
 

Szám: 32/2008. 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2008. november 20-án (csütörtökön) 17.05 órai kezdettel tartott  rendkívüli  

 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, Zakar Ágnes és  

 

Távol levő képviselők:Benkovits György, dr. Pázmány Annamária, Tolonics Gyula, Zakar 

Gergely képviselők 

 

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

  

Tanácskozási joggal 

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

Gerendás Gábor irodavezető, Puhl Márta irodavezető, Szűcs Imréné 

irodavezető, Simon Annamária pályázati referens  

 

Napirendi pontokhoz meghívottak:  

 

1.  A 279/2008. (VI. 26.) Kt. sz. határozat alapján lefolytatott közbeszerzési eljárásról 

(hidegenergia- központ létesítése) című sürgősségi indítványhoz:   

Horváth József VSz. Zrt. vezérigazgató 

 

2.  A házi segítségnyújtás, mint szociális alapszolgáltatási feladat 2009. január 1-i hatállyal 

Kistérségi feladatellátásba történő szervezéséről szóló előterjesztéshez:   

Kecskésné Sípos Andrea a Gondozási Központ vezetője és 

Bognár Judit, a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője 

  

dr. Dietz Ferenc polgármester: megállapítja, hogy a Képviselő-testület 14 fővel határozatképes.  

A meghívóban kiküldött napirendhez két sürgősségi indítvány érkezett megtárgyalásra, melyek a 

következők:  

- tájékoztató jelleggel került kiosztásra a 279/2008. (VI. 26.) Kt. sz. határozat alapján lefolytatott 

közbeszerzési eljárásról (hidegenergia- központ létesítése) sürgősségi indítvány, valamint  

- sürgősségi indítványként beszámoló a szentendrei hajléktalan szálló felújítása és a 2008. évi 

közmunka pályázatokról.  

Radványi G. Levente képviselő: kérdezi, hogy mi indokolja a sürgősséget a hajléktalan szálló 

esetében? 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a hajléktalanszálló bővítésére beadott korábbi pályázaton  

sajnálatos módon  nem nyert az Önkormányzat, ezt követően ismételten beadásra került egy 

pályázat, mely nem igényel önrészt. A képviselők tájékoztatását azért tartja fontosnak, mert  

mindenképpen örvendetés továbblépés, hogy remény van a hajléktalan szálló felújítására. A 

közmunkapályázatot a Szociális, Egészségügyi és Sport  Bizottság véleményezte, amely szintén 

tájékoztató jelleggel került beszámolásra a mai ülésen.     
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Radványi G. Levente képviselő: amennyiben a Polgármester Úr által említett beszámoló 

tájékoztató jelleggel kerül a Képviselő-testület elé, akkor nevezzék  tájékoztatónak. Jelenleg egy 

határozati javaslattal bíró előterjesztés fekszik előtte. Nem tartja indokoltnak sürgősségi 

indítványként  történő megtárgyalását a rendkívüli  ülésen. A  Polgármester saját hatáskörében 

döntött a sürgősségi indítvány behozataláról, véleménye szerint  ráért volna a decemberi ülésen  

megtárgyalni az előterjesztést.  

 

dr. Kirchhof Attila jegyző: az SZMSZ-ben a Polgármesterre átruházott hatáskörről szóló 

részben szerepel, hogy a Polgármester dönthet a pályázatokkal kapcsolatos tájékoztatás 

mikéntjéről. Továbbá azt is tartalmazza az SZMSZ, hogy a bizottságok  kötelesek beszámolni az 

átruházott hatáskörben tett intézkedésekről.  Erre sor kerülhetett volna a december 9-i testületi 

ülésen is,  de úgy vélték, szerencsésebb, ha minél hamarabb megtörténik a tájékoztatás. 

Határozati javaslat  azért szerepel az anyag végén, mert a beszámoló elfogadásáról dönt a testület.     

