a szándékos 

hibaelkövetéseket.  

Figyelemmel arra, hogy a visszahívás és a munkaviszony azonnali hatállyal történő 

megszüntetése a tovább dolgozási lehetőségét megszünteti, az átmeneti időszakra kell egy 

személyt megbízni, aki a Kht ügyeit intézi, de meghatározva, hogy milyen korlátozottsággal. 

Szükségesnek tartja különvenni a visszahívást – indokolással – és a rendkívüli felmondást – 

hasonló és azonos indokok alapján. Kényszerhelyzetben vannak – Kriaszter Attila nem segíti 

a munkát abban, hogy normalizálni tudják a helyzetet, melyet rendezni kell. Nem lát más 

kiutat annak elérésére, hogy a rá bízott vagyon tekintetében ne érje nagyobb károsodás az 

Önkormányzatot.  

 

Kun Csaba alpolgármester: kiegészíti az elmondottakat: a Polgármester  megbízásából ő 
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végezte az Ügyvezető  100 ezer Ft-ot meghaladó kötelezettségvállalásainak  ellenjegyzését. A 

beérkezett számlákat Puhl Márta pénzügyi irodavezetővel ellenőrizték.  

Elmondja, hogy bekérte a Kht szerződéseit amelyek között találtak olyan kötelezettség 

vállalásokat, szerződéseket, melyekben az Alapító Okirattal ellentétesen vállalt 

kötelezettséget az ügyvezető. Ugyanez a későbbiekben előfordult számlák tekintetében is. 

Ezekkel kapcsolatban írt leveleire az ügyvezető nem válaszolt – ez kb. 7-8 levél. Magatartása 

azt bizonyítja, hogy semmilyen szinten nem akar együttműködni a problémák tisztázása 

érdekében. Azt is érthetetlennek tartja, hogy ha beteg, miért megy be a munkahelyére 

intézkedni, miért nem helyettest jelöl ki maga helyett.  A határozati javaslat elfogadását 

minden szempontból indokoltnak tartja. 

 

Radványi G. Levente képviselő:. ügyrendi javaslata, hogy hallgassák meg a Felügyelő 

Bizottság elnökét  és a könyvvizsgálót, majd tartsanak rövid szünetet. 

 

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

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2877   Száma: 08.01.22/7/0/A/KT 

Ideje: 2008 január 22 12:18  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 16 100.00 88.89 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 16 100.00 88.89 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   11.11 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

Benkovits György Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Zakar Gergely Igen - 
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Dicső Zoltán Távol - 

Fülöp Zsolt KVEUB elnök Távol - 

 

     

 

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

 

Hidegkuti Gergely  képviselő:  ügyrendi javaslata, hogy a Felügyelő Bizottság elnökének 

meghallgatása és a  szünet után  zárják le a vitát és  szavazzanak  határozati javaslatról.  

 

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

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2878   Száma: 08.01.22/7/0/A/KT 

Ideje: 2008 január 22 12:20  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 10 58.83 55.55 

Nem 6 35.29 33.33 

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: 

 

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 - 

Tolonics Gyula Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Benkovits György Nem - 

Magyar Judit PEB elnök Nem - 

Radványi G. Levente Nem - 

Szegő András Nem - 

Trenka István Nem - 

Zakar Gergely Nem - 

Hajdu Gábor Tart. - 

Dicső Zoltán Távol - 
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dr. Dietz Ferenc polgármester:  a Képviselő-testület támogatta az ügyrendi javaslatot, a 

szünet után rögtön szavazni fognak. 

 

Háromszéki Gyula, a  Felügyelő Bizottság  elnöke: munkájukat nagyban segítette a 

gazdasági vezető – a rendelkezésére álló anyagot átadta. Ezzel szemben ugyanez nem 

mondható el a Kht. ügyvezetőjéről, akivel semmiféle kapcsolatuk nem volt, tehát közös 

munkáról nem lehet beszélni. Vasárnap fejezték be a munkát, de az utolsó ülést már nem 

tudták megtartani, mert nem jutottak be az irodába.  Így a 2008-as évre vonatkozó anyagokat 

nem kapták meg – elmaradt kifizetésekről, szerződésekről és elmaradt számlákról. 

 

Veres Olga könyvvizsgáló: hasonló módon nyilatkozik, gyakorlatilag az ügyvezetővel az 

utóbbi időben együttműködés nem volt, inkább akadályozta munkájukat. Vasárnap a 

gazdasági vezető kórházba került. Ő maga hétfőn még be tudott menni az irodába és még egy-

két adatot hozzá tudott az anyaghoz tenni.  

 

Radványi G. Levente képviselő: kérdése, hogy mindketten kijelentik-e: "az ügyvezető 

megakadályozta a munkánkat"? 

 

Veres Olga könyvvizsgáló: a meghiúsult vasárnap délutáni egyeztetésre vonatkozóan 

egyértelműen kijelentheti.  A gazdasági vezetővel előzetesen ebben az időpontban egyeztek 

meg, ígéretet tett, hogy még a rendelkezésükre bocsát anyagot, de vasárnap reggel hívta, hogy 

nagyon rosszul van. Ő kérte, hogy hívja fel a Felügyelő Bizottság elnökét és tájékoztassa őt is. 

Ő maga is felhívta az Elnököt, majd utána hívta a gazdasági vezetőt, akinek a vonala foglalt 

volt. Majd amikor már tudott beszélni vele kiderült, hogy Kriaszter Attilával beszélt, aki azt 

mondta, hogy vasárnap nincs munkanap.  

 

Benkovits György képviselő: nem volna helyes, ha a későbbiekben zárt ülésen tárgyalná a 

Képviselő-testület az előterjesztést, mert a város pénzével bánt az intézmény, ezért a lakóknak  

joguk van tudni a fejleményekről.   

 

dr. Molnár Ildikó jegyző:   nem  érti Képviselő Úr miért tett  ilyen hozzászólást. Nem kért 

senki zárt ülést, csupán a szünet utáni azonnali szavazást. 

 

 

 

Magyar Judit  képviselő: módosító javaslatot tesz: amennyiben elfogadja a Képviselő-

testület azt a változatot, hogy a Felügyelő Bizottság és a könyvvizsgáló tovább folytassa a 

munkát, ők vállalják-e azt és mennyi idő alatt tudnak komplett kész anyagot  összeállítani?  

 

Veres Olga könyvvizsgáló: amennyiben megkapják a szükséges anyagot, és tudnak abból 

dolgozni, hozzávetőlegesen két hét múlva tudnak végleges eredményt produkálni. Ehhez 

szükséges a 2007-es év lezárása, hiszen a 2008-as évet már kezdeni kellene – a Kht-nak pedig 

pályáznia kellene.  

 

Háromszéki Gyula, a  Felügyelő Bizottság  elnöke: ez függ attól, hogy a 2007-es évi 

könyvelést mikor tudják lezárni – utána 1-2 héten belül elkészíthető.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: vizsgálat után visszatérnek a jelentés tárgyalására, mert 
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szükséges, hogy a testület minél teljesebb képet kapjon.  

 

Szegő András képviselő: ügyrendi javaslata, hogy ismételten nyissák meg a vitát, mert a 

téma a város művészvilágát, értelmiségét hetek óta foglalkoztatja, valamint komoly 

közpénzekről van szó. Abszurdnak tartja, hogy a képviselők ne mondhassák el a 

véleményüket.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a szakemberek elmondták a fontos dolgokat, ha az ügyben 

újabb megállapítások születnek, azok ismét a Képviselő-testület elé fognak kerülni. 

Szavazásra bocsátja az ügyrendi javaslatot, melyet nem támogat.   

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2879   Száma: 08.01.22/7/0/A/KT 

Ideje: 2008 január 22 12:29  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 7 41.18 38.89 

Nem 4 23.53 22.22 

Tartózkodik 6 35.29 33.33 

Szavazott 17 100.00 94.44 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   5.56 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Benkovits György Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szegő András Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Gergely Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Nem - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Nem - 

Fülöp Zsolt KVEUB elnök Nem - 

Kiss Károly Nem - 

Hajdu Gábor Tart. - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Tart. - 

Horváth Győző SzEB elnök Tart. - 

dr. Pázmány Annamária Tart. - 

Tolonics Gyula Tart. - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Tart. - 

Dicső Zoltán Távol - 
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dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képviselő-testület nem támogatta az ügyrendi javaslatot.   

A szünet előtt Magyar Judit  képviselő kap szót.   

 

Magyar Judit  képviselő: módosító indítványa, hogy a Felügyelő Bizottság és a 

Könyvvizsgáló folytassa tovább a munkát, majd ennek befejezése után a Képviselő-testület 

tagjai kapjanak erről egy összefoglaló anyagot. 

 

dr. Molnár Ildikó jegyző: az ügy jelentőségére való tekintettel különösen fontos, hogy 

minden jelentést megküldjenek a képviselőknek. A Kht működése pedig a Felügyelő 

Bizottság feladata is, melyről a tulajdonosnak köteles beszámolni.  

 

Zakar Gergely képviselő: nem tartja helyes döntésnek, hogy a vita lezárására került sor és a 

képviselők nem mondhatják el véleményüket. Ügyrendi javaslata hogy fél óra szünetet 

tartsanak, mert az 5 perc nem elegendő.    

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátja a fél órás szünetre vonatkozó ügyrendi 

javaslatot, melyet nem támogat.    

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2880   Száma: 08.01.22/7/0/A/KT 

Ideje: 2008 január 22 12:32  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 5 27.78 27.78 

Nem 7 38.89 38.89 

Tartózkodik 6 33.33 33.33 

Szavazott 18 100.00 100.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 0   0.00 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szegő András Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Gergely Igen - 

Benkovits György Nem - 

Dicső Zoltán Nem - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Nem - 

Fülöp Zsolt KVEUB elnök Nem - 

Horváth Győző SzEB elnök Nem - 

Kiss Károly Nem - 

Magyar Judit PEB elnök Nem - 
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Hajdu Gábor Tart. - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Tart. - 

Kun Csaba alpolgármester Tart. - 

dr. Pázmány Annamária Tart. - 

Tolonics Gyula Tart. - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Tart. - 

 

     

dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képviselő-testület nem támogatta az ügyrendi javaslatot. 5 

perc szünetet rendel el.   

  

 

A Képviselő-testület 12.35 – órakor szünetet rendel el.  

 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: 12.48 órakor folytatódik a Képviselő-testület ülése. Ismerteti, 

hogy a 2-es határozati javaslat témája délután kerül megtárgyalásra. Kéri, hogy Jegyző 

Asszony Magyar Judit módosító javaslatát fogalmazza meg.  

 

dr. Molnár Ildikó jegyző: felolvassa a határozati javaslat szövegét: „Szentendre Város 

Önkormányzat Képviselő-testülete  felkéri a Közművelődési, Kulturális és Városmarketing 

Kht. Felügyelő Bizottságát és Könyvvizsgálóját, hogy feladatkörükben eljárva folytassák a 

Közművelődési Kht. működésével kapcsolatban megkezdett vizsgálatot és a vizsgálat 

eredményéről készült jegyzőkönyvet haladéktalanul juttassák el a Képviselő-testület részére.” 

 

Radványi G. Levente képviselő: jogi hibára hívja fel a figyelmet. A most tárgyalandó 

napirend tájékoztató, melyről nem döntenek, viszont olyan téma került – sürgősséggel - 

tárgyalásra, melyet nem vettek fel a napirendek közé.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: tájékoztatónak indult a napirend, de a vizsgálatok sürgős 

intézkedést indokoltak, ezért készült a további anyag, mely nem új anyag, hanem ennek 

folyománya, mely határozati javaslatot is tartalmaz. Kérdezi a Jegyző Asszonytól, hogy 

szükséges-e szavazni az ügyben.  

 

dr. Molnár Ildikó jegyző: félreértelmezhető esetleg az az egy lap, ami ki lett küldve, mely 

tájékoztató a képviselőknek szól, hogy a napirendbe felvett előterjesztés nem készült el a 

postázás napjára. Adminisztratív hiba, hogy az anyag sürgősségi indítványként szerepel és 

nem előterjesztésként. 

 

Zakar Gergely képviselő: ügyrendi hozzászólásában sérelmezi, hogy ilyen horderejű ügyben 

nem mondhatják el a képviselők a véleményüket, nem vonhatják le a tanulságokat. Kérdezi a 

Polgármesterhez és a Jegyzőhöz, hogy az eddigi információk alapján az ügyben a feljelentést 

nem tartják indokoltnak a feljelentést?  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a szakemberek véleménye döntő ebben a kérdésben, melyeket 

meghallgattak. Az ezzel kapcsolatos anyagok kiosztásra kerültek. Nem tartja jónak, hogy zárt 

ülésen vitassák meg a problémát, mert egy esetleges per során a zárt ülés anyagát is kérheti a 

bíróság, ez pedig per-taktikai szempontból megengedhetetlen.  
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Trenka István képviselő: az azonnali szavazással azt kerülték ki, hogy kényes kérdésről ne 

vitatkozzanak, így a frakciója nem kíván részt venni a szavazásban. Bejelenti, hogy 

kivonulnak a tárgyalóteremből. 

 

Szegő András képviselő: a szakértők véleményén kívül a képviselők véleményére is szükség 

van. Ügyrendi javaslata, hogy vizsgálják meg a lehetőségét a vita újbóli megnyitásának.  

 

dr. Molnár Ildikó jegyző: a megoldás, hogy ügyrendi szavazással a Képviselő-testület a vita 

újbóli megnyitását megszavazza.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szavaztatni fog az ügyrendi indítványról. Megadja a szót a 

könyvvizsgálónak. 

 

Veres Olga könyvvizsgáló: pontosít. A december 27-i megbízási kifizetés és a napidíjak egy 

összegben kerültek kifizetésre, de előző időszakot érintenek. Véleménye szerint ez nagyon 

fontos. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátja az ügyrendi javaslatot a vita újbóli 

megnyitásáról, melyet nem támogat.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2881   Száma: 08.01.22/7/0/A/KT 

Ideje: 2008 január 22 12:59  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 6 33.33 33.33 

Nem 4 22.22 22.22 

Tartózkodik 8 44.45 44.45 

Szavazott 18 100.00 100.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 0   0.00 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

Benkovits György Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szegő András Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Gergely Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Nem - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Nem - 

Fülöp Zsolt KVEUB elnök Nem - 

Kiss Károly Nem - 

Dicső Zoltán Tart. - 
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Hajdu Gábor Tart. - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Tart. - 

Horváth Győző SzEB elnök Tart. - 

Kun Csaba alpolgármester Tart. - 

dr. Pázmány Annamária Tart. - 

Tolonics Gyula Tart. - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Tart. - 

 

 

 

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

 

Zakar Gergely képviselő: ügyrendi felszólalásában választ kér az előzőekben feltett 

kérdésére.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a vizsgálat lezárulta után jutnak olyan adatok birtokába, ami 

alapján elgondolkodhatnak, hogy szükséges-e jogi lépéseket tenni.  

 

Kun Csaba alpolgármester: a könyvvizsgálótól kérdezi, hogy a határozati javaslatban van-e 

olyan, amit pontosítani kell.  

 

Veres Olga könyvvizsgáló: nem az ő anyagához kapcsolódott, hanem a Felügyelő 

Bizottságéhoz. Ezért igyekezett pontosítani. Ő ezt a tételt más szemszögből világította meg. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: hova rakják be a pontosítást, mert az indokláshoz valós és 

pontos indoklásra van szükség.  

 

Zakar Gergely képviselő: ügyrendi javaslata, hogy 5 perc szünetet tartsanak.  

 

 

Benkovits György, Radványi G. Levente, Magyar Judit és Trenka István képviselők 

távoznak az ülésteremből. Jelenlévő képviselők száma 14 fő.  

 

 

Veres Olga könyvvizsgáló: akkor, amikor, amikor az Ügyvédnő mondta el, abból derült úgy 

ki….  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: az a kérdés, hogy a határozati javaslatban – amiben úgy 

gondolja, hogy pontatlanságot tartalmaz, ellentétes a tényszerű valósággal – kéri jelezze. 

 

Veres Olga könyvvizsgáló: türelmet kér, még olvassa az anyagot.  

 

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

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2882   Száma: 08.01.22/7/0/A/KT 

Ideje: 2008 január 22 13:04  

Típusa: Nyílt 
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Határozat; Elutasítva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 2 14.29 11.11 

Nem 4 28.57 22.22 

Tartózkodik 8 57.14 44.45 

Szavazott 14 100.00 77.78 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 4   22.22 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Szegő András Igen - 

Zakar Gergely Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Nem - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Nem - 

Fülöp Zsolt KVEUB elnök Nem - 

Kiss Károly Nem - 

Dicső Zoltán Tart. - 

Hajdu Gábor Tart. - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Tart. - 

Horváth Győző SzEB elnök Tart. - 

Kun Csaba alpolgármester Tart. - 

dr. Pázmány Annamária Tart. - 

Tolonics Gyula Tart. - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Tart. - 

Benkovits György Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

Trenka István Távol - 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: folytatják a napirendi pont tárgyalását.  

 

Veres Olga könyvvizsgáló: a Felügyelő Bizottság anyagának az 5. oldalán a honoráriumnál – 

tehát, hogy az is visszamenőleges, előző haviak.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: mi a szövegszerű javaslat?  

 

Veres Olga könyvvizsgáló: „előző hónapokra kifizetett honorárium”, tehát nem decemberi 

honorárium volt. Még az utolsónál – a májusától – ez gyakorlatilag egy december 27-i 

kifizetés. Szintén az 5. oldalon ott, ahol az szerepel, hogy „külön problémának érezzük”… 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: befogadja. Szavazásra bocsátja a határozati javaslatokat.  
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Szavazás eredménye 

 

#: 2883   Száma: 08.01.22/7/0/A/KT 

Ideje: 2008 január 22 13:06  

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 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt KVEUB elnök Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Zakar Gergely Igen - 

Hajdu Gábor Tart. - 

Benkovits György Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

Trenka István Távol - 

 

 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

11/2008. (I. 22.) Kt. sz. határozata: 

 

VISSZAHÍVÁS, MUNKÁLTATÓI RENDKÍVÜLI FELMONDÁS 

 

Kriaszter Attila 

Ügyvezető 
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Tárgy: Ügyvezető visszahívása, munkaviszony megszüntetése rendkívüli felmondással 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Közművelődési Kulturális 

és Városmarketing Kht. (székhely: 2000 Szentendre, Dunakorzó 18., a továbbiakban Kht.) 

Alapítója (a Kht. legfőbb szervének jogkörében eljárva) úgy dönt, hogy Kriaszter Attila 

ügyvezetőt, mint vezető tisztségviselőt a Gazdasági Társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 

24. (2) bekezdése alapján 2008. január 22. napjával visszahívja, egyúttal Kriaszter Attila 

ügyvezetőnek a Kht-nál fennálló, határozott időtartamú munkajogviszonyát a Munka 

Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. tv. 96. (1) bekezdés a) pontja alapján, 2008. január 

22. napján munkáltatói rendkívüli felmondással megszűnteti. 

Kriaszter Attila a tárgyhavi, arányos munkabérét, a 2007-2008. évi szabadságából igénybe 

nem vett, arányos szabadságának pénzbeli megváltását, valamint a munkaviszony 

megszüntetése vonatkozásában kiállított igazolást és iratokat 2008. január 22. napján a Kht. 

Székhelyén átveheti. Kriaszter Attila a munkakörét, valamint a birtokában lévő, a munkáltató 

által munkavégzése céljából átadott eszközöket, iratokat 2008. január 22. napján a 

Polgármester által kijelölt munkavállalónak, átadó-átvevő jegyzőkönyvvel, a folyamatban 

lévő ügyek állásáról szóló tájékoztatással, adja át. Amennyiben Kriaszter Attila a jelen 

határozatot sérelmesnek tartja, a kézhezvételtől számított 30 napon belül, keresettel fordulhat 

a Pest Megyei Munkaügyi Bírósághoz 

(Cím: 1445 Budapest, Bácskai u. 29/b. Postacím: 1143 Budapest, Pf. 176. Telefon: 220-9772 

Telefax: 220-9779 

Email: birosag Elnök: dr. Székely Katalin  

Bírósági vezetők ügyfélfogadási rendje: hétfőn 9:00-16:00  

A kezelőirodák ügyfélfogadási rendje: hétfőn 9:00-16:00 többi munkanapon 9:00-11:00 

Panasznapi ügyintézés: pénteken 9:00-15:00) 

a Munka tv. 199—202. rendelkezései alapján. Tájékoztatom, hogy a jogvita 

kezdeményezésének az intézkedés végrehajtására halasztó hatálya nincs. 

 

INDOKOLÁS: 

 

Munkaviszonyának rendkívüli felmondással történő megszüntetését az a körülmény tette 

szükségessé, mely szerint Kriaszter Attila ügyvezető úr a Képviselő-testület, a Felügyelő 

Bizottság, és a Könyvvizsgáló többszöri felszólítása ellenére részben az alapító okiratban, 

részben pedig a megkötött munkaszerződésében foglalt lényeges kötelezettségeit szándékosan 

illetőleg súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegte. 

A cég felügyelő bizottságának 2008. január 20-i és a könyvvizsgáló 2008. január 21-i 

jelentése alapján, melyet a Képviselő-testület felkérésére végzett vizsgálat alapján tettek, az 

alábbiak állapíthatók meg. 

Kriaszter Attila felszólítás ellenére a Szentendre Város polgármestere hozzájárulásának 

beszerzése nélkül rendszeresen teljesített kifizetéseket 500.000 Ft és a 2007. decemberében 

megszorított rendelkezés ellenére 100.000 Ft feletti összegek felett a felhívás ellenére nem tett 

eleget Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testület 

397/2007. (XII. 11.) Kt. sz. határozatának, mely szerint „Szentendre Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentendrei Közművelődési, Kulturális és 

Városmarketing Közhasznú Társasággal (Uj Kulturális Központ) kapcsolatban az alábbi 

döntést hozza: az alapító okirat II/l. pontját az alábbiakkal egészíti ki: „Minden olyan 

jogügylet esetén, amelynek összesített értéke a bruttó 100 eFt-ot meghaladja, szükséges az 

Alapító képviselőjének (Szentendre Város Polgármesterének vagy az általa írásban 

meghatalmazott személynek) írásban dokumentált előzetes egyetértése; elfogadja a cég 

alapító okiratának fenti módosítással egységes szerkezetbe foglalt szövegét a határozat 
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melléklete szerinti tartalommal; felkéri az ügyvezetőt, hogy a változás cégbírósági 

bejelentéséről gondoskodjon.” oly módon, hogy a változás cégbírósági bejelentését 

elmulasztotta, és a határozatban foglaltak ellenére 100.000 Ft feletti ügyleteket kötött az 

alapító képviselőjének hozzájárulása nélkül. 