 

Fülöp Zsolt képviselő: nem érzi problémásnak az ügymenetet, mert a  Polgármester Úr olyan 

hatáskörrel élt, amelyre felhatalmazást kapott.  A szakbizottság megtárgyalta az előterjesztést, és 

mivel az  Önkormányzat részéről önrészt nem igénylő pályázatról van szó, a Képviselő-testület 

tudomásul veszi a beszámolót. Amennyiben olyan  pályázatról van szó, amely pénzügyi fedezetet 

igényel, akkor két fele kell választani a két pályázatot. Amelyik pályázatra  nem szükséges  

fedezet, az arról szóló beszámolót  fogadják el, amelyhez viszont önrészt kell biztosítani, arról  

egészében döntsön a testület egy következő alkalommal.  

   

dr. Dietz Ferenc polgármester: jelzi a Képviselő-testület jelenlévő tagjainak, hogy  szeretné 

időben befejezni a mai ülést, ezért kéri, hogy térjenek át az érdemi tárgyalásra, mert 1 óra múlva  

(hivatalos ügyben)  el kell mennie egy másik fontos tárgyalásra, és ha nem végeznek addig a 

napirendi pontok megtárgyalásával, akkor az ülés vezetését át kell adnia Alpolgármester Úrnak.   

 

dr. Molnár Ildikó jegyző: az SZMSZ  3. sz. melléklete tartalmazza a képviselő-testület által a 

polgármesterre átruházott hatásköröket. Ennek 9. és 10.  pontja a következőképpen hangzik:  

9. Dönt minden olyan önkormányzatot érintő pályázatról, mely önrészt nem igényel, illetve 100 

%-os támogatottságban részesül, és egyéb pénzügyi kihatással nem jár az önkormányzat 

számára. 

10. Dönt a pályázat tárgya szerint illetékes bizottság véleményének figyelembe vételével minden 

olyan önkormányzatot érintő pályázaton történő indulásról, melynek rövid – legfeljebb 7 napos – 

benyújtási határideje van, és legfeljebb bruttó 20 millió Ft önrészt igényel. 

Az új SZMSZ szerint ez a két pont ad felhatalmazási jogot a Polgármesternek a döntés 

meghozatalára. Ha Képviselők úgy vélik, hogy azzal hibát követtek el, hogy nem a decemberi 

ülésre hozták  be a beszámolót, akkor elnézést kér,  szándékuk szerint örömmel jelentették volna 

be, hogy  indulhatnak a pályázaton.     

  

Radványi G. Levente képviselő:kérdésében arra kívánta  felhívni a figyelmet, hogy amennyiben 

a sürgősség nem alapfeltétele jelen előterjesztés megtárgyalásának,  akkor hosszabb idő állt volna 

rendelkezésükre a pályázat és a beszámoló  áttanulmányozására.  Örömmel veszi a tájékoztatást, 

de amennyiben döntést is igényel, akkor azt tegyék  a maga idejében.  Javasolja, most vegyék le a 

napirendről és tárgyalják a decemberi testületi ülésen.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:  a beszámoló  napirendre vételéről szavazni szükséges,  amikor 

is minden képviselő meggyőződése szerint kifejezheti egyetértését avagy ellen véleményét.  

 

Horváth Győző képviselő: a Szociális, Egészségügyi és Sport  Bizottság  a Képviselő-testület 

ülését megelőző fél órában tárgyalta az előterjesztés és  megszavazta annak elfogadását.   
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dr. Dietz Ferenc polgármester:  egyéb hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátja az 1. 

számú sürgősségi indítvány napirendre vételét a  279/2008. (VI. 26.) Kt. sz. határozat alapján 

lefolytatott közbeszerzési eljárásról (hidegenergia- központ létesítése) címmel: 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 540   Száma: 08.11.20/0/0/A/KT 

Ideje: 2008 november 20 17:17  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű 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: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szegő András Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Benkovits György Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Távol - 

Zakar Gergely Távol - 

 

     

540   Száma: 2008.11.20/0/0/A/KT 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képviselő-testület  a sürgősségi indítványt napirendre vette. 

Szavazásra bocsátja a 2. számú sürgősségi indítvány napirendre vételét, a beszámoló a 

szentendrei hajléktalan szálló felújításáról és a 2008. évi közmunka pályázatokról címmel:     

 

  

Szavazás eredménye 

 

#: 541   Száma: 08.11.20/0/0/A/KT 

Ideje: 2008 november 20 17:18  
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Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 12 85.72 66.66 

Nem 1 7.14 5.56 

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 Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Szegő András Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Radványi G. Levente Nem - 

Magyar Judit PEB elnök Tart. - 

Benkovits György Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Távol - 

Zakar Gergely Távol - 

 

     

541   Száma: 2008.11.20/0/0/A/KT 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képviselő-testület a  sürgősségi indítványt napirendre vette. 

Szavazásra bocsátja a napirendi pontok egészét:   

 

Szavazás eredménye 

 

#: 542   Száma: 08.11.20/0/0/A/KT 

Ideje: 2008 november 20 17:18  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 100.00 77.78 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 



 5 

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 Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szegő András Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Benkovits György Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Távol - 

Zakar Gergely Távol - 

     

542 Száma: 2008.11.20/0/0/A/KT 

 

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

 

 

 

N A P I R E N D  

 

 
1.  Sürgősségi indítvány a 279/2008. (VI. 26.) Kt. sz. határozat 

alapján lefolytatott közbeszerzési eljárásról (hidegenergia- 

központ létesítése)    

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

2.  Sürgősségi indítvány beszámoló a házi segítségnyújtás, 

mint szociális alapszolgáltatási feladat 2009. január 1-i 

hatállyal Kistérségi feladatellátásba történő szervezéséről 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

3.  Előterjesztés Pro Szentendre Kft-vel kötött megbízási 

szerződés megszüntetéséről 

 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

4.  Előterjesztés a házi segítségnyújtás, mint szociális 

alapszolgáltatási feladat 2009. január 1-i hatállyal 

Kistérségi feladatellátásba történő szervezéséről  
 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 
 

5.  Egyebek dr. Dietz Ferenc 

polgármester 
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1. Sürgősségi indítvány a 279/2008. (VI.26.) Kt.sz. határozat alapján lefolytatott 

közbeszerzési eljárásról (hidegenergia-központ létesítése)  

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

A napirendi pont tárgyalása során jelen van Horváth József a VSz. Zrt.  vezérigazgatója.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megadja a szót Aljegyző Úrnak, kéri ismertesse a sürgősségi 

indítvány fontos elemeit.   

 

dr. Kirchhof Attila aljegyző: ismerteti a közbeszerzési eljárás menetét. A  végleges szerződés-

tervezetet megkapták áttanulmányozásra a Képviselők. Az eredményhirdetést követően az eljárás 

eredményesen lezárul.   

 

Hidegkuti Gergely képviselő: a beérkezett ajánlatokat olvasva  szembetűnő különbségek vannak 

a felhasznált villamosenergia fogyasztást illetően. Kérdezi Cégvezető Urat, hogy ennek mi a 

magyarázata?  

 

Horváth József  VSz. Zrt. vezérigazgató: válaszol a kérdésre.  

 

dr. Dragon Pál képviselő: a Jogi, Igazgatási és Ügyrendi Bizottság   megtárgyalta a sürgősségi 

indítványt, annak tartalmával egyetértett és elfogadásra javasolta a határozati javaslatot. A 

bizottság kérése a jövőre vonatkozva: ahhoz, hogy érdemben meg tudják tárgyalni az 

előterjesztéseket, kérik, hogy  legalább egy nappal előbb megkapják az anyagokat.  

 

dr. Molnár Ildikó jegyző: a szerződési javaslatra vonatkozó tárgyalás a testületi ülést megelőző 

napon folyt, annak eredményéről csak a tárgyalást követően lehetett előterjesztést készíteni. A 

késedelmes kiosztás ennek tudható be.    