Kriaszter Attila tartós betegállománya ellenére a munkaszerződés 10. pontja alapján nem 

gondoskodik helyettesítéséről, a munkavállalók munkaköri leírásait és a helyettesítés rendjét 

kifejezett kérés ellenére nem bocsátotta a felügyelő bizottság rendelkezésére. A 

munkaszerződés 10. pontja szerint „A Munkavállaló szabadsága idejére köteles a megfelelő 

helyettesítésről gondoskodni. A helyettes személyéről, a helyettesítési jog terjedelméről a 

fentiek szerint határidőben köteles az egyéb munkáltató jogkör gyakorlójának (Polgármester) 

írásbeli tájékoztatást adni. Betegszabadság esetén a fentiek szerinti tájékoztatást a 

megbetegedést követően haladéktalanul meg kell adni” 

Noha a cég a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. Törvény (Kbt.) 22. (1) bek. i), j) 

pontjai alapján a Kbt. hatálya alá tartozik nincs irat arról, hogy a Kbt. 18. alapján arról a 

Közbeszerzések tanácsát értesítették volna. 

Szolgáltatási szerződést kötött nettó 8 millió Ft feletti értéken közbeszerzési eljárás 

lefolytatása nélkül, valamint több szolgáltatáscsoport esetén a számlák összege meghaladja a 

nettó 8 millió Ft-ot, mely a Kbt. egybeszámítási szabályainak sérelmét jelenti. 

A Felügyelő Bizottság és a könyvvizsgáló jelentése szerint tevőlegesen akadályozza őket a 

társaság pénzügyi ellenőrzésének lefolytatásában Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-

testületének 398/2007. (XII. 11.) Kt. sz. határozata ellenére, mely szerint „Szentendre Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentendrei Közművelődési, Kulturális és 

Városmarketing Közhasznú Társaság (Új Kulturális Központ) ügyvezetőjét figyelmezteti, 

hogy a könyvvizsgálóval és a Felügyelő Bizottsággal a munkavégzés sikere érdekében 

fokozottabban működjön együtt”. 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

399/2007. (XII. 11.) Kt. sz. Határozatában foglaltaknak, mely szerint: „Szentendre Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1. utasítja a Szentendrei Közművelődési, Kulturális és Városmarketing Közhasznú Társaság 

(Új Kulturális Központ, továbbiakban: Kht) ügyvezetőjét, hogy a vizsgálatokhoz szükséges 

iratokat teljes körűen bocsássa a könyvvizsgáló, a Felügyelő Bizottság, illetve a vizsgálatot 

végző belső ellenőr rendelkezésére 2007. december 14-én 16 óráig és ezen testületek a 

vizsgálatuk eredményét terjesszék a Képviselő-testület 2008. januári ülése elé; 

2. utasítja az ügyvezetőt, hogy 2007. december 12-én 16 óráig adja át a Polgármester részére a 

szerződések nyilvántartását a megkötött szerződési összegek megjelölésével; 

3. utasítja az ügyvezetőt, hogy 2007. december 13-án 16 óráig - írásban — adjon tájékoztatást 

a Kht-nál tárgyalási szakaszban lévő ügyek állásáról; 

4. úgy dönt, hogy az 1-3. pontban foglaltak elmaradása esetén az Alapító meg kell hogy 

vizsgálja ezen magatartás ügyvezetőre vonatkozó munkajogi jogkövetkezményeit, beleértve a 

munkaviszony megszüntetésének lehetőségét is.” Kriaszter Attila a mai napig nem tett eleget. 

- munkabérén felül jóváhagyás nélkül kifizetéseket eszközöl saját maga részére, melyekre 

nem jogosult sem a munkaszerződése, sem a társasági alapító okirat alapján 

— megtagadja a kapcsolattartást munkáltatóval, nem érhető el, a törvényes működés 

helyreállítására vonatkozó írásbeli felhívásainknak nem tesz eleget, arra érdemben nem 

válaszol, munkáltatójának nem biztosít rendszeres kapcsolattartást, nem adja meg 

elérhetőségeit, 

— az ügyvezető működése során a Kht-nél a mellékelt könyvvizsgálói jelentés szerint 

sorozatos számviteli fegyelem megsértése tapasztalható nem tartotta be a bankkártyával 

történő pénzfelvétel 30 napos elszámolási kötelezettségét, nem vette figyelembe az 



 61 

elszámolásra kiadott előlegek 30 napos elszámolási kötelezettségét, bizonylatain több 

alkalommal hiányzik a rendelkezés végrehajtását igazoló személy aláírása. 

Az FB kérése ellenére nem kapta meg az árajánlatokat az 500 ezer Ft-nál nagyobb értékű 

szerződések alátámasztására, még a pályázatra meghirdetett Szentendre és Vidéke nyomdai 

munkáinak ellátásáról sem. 

Az FB két olyan szerződést is talált, amely PR ás kommunikációs tanácsadásról szólt. 

Elfogadhatatlan, hogy egy olyan cégnél, melynek feladatai közé tartoznak PR és kulturális 

tevékenységek, ás munkatársai között — az ügyvezetőt is beleértve — több ilyen területen 

dolgozó szakember található, külső cégek végezzenek sajtómunkát és PR tanácsadást közel 

másfél millió forintért, különösen úgy, hogy ennek az összegnek a legnagyobb részét a nyári 

programsorozat lezárása után fizették ki. 

A gazdasági vezető január 17-i közlése szerint a KHT alkalmazottai után fizetendő 

közterheket október hónapra vonatkozóan fizették be utoljára. Az aznap kinyomtatott 

főkönyvi karton szerint a KFIT által befizetett gázszámlák összege kb. 400 ezer Ft, mely a 

DMH ás a MűvészetMalom feltételezett fogyasztását tekintve aggasztóan alacsony. A 

Szentendre ás Vidéke nyomdai költségei közül utoljára a szeptember 13-i számlát fizették ki, 

ezeken túl kéthavi kifizetetlen számlát, valamint egy január 2-i teljesítési idejű, 8 lapszám 

kinyomását tartalmazó számlát talált az FB, melyek együttes értéke közel 5 millió Ft. A 

könyvvizsgáló tájékoztatása alapján a január 2-i számla a számviteli törvény előírásainak nem 

felel meg, mivel nyilvánvalóan előző évi teljesítést tartalmaz, így várhatóan ez a tétel is a 

KHT 2007. évi gazdálkodásában jelenik meg. 

2007. december 27-én a következők történtek: közel 3 millió Ft-os készpénzmozgás történt a 

KHT pénztárában, miközben ekkor az ügyvezető utalványozási joga Szentendre Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének 397/2007. (XII. 11.) Kt. sz. határozata (,‚Minden olyan 

jogügylet esetén, amelynek összesített értéke a bruttó 100 e Ft-ot meghaladja, szükséges az 

Alapító képviselőjének Város Polgármesterének vagy az általa írásban meghatalmazott 

személynek] írásban dokumentált előzetes egyetértése”) alapján már 100 ezer Ft-ban volt 

maximálva. Az FB rendelkezésére bocsátott pénztárbizonylatok alapján egy alkalommal 

(E5482988 sz. bizonylat) biztosan túllépte a számára meghatározott limitet. A többi tétel 

egyenként 100 ezer Ft alatti kifizetésekről szól, ami több esetben indokolatlannak látszik, 

mivel egyazon tevékenység díjait bontja százezer Ft alatti összegekre (például a 2007. május 

2—9. közti utazás nyolc napnyi napidíját 3+3+2 napra). A papírok szerint az ügyvezető 

808.982 Ft-ot fizetett be elszámolásra kiadott előleg visszafizetése címén. A számviteli 

törvény előírásai alapján az ilyen típusú előlegeket egy hónapon belül vissza kell fizetni a 

társaság pénztárába, azonban a mellékelt főkönyvi karton tanulsága szerint augusztus óta 

halmozódott fel az ügyvezetőnél az aznap befizetett összeg. Ugyanezen a napon, 

visszamenőleg fizetett ki a KHT az ügyvezető 2007-es külföldi utazásai után napi 100 euró 

napidíjat, összesen nettó 439.2 15 Ft-ot, ami a KHT-nak 994.555 Ft ráfordítást jelent. A 35 

napnyi külföldi utazás kiküldetési jegyzőkönyvei láthatóan sorozatban, visszadátumozva 

készültek el. Az 1995/CXVII. törvény 25 az ahhoz kapcsolódó 2000/40-es számú adózási 

kérdés alapján elkészíteni szükséges kiküldetési rendelvényeket nem találtunk. A kiküldetési 

jegyzőkönyvek átolvasása után kétséges, hogy az elszámolt utazások közül némelyik hozott-e 

bármilyen hasznot a városnak és a KHT-nak. Szintén december 27-én fizetett ki a KHT egy 

utólag elkészített elszámolás alapján az ügyvezetőnek nettó 357.540 Ft-ot, ami a KHT-nak 

800.106 Ft-jába kerül. A kifizetés jogcíme: Kriaszter Attilának a Szentendre és Vidéke 

hetilapban megjelentetett cikkei és képaláírásai, valamint szerkesztés és két alkalommal 

tördelési munkái után járó, előző hónapokra vonatkozó honorárium. Megbízási szerződés az 

említett tételek alátámasztására nem található. A harmadik nagy összegű kifizetés december 

27-én (pénztárból, készpénzben) a fentebb már említett egyik kommunikációs tanácsadó 

cégnek történt. Külön probléma, hogy a KHT dolgozóinak 2007 októberében új kollégaként 
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bemutatott Sebők Péter amerikai bejegyzésű cége visszamenőleg, 2007 májusától vett fel 8 

részletben összesen nettó 760.000 Ft-ot, december 27-i keltezésű teljesítési igazolás alapján, 

ez az összeg 2007. december 27-én került egy összegben megfizetésre. Ez az eset felveti 

annak lehetőségét, hogy itt el nem végzett munkáért is fizettek ki jelentős összegeket. 

A könyvvizsgáló az alábbiakat állapította meg, melyet a Képviselő-testület 

ténymegállapításként elfogad: 

A 2007.12.14-i levelemben a Szentendrei Közművelődési, Kulturális és Városmarketing” Kht 

Ügyvezetőjétől azt kértem, szíveskedjen lehetővé tenni‚hogy a Kht számviteli politikájában 

foglalt határidők szerint a bizonylatok lekönyvelésre kerüljenek, és így folytatni tudjam a 

könyvvizsgálatot — különös tekintettel a Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-

testületének 399/2007. (XII.11.) Kt. sz. határozatára, miszerint a vizsgálat eredményét a 

Képviselő-testület 2008. januári ülése elé kell terjesztenem. 

A Kht-vel 2007.03.01-én kötött könyvvizsgálati szerződésem 2.2. pontja szerint a 

Könyvvizsgáló a Társaság által biztosított információk alapján, a Magyar Nemzeti 

Könyvvizsgálati Standardok szerint teljesíti megbízását. 

A 2.3.pont viszont kimondja, hogy a Társaság a Könyvvizsgáló által kért minden információt 

megfelelő időben megad. 

Ezzel szemben levelemre még válasz sem érkezett az Ügyvezető Úrtól. A Felügyelő Bizottság 

tagjaival együtt, 2008 januárjában három alkalommal sikerült- pár órára- a könyvelési 

bizonylatok egy részéhez hozzá jutnom. Január 17-én ígéretet kaptunk a FB tagjaival együtt a 

Kht gazdasági vezetőjétől, hogy 2008-01-20-án, vasárnap délelőtt 10,30 órára lekönyvelésre 

kerül minden bizonylat és főkönyvi kivonatot kapunk, valamint az általunk kért hiányzó 

dokumentumokat is a rendelkezésre bocsátja. 

Ez sajnos nem történt meg, mert elmondása szerint a gazdasági vezető beteg lett, és kórházba 

került. 

A mai napon, vagyis 2008.01.21-én viszont lehetővé tette, hogy a Kht titkárnője révén - a 

gazdasági irodában- a főkönyvi könyvelésbe betekinthessek. 

Ez alapján a következő megállapítást teszem: 

-még nem került lekönyvelésre minden bizonylat, 

-a nyitott szállító és vevő tételek értéke továbbra sem egyezik meg a főkönyvi kivonatban 

szereplő értékekkel, 

-a könyvelésben a tévesen könyvelt tételek tisztázása nem történt meg. 

Ezek alapján és a rendelkezésre álló idő rövidsége miatt, a szabályzatok tükrében csak a 

bizonylatok szúrópróbaszerű vizsgálatára korlátozódott könyvvizsgálati tevékenységem: 

Pénzkezelési szabályzat 

1. A pénzkezelési szabályzat 2.4. A bankszámla terhére kibocsátott kártyák alkalmazása 

pontjában rögzítésre került,hogy a használatára jogosult személy a napi kártyalimit összegéig 

használhatja a 

bankkártyát: 

- beszerzésre, 

- szolgáltatás igénybevételére 

- kiküldetési költségre, 

- jóléti elszámolásra, 

- kisebb kiadásokra (reprezentációs költség, postaköltség stb.) 

- vám, illeték kifizetésre, 

- egyéb, nem átutalással történő kötelezettségek teljesítésére, 

illetve a fenti célból bankautomatából készpénzt vehet fel. 

Az ehhez kapcsolódó bizonylatokkal legalább 30 naponként el kell számolnia, a 

pénzkezeléssel 

foglalkozónak azokat át kell átadnia. 
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A bankkártya használatára jogosult elszámolásának tartalmaznia kell tételesen: 

- a bankkártya használatának időpontjait, idősorrendben, 

- a bankkártya használatával teljesített fizetések összegeit, azok bizonylatainak (jellemzően 

készpénzes számlák) legfontosabb adatait, a bankkártya használatával felvett készpénz-

összegeket, a felvétel időpontjai szerint külön-külön, 

- a bankszámláról felvett készpénz elköltését dokumentáló hiteles bizonylatok adatait, a 

ténylegesen elköltött készpénz összegeit (ezen bizonylatokat a pénzfelhasználás 

idősorrendjében, 

tételesen), 

- a bankszámláról felvett készpénzből megmaradt és a pénzkezelőnek átadásra kerülő 

készpénz 

összegét, a dátumot, az aláírásokat. 

A társaság nem tartotta be a bankkártyával történő pénzfelvétel 30 napos elszámolási 

kötelezettségét‚ az alábbiak szerint: 

95/2007.09.12 bankkivonaton az  525 1,39 Ft, 

96/2007.09.13    1750,31 Ft, 

98/2007.09.17    56557,67 Ft,illetve 1593,90 Ft 

101/2007.09.22   12572,78 Ft,illetvell3l,55 Ft 

132/2007.11.12   54005,25 Ft, 

136/2007.11.19   25649,57 Ft és 25649,57 Ft 

137/2007.11.20   4253,63 Ft, 

139/2007.11.22   16000 Ft került felvételre bankkártyával. 

Ezek az összegek 2007.12.27-én kerültek egy összegben elszámolásra, az 5956335 számú 

bevételi pénztár-bizonylaton, mint elszámolásra kiadott előleg visszavételek ‚a többi 

elszámolásra kiadott összegekkel együtt 808.982 eFt értékben. 

Az elszámolások nem tartalmazták a fentiek szerint az említett felsorolást. 

2.A pénzkezelési szabályzat 7. Elszámolásra kiadott összegek nyilvántartása pontja szerint 

elszámolásra pénzt csak személyre szólóan, az arra feljogosított személyek utalványozása, és 

csak olyan bizonylat alapján lehet kifizetni, melyen az összeg rendeltetése és az elszámolás 

véghatárideje is fel van tüntetve. 

Az elszámolási előleggel való elszámolás határideje: 30 nap, év végén december 31. 

Ha ugyanaz a személy elszámolásra újabb összeget vesz fel, a korábban felvett összeggel 

akkor is el kell számolnia, ha az annak elszámolására kikötött véghatáridő még nem érkezett 

cl. A befizetendő és felveendő összeget nem lehet egymással szemben beszámítani. Újabb 

összeget elszámolásra kiutalni csak akkor lehet, ha az elszámolásra kiadott összegeket 

nyilvántartó személy igazolja, hogy a Pénz felvevőjének elszámolatlan tétele nincs. 

A társaság nem vette figyelembe az elszámolásra kiadott előlegek 30 napos elszámolási 

kötelezettségét: 

Kiadási pénztárbizonylat száma  dátum   összeg   felvevő 

4550463    2007.05.30 40.000  Kriaszter Attila 

5187846    2007.08.28 200.000 Kriaszter Attila 

Az elszámolásra felvett előleg elszámolása 2007.12.27-én történt az 5956335 bevételi 

pénztárbizonylat. 

A fentiek alapján nem vették figyelembe azt az előírást sem, hogy újabb összeget 

elszámolásra kiutalni csak akkor lehet, ha az elszámolásra kiadott összegeket nyilvántartó 

személy igazolja, hogy a pénz felvevőjének elszámolatlan tétele nincs. 

Az SZJA törvény ‘72. szerint kamatkedvezményként kell kezelni a 30 napon túl nyitott 

előleget. A pénztárbizonylatok mellett nincs olyan bizonylat melyen az összeg rendeltetése és 

az elszámolás véghatárideje is fel van tüntetve. 

Az elszámolásra kiadott előlegek nyilvántartását nem bocsátották rendelkezésre. 
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A főkönyvi kivonat alapján 2007.12.31-én összesen 260.299,36 Ft értékben volt egyenlege az 

elszámolásra kiadott előleg számlának, ellentétben a szabályzat előírásaival, miszerint 

december 31-én nulla kell legyen.. 

3. A pénzkezelési szabályzat 3.5. Az utalványozás pontja szerint a pénztárból kifizetéseket 

csak előzetes utalványozás után teljesíthet a pénztáros. 

Az utalványozók felelősek: 

• az utalványozás indokoltságáért, 

• az utalványozott anyag vagy eszköz mennyiségének, illetve a forint összegének     

szükségességéért, 

• az utalványozási bizonylat szabályos kitöltéséért. 

A pénztárbizonylatok‚vagy a mellékelt számlák sok esetben nincsenek utalványozva: 

Pl. a 2007.11.22-2007.11.30 közötti időszak pénztárbizonylatai, vagy a mellékletek. 

4. A pénzkezelési szabályzat 5. Pénztári bevételek,kiadások bizonylatolása,alapbizonylatok 

kezelése pontja szerint a bevételi és a kiadási bizonylathoz minden esetben csatolni kell az 

alapbizonylatot. 

2007.12.27-én kifizetésre került 480.168 Ft értékben napidíj kiküldetési rendelvény melléklet 

nélkül /kiadási pénztárbizonylatok 5482979,980,98 1,982,993/. 

Az 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 25. (5) bekezdése alapján a 

kiküldetési rendelvény a munkáltató által két példányban kiállított bizonylat, amely 

tartalmazza a hivatali, üzleti utazás(ok) célját, időtartamát, útvonalát, a futásteljesítményt, az 

utazás költségtérítését, az élelmezési költségtérítést, valamint ezen költségtérítés(ek) 

kiszámításához szükséges adatokat (üzemanyag fogyasztási norma, üzemanyagár stb.). A 

kiküldetési rendelvény eredeti példányát a munkáltató, másolatát a magánszemély a 

bizonylatmegőrzésre vonatkozó rendelkezések betartásával megőrzi. A mellékelt kiküldetési 

jegyzőkönyv nem felel meg ezeknek az előírásoknak. A Kht által adható külföldi napidíj 

mértéke nincs szabályzatban rögzítve. 

2007.12.27-én kifizetésre került 3 57.540 Ft nettó értékben honorárium megbízási szerződés 

nélkül/kiadási pénztárbizonylatok: 5482986,987,988,989/. 

5. A szabályzat 4.5.Pénztárzárás és zárlat pontjában előírtak szerint pénztárzáráskor meg kell 

állapítani a pénztárban lévő készpénzállományt és címletenkénti bontásban rögzíteni kell a 

záró 

pénzkészletet. 

A pénztárosnak a záró pénzkészlet helyességét aláírásával igazolnia kell a pénztárjelentésen, 

melynek tényét a pénztári ellenőr ugyancsak aláírásával köteles igazolni. 

A kht decemberi pénztára mellett az időszaki pénztárjelentés géppel van nyomtatva és a 

fentiekben felsorolt adatok nincsenek rajta. A SZEVI pénztárbizonylatok mellett nem találtam 

pénztárjelentést december 31-én. 

6. A szabályzat IV. Készpénzkezelés lebonyolításának szabályai forint pénztár esetén pontja 

szerint a pénzkezelés rendjéért az ügyvezető felel. A felelősség kiterjed a házipénztár 

jogszabályi előírásoknak megfelelő működésére, az elszámolási és nyilvántartási rendjének 

kialakítására, valamint ezek betartásának rendszeres ellenőrzésére. 

A 2006. évi CXXXI. törvény 69. §-a az Art-t egészítette ki az alábbi rendelkezéssel: 

„172. (18) Az adózó a számviteli törvényben meghatározott készpénzkezelési szabályzatra 

vonatkozó rendelkezések megsértése esetén 500 ezer forintig terjedő mulasztási bírsággal 

sújtható. A mulasztási bírság megállapításával egyidejűleg az adóhatóság az adózót - határidő 

tűzésével - teljesítésre hívja fel. A kiszabott bírság kétszeresét kell újabb határidő tűzésével 

megállapítani, ha a teljesítésre kötelező, előző határozatban előírt határidőt az adózó 

elmulasztotta.” 

Az Art. ezen rendelkezése 2007. február 15-én lépett hatályba. (2006. évi CXXXI. törvény 

139. 
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A fentiek alapján nagyon fontos a pénzkezelési szabályzat előírásainak betartása, vagy a 

gyakorlatnak megfelelő módosítása. 

Leltározási szabályzat 

A leltározás megfelelő előkészítése és a leltár elkészítése a biztosíték a számviteli törvényben 

előírt mérlegvalódiságot biztosító előírások maradéktalan érvényesítésére, a Társaság tulajdon 

védelmére. 

A szabályzat előírásai szerint a Társaság vezetője felelős a leltározásnak mint a mérleg 

bizonylati alátámasztásának szabályszerű végrehajtásáért. 

A Társaság vezetője e területen felelős: 

- a törvényes rendelkezések megtartásáért, 

- a leltározás szabályozásáért, 

- a szabályzatban foglaltak végrehajtásáért, 

- a részfeladatok végzőinek, irányítóinak, ellenőreinek kijelöléséért, 

- a bizonylati rendért, 

- az ellenőrzés megszervezéséért és végrehajtásáért, 

- az értékelés helyességéért, 

- a leltári többletek és hiányok kimunkáltatásáért, 

- a szükséges felelősségre vonás megtételéért. 

A leltározás lefolytatása érdekében a Társaság vezetője nem adott ki leltározási utasítást és 

nem készült leltározási ütemterv sem. 

A szabályzat előírásai alapján a Társaság fordulónapi leltározást december 31-ével hajt végre. 

Ennek az előírásnak nem tettek eleget, a tárgyi eszközök és készletek leltározása csak 

részlegesen történt meg. 

A rendelkezésemre álló adatok szerint nem történt meg a pénzeszközök december 31-i 

leltározása, nem készült jegyzőkönyv. 

A vizsgálat során nem tették lehetővé pénztárrovancs készítését, hogy visszamenőleg 

december 31- ével egyeztetni lehessen a pénzkészletet. 

Nem bocsátottak a rendelkezésre bevallásokat, APEH folyószámlát, hogy meg lehessen 

győződni a költségvetési kapcsolatokból eredő - APEH-nél a bevallások alapján nyilvántartott 

-2007.december 31-i követelés, kötelezettség összegéről. 

Bizonylati rend 

A szabályzat 3.2. A bizonylat alaki és tartalmi kellékei pontja kimondja: 

A könyvviteli elszámolást közvetlenül alátámasztó bizonylat általános alaki és tartalmi 

kellékei a 

következők: 

- a bizonylat megnevezése és sorszáma vagy egyéb más azonosítója; 

- a bizonylatot kiállító gazdálkodó (ezen belül a szervezeti egység) megjelölése; 

- a gazdasági műveletet elrendelő személy vagy szervezet megjelölése, az utalványozó és a 

rendelkezés végrehajtását igazoló személy, valamint a szervezettől függően az ellenőr 

aláírása; a 

készletmozgások bizonylatain és a pénzkezelési bizonylatokon az átvevő, az ellennyugtákon a 

befizető aláírása; 

- a bizonylat kiállításának időpontja, illetve kivételesen - a gazdasági művelet jellegétől, 

időbeni hatályától függően - annak az időszaknak a megjelölése, amelyre a bizonylat adatait 

vonatkoztatni kell; 

- a (megtörtént) gazdasági művelet tartalmának leírása vagy megjelölése, a gazdasági művelet 

okozta változások mennyiségi, minőségi és - a gazdasági művelet jellegétől, a könyvviteli 

elszámolás 

rendjétől függően - értékbeni adatai. 
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A fentiek alapján,a Társaság bizonylatain több alkalommal hiányzik a rendelkezés 

végrehajtását igazoló személy aláírása: 

 

Biz.szám Teljesítés ideje Szállító Tev.megnevezés Nettó összeg 

2328970 2007.07.0 1 Musica Mundi  Műv.tev.  200.000 Ft 

722767 2007.07.01 BAJU Bt  Műv.tev  200.000 Ft 

534136 2007.07.08 Szakács Sára  Műv.tev.  200.000 Ft 

303311 2007.07.02 Cinemax Film Kft reklám   160.000 Ft 

869/2007 2007.08.25 Csokonai Színház előadás  1.100.000 Ft 

0847700 2007.09.26 Budai Bábszínház előadás  65.000 Ft 

658103 2007.10.19 Musical varázs Al. Előadás  100.000 Ft 

A fentiek alapján,a Társaság bizonylatain több alkalommal hiányzik az utalványozó személy 

aláírása: 

706/257808/  Civil Negyed Bt  br.550.000 Ft 

713   Pharma Press Kft nettó  1.079.400 Ft 

849/2007.09.09  Terebintus Bt   150.000 Ft, 

 

Nem volt melléklet 3033 11/2007.07.02 Cinemax Film Kft nettó 160.000 Ft reklám számlája, 

394714/2007.07.10 Kikapcsoló Magazin nettó 20.000 Ft hirdetési számlája mellett. 

 

Az 593917/2007.08.19 fuvar számla mellett 210.000 Ft értékben nincs teljesítés igazolás. 

Több alkalommal a kht, mint vevő nevét nonprofit gazdasági társaságként írták a számlára: 

812 /2007.09.13 PharmaPress Kft 

2007.12.27-én kifizetésre került pénztárban a Creative Services LTD. képviseletében Sebők 

P.számára  

/3900IslandBld.Aventura‚Florida33160-USA/ az 5482971,972,973,974,975,976,977,978 

pénztárbizonylatokon 760.000 fl értékben marketing tanácsadói szolgáltatás .A számlák 

mellett van teljesítés igazolás,de a szerződés amelyre hivatkoznak!2007.05.01-én kötettett/ 

nem szerepel a Kht szerződési jegyzékében és nem volt beiktatva sem. 

Számviteli politika 

A szabályzat 16. A gazdasági események könyvelésének határideje —pontja kimondja, hogy 

a pénzeszközöket érintő gazdasági műveletek, események bizonylatainak adatait késedelem 

nélkül, készpénzforgalom esetén a pénzmozgással egyidejűleg, illetve bankszámla 

forgalomnál a hitelintézeti értesítés megérkezésekor, az egyéb pénzeszközöket érintő tételeket 

legkésőbb a tárgyhót követő hó 15- ig a könyvekben kötelezően rögzíteni kell. 

Az egyéb gazdasági események könyvelésének határideje 

Az egyéb gazdasági műveletek, események bizonylatainak adatait a gazdasági műveletek, 

események megtörténte után havonta, a tárgyhónapot követő hó végéig kell a könyvekben 

rögzíteni és a főkönyvi számlákon kimutatottakat az analitikával egyeztetni. (kivéve az 

értékvesztések, a céltartalékok és az időbeli elhatárolások, továbbá a devizás, valutás 

tételekhez kapcsolódó árfolyam különbözetek megállapításának és a főkönyvben történő 

elszámolása amely csak az éves zárás keretében történik.) 

A kht nem tartotta be a számviteli politikában a fentiek szerint leírt határidőket. 

A 2008-as gazdasági évvel kapcsolatos bizonylatok könyvelése még nem kezdődött el. 

A 2006. évi IV. gazdasági társaságokról szóló törvény 40. (1) bekezdése kimondja,hogy a 

gazdasági társaság legfőbb szerve által választott könyvvizsgáló feladata, hogy gondoskodjon 

a számviteli törvényben meghatározott könyvvizsgálat elvégzéséről, és ennek során 

mindenekelőtt annak megállapításáról, hogy a gazdasági társaság számviteli törvény szerinti 

beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak, továbbá megbízható és valós képet ad-e a társaság 

vagyoni és pénzügyi helyzetéről, működésének eredményéről. 
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A szabályzat szerint a mérlegkészítés időpontja február 28. 

 

Kriaszter Attila munkavállaló 2007. 12 havi bérkifizetési listája szerint a 360.000 Ft-os bruttó 

havi bér 21 ledolgozott nap után a munkavállaló 0 ledolgozott óra mellett munkabért nem vett 

fel. Ezzel szemben felvett ugyanebben a hónapban a munkavállaló 202.312.- Ft bruttó 

napidíjat és 456.500.- Forint egyéb önálló tevékenység végzéséért járó díjat, amelyek után 

minden esetben levonásra kerültek a járulékok (TB, nyugdíj, magánnyugdíj, munkavállalói 

járulék, SZJA előleg). Álláspontunk szerint ezen kifizetéseknek szintén nincs jogalapja, 

különös tekintettel arra, hogy tudomásunk szerint 2007 december hónapban a munkavállaló 

tartós betegállományban volt. A TB-től vélhetőleg felvételre került a díjazása. Ezen felül a 

munkavállaló a munkabérét jóval meghaladó összegszerűségét vett fel különböző juttatásokat, 

amelynek mind jogalapja, mind összegszerűsége vitatott. Ezzel szemben a bérkifizetési lista a 

munkavállalónál alkalmazási minősége szempontjából mind a megbízási jogviszonyt és a 

munkaviszonyt is tartalmazza. Nincs tudomásunk arról, hogy a munkavállalóval a Kht. 

tulajdonosa bármikor megbízási jellegű jogviszony keretében külön tevékenység elvégzésével 

bízta volna meg.  

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:      Polgármester 

 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

12/2008. (I. 22.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete  felkéri a Közművelődési, Kulturális 

és Városmarketing Kht. Felügyelő Bizottságát és Könyvvizsgálóját, hogy feladatkörükben 

eljárva folytassák a  Közművelődési Kht. működésével kapcsolatban megkezdett 

vizsgálatot és a vizsgálat eredményéről készült jegyzőkönyvet haladéktalanul juttassák el a 

Képviselő-testület részére.  

  

  

 

Határidő:  folyamatos 

Felelős:     Közművelődési, Kulturális és Városmarketing Kht. Felügyelő Bizottsága 

  Közművelődési, Kulturális és Városmarketing Kht Könyvvizsgálója 

 

 

 

 

 

8.  Tájékoztató városüzemeltetési feladatok ellátásának módjáról 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: már az elmúlt évben - a Városüzemeltetési Kht megszűntetése 

után – határozat született arról, hogy dolgozzák ki ezeknek a feladatoknak megoldására a 

javaslatukat. Többszöri felszólítás ellenére ez az anyag nem készült el. Így most az  - a 
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későbbi napirendi pontban megválasztandó - új vezérigazgató feladata lesz.  Felkéri a Jegyzőt, 

ismertesse a határozati javaslatot.  

 

dr. Molnár Ildikó jegyző:  „Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 

VSZ Zrt Vezérigazgatóját, hogy a 2008. áprilisi Képviselő-testületi ülésre nyújtson be 

javaslatot a városüzemeltetési feladatok ellátásának átvételére. 

Felelőr: VSZ Zrt vezérigazgatója 

Határidő: 2008. áprilisi képviselő-testületi ülés” 

 

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

határozati javaslatot.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2884   Száma: 08.01.22/8/0/A/KT 

Ideje: 2008 január 22 13:09  

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: 

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 - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Benkovits György Távol - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Távol - 

Kiss Károly Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

Trenka István Távol - 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

13/2008. (I. 22.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a VSZ Zrt Vezérigazgatóját, 

hogy a 2008. áprilisi Képviselő-testületi ülésre nyújtson be javaslatot a városüzemeltetési 

feladatok ellátásának átvételére. 

 

Felelős:  VSZ Zrt vezérigazgatója 

Határidő:  2008. áprilisi képviselő-testületi ülés 

 

 

 

 

9.  Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzat Városi Szolgáltató Zrt. 

 vezérigazgatói álláshelyének betöltéséről 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ismerteti, hogy 9 pályázat érkezett, melyből 4 pályázó 

meghallgatásáról döntött a bizottság – Sánta Zsolt, dr. Kolozsváry Zsolt, dr. Lánszki Imre és 

Horváth József. Dr. Lászki Imre úr jelezte, előre lekötött programja miatt nem tud részt venni 

a mai ülésen. Kiss Károly képviselő úr viszont kérte Horváth Gusztáv úr meghallgatását is. 

Elmondja, hogy két jelölt nem járult hozzá a nyílt üléshez.  

 

Hidegkuti Gergely Városüzemeltetési, Környezet- és Műemlékvédelmi Bizottság elnöke: 

ügyrendi kérdése, hogy meg lehet-e oldani a meghallgatást?  

 

dr. Molnár Ildikó jegyző: válaszában elmondja, hogy elkülönítve, külön jegyzőkönyv 

készítésével meg lehet oldani.  

 

 

Elsőként Horváth József urat kérik az ülésterembe.  

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kérdezi, hogy hozzájárul-e a nyílt ülésen való 

meghallgatáshoz. 

 

Horváth József: hozzájárul.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri foglalja össze a szakmai múltját és az elképzeléseit.  

 

Horváth József: bemutatkozik és ismerteti eddigi munkahelyeit és tevékenységeit, valamint a 

céggel kapcsolatos szakmai elképzeléseit.  
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Fülöp Zsolt képviselő: kérdése, hogy az eddigi gyakorlatát hogyan tudja összeilleszteni az 

önkormányzati gyakorlattal? 

 

Horváth József: több a Képviselő-testület részére több alternatívát bemutató koncepciót akar 

készíteni.   

 

Magyar Judit képviselő: furcsának találja, hogy 2006-os adatok alapján dolgoztak a 

pályázók. Kérdése, hogy mennyi időt vesz igénybe egy teljes koncepció kidolgozása.  

 

Horváth József: a meglévő adatok birtokában, a lehető legrövidebb időn belül. 

 

Tolonics Gyula képviselő: a szemétszállítás és a távhő kérdésében kiszervezést vagy 

megtartást javasol?  

 

Horváth József: válaszában az ország más önkormányzatának példáját említi.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megkérdezi a pályázót, hogy február 1-én tud-e kezdeni, 

illetve a bérezés - 570 eFt/hó + 12 hónapra 31 %-os prémium – elfogadható-e?  

 

Horváth József: mindkét kérdésre igennel válaszol.  

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a következő pályázó Horváth Gusztáv úr, akitől kérdezi, 

hogy hozzájárul-e a nyílt ülésen való meghallgatáshoz. 

 

Horváth Gusztáv: hozzájárul. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri, hogy a VSZ Zrt-vel kapcsolatos észrevételeit, 

elképzeléseit röviden foglalja össze.  

 

Horváth Gusztáv: kiegészíti az írásban beadott pályázatát.  

 

Kun Csaba alpolgármester: a vezérigazgatói pályázatánál nem azt kellett volna elsősorban 

taglalni, hogy hogyan lehet megszabadulni ezektől a közszolgáltató tevékenységektől, hanem 

arra kellett volna megoldási javaslatot adni, hogy hogyan lehet ezeket gazdaságosan, 

hatékonyan működtetni. A privatizáció önmagában nem lehet megoldás a feltett kérdésekre.  

 

Kiss Károly képviselő: számlázással kapcsolatos kérdésére várja a választ.  

 

Horváth Gusztáv: a leírtakat vállalja, ez alapján tudja vállalni a feladatot. Az Alpolgármester 

úr hozzászólásából nem derül ki, hogy hova fogják lerakni ingyen a hulladékot, valamint az 

sem, hogy miből újítják fel a fűtőművet. Ezekre a kérdésekre választ vár és választ ad a maga 

módján. A leírtak nélkül  - véleménye szerint – nem működik a rendszer. A magyarországi 

hulladékgazdálkodás a nagyok felé tolódott el, esélye sincs egy ilyen kis cégnek, mint a VSZ 

Zrt – legfeljebb úgy, hogy az Önkormányzat erre áldoz, vagy a lakosságot terheli meg az 

indokoltnál jobban. Ez számára nem vállalható. A távhőszolgáltatásba pedig szükség van 

bevonni pénzt, mert elég nagy gondok vannak. A rendszer 35 éves, felújítása szükséges. Ha a 

Képviselő-testület ezt hitelből megoldja, akkor kérdése, hogy miből fizetik vissza. Más 

szolgáltatóknál is gyakorlat, hogy vásárolják a hőt – Esztergomot említi példaként. Az új 

vezérigazgatónak szembesülnie kell, hogy drágán szolgáltatnak. A Képviselő-testületnek is 
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szembesülni kell azzal, hogy a lakók fel fogják tenni a kérdést, hogy Szentendrén miért 

magasabbak a hulladékdíjak, mint Pomázon, vagy Tahiban, vagy Leányfalun. Elmondja 

továbbá, hogy a FB Elnökének felajánlotta segítségét a vizsgálatok lefolytatásához, de ő nem 

tartott erre igényt. A számlázással kapcsolatos problémákat ismerteti, melyekkel a 

cégvezetése alatti időkben szembesült. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megadja a szót a FB Elnökének.  

 

Untenberger Tibor FB Elnöke: nem jutott el hozzá ilyen ajánlkozás.  

 

Szegő András képviselő: kérdése a pályázóhoz, hogy az elképzelésekből próbált-e valamit 

megvalósítani, vagy ha nem sikerült, akkor miért nem?  

 

Horváth Gusztáv: megpróbálta. Tárgyalásokat folytatott a Kaposvári KVG-vel – akik az 

északi területeken nyerték a hulladékszállítást. Miután ő távozott a cég éléről, a következő 

vezetés már elküldte őket. Elképzelhető, hogy ők szolgáltatnak majd Pomázon. A műhely 

ügyében is megpróbált lépéseket tenni, hogy bérbe adják. A távhőszolgáltatásban még nem élt 

a vételi eajánlat a kazánházra, ez számára új dolog.  

 

Untenberger Tibor FB Elnöke: a számlázási problémák tisztázására javasolja, hogy várják 

meg a vizsgálat végét.  

 

Kun Csaba alpolgármester: kérdezi, jól hallotta-e, hogy Pomázon a hulladékszállítást a 

kaposváriak fogják nyerni, akikkel mint említette a korábbiakban tárgyalásai során jó 

kapcsolatot alakított ki, mint cégvezető együttműködött velük, a régióban mindenhol ők 

nyertek. Jól hallotta ezt?  

 

Horváth Gusztáv: visszautasítja a vádaskodást egy ilyen pályázat kapcsán. A céggel nincs jó 

kapcsolata, valóban tárgyalt velük, szerettek volna együttműködést, de a dolog nem 

konkretizálódott. Pomázon ki nyer, nem tudja. Segített a a VSZ Zrt pályázatírásában, 

javasolta, hogy vegyék ebbe bele a közeli telephelyet, ami a VSZ Zrt érdeke. Érthetetlennek 

tartja a hangulatkeltést.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megkérdezi a pályázót, hogy február 1-én tud-e kezdeni, 

illetve a bérezés - 570 eFt/hó + 12 hónapra 31 %-os prémium – elfogadható-e?  

 

Horváth Gusztáv: február 1-én tud kezdeni, a bérezést illetően pedig a régi fizetésének 

megfelelő összeget kéri – 374 eFt + 8 havi prémium.  

 

 

  

13.47 órától ZÁRT ülésen folytatódik a tárgyalás, melyről külön jegyzőkönyv 

készül.  
 

 

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

jelenlévő képviselők száma 15 fő, a Képviselő-testület határozatképes. 

Távol levő képviselők: Radványi G. Levente, Szegő András és Tolonics Gyula. 
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10. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

Polgármesteri Hivatalában dolgozó köztisztviselők teljesítménykövetelményeinek 

alapját képző célok meghatározásáról 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ismerteti a javaslatot.  

 

dr. Dragon Pál képviselő: a Jogi, Igazgatási és Ügyrendi Bizottság javasolja a célokat 

tevékenységi körönként csoportosítani pl. ügyfélkezelési, gazdálkodási kérdések, illetve a 

megváltozott jogszabályok alapján a helyi rendeletek felülvizsgálata célt a 

jogszabályváltozások folyamatos figyelemmel kísérése és ennek megfelelően a helyi 

rendeletek felülvizsgálata célra módosítani. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:   a határozati javaslatban szereplő megfogalmazás általános 

célokat takar, melyet  Jegyző Asszony  a későbbiekben  fog  irodákra lebontani.  

A bizottság másik javaslatával egyetért.  

A célok a 2008-as évre vonatkoznak, a  határidő pedig azonnali. 

További hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.     

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2894   Száma: 08.01.22/10/0/A/KT 

Ideje: 2008 január 22 16:12  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 15 100.00 83.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 15 100.00 83.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   16.67 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Benkovits György Igen - 

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 - 
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Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Zakar Gergely Igen - 

Radványi G. Levente Távol - 

Szegő András Távol - 

Tolonics Gyula Távol - 

     

 

 

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

  

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

15/2008. (I. 22.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2008. évi 

teljesítményértékelésének alapját képző kiemelt céljaiként az alábbiakat határozza meg:  

 

1.  Kiemelt célok: 

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

törvényesség következetes érvényre juttatása (határidők megtartása, válaszlevelek 

teljeskörű határidőre történő elkészítése);  

 a pályázati felhívások folyamatos figyelemmel kisérése, a különböző pályázati 

lehetőségek feltérképezése és a pályázatokon történő részvétel előkészítése; 

 az adóhátralékok fokozottabb behajtása; 

 az új adóalanyok felkutatása, bevonása;  

 az önkormányzati vagyonkoncepció elkészítése és végrehajtása  

 

 

2.  Alternatív célok: 

 elektronikus közigazgatás működtetése 

 ügyfélbarát működés 

 tervszerűbb vagyongazdálkodás 

 kistérségi munka segítése 

 kommunikáció (városkönyv, fórumok stb.) 

 kapcsolattartás a kisebbségi önkormányzatokkal 

 az önkormányzat éves költségvetésének végrehajtása során a gazdálkodás 

szabályszerűségének biztosítása célszerűségi, hatékonysági, takarékossági és 

kockázatelemzési szempontok alapján; 

 a lakosság adófizetési moráljának javítása; 

 a költségvetési koncepció és költségvetési javaslat határidőre történő elkészítése; 

 hatékony részvétel az ingatlanhasznosítás költségvetési rendeletben meghatározott 

előirányzatainak teljesítésében; 

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

bővítése, a környezetterhelés csökkentése, valamint a lakosság életminőségének javítása; 
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 az önkormányzat felelősségi körében a környezet állapotának és annak a lakosság 

egészségére gyakorolt hatásának folyamatos figyelemmel kisérése; 

 a megváltozott jogszabályok alapján a jogszabályváltozások folyamatos figyelemmel 

kísérése és ennek megfelelően a  helyi rendeletek felülvizsgálata; 

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

közigazgatási szakvizsga kötelezettség teljesítésének elősegítése; 

 az esedékes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség határidőre történő elkészítése, 

megszervezése; 

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

képesítés megszerzésének előírása; 

 az önkormányzati rendeletek európai uniós előírásoknak megfelelő folyamatos 

aktualizálás, a jogszabályváltozások alapján  

 a hatósági munkavégzéshez szükséges jogszabályok megismertetése a köztisztviselőkkel; 

 a Polgármesteri Hivatalban az ügyfélszolgálat folyamatos működtetése, a hatósági 

ügyintézés folyamatos ellenőrzésének fokozása;  

 a Polgármesteri Hivatal honlapjának folyamatos korszerűsítése, karbantartása és 

aktualizálása; 

 a Polgármesteri Hivatal információs hálózatának fejlesztése, az elektronikus ügyintézés 

bevezetése, a nyomtatványok internetes letöltésének lehetősége; 

 a hivatali folyamatok minőségbiztosítási követelményeinek megfelelő lebonyolítása; 

 országgyűlési és helyi választások, népszavazás színvonalas lebonyolítása.  

 

Felelős:  Jegyző 

Határidő:  azonnal 

 

 

 

11. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Hivatásos Tűzoltóságának 

személyi állományára vonatkozó teljesítménykövetelmények alapját képző célok 

meghatározásáról 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester  

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:  ismerteti az előterjesztést.  

 

Jámbor Ferenc tűzoltóparancsnok: felsorolja a határozati javaslattal kapcsolatos 

észrevételeit: 

- az 1. pontban található költségvetési keret túllépésére vonatkozó utalást tudomásul veszik, 

azonban tudni kell  hogy  a tűzvédelmemmel járó kockázatot kezelniük kell.  Az ezzel járó   

költségek előre tervezhetetlenek.    

-   a  4. pontban szereplő „Tájékoztatás” címszó alatt található részben a  vonulási területet 

kívánja pontosítani:  

„- a tűzoltóság illetékességi területén történő 2. kategóriába sorolt tűzesetek azonnali jelentése 

a Polgármester felé.” 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: elfogadja a javasolt pontosítást. 

 

Zakar Ágnes  képviselő: kérdezi a Tűzoltóparancsnoktól, hogy a később sorra kerülő 

Intézményi  Alapító Okiratoknál szereplő Tűzoltóságra vonatkozó Alapító okirattal egyetért-
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e? 

 

Jámbor Ferenc tűzoltóparancsnok:  az Intézmény alaptevékenysége címszó alatti részt  kéri 

kibővíteni a következőkkel:  

B/ A Riasztási és Segítségnyújtási Tervnek megfelelően, az OKF Központi ügyelete 35/2007 

(XI.29.) ÖTM rendelet alapján a működési területen kívülre is vonulásra kötelezi. 

 

A vállalkozási tevékenység felsorolása bővül ki az alábbiakkal:  

     Tűz, elemi kár és egyéb kár biztosítása  

     Tűzoltó berendezés javítása 

   Tűzoltó készülék alkatrészei javítása 

  Tűzvédelmi, biztonságtechnikai 

ellenőrzés Gépek, berendezések kölcsönzése 

   Tűzoltó felügyelet 

   Tűzvédelmi oktatás 

   Lőfegyverőrzés 

   Ingatlan bérbeadás 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: befogadja a javaslatot, mely a jelzett napirendi pont 

tárgyalásánál kerül beépítésre az Alapító Okiratba.  

Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.     

 

  

Szavazás eredménye 

 

#: 2895   Száma: 08.01.22/11/0/A/KT 

Ideje: 2008 január 22 16:18  

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 - 
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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 - 

Radványi G. Levente Távol - 

 

     

 

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

 

  

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

16/2008. (I. 22.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Város Hivatásos Tűzoltóság személyi 

állományára vonatkozó, 2008. évi teljesítménykövetelmények alapját képző kiemelt céljaiként 

az alábbiakat határozza meg:  

 

1. Központilag biztosított költségvetési keretek közötti gazdálkodás: 

- a hivatásos önkormányzati tűzoltóság éves költségvetésének végrehajtása során a 

gazdálkodás szabályszerűségének biztosítása célszerűségi, hatékonysági és 

takarékossági szempontok alapján; tilos a költségvetési keret túllépése; 

- a helyi tűzoltóságot érintő költségvetési koncepció határidőre történő elkészítése; 

- a működési területen a tűzvédelem biztosítása; 

- az erdők tűzvédelmének fokozott felügyelete; 

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

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

- a lakosság rendszeres tájékoztatása a tűzesetek és műszaki balesetek leggyakrabban 

előforduló okairól és a megelőzés lehetséges eseteiről; 

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

- testvérvárosi kapcsolatok erősítése érdekében az állomány nyelvtanulásának 

elősegítése; 

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

törvényesség következetes érvényre juttatása; 

 

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

működtetéséhez szükséges szakmai felkészültség biztosítása; 

- a kötelező negyedévenkénti szakmai „begyakorló" gyakorlatokon felül plusz 

gyakorlási lehetőség biztosítása káreseteknél történő beavatkozások műszaki 

színvonalának emelése érdekében; 

- a tűzoltóság személyi állományának elsősegélynyújtó ismereteinek bővítése; 

 

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

feltérképezése és a pályázatokon történő részvétel előkészítése, 
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- a katasztrófavédelmi központ kialakításához, a városi mentőállomásnak a tűzoltóság 

területén való elhelyezéséhez, és a mentőhelikopter leszállóhely kialakításához szükséges 

pályázatok, támogatók felkutatása; 

- a Szentendrei-sziget tűzvédelmének magasabb szintű biztosítása érdekében, 

Tahitótfalu, Visegrád központtal Tűzoltó Őrs létrehozása és működéséhez szükséges 

létszám biztosítása; 

- a szakterületet érintő központi és helyi intézményekkel az információs kapcsolatok 

fejlesztése; 

- a Helyi Védelmi Bizottság munkájának segítése; 

- szakhatósági ellenőrzések színvonalának emelése; 

- közterületi tűzcsapok meglétének és karbantartásának folyamatos ellenőrzése; 

- az állomány folyamatos képzése, munkájának értékelése; 

- a tűzoltóság számítástechnikai eszközállományának fejlesztése, pályázatok és civil 

támogatók segítségével; 

- az informatikai eszközök hatékony és szakszerű használatának elősegítése oktatással; 

- az állomány fizikai és pszichikai állóképességének megtartása és növelése céljából 

sportolási lehetőségek biztosítása, bővítése, sportversenyek szervezése; 

- kapcsolattartás a katasztrófavédelem szervezetébe tartozó szerveken túl a 

társszervekkel, mint: rendőrség, mentőszolgálatok és egyéb szervezetekkel: 

polgárőrség, közterület-felügyelet. 

 

4. Tájékoztatás: 

- a tűzoltóság illetékességi területén történő 2. kategóriába sorolt tűzesetek azonnali 

jelentése a Polgármester felé; 

- a lakosság tűzvédelmi megelőző jellegű tájékoztatása ( internet, újság, iskolák) 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

Szegő András és Tolonics Gyula megérkeznek az ülésterembe, a jelenlévő képviselők 

száma: 17 fő.   

 

 

 

12. Előterjesztés a Szentendrei Közművelődési, Kulturális és Városmarketing Kht.  

Alapító Okiratának módosításáról 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester  

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a Közművelődési Kulturális és Városmarketing Kht. körül 

kialakult kaotikus helyzet miatt Kriaszter Attila ügyvezetői megbízásának visszavonására 

került sor. 2008. január 23-tól szükségessé vált új ügyvezető kinevezése, akinek a  megbízása 

3 hónapra szól. Ezzel  egyidejűleg   sor  kerül  az ügyvezetői posztra szóló pályázat kiírására.   

A jelenleg  szóba kerülő jelelöltek közül  Závodszky Zoltán tűnt a legalkalmasabbnak erre a 

feladatra.  Kéri, hogy  pár mondatban  tájékoztassa a testületet az álláspontjáról, szakmai 

terveiről.    

 

Závodszky Zoltán:  rövid bemutatkozás után  ismerteti eddigi munkáit, és az  ügyvezetői 

állással kapcsolatos szakmai észrevételeit,  terveit. 
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Zakar Ágnes  képviselő:  úgy véli,  az állás betöltésére  olyan személy alkalmas, aki  a 

kulturális rész mellett a gazdasági  területen is jártas.  Felmerült Göllner Aurélné személye is 

az előzetes egyeztetések során, de ő nem tudja vállalni a feladatot.  

 

Zakar Gergely képviselő: kérdezi a jelölttől, hogy milyen motivációk vezetik?  

  

Závodszky Zoltán:  kihívásnak tekinti az új feladatokat.  

 

Szegő András képviselő: kérdezi a jelentkezőtől, hogy tisztában van-e azzal, hogy a város 

idén  milyen fontos rendezvényeket kíván megszervezni? Tulajdonképpen válságmenedzselés  

a feladat.  Továbbá érdeklődik, hogy  cégvezetőként milyen módszerekkel dolgozik?     

Végezetül  hallani szeretné, hogy a jelentkező honnan értesült a megüresedett állásról, és 

azzal tisztában van-e hogy az állás  betöltése  egyelőre 3 hónapos időszakra  szól?   

 

Benkovits György képviselő: kérdezi Závodszky Zoltántól, hogy milyen nyelven beszél, 

valamint a művészetek iránti érdeklődési  körére kíváncsi.   

 

Hidegkuti Gergely képviselő: eddigi munkája során elért eredmények alkalmazhatók-e a 

szentendrei viszonylatban, pl. MűvészetMalom esetében?   

 

Závodszky Zoltán: válaszol a kérdésekre. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kérdezi, hogy  amennyiben őt választja meg a Képviselő-

testület, mikor  tud  kezdeni?  

 

Závodszky Zoltán:  ha szükséges,  akkor  január 23-ával   munkába tud állni.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:  a jegyzőkönyv számára pontosítja a kérdést:  ügyvezetői  

megválasztása esetén  tudja-e vállalni, hogy  30 napon belül megszünteti a jelenlegi 

munkahelyén érvényben levő  ügyvezetői státuszát?   

 

Závodszky Zoltán:  ha jól értelmezi a kérdést, a Polgármester cégbírósági  igazolást kér tőle 

arról, hogy  nem ügyvezetője a  „Tíz évszak Kft.”-nek  ? 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:  kérdezi, hogy a jelenlegi cégnél mikor jár le a megbízatása?  

A testület adhat felmentést alóla, de eldöntendő  kérdés, hogy 30 napon belül ő maga szűnteti 

meg a munkaviszonyát,  vagy pedig  a Képviselő-testület adjon felmentést számára május 

végéig?  Amennyiben az utóbbira kerül sor, akkor a GT.  alapján kell  dönteniük.   

  

Hidegkuti Gergely képviselő: mindannyian tudják, hogy  ez formailag és a gyakorlatban mit 

jelent.   A jogi hátteret kell figyelembe venni,  és annak függvényében szükséges dönteni. 

 

Fülöp Zsolt képviselő: javasolja,  hogy  Závodszky Zoltánnak  adjanak  felmentést az alól, 

hogy  szüntesse meg a jelenlegi cégben az ügyvezetői posztját. Tudvalevő, hogy pályázatot 

írnak ki az ügyvezetői állás betöltésére.. A  3 hónapos  kinevezés nem  biztosít számára olyan 

hosszantartó és biztos állást,  ami miatt  fel kéne adnia egy  jól  működő céget.   

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: egyetért, a javaslatról szavazni szükséges.  

Sorba véve az elhangzottakat, elsőként az Alapító Okirat II/1/11. pontját javasolja törlésre, 
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mivel oka fogyottá vált. 

„Minden olyan jogügylet esetén, amelynek összesített értéke a bruttó 100 eFt-ot meghaladja, 

szükséges az Alapító képviselőjének (Szentendre Város Polgármesterének vagy az általa 

írásban meghatalmazott személynek) írásban dokumentált előzetes egyetértése, 

Az Ügyvezető gyakorolja a társaság alkalmazottai tekintetében a munkáltatói jogokat azzal, 

hogy a munkajogviszony létesítése, megszüntetése, illetve annak módosítása esetében az 

Alapító képviselőjének (Szentendre Város Polgármesterének) – írásban dokumentált - 

egyetértési joga szükséges.”   

Másodsorban módosításra javasolja az ügyvezető megbízatásának idejére vonatkozó részt.   

2008.  
 

dr. Molnár Ildikó jegyző: megfontolásra javasolja  konkrét időpont meghatározását, helyette 

az  új ügyvezető kiválasztását megcélzó pályázat eredményes elbírálásáig történő 

megfogalmazást tartja célszerűnek.  

Bérezés: bruttó 360.000 Ft  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: befogadja Jegyző Asszony által megfogalmazottakat.  A Kht 

Alapító Okiratát ennek megfelelően szükséges módosítni.  

 

dr. Molnár Ildikó jegyző: külön határozatot  szükséges hozni hogy arról, hogy a Képviselő-

testület felmentést  ad, hogy a hasonló tevékenységet folytató Gazdasági Társaságnál az 

ügyvezetői tisztséget megszüntesse Závodszky Zoltán úr.  

Szükséges hozni határozatot arról, hogy a testület elfogadja a cég alapító okiratának egységes 

szerkezetbe foglalt szövegét a határozat melléklete szerinti tartalommal.  

Felkéri az ügyvezetőt a változtatás cégbírósági bejelentéséről való gondoskodásra. 

Az idő rövidségére való tekintettel szükséges kiírni az ügyvezetői tisztségre a  pályázatot, 

hogy minél hamarabb lehetőség nyíljon a megjelentetésre és a pályázók részére is elegendő 

idő álljon rendelkezésre a pályázat beadására.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:  egyetért Jegyző Asszonnyal. A határozati javaslatokat 

egyben bocsátja szavazásra.    

 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2896   Száma: 08.01.22/12/0/A/KT 

Ideje: 2008 január 22 16:56  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 15 88.24 83.32 

Nem 1 5.88 5.56 

Tartózkodik 1 5.88 5.56 

Szavazott 17 100.00 94.44 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   5.56 
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Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

Benkovits György Igen - 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt KVEUB elnök Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

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 - 

Kiss Károly Nem - 

Magyar Judit PEB elnök Tart. - 

Radványi G. Levente Távol - 

 

     

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

17/2008. (I. 22.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentendrei Közművelődési, 

Kulturális és Városmarketing Közhasznú Társasággal kapcsolatban az alábbi döntést 

hozza: 

 

1. az Alapító okirat II./1. pontjából törli az alábbiakat: 

 

„Az Ügyvezető gyakorolja a társaság alkalmazottai tekintetében a munkáltatói jogokat 

azzal, hogy a munkajogviszony létesítése, megszüntetése, illetve annak módosítása 

esetében az Alapító képviselőjének (Szentendre Város Polgármesterének) – írásban 

dokumentált - egyetértési joga szükséges.  Minden olyan jogügylet esetén, amelynek 

összesített értéke a bruttó 100 eFt-ot meghaladja, szükséges az Alapító képviselőjének 

(Szentendre Város Polgármesterének vagy az általa írásban meghatalmazott személynek) 

írásban dokumentált előzetes egyetértése.” 

 

2. a Szentendrei Közművelődési, Kulturális és Városmarketing Kht. ügyvezetőjének 

2008. január 23-tól  az új ügyvezető kiválasztását célzó pályázat eredményes 

lezárásáig  Závodszky Zoltánt  választja meg, az ügyvezető feladatát munkajogviszony 

keretében végzi,  munkabérét havi bruttó  360.000 Ft-ban határozza meg;  

3. elfogadja a cég alapító okiratának fenti módosítással egységes szerkezetbe foglalt 

szövegét a határozat melléklete szerinti tartalommal; 

4. felkéri az ügyvezetőt, hogy a változás cégbírósági bejelentéséről gondoskodjon. 
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Határidő: azonnal 

Felelős:     Ügyvezető 

 

 

 

 

A Közművelődési, Kulturális és Városmarketing Kht. Alapító Okirata a jegyzőkönyv 2. 

számú mellékletét képezi.  

 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

18/2008. (I. 22.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő- testülete 

 

1. pályázatot ír ki jelen határozat melléklete szerinti tartalommal a Szentendrei  

Közművelődési, Kulturális és Városmarketing Kht. ügyvezetői tisztségének betöltésére; 

 

2. felkéri  a Jegyzőt, hogy a pályázati felhívás Népszabadságban, Magyar Nemzetben, 

Figyelőben és a Kulturális  Közlönyben történő megjelentetéséről gondoskodjon és a 

pályázati eljárást folytassa le. 

 

Felelős: Jegyző 

Határidő: azonnal 

   

 

 

 

 

 

 

 

 PÁLYÁZATI KIÍRÁS 

 

Meghirdetett munkahely: Szentendrei Közművelődési, Kulturális és   

Városmarketing Kht. 

 2000 Szentendre, Dunakorzó 18.   

 

Ellátandó feladatok: - Szentendre Város közművelődési és kulturális 

feladatainak (Dunaparti Művelődési Ház, a 

MűvészetMalom, a Püspökmajori Klubkönyvtár, a 

Szentendrei Teátrum, a Szentendre és Vidéke Újság, 

Szentendrei Nyár stb.) színvonalas működtetése; 

 - a város kulturális koncepciójának támogatása 

- a városi kommunikáció, a nemzetközi művészeti 

és kulturális kapcsolatok fejlesztése,  

 - Európai uniós kulturális pályázatok készítése; 
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 - a város idegenforgalmi feladatainak koordinálása;

  

 - a Kht. ügyvezetője felelős az Önkormányzat 

tulajdonában lévő vagyonelemek rendeltetésszerű 

használatáért, a vagyonelemek megóvásáért és 

megőrzéséért, továbbá gyakorolja a munkáltatói jogokat 

Kht. munkavállalói felett. 

  

A megbízás ideje 2008. május 1-től – 2011. április 30-ig,  

  

 

Pályázati feltételek: - főiskolai vagy egyetemi szintű iskolai végzettség; 

 - legalább három éves vezetői megbízás; 

 - legalább három éves, közművelődési, kulturális, 

rendezvényszervezői, szakmai gyakorlat; 

 - legalább egy világnyelv (angol, német, francia, 

spanyol)  tárgyalási szintű  ismerete. 

 

 

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

- szakirányú felsőfokú végzettség,  

- kulturális szponzoráció területén felmutatható 

tevékenység; 

- rendezvényszervezői, idegenforgalmi, reklám- és 

marketing területén szerzett szakképzettség;  

      

 

Díjazás: - személyes egyeztetésen kialakított - menedzser-

szerződés keretében - megegyezés szerint;  

- a díjazásra vonatkozó igényt a pályázatban meg 

kell jelölni.  

  

Pályázathoz csatolni kell: - iskolai és szakképzettséget, valamint amennyiben 

van, a nyelvismeretet igazoló okmányok hitelesített 

másolatát 

 - 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt; 

- a Kht. vezetésére vonatkozó szakmai és 

fejlesztési elképzeléseket tartalmazó vezetési programot; 

- az intézmény működtetésére vonatkozó ötéves 

szakmai, üzleti elképzeléseket. 

- az intézmény egészének működésére vonatkozó 

egy éves részletes üzleti tervet. 

- nyilatkozatot, melyben a pályázó hozzájárul, 

hogy pályázati anyagát a pályázat elbírálására felállított 

bizottsági tagok megismerhessék, továbbá, hogy a 

Képviselő-testület- ellenszolgáltatás nélkül  

felhasználhassa a város kulturális koncepciójának, 

valamint a Kht. Üzleti tervének kialakításánál;  
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Pályázat beadási határideje: 2008. március 20. 12 óra (A pályázatoknak legkésőbb 

eddig az időpontig kell beérkezniük Szentendre Város 

Önkormányzat Képviselő- testülete Polgármesteri 

Hivatalának (2000 Szentendre, Városház tér 1-3.) 

Központi Iktatójába.) 

 

Pályázat elbírálásának határideje: 2008. áprilisi   Képviselő-testületi ülés 

  

Pályázat címzése: Szentendre Város Önkormányzata 

  dr. Dietz Ferenc Polgármester 

 2000 Szentendre Városház tér 3. 

„Szentendrei Közművelődési, Kulturális és   

Városmarketing Kht.- ügyvezető" 

 

Az Önkormányzat fenntartja a jogot arra, hogy a pályázatot indokolás nélkül 

eredménytelenné nyilvánítsa. 

 

Pályázattal kapcsolatos további felvilágosítás, illetve a pályázati dokumentáció az 

alábbiak szerint igényelhető: 
dr. Kirchhof Attila aljegyző 

 (tel: 06-26-503-365, 06-20-9-372-338)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

19/2008. (I. 22.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gazdasági társaságokról szóló 2006. 

évi IV. törvény 25. § (1) bekezdése alapján hozzájárul ahhoz, hogy a Szentendrei 

Közművelődési, Kulturális és Városmarketing Kht. ügyvezetőjének 2008. január 23-tól  az új 
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ügyvezető kiválasztását célzó pályázat eredményes lezárásáig  megválasztott Závodszky 

Zoltán egyidejűleg a Tíz Évszak Vendáglátó-ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt 

Felelősségű Társaság (Cg. 01-09-722175, székhely 1068 Budapest, Király utca 108. 3. em. 3.) 

ügyvezetője is. 

Határidő: azonnal 

Felelős:     Polgármester 

 

 

   

dr. Dietz Ferenc polgármester:  gratulál Závodszky Zoltánnak és sikeres munkát kíván neki.  

 

 

13.   Előterjesztés a pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi 

ellátásokról  szóló 51/2006. (XII.15.) Önk. sz. rendelet módosításáról szóló 

…./2008. (…..) Önk. sz. rendelet megalkotásáról I. forduló  

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester  

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:   a Jogi, Igazgatási és Ügyrendi Bizottság  javaslatára 

eltekintenek a 2 fordulós tárgyalástól és jelen  ülésen döntenek a rendelet elfogadásáról. 

A Pénzügyi, Költségvetési, Vagyongazdálkodási és EU Bizottság javaslatai: a  

nyomtatványból (1. sz. melléklet) hiányzik a lízingelt autó feltűntetésének helye, erre a 

nyomtatvány nem hívja fel a kitöltő figyelmét, illetve a más tulajdonában lévő, de a 

kérelmező által használt autó feltűntetése is hiányzik. 

A 4. §-ban ne csak a számlákra terjedjenek ki a fenntartási költségekre vonatkozó iratok, 

hanem a kérelmező igazolja, hogy a számlákat befizette. 

A Szociális, Egészségügyi és Sport  Bizottság  javaslata: a mennyiben a Polgármesteri Hivatal 

és a Munkacsoport előtt köztudomású a kérelmező szociális rászorultsága, a Polgármesteri 

Hivatal javaslatára a Munkacsoport elnöke a környezettanulmány elvégzésének mellőzésével 

írásban igazolhatja a rászorultságot.” 

 

dr. Gerendás Gábor  irodavezető:  a bizottsági javaslatokra reagál: 

a lizingelt autóra vonatkozót indokoltnak tartja, beépítésre kerül a mellékletbe.  

1. Gépjármű: 

a) személygépkocsi: ......................................... típus .................. rendszám 

a szerzés ideje: .............................................................................................. 

a szerzési mód (tulajdonos/lízingelt): ........................................................... 

Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft 

A  más tulajdonában lévő, de a kérelmező által használt autó feltűntetésére nincs lehetőség,  

valamint a számlabefizetésre vonatkozó  részt nem látja indokoltnak, nem javasolja belevenni 

a rendeletbe. 

A Szociális, Egészségügyi és Sport  Bizottság  javaslata szintén befogadható:  

(4) Amennyiben a Polgármesteri Hivatal és a Munkacsoport előtt köztudomású a kérelmező 

szociális rászorultsága, a Polgármesteri Hivatal javaslatára a Munkacsoport elnöke a 

környezettanulmány elvégzésének mellőzésével írásban igazolhatja a rászorultságot. 

 

Szegő András képviselő:  javasolja a rendelet vagyonnyilatkozatot tartalmazó részébe  

belevenni a motorkerékpárt. Indok: egynémely  motorkerékpár ára vetekszik a gépkocsikéval, 

több millió Ft-ba  is kerülnek .    
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dr. Gerendás Gábor  irodavezető: a kiegészítéssel egyetért.  

a) személygépkocsi, motorkerékpár: ......................................... típus .................. rendszám 

További javaslata, hogy a rendelet 1. § (1)  található részéből vegyék ki a  Szentendre Város 

közigazgatási területén bejelentett  lakóhellyel szereplő részből a bejelentett  kifejezést.  

„1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Szentendre Város közigazgatási területén lakóhellyel 

vagy tartózkodási hellyel rendelkező, a Szt. 3. §-ában, valamint a Gyvt. 4. §-ában 

meghatározott személyekre. 

 

Zakar Gergely távozik az ülésteremből, a jelenlévő képviselők száma:  16 fő. 

 

dr. Molnár Ildikó jegyző: egyetért  az  Irodavezető Úr által elmondott szakmai indokolással. 

A vagyonnyilatkozat azon részére  vonatkozó módosítást ő maga sem tartja szükségesnek, 

melyet dr. Gerendás Gábor  irodavezető nem támogatott.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: az elhangzott szakmai indokokkal egyetért, azonban  

bizottsági módosító  javaslat lévén  szükséges szavazni azokról. Jelzi, az Irodavezető Úr által 

támogatott  módosításokat befogadta.   

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2897   Száma: 08.01.22/13/0/A/KT 

Ideje: 2008 január 22 17:05  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 6 37.50 33.33 

Nem 7 43.75 38.89 

Tartózkodik 3 18.75 16.67 

Szavazott 16 100.00 88.89 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   11.11 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Benkovits György Igen - 

Dicső Zoltán Igen - 

Fülöp Zsolt KVEUB elnök Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Szegő András Igen - 

Trenka István Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Nem - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Nem - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Nem - 

Kiss Károly Nem - 

Kun Csaba alpolgármester Nem - 
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Magyar Judit PEB elnök Nem - 

dr. Pázmány Annamária Nem - 

Horváth Győző SzEB elnök Tart. - 

Tolonics Gyula Tart. - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Tart. - 

Radványi G. Levente Távol - 

Zakar Gergely Távol - 

     

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri a Képviselő-testületet, hogy  egyben szavazzanak a  

rendelet-módosításról. 

  

Szavazás eredménye 

 

#: 2898   Száma: 08.01.22/13/0/A/KT 

Ideje: 2008 január 22 17:06  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 16 100.00 88.89 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 16 100.00 88.89 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   11.11 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Benkovits György Igen - 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt KVEUB elnök Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Radványi G. Levente Távol - 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

3/2008. (I.28.) Önk. sz. rendelete 

 

a pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 51/2006. 

(XII.15.) Önk. számú rendeletének módosításáról  

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, 

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

igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, többször módosított 1993. évi III. törvény (a 

továbbiakban: Szt.) 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdésében, 26. §-ában, 32. § (1) és 

(3) bekezdésében, 37/B § (2) bekezdésében, 37/D § (5) bekezdésében, 38. § (1) bekezdés c) 

pontjában és (9) bekezdésében, 43/B. § (1) és (3) bekezdésében, 45. § (1)-(3) bekezdéseiben, 

46. § (1) bekezdésében, 50. § (3) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló, többször módosított 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: 

Gyvt.) 18. § (1) bekezdés b) pontjában és (2) bekezdésében, 21. § (1) és (3) bekezdésében, 

131. § (1) bekezdésében és 137. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a pénzbeli 

és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 51/2006. (XII.15.) Önk. 

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

 

 

1. § 

 

A R. 1. §-ának helyébe az alábbi § lép: 

„1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Szentendre Város közigazgatási területén lakóhellyel 

vagy tartózkodási hellyel rendelkező, a Szt. 3. §-ában, valamint a Gyvt. 4. §-ában 

meghatározott személyekre. 

(2) Az Szt.-ben meghatározott feltételek szerint a rendelet hatálya a város területén tartózkodó 

hajléktalanokra, valamint a Szt. 7. § (1) bekezdése szerinti rászorulókra is kiterjed. 

(3) E rendelet az alábbi pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátásokat (a 

továbbiakban együtt: szociális és gyermekvédelmi ellátások) szabályozza: 

a) rendszeres szociális segély; 

b) helyi lakásfenntartási támogatás; 

c) fűtési támogatás; 

d) ápolási díj; 

e) átmeneti segély; 

f) temetési segély; 

g) közgyógyellátás; 

h) rendkívüli gyermekvédelmi támogatás; 

i) beiskolázási segély; 

j) gyermekintézmény térítési díjának átvállalása. 

(4) A jelen rendelet alkalmazásában a jövedelem, vagyon, család, egyedül élő, háztartás, 

rendszeres pénzellátás, aktív korú fogalmak alatt a Szt. 4. §-ában meghatározott fogalmakat 

kell érteni. 
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(5) Hozzátartozó alatt a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 685. § b) pontja 

szerinti személyeket kell érteni. Ápolási díj megállapítása szempontjából a jegyes nem 

tekinthető hozzátartozónak.” 

 

2. § 

 

(1) A R. 3. § (3) bekezdése helyébe az alábbi szöveg lép: 

„(3) A kérelmező a kérelem benyújtásakor – ha jogszabály az adott ellátás vonatkozásában 

másként nem rendelkezik, a jelen rendelet 1. sz. mellékletében foglalt vagyonnyilatkozat útján 

– köteles nyilatkozni saját és családja vagyoni viszonyairól (a továbbiakban: 

vagyonnyilatkozat). Vagyontárgy lízingelése esetén a vagyonnyilatkozathoz mellékelni kell a 

lízingszerződést is.” 

 

(2) A R. 3. § (5) bekezdése helyébe az alábbi szöveg lép: 

„(5) A jelen rendeletben szabályozott szociális és gyermekvédelmi ellátásra nem jogosult az  

a) aki vagy akinek családja a Szt. 4. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott 

vagyonnal rendelkezik; 

b) aki vagy akinek családjában van olyan személy, aki a kért ellátásra már 

jogosultsággal rendelkezik; 

c) akinek családjában az ellátás megállapítása esetén a jelen rendelet alapján nyújtott 

ellátások összegének az egy főre eső része meghaladná az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 90%–át.” 

 

(3) A R. 3. §-a az alábbi (6) bekezdéssel egészül ki: 

„Amennyiben a Polgármesteri Hivatal a vagyonnyilatkozatban foglaltakat vitatja és a 

vagyontárgy forgalmi értékének meghatározása céljából szakértőt von be az eljárásba, a 

kérelmező a szakértői vizsgálat során köteles közreműködni.” 

 

3. § 

 

A R. 4. § (1) bekezdésének helyébe az alábbi szöveg lép: 

„Amennyiben jelen rendelet a szociális és gyermekvédelmi ellátásra való jogosultságot 

jövedelemhatárhoz köti, a kérelmező köteles saját, illetve családja (háztartása) jövedelmi 

viszonyairól nyilatkozni és azokat igazolni.” 

 

4. § 

 

(1) A R. 5. § (4) bekezdésének helyébe az alábbi szöveg lép és az R. 5. §-a az alábbi (5) és (6) 

bekezdésekkel egészül ki: 

„(4) Amennyiben a Polgármesteri Hivatal és a Munkacsoport előtt köztudomású a kérelmező 

szociális rászorultsága, a Polgármesteri Hivatal javaslatára a Munkacsoport elnöke a 

környezettanulmány elvégzésének mellőzésével írásban igazolhatja a rászorultságot. 

(5) Amennyiben a környezettanulmány megállapítása szerint vélelmezhető, hogy a 

vagyonnyilatkozatban, illetve jövedelemnyilatkozatban foglaltak nem felelnek meg a 

valóságnak, a Polgármesteri Hivatal a Szt. 10. § (6) bekezdésének megfelelően jár el. Ennek 

során a jövedelemnyilatkozatban foglaltak tartalmát az (1) bekezdésben foglaltak szerint 

ellenőrizheti, illetve felhívja a kérelmezőt arra, hogy a kérelem átvételét követő 8 napon belül 

nyújtsa be az általa lakott lakás, illetve saját és a családja tulajdonában álló vagyonnak a 

kérelem benyújtását megelőző 3 hónapra vonatkozó fenntartási költségeit igazoló 
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dokumentumokat. Az e 3 hónapra vonatkozó költségeknek ki kell számolni az átlagát 

(továbbiakban: igazolt fenntartási költségek). 

(6) Abban az esetben, ha az igazolt fenntartási költségek meghaladják a 

jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelem 50%-át, a jövedelmet úgy kell vélelmezni, hogy 

az igazolt fenntartási költségekhez hozzá kell adni a kérelmező családjában élők (beleértve a 

kérelmezőt is) számának és az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a szorzatát. 

A vélelmezett jövedelem mértéke nem lehet kevesebb, mint a jövedelemnyilatkozatban 

megjelölt összeg.” 

 

(2) A R. 7. § (2) bekezdésének helyébe az alábbi szöveg lép: 

„(2) A jelen rendelet alapján a Polgármester hatáskörébe tartozó ellátások esetében a 

jogosulatlanul igénybe vett szociális ellátás megtérítésének elrendelése esetén a Polgármester 

a) a megtérítés összegét, illetve pénzegyenértékét és/vagy 

b) a kamat összegét 

– amennyiben annak megfizetése a kötelezett megélhetését súlyosan veszélyeztetné – 

méltányosságból elengedheti, csökkentheti, illetve részletekben fizettetheti meg.” 

 

5. § 

 

(1) A R. 13. § (1) bekezdésének c) pontjának szövege helyébe az alábbi szöveg lép: 

„c) a gázfogyasztás (vezetékes vagy gázpalack) díját, valamint az egyéb tüzelőanyag (fa, szén, 

villany stb.) költségeit;” 

 

(2) A R. 13. § (1) bekezdésének g) pontjának szövege helyébe az alábbi szöveg lép: 

„g) a villanyáram fogyasztás költségét;” 

 

(3) A R. 13. § (1) bekezdésének m) pontjának szövege helyébe az alábbi szöveg lép: 

„m) a vízfogyasztás költségeit.” 

 

(4) A R. 16. § (1) bekezdés c) pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 

„c) Szentendre Városában a 12. § (2)-(3) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelő nagyságú és 

minőségű lakásban vagy nem lakás céljára szolgáló helyiségben lakik.” 

 

6. § 

 

(1) A R. 21. § (2) bekezdése helyébe az alábbi szöveg lép: 

„(2) Nem jogosult átmeneti segélyre az, aki a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli 

élethelyzetére tekintettel más eseti szociális ellátásban részesül.” 

 

(2) A R. 21. § (4) bekezdése helyébe az alábbi szöveg lép: 

„(4) Nem jogosult rendszeres átmeneti segélyre és rendszeres nevelési támogatásra az, akinek 

családjában a Szt., valamint a jelen rendelet alapján a családtagoknak biztosított rendszeres 

pénzbeli ellátások összegének egy főre jutó mértéke eléri vagy meghaladja az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 50%–át.” 

 

(3) A R. 22. § (1) bekezdése helyébe az alábbi szöveg lép: 

„(1) Az eseti átmeneti segély  

a) egyszerre adható legmagasabb összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének az 50%–a; 
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b) egy személy egy évben maximum az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének a 90%–ára jogosult.” 

 

7. § 

 

A R. 23. § (5) bekezdése helyébe az alábbi szöveg lép: 

„(5) A Polgármesteri Hivatal minden év első hónapjában árajánlatot kér a Szentendre 

Városában temetést végző vállalkozóktól arra vonatkozóan, hogy az adott évben mi az a 

legalacsonyabb összeg, amennyiért a köztemetést vállalni tudják. Az árajánlatok közül a 

legalacsonyabb összeget kell a tárgyév vonatkozásában a helyben szokásos legolcsóbb 

temetés költségeként figyelembe venni.” 

 

8. § 

 

(1) A R. 25. § (3) bekezdése helyébe az alábbi szöveg lép: 

 „(3) Rendkívüli méltánylást érdemlő esetben (különösen ha a gyermek árvává válik vagy a 

család a gyermek testi, lelki, erkölcsi nevelését veszélyeztető szociális helyzetbe került) 

rendkívüli gyermekvédelmi támogatás a Munkacsoport környezettanulmányának ismeretében, 

a Munkacsoport javaslata alapján akkor is nyújtható, ha a kérelmező családjában az egy főre 

eső jövedelem meghaladja az (1) bekezdésben foglalt jövedelemhatárt. Az egy főre eső 

jövedelem ebben az esetben sem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 300%–át.” 

 

(2) A R. 25. § (5)-(6) bekezdései helyébe az alábbi bekezdések lépnek: 

„(5) Nem jogosult rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra az a gyermek, akinek családja a 

létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetre tekintettel más eseti szociális vagy 

gyermekvédelmi ellátásban részesül. 

(6) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 

a) egyszerre adható legmagasabb összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének az 50%–a; 

b) egy gyermek egy évben maximum az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének a 90%–ára jogosult.” 

 

9. § 

 

A R. 27. § (5)-(6) bekezdései helyébe az alábbi bekezdések lépnek: 

„(5) A támogatás mértéke, ha a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem 

a) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 100%–át nem haladja 

meg, akkor a fizetendő térítési díj 100%-a; 

b) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 100%–át meghaladja, de 

150%-át nem haladja meg, akkor a fizetendő térítési díj 50%-a; 

c) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 150%–át meghaladja, de 

200%-át nem haladja meg, akkor a fizetendő térítési díj 25%-a. 

(6) Rendkívüli méltánylást érdemlő esetben (különösen ha a gyermek árvává válik vagy a 

család a gyermek testi, lelki, erkölcsi nevelését veszélyeztető szociális helyzetbe került) 

kérelemre, a Munkacsoport által elvégzett környezettanulmányt követően, a Munkacsoport 

támogatása esetén a Polgármester az (5) bekezdés szerintinél magasabb támogatást állapíthat 

meg. 
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(7) A támogatásra való jogosultságot megállapító határozat alapján a gyermekintézmény 

utólag közli az igénybevett étkezések számát, és ez alapján kerül sor a térítési díj 

gyermekintézmény javára történő átutalására. 

(8) A térítési díj támogatás megállapítása szempontjából gyermek az a személy is, aki a 

nappali oktatás munkarendje szerinti tanulmányokat folytat, és a huszonharmadik életévét 

még nem töltötte be.” 

 

10 . § 

 

(1) A R. 12. § (1) bekezdés b) pontja, a R. 13. § (1) bekezdés n) pontja, a R. 16. § (1) 

bekezdés d) pontja, a R. 18. § (1) bekezdés c) pontja, valamint a R. 25. §-t megelőző „III. 

Fejezet Pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi ellátások” szöveg hatályát veszti. 

(2) A R. 8. §-át megelőző „II. Fejezet Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások” szöveg 

helyébe az alábbi szöveg lép: „II. fejezet Pénzbeli és természetbeni szociális és 

gyermekvédelmi ellátások”. 

(3) A R. 28. §-át megelőző „IV. Fejezet Záró rendelkezések” szöveg helyébe az alábbi szöveg 

lép: „III. Fejezet Záró rendelkezések”. 

(4) A R. kiegészül a jelen rendelet mellékletét képező 1. sz. melléklettel. 

 

11. § 

 

(1) E rendelet 2008. február 01. napján lép hatályba, rendelkezéseit az ezt követően benyújtott 

kérelmek esetében kell alkalmazni. 

 

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 

 

 

 

1. sz. melléklet 

VAGYONNYILATKOZAT 

I. A kérelmező személyi adatai 

Neve: ............................................................................................................................................ 

Születési neve: .............................................................................................................................. 

Anyja neve: ................................................................................................................................. 

Születési hely, év, hó, nap: ........................................................................................................... 

Lakóhely: ..................................................................................................................................... 

Tartózkodási hely: ....................................................................................................................... 

Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ......................................................................................... 

II. A kérelmező és a vele együtt élő közeli hozzátartozóinak vagyona 

A. Ingatlanok 
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1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe: 

................. város/község ................... út/utca.................... hsz. alapterülete: ........... m2, 

tulajdoni hányad: ..........................., a szerzés ideje: ................ év 

Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft 

Haszonélvezeti joggal terhelt: igen   nem (a megfelelő aláhúzandó) 

2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe: 

....................... város/község .................................. út/utca .................... hsz. alapterülete: 

........... m2, tulajdoni hányad: ...................., a szerzés ideje: ................ év 

Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft 

3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-)tulajdon (vagy állandó használat): 

megnevezése (zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs stb.): 

............................ címe: ...................................... város/község........................... út/utca 

.................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ................., a szerzés ideje: 

................ év 

Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft 

4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat): megnevezése: .......................... címe: 

........................................ város/község .............................. út/utca .................... hsz. 

alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ...................., a szerzés ideje: ................ év 

Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft 

 

B. Egyéb vagyontárgyak 

1. Gépjármű: 

a) személygépkocsi, motorkerékpár: ......................................... típus .................. rendszám 

a szerzés ideje: .............................................................................................. 

a szerzési mód (tulajdonos/lízingelt): ........................................................... 

Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft 

b) tehergépjármű, autóbusz: .............................. típus .................. rendszám 

a szerzés ideje: .............................................................................................. 

a szerzési mód (tulajdonos/lízingelt): ........................................................... 

Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft 

2. Takarékbetétben, bankbetétben, értékpapírban elhelyezett összeg: 

a) pénzintézet:  ...............................................................................................................................  

b) összeg:  .......................................................................................................................................  

3. Készpénz összege:  .....................................................................................................................  

4. Pénzintézeti számlakövetelés vagy más szerződés alapján fennálló pénzkövetelés: 
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a) pénzintézet:  ...............................................................................................................................  

b) összeg:  .......................................................................................................................................  

5. Egyéb, az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének harmincszorosát (….. évben 

……….. Ft) meghaladó vagyontárgy, vagy az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének nyolcvanszorosát (….. évben ………. Ft) meghaladó értékű vagyontárgyak 

összessége: 

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

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

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban 

szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez. 

Kelt: .......... év .............................. hó ............ nap 

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

aláírás 

Megjegyzés: 

Ha a kérelmező vagy családtagja bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, akkor a 

vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni. 

Amennyiben a vagyonnyilatkozatban feltüntetett vagyon nem a Magyar Köztársaság területén 

van, a forgalmi értéket a vagyon helye szerinti állam hivatalos pénznemében is fel kell 

tüntetni. 

                                  

 * Becsült forgalmi értékként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell 

feltüntetni.  

 ** Becsült forgalmi értékként a jármű kora és állapota szerinti értékét kell feltüntetni. 

 

 

 

14. Előterjesztés a közoktatási feladatellátásról szóló szerződésről 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester  

 

 

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

szavazásra bocsátja a  határozati javaslatot.   

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2899   Száma: 08.01.22/14/0/A/KT 

Ideje: 2008 január 22 17:06  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 16 100.00 88.89 
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Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 16 100.00 88.89 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   11.11 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Benkovits György Igen - 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt KVEUB elnök Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Radványi G. Levente Távol - 

Zakar Gergely Távol - 

     

 

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

 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

20/2008. (I. 22.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1. egyetért azzal, hogy a Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi 

Társulása a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. 

törvény 8. melléklet IV. fejezetében foglaltakra tekintettel a közoktatási intézményi és 

szakszolgálati feladatokat a társult települések önkormányzatai által önállóan 

fenntartott intézmények, illetve azok szakemberei útján, így Szentendre városban a 

Szentendre Város Önkormányzata által fenntartott intézmények, illetve azok 

szakemberei útján látja el; 

2. felkéri a Polgármestert, hogy a határozat melléklete szerinti megállapodást megkösse. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 
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A 20/2008. (I.22.) Kt. sz. határozat melléklete 

  

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

 

Amely létrejött egyrészről   

Név: Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása  

Székhely: 2000 Szentendre, Városház tér 3. 

másrészről 

Név: Szentendre Város Önkormányzata 

Székhely: 2000 Szentendre, Városház tér 3. 

együttesen Felek között az alábbiak szerint: 

 

1. A Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása a Magyar 

Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény 8. melléklet 

IV. fejezetében foglaltakra tekintettel a közoktatási intézményi és szakszolgálati 

feladatokat a társult települések önkormányzatai által önállóan fenntartott 

intézmények, illetve azok szakemberei útján, így Szentendre városban a Szentendre 

Város Önkormányzata által fenntartott intézmények, illetve azok szakemberei útján 

látja el. 

 

2. DPÖTKT az 1. pontban megfogalmazott célból az alábbi kiegészítő támogatást nyújtja  

Szentendre Város Önkormányzata részére, melyet a felek a megállapodás aláírásával 

elfogadnak. 

Szentendre Város Önkormányzata vállalja, hogy a DPÖTKT részére benyújtott – a 

normatív kiegészítő támogatás alapjául szolgáló - becsült ellátotti létszámnak 

megfelelő gyermeket   logopédiai, gyógytestnevelési órákon foglalkoztatják és erről 

dokumentációt készítenek. 

A 2007/2008 nevelési év / tanév során legalább az 1. sz. mellékletben szereplő 

gyermeklétszámot  az alábbi gyakorisággal kell ellátásban részesíteni: 

-    logopédiai ellátás esetén legalább heti egy alkalommal 

-    gyógytestnevelés esetén legalább heti egy alkalommal 

 

3. Szentendre Város Önkormányzata jelen szerződés aláírásával vállalja azt, hogy a 

DPÖTKT alapító okiratában, és a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről 

szóló 2007. évi CLXIX. törvény 8. sz. mellékletében foglaltaknak - megfelelően  

használja fel a kiegészítő normatívát. 

 

4. DPÖTKT vállalja, hogy a normatív kiegészítő támogatást az alábbi módon : 

Negyedévente ¼-ed arányban Szentendre Város Önkormányzata részére- az általa 

megjelölt 12001008-00122568-00100003  számlaszámra- átutalja. 

 

5.  Szentendre Város Önkormányzata tudomásul veszi, hogy a vállalt szakszolgálati – 

logopédia, gyógytestnevelés -  és intézményi feladatok ellátásáról  a közoktatásról 

szóló 1993. évi LXXIX. Tv.-ben, a 14/1994. ( VI.24.) MKM rendeletben és a Magyar 

Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. Törvény 8. melléklet 

IV. fejezetében foglalt követelményeknek és az ide vonatkozó további 

jogszabályoknak megfelelően gondoskodik. 

A szakszolgálati feladatok ellátásáról Szentendre Város Önkormányzatának alábbi 

intézményei gondoskodnak:    

 Barcsay Jenő Általános Iskola, 2000 Szentendre, Kálvária u. 18. 
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 Izbégi Általános Iskola, 2000 Szentendre, Mária u. 1. 

 II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium, 2000 Szentendre,Rákóczi u.6. 

 Templomdombi Általános Iskola, 2000 Szentendre, Alkotmány u. 12. 

 Szentendre Város Óvodai Intézményei, 2000 Szentendre, Pannónia u. 40. 

Az ellátó intézmények alapító okiratainak másolata az Együttműködési Megállapodás 

mellékletét képezik.                                        

 

6. Szentendre Város Önkormányzata vállalja, hogy a kiegészítő normatív támogatás 

felhasználásáról írásbeli beszámolót készít, melyet a DPÖTKT részére 2009. január 

14-ig eljuttat. 

 

7. A DPÖTKT által meghatározott szervek vagy személyek jogosultak bármikor 

ellenőrizni a kiegészítő normatív támogatás rendeltetésszerű felhasználását. 

Szentendre Város Önkormányzata köteles az ellenőrzést végzők részére a kért 

felvilágosítást, tájékoztatást megadni, az általuk meghatározott dokumentumokba 

betekintést biztosítani. 

 

8. Szentendre Város Önkormányzata tudomásul veszi, hogy jogtalanul felhasznált 

támogatás esetén köteles a támogatásnak megfelelő összeget kamattal - a jegybanki 

alapkamat kétszeresével - növelve megfizetni a DPÖTKT részére. 

 

9. A megállapodás a 2008. évi feladatellátásra vonatkozik. A feladatellátás kezdete 2008. 

január 31. 

 

10. A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a hatályos jog, az 1959. évi IV. 

törvény a Polgári Törvénykönyvről, az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról és 

végrehajtási rendelkezései és a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 

2007. évi CLXIX. törvény szabályai az irányadók. 

 

11. A megállapodás elválaszthatatlan részét képezi a Felek megállapodást jóváhagyó 

határozatai, melyek a következők: 

Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása …/2007. (XII.12.) sz.  

határozata; 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2008. (I.22.) Kt. sz. 

határozata. 

 

12. Felek a jelen szerződést mint akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá. 

 

Szentendre, 2008.  

 

  

Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok 

Többcélú Kistérségi Társulása 

Németh Miklós alelnök 

 

Szentendre Város Önkormányzata 

dr. Dietz Ferenc polgármester 
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1.sz melléklet 

 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat és a DPÖTKT között létrejött a Közoktatási szakszolgálati 

feladatellátásra vonatkozó megállapodás szerint a 2007/2008 nevelési év/tanévben  

Szentendre Város Önkormányzat feladatellátásra vonatkozó becsült ellátotti létszámai: 

 

-  logopédiai ellátás    fő 

-  gyógytestnevelés    fő 

 

 

 

dr. Dragon Pál és Kiss Károly képviselő távoznak az ülésteremből, a jelenlévő képviselők 

száma:  14 fő. 

 

  

 

15. Előterjesztés az intézményi feladatok, alapító okiratok módosításáról 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester  

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: az intézmények  zavartalan működésének  egyik  fontos 

feltétele az alapító okiratok pontosítása,, ezért került sor ezek módosítására.   

 

Zakar Ágnes  képviselő: Kulturális, Oktatási és Kisebbségi Bizottság elnökként tájékoztatja 

a Képviselő-testület a bizottság véleményéről. A sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, 

tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő gyerekek  vonatkozásában  is szükségessé vált a 

feltételek meglétének felülvizsgálata, ennek megfelelően kéri támogassák a bizottság 

javaslatát.  

Az  óvodák alapító okiratát az ovi-suli pályázat eredmény hirdetése után javasolja módosítani. 

Határidő: legkésőbb 2008. májusi testületi ülés. A városi iskolák alapító okiratának 

módosításával a bizottság egyetért. 

A sajátos nevelési igényű gyerekek vonatkozásában még felmerült, hogy kistérségi szinten ezt 

a  nehézséget utazópedagógussal lehetne megoldani.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:  egyetért az elhangzottakkal.  

 

Schinkovits Lajosné oktatási referens: Elnök Asszony által  elmondott javaslatokkal 

egyetért, befogadhatóak a határozati javaslatba.  Az óvodákra vonatkozó rész ennek 

megfelelően  javasolja kivenni és a pályázat elbírálása után ismét megtárgyalásra visszahozni 

a testület elé.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: az elhangzott módosításokat figyelembe véve szavazásra 

bocsátja a határozati javaslatot.    
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Szavazás eredménye 

 

#: 2900   Száma: 08.01.22/15/0/A/KT 

Ideje: 2008 január 22 17:14  

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 - 

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 - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Távol - 

Kiss Károly Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

Zakar Gergely Távol - 

 

     

 

 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

21/2008. (I. 22.) Kt. sz. határozata: 

 

 

1. 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbiak szerint módosítja a nevelő 

és nevelő-oktató intézmények alapító okiratait: 
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1/1. 

A Barcsay Jenő Általános Iskola alapító okiratának 2. pontjában az alaptevékenységet  

 

- alaptevékenysége: A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX., A gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról  szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján alapfokú nevelés-oktatás. - 

Integráltan nevelkedő -, -, beszédfogyatékos, tanulásban akadályozott, mozgássérült sajátos 

nevelési igényű tanulók általános iskolai nevelése-oktatása.  

Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel (BTMN) küzdő tanulók ellátása. 

 

- TEÁOR: 8520 

 

 

1/2. 

A Templomdombi Általános Iskola alapító okiratának 2. pontjában az alaptevékenységet  

 

- alaptevékenysége:   A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX., A gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról  szóló 1997. évi XXXI. tv. alapján alapfokú nevelés-oktatás. Iskola- 

otthonos képzés az 1-4. évfolyamon. - 

Integráltan nevelkedő nagyothalló sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai nevelése-

oktatása.  

Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel (BTMN) küzdő tanulók ellátása. 

 

- TEÁOR: 8520 

 

 

1/3. 

A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium alapító okiratának 2. pontjában az 

alaptevékenységet 

 

- alaptevékenysége: A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX., A gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról  szóló 1997. évi XXXI. törvény, a 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet, 

az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról alapján alapfokú és általános középfokú 

nevelés, oktatás. Az úszásoktatás tantervi követelményeinek ellátása Szentendre város 

általános iskoláiban. - 

Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel (BTMN) küzdő tanulók ellátása. 

 

- TEÁOR: 8520, 8531 

 

1. pontjában Az intézmény  

- évfolyamainak száma: 1-13. évfolyam a 2013/14. tanév végéig 

 

1/4. 

Az Izbégi Általános Iskola alapító okiratának 2. pontjában az alaptevékenységet  

 

- alaptevékenysége:   A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX., A gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról  szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján alapfokú nevelés-oktatás. 

Iskola- otthonos képzés az 1-2. évfolyamon. - 

Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel (BTMN) küzdő tanulók ellátása.    

TEÁOR: 8520 

Felelős:     Polgármester 
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Határidő: 2008. szeptember 1. 

 

 

2. 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete módosítja az önkormányzati fenntartású 

intézmények alap dokumentumai módosításának és a fenntartó felé leadásának határidejét. 

Felelős:      Polgármester, intézményvezetők 

Határidő:  1. pont: 2008. március 20. 

 2. pont: 2008. április 8. 

 3. pont: 2008. április 25. 

 

2/1.  A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium kivételével az intézményi 

pedagógiai és nevelési program leadási határideje: 2008. március 20. 

2/2.  Az intézményi Szervezeti és Működési Szabályzatok leadási határideje: 2008. április 8. 

2/3.  Az intézményi Házirendek leadási határideje: 2008. április 25. 

 

 

3. 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a II. Rákóczi Ferenc Általános 

Iskola és Gimnázium indokát és engedélyezi, hogy az idegen nyelvek oktatása 

hatékonyságának érdekében - korábban - a harmadik évfolyamra engedélyezett heti kétszer 

két órát az iskola – az eredményesebb oktatás érdekében – a gimnáziumi oktatás 

folyamatában használhassa fel. 

Felelős:     Polgármester 

Határidő: 2008. szeptember 1. 

 

 

4.  
1. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi intézmények alapító 

okiratait az alábbiak szerint: 

a)  

- A Gondozási Központ alapító okiratának 4. pontjában a GESZ bankszámlaszáma az 

alábbiakra változik: „12001008-00122568-07000007” 

 

- Gondozási Központ alapító okiratának 10. pont második bekezdése az alábbiakra változik: 

„TEÁOR ’08 száma: 8810 idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás 

nélkül 

 8899 m.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül 

  8690 egyéb humán-egészségügyi ellátás”  
 

b) 

- A Püspökmajor lakótelepi Bölcsőde alapító okirata 3. pont szövegének helyébe az alábbi 

szöveg lép: 

„3. Ellátandó alaptevékenységek: szakágazati besorolása: gyermekek napközbeni 

ellátása (8891 ágazati számjel, TEÁOR ’08)” 

 

c) 

- Szentendre Város Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága alapító okiratának 4. pontjában a 

fenntartó címe az alábbiakra változik: 

„(2000 Szentendre, Városház tér 3.)” 
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- Szentendre Város Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága alapító okiratának 6. pontjának első 

bekezdése az alábbiakra változik:  

„6. Az Intézmény alaptevékenysége: TEÁOR ’08: 8425 tűzvédelem” 

 

- Szentendre Város Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága alapító okiratának 7. pontja az 

alábbiakra változik: 

„7. Az Intézmény működési területe: A hivatásos önkormányzati tűzoltóságok illetékességi 

területéről szóló 11/2007. (IV.24.) ÖTM rendeletben meghatározottak szerint.” 

 

- Szentendre Város Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága alapító okiratának 14. pontjában az 

intézmény bankszámlaszáma az alábbiakra változik: 

„12001008-00122568-06000004” 

 

d) 

- Szentendre Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala alapító okiratának 8. bekezdése az 

alábbiakra változik: 

„Az intézmény szakágazati besorolása: általános közigazgatás (8411 ágazati számjel, 

TEÁOR ’08)” 

e) 

- Szentendre Város Egészségügyi Intézményei alapító okiratának 1. c) pontjában az 

intézmény bankszámlaszáma az alábbiakra változik: 

„12001008-00122568-08000000” 

 

- Szentendre Város Egészségügyi Intézményei alapító okiratának 1. d) pontja az alábbiakra 

változik: 

„1. d) szakágazati besorolása: szakorvosi járóbeteg-ellátás (8622 ágazati számjel, 

TEÁOR ’08)” 
 

- Szentendre Város Egészségügyi Intézményei alapító okiratának 2. a) pontja az alábbiakra 

változik: 

„2. a) fenntartója: Szentendre Város Önkormányzata (2000 Szentendre, Városház tér 3.). 

 

 

f)  

- A Gazdasági Ellátó Szervezet alapító okiratának 6. bekezdésében a TEÁOR szám az 

alábbiak szerint változik: 

„TEÁOR ’08 száma: 8411 Általános közigazgatás” 

 

2. Az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratokat a határozat melléklete tartalmazza. 

 

Felelős:     Polgármester, intézményvezetők 

Határidő: 2008. február 01. 

 

 

A intézményi alapító okiratok a  jegyzőkönyv 3. számú mellékletét képezik.  

 

 

Kiss Károly képviselő visszatér  az ülésterembe, a jelenlévő képviselők száma: 15 fő. 
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16. Előterjesztés bérleti díj hátralékok részletekben való megfizetéséről 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:  az előterjesztés 3 bérleti szerződés tekintetében   készült.  

Mindhárom bizottság , a  Jogi, Igazgatási és Ügyrendi Bizottság, a Pénzügyi Ellenőrző   

Bizottság  és a Pénzügyi, Költségvetési, Vagyongazdálkodási és EU Bizottság  is azt a 

változatot támogatta, amely a  tartozás részletekben történő fizetését  szorgalmazza. 

 

Hidegkuti Gergely  képviselő: a Városüzemeltetési, Környezet- és Műemlékvédelmi  

Bizottság  nem tárgyalta az előterjesztést, de véleményezi a határozati javaslatokat:   lakás 

esetében el tudja fogadni a  méltányosság gyakorlását, garázs esetében már kevésbé. 

  

Szegő András képviselő: javasolja, hogy vonják le  a tanulságot ezekből az esetekből is, és 

fektessenek nagyobb hangsúlyt a  bérleti díjak fizetésének ellenőrzésére.  

 

 

Hajdu Gábor, Zakar Ágnes  és Hidegkuti Gergely  képviselők távoznak az ülésteremből, a 

jelenlévő képviselők száma:  12 fő.  

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:  pozitív változás az utóbbi időben, hogy  havi jelentések 

készülnek,  eddig nem rendelkeztek  ilyen alapos  kimutatással a tartozásokról.   

 

Magyar Judit képviselő: reflektál a bizottsági javaslatot ért hozzászólásra. Úgy véli, ha 

hozzájárulnak a részletfizetéshez,  legalább arra van esély, hogy ha lassanként is, de  befolyik 

az összeg, míg ha elzárkóznak ez elől, még azt is elvesztik.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátja az I. számú határozati javaslatot, mely 

ifj. Szadeczky György kérelmét tartalmazza.   

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2901   Száma: 08.01.22/16/0/A/KT 

Ideje: 2008 január 22 17:20  

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 
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Megjegyzés: 

Benkovits György Igen - 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Fülöp Zsolt KVEUB 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 - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Távol - 

Hajdu Gábor Távol - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Távol - 

Zakar Gergely Távol - 

     

 

 

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

 

 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

22/2008. (I. 22.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

 

1. helyt ad ifj. Szadeczky György kérelmének, és engedélyezi, hogy adós Szentendre 

Város Önkormányzata felé fennálló 966.983 Ft tőke- és késedelmi kamattartozását 

havi 55.000 Ft-os részletekben fizesse meg 2008. februárjától.  

2. Felkéri a Polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről ifj. Szadeczky Györgyöt 

értesítse. 

 

Felelős:     Polgármester 

Határidő: azonnal 

   

 

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

Győző kérelméről.   
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Szavazás eredménye 

 

#: 2902   Száma: 08.01.22/16/0/A/KT 

Ideje: 2008 január 22 17:21  

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 - 

Fülöp Zsolt KVEUB 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 - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Távol - 

Hajdu Gábor Távol - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Távol - 

Zakar Gergely Távol - 

 

     

 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

23/2008. (I. 22.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

1. Ádám Győző helyiségbérleti díj hátralékból eredő tőke- és kamattartozás részletekben 

való megfizetése iránti kérelmének – miszerint 2008. februártól kezdve rendszeresen 
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megfizeti a havi bérleti díjat, valamint vállalja, hogy tartozását havi 4.000 Ft-os 

részletekben megfizeti - helyt ad, és bérleti joga fennállását folyamatosnak tekinti.  

2. Felkéri a Polgármestert, hogy a Bizottság döntéséről Ádám Győzőt értesítse. 

 

Felelős:     Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

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

Bobák Sándorné kérelmének elbírálásáról szól.   

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2903   Száma: 08.01.22/16/0/A/KT 

Ideje: 2008 január 22 17:21  

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 - 

Fülöp Zsolt KVEUB 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 - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Távol - 

Hajdu Gábor Távol - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Távol - 

Radványi G. Levente 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 

24/2008. (I. 22.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 

 

1. Bobák Sándorné helyiségbérleti díj hátralékból eredő tőke- és kamattartozás 

részletekben való megfizetése iránti kérelmének helyt ad, és bérleti joga fennállását 

folyamatosnak tekinti. Engedélyezi, hogy Bobák Sándorné tartozását havi 7.000 Ft-os 

részletekben megfizesse a havi bérleti díj fizetése mellett.  

2. Felkéri a Polgármestert, hogy a Bizottság döntéséről Bobák Sándornét értesítse. 

 

Felelős:     Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Dicső Zoltán képviselő távozik az ülésteremből, a jelenlévő képviselők száma:  11 fő. 

 

 

17. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló Szentendre, Kossuth Lajos u. 

30. szám alatt lévő lakás hasznosításáról 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester  

 

 

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

határozati javaslatot.   

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2904   Száma: 08.01.22/17/0/A/KT 

Ideje: 2008 január 22 17:22  

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: 
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Benkovits György Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Fülöp Zsolt KVEUB 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 - 

Dicső Zoltán Távol - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Távol - 

Hajdu Gábor Távol - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Távol - 

Zakar Gergely Távol - 

 

     

 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

25/2008. (I. 22.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában álló 

lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló 

23/2006.(VI. 15.) Önk. sz. rendelet 3. § (5) bekezdése alapján úgy dönt, hogy. 

 

1. A Szentendre, Kossuth Lajos u. 30. szám alatt lévő: 1 szobás, komfort nélküli, 24 m2 

alapterületű, üres lakást a lakásállományból törli, a helyiség más célú hasznosítását 

megvizsgálja.   

 

2. Felkéri a Polgármestert, hogy az üres lakást betörésmentesen zárassa le. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2008. március 31. 
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18. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló ingatlanok értékesítésére kiírt 

pályázatok eredmény hirdetéséről 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester  

 

 

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

határozati javaslatot.   

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2905   Száma: 08.01.22/18/0/A/KT 

Ideje: 2008 január 22 17:23  

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 - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Fülöp Zsolt KVEUB 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 - 

Dicső Zoltán Távol - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Távol - 

Hajdu Gábor Távol - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Távol - 

Zakar Gergely Távol - 
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Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

26/2008. (I. 22.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 

  

1. a 74/2007. (III. 13.) Kt. sz. határozat alapján az Önkormányzat tulajdonában lévő Ady 

E. út 4715 hrsz-ú, a Láncfű u. 4885 hrsz-ú, Makkos u. 7126 hrsz-ú, a Csóka u. 7509 

hrsz-ú, a Rege u. 7843 hrsz-ú, Tölgy u. 7919 hrsz-ú, valamint a Gyopár u. 8064 hrsz-ú 

ingatlanok értékesítésére kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánítja tekintettel arra, 

hogy pályázati anyag nem érkezett. 

2. Az ingatlanok további hasznosítása vonatkozásában a Képviselő-testület a 

vagyongazdálkodási koncepcióban rendelkezik. 

 

 

Felelős:     Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

 

19. Előterjesztés a 8909 hrsz-ú ingatlan tervezett kisajátításáról 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester  

 

 

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

határozati javaslatot.   

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2906   Száma: 08.01.22/19/0/A/KT 

Ideje: 2008 január 22 17:24  

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 - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

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

Dicső Zoltán Távol - 

Hajdu Gábor Távol - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Távol - 

Zakar Gergely Távol - 

     

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

27/2008. (I. 22.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  

1. 184/2007. (VI. 12.) Kt. sz. határozatát visszavonja 

2. a 8909 hrsz-ú ingatlan megszerzésére az Önkormányzat folytasson tárgyalásokat 

annak tulajdonosával a BEZSÓKER Kft-vel.  

3. Felkéri a Polgármestert, az ingatlan megszerzéséhez szükséges összeget a 2008. évi 

költségvetésbe tervezze be. 

 

Felelős:     Polgármester 

Határidő: 2008. áprilisi Képviselő-testületi ülés 

 

 

 

20. Előterjesztés nyilvános illemhely ( WC ) biztosításának megvalósításáról 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester  

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a Bercsényi utcai  illemhely hasznosítása során a 

Városüzemeltetési, Környezet- és Műemlékvédelmi  Bizottság  részéről  felmerült  a  

lehetőség,  hogy a Dézsma utca, 11-es főút, Paprikabíró út, Duna-korzó által határolt területen 

belül WC létesítése legyen a feltétele annak, hogy Bercsényi u. 2. szám alatti ingatlant WC 

üzemeltetés nélkül bérbe adja a Képviselő-testület. 

Szavazásra bocsátja a határozati javaslatokat.   

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2907   Száma: 08.01.22/20/0/A/KT 

Ideje: 2008 január 22 17:26  

Típusa: Nyílt 
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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 - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt KVEUB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Trenka István Igen - 

Dicső Zoltán Távol - 

Hajdu Gábor Távol - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Távol - 

Zakar Gergely Távol - 

 

   

 

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

  

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

28/2008. (I. 22.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 

1. a Szentendre, Dumtsa J. u. 3. szám alatti és a Bogdányi u. 9. szám alatti ingatlanokat 

nem tartja alkalmasnak arra, hogy ott kerüljenek kialakításra nyilvános illemhelyek; 

2. felkéri a Polgármestert, hogy vizsgálja meg a Templom-dombi WC nyilvános 

illemhelyként történő üzemeltetésének lehetőségét, annak költségvonzatát; 

3. felkéri a Polgármestert, hogy a felülvizsgálat eredményét a márciusi Képviselő-

testületi ülésre  terjessze elő. 

 

Felelős:     Polgármester 

Határidő: 2008. márciusi Képviselő-testületi ülés 
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Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

29/2008. (I. 22.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy:  

 

1. pályázatot ír ki a Szentendre, Bercsényi utca 2. szám alatti ingatlan hasznosítására. 

A pályázati felhívás a határozat mellékletét képezi;   

 

2.  felkéri a Polgármestert, hogy a pályázat elbírálásáról szóló előterjesztést a 2008. 

áprilisi  Képviselő-testületi ülésre  terjessze elő. 

 

 

Felelős:     Polgármester 

Határidő: 2008. áprilisi Képviselő-testületi ülés 

 

 

A Pályázat a jegyzőkönyv 4. számú mellékletét képezi.  

 

 

 

21. Előterjesztés szentendrei ingatlanok elővásárlási jogának gyakorlásáról illetve 

lemondásáról 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Molnár Ildikó jegyző: a területet  a Natura 2000 használja, ezért megfontolásra javasolja  

az  elővásárlási jog gyakorlását.   

 

Kun Csaba  alpolgármester: a végleges hasznosítással kapcsolatban vannak mozgási 

lehetőségeik. A tervezett elkerülő úton belüli területeken célszerű kezdeményezni a 

hasznosítást. Javasolja,  amennyiben az osztatlan közös tulajdon nem kizáró ok, úgy éljenek  

elővásárlási jogukkal.   

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: jelzi, félreérthető megfogalmazás miatt alakult ki az 

értelmezés.    

 

dr. Reinhoffer Katalin vagyon csoport vezetője: a hivatkozás a  Ptk. 145.§  (2) bekezdésére 

utal. Ugyanezen § (3) bekezdése  kimondja, hogy külön jogszabályokban más személy részére 

biztosított elővásárlási jog megelőzi a tulajdonostárs elővásárlási jogát.  

Álláspontjuk szerint fennáll az Önkormányzat elővásárlási joga. 

 

Zakar Ágnes  képviselő: ügyrendi kérdése, hogy a Képviselő-testület nem kívánja-e 

meghallgatni  Dukay Igort, aki az előterjesztés  kapcsán észrevétellel  élt.  
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dr. Dietz Ferenc polgármester: a Natura 2000 szerinti besorolás azt jelenti, hogy 

természetvédelmi  szempontból kiemelt a terület.  A szóbanforgó terület a nyomvonal mellett 

helyezkedik el. Véleménye szerint  Dukay Igor sem tud erről több információval szolgálni.  

 

Kiss Károly képviselő:   úgy véli, az Önkormányzat mindenképpen éljen az  elővásárlási 

jogával, a  terület rendezés alatt áll.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátja a határozati javaslat  „A” változatát, 

mely tartalmát tekintve támogatja  az Önkormányzat elővásárlási jogát.       

 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2908   Száma: 08.01.22/21/0/A/KT 

Ideje: 2008 január 22 17:31  

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 - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt KVEUB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Trenka István Igen - 

Dicső Zoltán Távol - 

Hajdu Gábor Távol - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Távol - 

Zakar Gergely Távol - 
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dr. Dietz Ferenc polgármester:  a Képviselő-testület a következő határozatokat hozza:   

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

30/2008. (I. 22.) Kt. sz. határozata: 

 

 

1.  Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szentendrei 039/34 hrsz-ú, 

5 ha 6100 m2 területű, 233.94 AK értékű, szántó művelési ágú kültelki ingatlan 2428/93576 

tulajdoni hányadára Tárnok Tamás vevő által Havrán Ferencnével 1.746.700 Ft vételáron, 

Leschinszkyné Kemp Éva 1208/93576 tulajdoni hányadára 600.000 Ft vételáron, Findeisz 

Gyuláné 1208/93576 tulajdoni hányadára 600.000 Ft vételáron, Remitzky Endréné 321/93576 

tulajdoni hányadára 190.000 Ft vételáron, Eszteró Endréné 321/93576 tulajdoni hányadára 

190.000 Ft vételáron, Kőhegyi Antal 321/93576 tulajdoni hányadára 190.000 Ft vételáron, 

Kőhegyi Gábor 321/93576 tulajdoni hányadára 190.000 Ft vételáron kötött adásvételi 

szerződések tekintetében élni kíván elővásárlási jogával. Összesen tehát 6128/93576 tulajdoni 

hányadra vonatkozóan 3.706.700 Ft vételáron. 

2.  felkéri a Jegyzőt, hogy a határozatról dr. Tárnoki Cecília jogi képviselőt értesítse. 

 

Felelős: Jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

22. Tájékoztató a JIÜB 342/2007.(XII.17.) JIÜB + SZESB sz. határozat alapján, a 

Jóléti Kht-tól kért Szentendre Széchenyi tér 34-37. sz. alatti ingatlanok körül 

kialakult helyzetről 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester  

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képviselő-testület a tájékoztatót tudomásul vette.  

 

 

Zakar Ágnes  képviselő visszatér az ülésterembe, a jelenlévő képviselők száma: 13 fő. 

 

 

23. Előterjesztés Perényi Roland méltányossági kérelmének elbírálásáról 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester  

 

 

 

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

Költségvetési, Vagyongazdálkodási és EU Bizottság és a Szociális, Egészségügyi és Sport  

Bizottság   nem támogatta a kérelem elfogadását, míg a Jogi, Igazgatási és Ügyrendi Bizottság  

támogatta  a  kérelem elfogadását.  

 

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

javaslatát. 
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dr. Dragon Pál képviselő:  javasolja, hogy vegyék fontolóra a döntést, mer a bizottságokban 

is megoszlottak a vélemények, ugyanakkor a Jogi, Igazgatási és Ügyrendi Bizottság  is 

megszavazta  méltányossági kérelem támogatását.  

 

Trenka István képviselő:  nem a lakónak róható  fel a lakás állagának romlása, és a 

káresetek  kivizsgálásának  elhúzódása.  Ugyanakkor az Önkormányzat által állított 

feltételrendszernek megfeleltek.  Ő maga is azt a véleményt osztja, hogy gondolják át még 

egyszer a döntést, és  támogassák a méltányossági kérelmet.  

 

Szegő András képviselő:  az előterjesztés indoklás részében olvasható  a  hibák felsorolása. 

Ezek közül  egyikért sem  hibáztatható az Önkormányzat. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: az I. számú határozati javaslat  bocsátja szavazásra, mely a 

méltányossági kérelem támogatásáról szól.   

 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2909   Száma: 08.01.22/23/0/A/KT 

Ideje: 2008 január 22 17:41  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 6 46.15 33.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 7 53.85 38.89 

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 - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Trenka István Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Tart. - 

Fülöp Zsolt KVEUB elnök Tart. - 

Kiss Károly Tart. - 

Kun Csaba alpolgármester Tart. - 

dr. Pázmány Annamária Tart. - 

Szegő András Tart. - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Tart. - 

Dicső Zoltán Távol - 

Hajdu Gábor Távol - 
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Hidegkuti Gergely VKMB elnök Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

Zakar Gergely Távol - 

 

     

 

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

Szavazásra bocsátja a II. számú határozati javaslatot. Ebben az Önkormányzat érvényesíteni 

kívánja a telekárkedvezménnyel kapcsolatos jogát.    

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2910   Száma: 08.01.22/23/0/A/KT 

Ideje: 2008 január 22 17:41  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 8 61.54 44.44 

Nem 1 7.69 5.56 

Tartózkodik 4 30.77 22.22 

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 - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Benkovits György Nem - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Tart. - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Tart. - 

Kiss Károly Tart. - 

Radványi G. Levente Tart. - 

Dicső Zoltán Távol - 

Hajdu Gábor Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

Trenka István Távol - 

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

 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

31/2008. (I. 22.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete Perényi Roland kérelmével 

kapcsolatban nem  hozott döntést. 

Felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről a kérelmezőt értesítse. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Hidegkuti Gergely  képviselő távozik, Dicső Zoltán és Hajdu Gábor képviselők visszatérnek 

az ülésterembe,  a jelenlévő képviselők száma:  14 fő. 

 

  

 

 

24. Előterjesztés „Közterületi jogsértések visszaszorítása” címen beadott projekt 

megvalósításáról  (térfigyelő rendszer) 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester  

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:   ismerteti az  előterjesztést.  

 

dr. Gerendás Gábor irodavezető: részletesen felolvassa az előterjesztésben  szereplő 

javaslatokat.     

 

Szegő András képviselő: az első lépést követően a rendszer kiépülését követően lesz-e 

szükség  bővítési költségre?  Mindenképp támogatásra érdemesnek tartja a kiépítést.  

A jogszabály  támogatja   a hasonló rendszerű biztonsági berendezések telepítését. A 

bűnmegelőzést nagy mértékben elősegítené, valamint a gyorshajtást is lehetne kontrollálni. 

Javasolja annak lehetőségét  megvizsgálni, hogy a bírságolást milyen mértékben támogatja a 

jogszabály. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:  kéri dr. Gerendás Gábor irodavezetőt, hogy vizsgálja meg a 

jogszabály adta  lehetőséget.  

 

dr. Pázmány Annamária képviselő: a Szakorvosi Rendelőintézet és a piac  környékén   is 

nagy szükség volna egy kamerára. Oly  mértékben  terjedt el a  rongálás, hogy  már milliós 

károkat okoznak a vandálok, valamint a piactér környékén  - főleg hétvégén – a  

kábítószerveszély miatt  szükség lenne egy térfigyelő kamera felállítására.     

 

dr. Gerendás Gábor irodavezető: a központi rendszer kialakítása egyszeri költséggel jár, 

mely  a későbbiekben tetszőleges számú kamerával bővíthető. A rádió-átjátszó állomásokkal 
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együtt ennek a költsége   2.800.000 Ft.  Egy db. fix kamera telepítése 800.000 Ft, míg  a 180 

fokban mozgatható kamera kiépítése 1.200.000 Ft  körül van.   

A tervezetben  még nem szerepel a   Szentendre  Szakorvosi Rendelőintézet  előtti kamera, de 

amennyiben szükséges,  úgy  meg lehet vizsgálni a lehetőségeket.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a piactéri kamera telepítése   a 2. lépcsőben szerepel.  Kéri 

dr. Pázmány Annamária képviselőt, hogy amennyiben sikerül szponzorokat találnia,  úgy 

segítse elő a  folyamatot.  

 

Zakar Ágnes  képviselő:  hasonlóan összegzi a városban elszaporodott vandál rongálás 

negatív hatásait.  Több rendőrre volna szükség.  

 

Radványi G. Levente képviselő: tudomása szerint a felvételeket csak rendőrök 

ellenőrizhetik.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a jogszabály változások lehetővé tették, hogy  az idei évtől 

kezdve a  térfigyelő kamera által  közvetített képet  a Rendőrség  mellett  a Közterület 

Felügyelők is figyelhetik.   Az adatok birtokában  megvizsgálják annak a  szükségességét, 

hogy ilyen célú foglakoztatással bővüljön a Közterület Felügyelet. 

 

Benkovits György képviselő: a személyiségi jogokat figyelembe kell venni.   

 

dr. Gerendás Gábor irodavezető: a határozati javaslat  2. pontja a következőképp egészül 

ki:  

2. 2008. évi költségvetésében az 1. pontban megjelölt feladatra 13.000.000 Ft előirányzatot 

biztosít. 

 

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

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2911   Száma: 08.01.22/24/0/A/KT 

Ideje: 2008 január 22 18:01  

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 - 
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Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt KVEUB elnök Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

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 - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

Trenka István Távol - 

Zakar Gergely Távol - 

     

 

 

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

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

32/2008. (I. 22.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

 

1. dönt arról, hogy 2008. évben térfigyelő-rendszert alakít ki, és az alábbi helyszíneken 

elhelyezendő alábbi számú kamerák, valamint a központi egység és hálózat 

telepítésére költségvetési forrást biztosít: 

Helyszín Kamera (darab) 

1. Városház tér 1 db+ 1 db 

2. Templomdomb 2 db 

3. Fő tér 3 db 

4. Dumtsa J. u. 2 db 

5. Bercsényi u. 1 db 

6. Gomba Étterem 1 db 

7. Bogdányi u. 4 db 

8. Lázár cár tér  1 db 

9. Bolgár u.  1 db 

10. HÉV-állomás 2 db 

11. Piactér 1 db 

12. Kossuth L. u. (Posta környéke) 1 db 



 120 

2. a 2008. évi költségvetésében az 1. pontban megjelölt feladatra 13.000.000 Ft 

előirányzatot biztosít 

3. felkéri a Polgármestert arra, hogy az 1. pontban foglalt térfigyelő rendszer 

megvalósításának elősegítése érdekében tárgyalásokat folytasson le a térfigyelő 

rendszerben érdekelt szervezetekkel, illetve a szükséges hatósági eljárásokban a 

hatóságok előtt az Önkormányzat képviseletében eljárjon 

4. felkéri a jegyzőt, hogy a jelen határozat 2. pontjában foglaltak figyelembe vételéről az 

Önkormányzat 2008. évi költségvetésének tervezésekor gondoskodjon 

5. dönt a térfigyelő rendszer kialakítása tárgyában közbeszerzési eljárás megindításáról, 

felkéri a Közbeszerzési Munkacsoportot az eljárás lebonyolítására, és a Közbeszerzési 

Bizottságot az eljárást lezáró döntés meghozatalára. 

 

Felelős:     Polgármester, Jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

 

25. Előterjesztés Szentendre Pap-sziget kis Duna ág revitalizációja érdekében 

pályázat benyújtásáról 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester  

 

 

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

határozati javaslatokat.    

 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2912   Száma: 08.01.22/25/0/A/KT 

Ideje: 2008 január 22 18:02  

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 - 
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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 - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

Trenka István Távol - 

Zakar Gergely Távol - 

 

     

 

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

 

 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

33/2008. (I. 22.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

 

1. úgy dönt, hogy a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében megjelent az 

„Élőhelyek és élettelen természeti értékek megőrzését, helyreállítását szolgáló 

beruházások” című KMOP-2007-3.2.1/A kódszámú pályázati kiírásra pályázatot nyújt be 

a Pap-sziget Kis-Dunaág revitalizációja érdekében, az alábbi tartalommal: 

2. A pályázat célja: Szentendre Pap-sziget Kis-Dunaág revitalizációja 

      A fejlesztés forrásösszetétele:  önrész:     55.000.000 Ft 

pályázati forrás:  500.000.000 Ft 

összesen:  555.000.000 Ft 

3. biztosítja a pályázathoz szükséges önrészt a 2008. évi költségvetésében. 

4. felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására és a pályázathoz szükséges 

nyilatkozatok aláírására. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal  
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Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

34/2008. (I. 22.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1. úgy dönt, hogy a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében megjelent az 

„Élőhelyek és élettelen természeti értékek megőrzését, helyreállítását szolgáló 

beruházások” című KMOP-2007-3.2.1/A kódszámú pályázati kiírásra pályázat 

beadásához szükséges önrészt és az összes felmerülő egyéb költséget a Pap-sziget 

Revitalizációjáért Közhasznú Nonprofit Kft által átadott pénzeszköz útján biztosítja. 

2. felhatalmazza a Polgármestert, hogy a jelen határozat. 1. pontjában meghatározott 

pénzeszköz átadásáról szóló, jelen határozat mellékletét képező szerződést a Pap-sziget 

Revitalizációjáért Közhasznú Nonprofit Kft –vel kösse meg. 

3. a pályázat előkészítését összeállítását, nyertes pályázat esetén annak lebonyolítását, azzal 

kapcsolatos dokumentumok beszerzését, közbeszerzési eljárás lebonyolítását a Pap-sziget 

Revitalizációjáért Közhasznú Nonprofit Kft végzi. 

 

Felelős:     Polgármester 

Határidő: azonnal  
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A 34/2008.(I.22.) Kt. sz .határozat melléklete 

 

MEGÁLLAPODÁS 

 

amely létrejött egyrészről 

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

székhely: 2000 Szentendre, Városház tér 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 

a továbbiakban Önkormányzat 

másrészről 

PAP-SZIGET REVITALIZÁCIÓJÁÉRT Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társaság  

székhelye: 2000 Szentendre, Városház tér 3. 

Képviseli: Kretschmer István ügyvezető 

a továbbiakban: PAP-SZIGET Rev N Kft.  

között az alábbi feltételekkel: 

 

1. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete 34/2008. (I.22.) Kt. sz. 

határozatában az alábbiakról döntött:  

 

I. sz. Határozati javaslat 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1. úgy dönt, hogy a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében megjelent az 

„Élőhelyek és élettelen természeti értékek megőrzését, helyreállítását szolgáló 

beruházások” című KMOP-2007-3.2.1/A kódszámú pályázati kiírásra pályázatot nyújt 

be a Pap-sziget Kis-Dunaág revitalizációja érdekében, az alábbi tartalommal: 

2. A pályázat célja: Szentendre Pap-sziget Kis-Dunaág revitalizációja 

A fejlesztés forrásösszetétele:  önrész:   55.000.000 Ft 

pályázati forrás:  500.000.000 Ft 

összesen: 555.000.000 Ft 

3. biztosítja a pályázathoz szükséges önrészt a 2008. évi költségvetésében. 

4. felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására és a pályázathoz szükséges 

nyilatkozatok aláírására. 

Felelős:     Polgármester 

Határidő: azonnal  
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II. sz. Határozati javaslat 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1. úgy dönt, hogy a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében megjelent az 

„Élőhelyek és élettelen természeti értékek megőrzését, helyreállítását szolgáló 

beruházások” című KMOP-2007-3.2.1/A kódszámú pályázati kiírásra pályázat 

beadásához szükséges önrészt és az összes felmerülő egyéb költséget a Pap-sziget 

Revitalizációjáért Közhasznú Nonprofit Kft által átadott pénzeszköz útján biztosítja. 

2. felhatalmazza a Polgármestert, hogy a jelen határozat. 1. pontjában meghatározott 

pénzeszköz átadásáról szóló, jelen határozat mellékletét képező szerződést a Pap-

sziget Revitalizációjáért Közhasznú Nonprofit Kft –vel kösse meg. 

3. a pályázat előkészítését összeállítását, nyertes pályázat esetén annak lebonyolítását, 

azzal kapcsolatos dokumentumok beszerzését, közbeszerzési eljárás lebonyolítását a 

Pap-sziget Revitalizációjáért Közhasznú Nonprofit Kft végzi. 

Felelős:     Polgármester 

 Határidő: azonnal  

 

2. Felek egymással a fenti döntés végrehajtása érdekében együttműködnek a pályázat sikere 

és a pályázati cél megvalósítása érdekében. 

3. A pályázat előkészítését összeállítását, nyertes pályázat esetén annak lebonyolítását, 

azzal kapcsolatos dokumentumok beszerzését, közbeszerzési eljárás lebonyolítását a 

PAP-SZIGET Rev N Kft. végzi. 

4. A PAP-SZIGET Rev N Kft. vállalja a teljes pályázati önrész - 55.000.000 Ft - 

finanszírozását. 

5. A PAP-SZIGET Rev N Kft. vállalja, hogy a pályázati önrészt - 55.000.000 Ft összeget - a 

támogatási szerződés megkötése előtt Szentendre Város Önkormányzata írásbeli felhívása 

és a támogatási szerződés megkötésének várható időpontjáról történő írásos tájékoztatása 

alapján a támogatási szerződés megkötésének várható időpontja előtt legalább 10 

munkanappal korábban teljes összegben átutalja Szentendre Város Önkormányzata 

felhívásában megjelölt önkormányzati számlára. 

6. Önkormányzat vállalja, hogy a pályázat elkészítéséhez a PAP-SZIGET Rev N Kft. részére 

a rendelkezésére álló adatbázisokból információt szolgáltat, a pályázatot benyújtja, 

valamint képviseli a feleket a pályázat és a megvalósítandó projekt során a támogató 

szervezet felé. 

7. Amennyiben a PAP-SZIGET Rev N Kft. a jelen szerződésben vállalt kötelezettségeit 

nem, vagy nem megfelelően teljesíti, úgy teljes mértékben felel az ebből eredő kárért és 

elmaradt haszonért. 

8. Szerződő felek esetleges jogvitáik eldöntésére – hatáskörtől függően - a Szentendrei 

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

9. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályok rendelkezései az 

irányadók. 

10. Jelen szerződést felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és kölcsönös 

értelmezés után jóváhagyólag aláírják. 

 

Szentendre, 2008.  

 

dr. Dietz Ferenc dr. MolnárIldikó  Kretschmer István 

Polgármester Jegyző  Ügyvezető 

Szentendre Város Önkormányzata  PAP-SZIGET Rev N Kft. 
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Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

35/2008. (I. 22.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

 

1. úgy dönt, hogy a Pap-sziget Revitalizációjáért Kiemelten Közhasznú 

Nonprofit Kft.-nek 3 millió Ft pénzeszközt ideiglenesen átad. 

2. felhatalmazza a Polgármestert az előterjesztés mellékletét képező pénzeszköz 

átadására vonatkozó szerződés aláírására. 

 

Felelős:      Polgármester 

Határidő:  azonnal 

  

 

A 35/2008. (I.22.) Kt. számú határozat melléklete 

MEGÁLLAPODÁS 

 

amely létrejött egyrészről 

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

székhely: 2000 Szentendre, Városház tér 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 

a továbbiakban Önkormányzat 

másrészről 

PAP-SZIGET REVITALIZÁCIÓJÁÉRT Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társaság  

székhelye: 2000 Szentendre, Városház tér 3. 

Képviseli: Kretschmer István ügyvezető 

a továbbiakban: PAP-SZIGET Rev N Kft.  

között az alábbi feltételekkel: 

 

1. Önkormányzat legkésőbb 2008. március 1. napjáig 3 millió forint összegű pénzeszközt 

ad át ideiglenesen a Pap-sziget revitalizációját előkészítő anyagok, iratok 

előkészítéséhez. 

2. A PAP-SZIGET Rev N Kft az átadott pénzeszközt az alábbiak szerint fizeti kamat és 

költségmentesen, egyösszegben vissza: amennyiben a METO-ÉPÍTÕ Zrt. és a Pap-

sziget Kft. között létrejött, jelen szerződés mellékletét képező Támogatási Szerződés 



 126 

teljesül, vagy a beadott pályázat nyer, úgy a feltétel bekövetkezését követő tizenöt 

napon belül, legkésőbb azonban a folyósítástól számított egy év múlva. 

3. Jelen szerződés akkor lép hatályba, amikor Szentendre Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete Szentendre Város Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 

rendeletét elfogadja. 

4. Szerződő felek esetleges jogvitáik eldöntésére – hatáskörtől függően - a Szentendrei 

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

5. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályok rendelkezései 

az irányadók. 

6. Jelen szerződést felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és 

kölcsönös értelmezés után jóváhagyólag aláírják. 

 

Szentendre, 2008.  

 

 

 

dr. Dietz Ferenc dr. MolnárIldikó  Kretschmer István 

Polgármester Jegyző  Ügyvezető 

Szentendre Város Önkormányzata 

 

 PAP-SZIGET Rev N Kft. 

 

      

 

26. Előterjesztés a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében „Közoktatási 

intézmények beruházásainak támogatására” beadandó  pályázathoz 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

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

határozati javaslatot.   

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2913   Száma: 08.01.22/26/0/A/KT 

Ideje: 2008 január 22 18:05  

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: 
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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 - 

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 - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

Trenka István Távol - 

Zakar Gergely Távol - 

 

     

 

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

  

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

36/2008. (I. 22.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

1. dönt arról, hogy indul a Közép-Magyarországi Operatív Program „Közoktatási 

intézmények beruházásainak támogatása” pályázaton 

 

2. dönt arról, hogy pályázatot nyújt be Szentendre Város Óvodai Intézményeinek 

sportfejlesztésére, tornaszoba és sportudvar kialakítására, eszközbeszerzésre és fűtés-, 

világításkorszerűsítésre, ill. nyílászáró cseréjére 

 

3. biztosítja a pályázathoz szükséges önrész mértékét (10 %) a pályázati vonatkozásában 

28.000.000 Ft-t a 2008. évi költségvetés tartalékkeretének terhére  

 

4. felhatalmazza a Polgármestert a pályázatok benyújtására, aláírására és a pályázathoz 

szükséges nyilatkozatok megtételére. 

 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 



 128 

27. Előterjesztés az EGT/ Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében a magyar 

környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek 

támogatására kiírt pályázathoz való önrész biztosításáról 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester  

 

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

határozati javaslatot.   

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2914   Száma: 08.01.22/26/0/A/KT 

Ideje: 2008 január 22 18:07  

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 - 

Fülöp Zsolt KVEUB elnök Igen - 

Hajdu Gábor 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 - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

Trenka István Távol - 

Zakar Gergely Távol - 

 

     

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

37/2008. (I. 22.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

 

1. támogatja és tulajdonosi hozzájárulását adja  Bükkös Partiak Baráti Köre által 

benyújtott környezetvédelmi célú pályázatokban foglalt  célok megvalósításához. 

2. úgy dönt, biztosítja a pályázaton való induláshoz szükséges 300.000 Ft összegű  

önrész összegét a 2008. évi költségvetés terhére. 

3. támogatja, és teljes mértékben egyetért a pályázaton megvalósítani kívánt célokkal. 

4. felhatalmazza a Polgármestert a pályázathoz szükséges nyilatkozatok aláírására. 

5. felkéri a Jegyzőt, hogy a 2008. évi keret terhére tervezze be. 

 

 

Felelős:     1-3. Polgármester, 4. Jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

Trenka István képviselő visszatér az ülésterembe, a jelenlévő képviselők száma: 15 fő. 

 

 

28. Előterjesztés az Európai Ifjúsági Fesztivál 2008. évi  megrendezéséről 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester  

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:  Szentendre a következő évben lett volna a fesztivál rendező 

városa, de Salon de Provance  polgármestere azzal a kéréssel kereste meg őt, hogy a 

franciaországi önkormányzati választások miatt  vállalja el Szentendre ezt a feladatot.  

A napirendi pont tárgyalásánál jelen van Nyitrai Zsuzsa, a Szentendrei Nemzetközi 

Kapcsolatok Egyesületének  alelnöke.  

 

Nyitrai Zsuzsa alelnök: ismerteti a fesztivál fontosságát.   

 

Zakar Ágnes  képviselő: a Kulturális, Oktatási és Kisebbségi Bizottság örömmel támogatta a 

javaslatot.   

 

Kun Csaba alpolgármester: javasolja, hogy egészítsék ki a határozati javaslatot egy 4. 

ponttal. 

 

dr. Molnár Ildikó jegyző:  a Képviselő-testület felkéri a Polgármestert,  hogy  készítse elő az  

Európai Unióhoz történő pályázat benyújtását és terjessze  a Képviselő-testület elé.  

Amennyiben az előterjesztés az idő  rövidsége miatt nem  készülni el a februári Képviselő-

testületi ülés leadási határidejére,  abban az esetben  később kerül megküldésre. 

 

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

 

#: 2915   Száma: 08.01.22/27/0/A/KT 

Ideje: 2008 január 22 18:14  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 15 100.00 83.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 15 100.00 83.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   16.67 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

Benkovits György Igen - 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt KVEUB elnök Igen - 

Hajdu Gábor 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 - 

Hidegkuti Gergely VKMB 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 

38/2008. (I. 22.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete   

1. határoz arról, hogy Szentendre Város Önkormányzata vállalja az Európai Ifjúsági 

Fesztivál 2008 megszervezését 
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2. felkéri a Polgármestert, hogy jelölje ki azokat a személyeket pontos feladatkörrel, akik 

a szervezésben részt vesznek, különös tekintettel Szentendre Új Kulturális 

Központjára és Szentendre Nemzetközi Kapcsolatainak Egyesületére 

3. felkéri a Jegyzőt, hogy a rendezvénnyel kapcsolatban felmerülő költségeket, 3.600.000 

Ft-ot az önkormányzat 2008. évi költségvetésébe tervezze be  

4. felkéri a Polgármestert,  hogy  készítse elő az  Európai Unióhoz történő pályázat 

benyújtását és terjessze  a Képviselő-testület elé.  

 

 

Határidő:  a 2008. évi költségvetési rendelet elfogadása 

Felelős:      Jegyző 

 

 

29. Előterjesztés EuroArt Furament 2008 c. rendezvényén való részvétellel 

kapcsolatban 

  Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester  

 

 

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

 

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

előterjesztést és  a következő módosítást  javasolja a határozati javaslat  3. pontját illetően:  

3. „felkéri a Jegyzőt, hogy az évi EURO ART  rendezvényekre 1 M Ft. költséget az 

Önkormányzat 2008. évi költségvetésbe tervezze be.” 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2916   Száma: 08.01.22/28/0/A/KT 

Ideje: 2008 január 22 18:16  

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 - 
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Hajdu Gábor 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 - 

Hidegkuti Gergely VKMB 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 

39/2008. (I. 22.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 

   

1. határoz arról, hogy Szentendre városa részt vesz a Furament 2008 elnevezésű 

nemzetközi rendezvényen 

2. felkéri a Régi Művésztelep vezetőjét, Szakács Imre urat, hogy a továbbiakban az 

önkormányzattal együttműködve koordinálja a feladatokat 

3. felkéri a Jegyzőt, hogy az évi EURO ART  rendezvényekre 1 M Ft költséget az 

Önkormányzat 2008. évi költségvetésbe tervezze be  

 

 

Határidő:  a 2008. évi költségvetési rendelet elfogadása 

Felelős:       Jegyző 

 

 

 

A  Képviselő-testület a 30. napirendi pontot  az Ötv. 12. § (4) bek. a) pontja alapján zárt 

ülésen  tárgyalja, melyről külön jegyzőkönyv készül. 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a nyílt ülést  18.18-18.24  felfüggeszti.  

 

 

31. Előterjesztés a Képviselő-testület mellett működő bizottságok 2007. évben végzett 

munkáról 

 Előadó: Bizottsági elnökök  
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Fülöp Zsolt képviselő: pénzügyi, Költségvetési, Vagyongazdálkodási és EU Bizottság  

beszámolójára később kerül sor.  

 

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

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2919   Száma: 08.01.22/31/0/A/KT 

Ideje: 2008 január 22 18:25  

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 - 

Fülöp Zsolt KVEUB elnök Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Távol - 

Kun Csaba alpolgármester Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

Zakar Gergely Távol - 

 

 

 

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

41/2008. (I. 22.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete mellett működő Jogi, Igazgatási és 

Ügyrendi Bizottság, Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, Pénzügyi, Költségvetési, 

Vagyongazdálkodási és EU Bizottság, Városüzemeltetési, Környezet és Műemlékvédelmi 

Bizottság, Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság és Kulturális, Oktatási és Kisebbségi 

Bizottság 2007. évben végzett munkájáról szóló, a határozat mellékletét képező beszámolót 

elfogadja.  

 

Felelős:  Bizottságok elnökei 

Határidő:  azonnal 

 

 

A bizottsági beszámolók a jegyzőkönyv 5. számú mellékletét képezik.  

 

 

32. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatának tulajdonában álló, 0 Ft 

könyvszerinti értéken nyilvántartott részesedések és üzletrészek 

nyilvántartásból való  kivezetésének jóváhagyásáról 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester  

 

 

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

határozati javaslatot. 

Szavazás eredménye 

 

#: 2920   Száma: 08.01.22/32/0/A/KT 

Ideje: 2008 január 22 18:26  

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 - 

Fülöp Zsolt KVEUB elnök Igen - 
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Hajdu Gábor 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 - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

Zakar Gergely Távol - 

     

 

 

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

 

 

 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

42/2008. (I. 22.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az alábbi,  

megszűnt cégek, könyvekből való kivezetéséhez hozzájárul:   

     

 

Cég megnevezése Cégjegyzékszám Nyilvántar-

tási érték 

Elszámolt 

értékvesztés 

Mérleg 

sze-

rinti 

összeg 

Megjegyzés 

Kulturépszolg Kft  Cg-13-09-061508 800 000 800 000  0 cég megszűnt, 

cégjegyzékből 

törölve. 

1999.10.06 

Termoker Kft Cg-01-09-060539 

 

 

500 000 500 000  0 cég megszűnt, 

cégjegyzékből 

törölve: 

2000.04.10 

Metál Vagyonkezelõ 

Kft 

Cg-01-09-164707 5 372 000 5 372 000  0 cég megszűnt, 

cégjegyzékből 

törölve: 

2000.01.03 

Malom KHT Cg-13-14-000033 1 000 000 1 000 000  0 cég megszűnt, 

cégjegyzékből 

törölve: 

2005.01.24 
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Budapest és Vidéke 

MÉH Rt 

Cg-01-10-042015 1 660 000 1 660 000  0 cég megszűnt, 

cégjegyzékből 

törölve: 

2005.01.21 

Klado Gépgyártó Rt Cg-04-10-001392 1 000 000 1 000 000  0 cég megszűnt, 

cégjegyzékből 

törölve 

1998.05.04 

 

    

  

Felelős:    Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

 

 

33.  Interpelláció, kérdés 
 

 

Trenka István képviselő kérdése:  

„T. Polgármester Úr! 

A test. ag. 23. pontjában megjelölt PM által kiírt koncessziós pályázat – játékkaszinó 

üzemeltetésére vonatkozó – beadási határidő utáni érkezés miatt a lehetőséget elveszítettük. A 

város így jelentős iparűzési adóbevételtől esett el! 

Ki a felelős a későn beadott pályázat benyújtásáért? Milyen intézkedést kíván foganatosítani a 

felelőssel szemben?!” 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:  a kérdésre válaszolva elmondja, hogy Szentendre Város 

Önkormányzat Képviselő-testülete decemberi testületi anyagainak kipostázása közben kapott 

az APEH Szerencsejáték Főosztályától értesítést, arra vonatkozóan, hogy a Magyar 

Köztársaság Pénzügyminisztere nyilvános koncessziós pályázatot kíván kiírni többek között 

Pest Megye közigazgatási területére vonatkozóan, első kategóriába tartozó játékkaszinóban 

folyó szerencsejáték szervezésére. Azonban sajnálatos módon az APEH által írt határidő nem 

biztosított elegendő időt arra, hogy megfelelő előkészítés utána város vezetése és a Képviselő-

testülete felelős döntést hozzon ebben a témában. Az Önkormányzat az egyes vállalkozási 

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

érinti a tervezett pályázati kiírás, és egyben a város életére is jelentős kihatással van. 

Megfelelő előkészítés és megjelentetni kívánt kiíráshoz való igazítás miatt ez mindenképpen 

rendeletmódosítást igényel, amelyre nem volt elegendő a fennálló idő, különös tekintettel 

arra, hogy a Jogi, Igazgatási és Ügyrendi Bizottság határozata alapján az ilyen – a lakosság 

széles körét érintő módosítása mindenképpen két fordulóban kell hogy történjen, továbbá 

olyan, amely széles köröket érint – az ilyen jogszabályt társadalmi vitára kell bocsátani az 

Önkormányzatnak a hivatalos honlapján, valamint ha szükséges, lakossági fórum keretében. 

A  rendelet felülvizsgálatával pont ez a meghatározott eljárási rendszer az APEH által 

megadott határidőnél hosszabb időt vesz igénybe, hiszen rendkívül rövid volt az a határidő, 

amit az APEH megadott számunkra. Ezen indokokkal megküldött levélben kértük az APEH-

nek a Főosztályát, hogy ha lehetőség van rá, módosítsák a határidőt. Erre érkezett vissza a 

héten a nemleges válasz – erre volt az, hogy levettük a napirendről – és a koncessziós pályázat 
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kiíráshoz szükséges önkormányzati egyetértést az APEH-nek nem állt módjában bevárni, a 

pályázati felhívásig, 2007. december 22-én közzétételre került. Érdeklődtünk, hogy mit 

tartalmaz, mi a feltétele, melyre azt a választ kaptuk, hogy a pályázati csomagot kell 

megvásárolni hozzá. Így ezért az Önkormányzatnak nem volt módja a megfelelő eljárási 

rendben reflektálni erre a pályázati kiírásra.  

 

Trenka István képviselő: még nem a pályázatot kellett beadni, csak vissza kellett volna 

jelezni, hogy majd szeretnénk elnyerni a lehetőséget, hogy egy első kategóriás kaszinó 

létesüljön Szentendrén. Nem arról volt szó, hogy nem volt elég idő a véleménykutatásra. Ha 

ilyen lehetőség előtt áll a város, amely pénzügyi bevételi lehetőséget teremt, akkor annak a 

felelősét számon kell kérni.   

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: miután nem ismerjük a kiírást, nem tudjuk, hogy elestünk-e a 

pályázattól, nem tudjuk, hogy abban milyen települések vannak benne, vagy mi alapján került 

meghatározásra. 

 

 

 

 

Magyar Judit képviselő: kérdése:  

 

„Tisztelt Polgármester Úr! 

Az elmúlt  időszakban több olyan kérdés is felmerült, melyek megoldásai számunkra nem 

láthatóak, ezért kérem, adjon tájékoztatást: 

  

1./ a Pap-szigeti thermál kút fúrása jelenleg milyen stádiumban van. A kivitelező teljesen 

levonult a területről, a szerződésünk értelmében folytatnia kellett volna a fúrást.Ha ezt nem 

teszi jogi útra tereltük-e a szerződésszegést, illetve milyen fejlemények történtek az elmúlt 

időszakban? Milyen anyagi következmények várhatók önkormányzatunk számára negatív és 

pozitív értelemben is? 

  

2./ a testület az őszi ülések egyikén arról határozott, hogy készüljön tanulmány a fűtőművel 

kapcsolatban műszaki és gazdasági paramétereket vizsgálva. Tudomásom szerint ez ügyben 

még a VSZ ZRT nem tett semmilyen lépéseket. Fontos lett volna az új vezérigazgató 

munkáját könnyítenünk, ha a közeljövőben a kezünkben lehetett volna egy tanulmány, mely a 

cég szerkezeti átalakulására ad tanácsot, legalább ebben a vonatkozásban. Kérdezem hol tart a 

tanulmány elkészítése, ki a felelős azért, ha még valóban nem írták ki a pályázatot és főleg 

hogyan fordulhat elő a városban, hogy testületi határozatot nem tart be az önkormányzat 100 

%-os tulajdonú cégének vezetése? 

  

3./ Parkolás a városban. Teljesen komolytalanná kezd válni a parkolási koncepciónk a 

városban, ha nincs, aki végrehajtsa a határozatokat, rendeleteket. 2008. januárjának lassan 

vége és még mindig nincsenek felfestve a parkolójelek, nincsenek mindenhol kitáblázva az 

utcák, sőt még a rendeleten is most módosítunk. A város bevételeit kurtítjuk minden egyes 

hónap kiesésével. Szíveskedjen tájékoztatni a kialakult helyzetről, annak okairól és a 

megoldásról! 

  

4./ Izbégi templom bejárata felett ott lóg egy árpádsávos zászló.  Van-e mód arra, hogy az Ön 

közbenjárásának segítségével lekerüljön a zászló a templom faláról? Ebben a városban - 

ahogy minden településen – különböző világnézetű emberek élnek. Nem mindenki nézi jó 
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érzéssel nap, mint nap ezt a jelképet egy templom!? falán. Úgy gondolom illik ezt tisztelni, 

főleg a katolikus egyháznak, akinek tanai között szerepel, hogy mások önérzetében ne 

tegyünk kárt. Az, hogy a templom falain belül mit rak ki követendő példának az legyen az 

egyház saját ügye, de az utcafrontra ne kerüljenek ki másokat bántó jelképek. 

 Előre is köszönöm és várom megnyugtató válaszait. 

 Tisztelettel” 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a Pap-szigeti termál kút fúrásának helyzete már ismertetésre 

került. A 2. kérdésre válaszolva elmondja, hogy a VSz Zrt nem intézkedett a fűtőművel 

kapcsolatos tanulmány elkészítésére. A 3. kérdésre válaszolva elmondja, bízik benne, hogy az 

új vezérigazgató a kérdést gyorsan és hatékonyan fogja intézni. A 4. kérdésre elmondja, hogy 

a Jegyző és a Polgármester a hatályos jogszabályok értelmében nem rendelkezik eljárni. 

Korábbi megkeresésre egy időre lekerült a zászló, majd ismét visszakerült.  

 

 

34.  Egyebek 
 

 

Szegő András képviselő: észrevételeit, kérdéseit sorolja: 

- SZEVI 51-52 szám apróhirdetését olvassa fel. Kéri határt szabni az ilyen jellegű 

írásoknak. Telefonon felhívta a hirdetés feladóját, aki viccnek szánta az írást.  

- kérdezi, hogy a képviselők címei, telefonszámai felkerültek-e már a honlapra? 

- a piaci őstermelők nem írják ki az árakat. Lehet-e ezen változtatni? Adószámot, 

nyugtaadást ellenőrzi-e valaki? 

- az Új Kulturális Kht átvételekor tartsanak rovancsot a régi vezető irodájában. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:  

- egyetért azzal, hogy az írás több mint vicc, az ilyenekre jobban kell figyelni.  

- az új vezető bemutatása nagyon fontos, de meghívja dr. Dóka Zsoltot is, hogy ha 

szükséges, készítsenek jegyzőkönyvet.  

 

dr. Molnár Ildikó jegyző:  

- ígéretet tesz, hogy a képviselők címei másnap a honlapon lesznek.  

- a piaci árusok kötelezettségeit a közterület felügyelők fogják fokozottan ellenőrizni. A 

nyugtaadás APEH ellenőrzési terület.  

 

Hajdu Gábor képviselő: kérdezi, hogy a Hivatal mennyiben tud hatni olyan kérdésben, hogy 

az elektromos rekonstrukció miatt felszedett és széthagyott kockakövekkel a fiatalok 

hétvégeken bedobálják az Iskolakonyha és a Rákóczi Iskola ablakait. Sürgős segítséget kér. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: csak ideiglenes átvétel történt. Tavasszal az ELMÜ 

alvállalkozójának terhére egy újabb felülvizsgálatot tartanak.  

 

dr. Dragon Pál képviselő: kéri a Polgármestert, hogy a Perényi-ügyet jogállásánál fogva 

hozza vissza a Képviselő-testület legközelebbi ülésére.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: az Ötv. 35 § (3) pontjára gondol a Képviselő Úr. Miután 

döntés nem született, csak újból napirendre lehet venni a témát.  
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Horváth Győző képviselő: a helyi körjáratos buszok helyzetének tárgyalásán részt szeretne 

venni.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:  a közbeszerzési programban szerepel a kérdés. A pályázat 

kihirdetése után – ha szükséges – lesz egyeztetés, melyre meghívást fog kapni.  

18.47 órakor az ülést bezárja.  

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 

  

dr. Dietz Ferenc dr. Molnár Ildikó 

polgármester jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