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: egyéb hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátja  a 

határozati javaslatot:   

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 543   Száma: 08.11.20/1/0/A/KT 

Ideje: 2008 november 20 17:24  

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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Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szegő András Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Benkovits György Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Távol - 

Zakar Gergely Távol - 

 

     

543   Száma: 2008.11.20/1/0/A/KT 

 

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

határozatot hozza:   

  

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

442/2008. (XI.20.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1. megtárgyalta és elfogadja a VSZ Zrt. Vezérigazgatójának a Képviselő-testület 

279/2008. (VI. 26.) Kt. sz. határozata alapján a hidegenergia központ létesítése 

érdekében lefolytatott közbeszerzési eljárásokról szóló tájékoztatóját; 

2. a hidegenergia központ nyílt végű pénzügyi lízing formájában történő megvásárlása 

tárgyában készített szerződést a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja és 

felhatalmazza a VSZ Zrt. Vezérigazgatóját a szerződés aláírására.  

Felelős:  VSZ Zrt. vezérigazgatója 

Határidő: azonnal 

 

 

A Vállalkozási Szerződés a jegyzőkönyv 1. sz. mellékletét képezi. 

 

 

2. Sürgősségi indítvány – Beszámoló a szentendrei hajléktalan szálló felújítása és a 

2008. évi közmunka pályázatokról 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a sürgősségi indítvány napirendre vételekor bővebb tájékoztatót 

adott a fontos tudnivalókról.  
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Trenka István képviselő: örömmel vette a közmunka pályázat napirendre vételét, biztató 

előrelépés, hogy a Szentendrei  Kistérség benyújtja a pályázatot. A Jogi, Igazgatási és Ügyrendi 

Bizottság  átnézte az anyagot és  támogatja az abban foglalatakat. Fontos szempont, hogy a 

pályázat benyújtásának határideje a testületi ülést követő napon 13 órakor letelik. Kéri az 

illetékeseket, biztosan beadásra kerüljön a pályázat és időben be is érjen. Nagy eséllyel indulhat 

Szentendre a pályázaton, bízik abban, hogy sikeresen zárul számukra.   

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: egyetért és bízik a sikerben.   

 

Trenka István képviselő: még egy fontos tudnivalót ismertet – a pályázaton résztvevők 40%-

ának szociális segélyezettnek kell lennie, ergo amennyiben a szociális segélyezetteknek 

közmunkát tudnak adni, addig a szociális közmunkásnak nem kell segélyt kifizetni -  tehát 

jelentősen  tehermentesíti az Önkormányzat  költségeit.    

  

dr. Dietz Ferenc polgármester: köszöni a tájékoztatást és azt külön is megköszöni Trenka 

István képviselőnek, hogy  felhívja  a figyelmet az ilyen és ehhez hasonló pályázati 

lehetőségekre. Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot:     

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 544   Száma: 08.11.20/2/0/A/KT 

Ideje: 2008 november 20 17:28  

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: 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szegő András Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Benkovits György Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 
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Tolonics Gyula KVEUB elnök Távol - 

Zakar Gergely Távol - 

 

     

543 Száma: 2008.11.20/2/0/A/KT 

 

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

   

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

443/2008. (XI.20.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Polgármester Szentendrei 

Hajléktalanszálló felújítása és a Közmunka pályázatok benyújtásáról szóló beszámolóját 

elfogadja.  

 

 

3. Előterjesztés a Pro Szentendre Kft-vel kötött megbízási szerződés megszüntetésére 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: az Önkormányzat és a Pro Szentendre Kft. közti  megbízási 

szerződés okafogyottá vált, ezért a legutóbbi Pro Szentendre Tulajdonosi Bizottsági ülésen szóba 

került, hogy a szerződést szűntessék meg és  a számla kerüljön visszavonásra.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: az egyik  szakértői vélemény szerint a gátszakasz  életveszélyes, míg egy 

másik szerint nem.  Az előterjesztés lényegét érti, mely szerint most nem a gát egy bizonyos 

szakaszát kívánják felújítani, hanem az egészet valósítják meg pályázati pénzből.  Aggodalmat  

az okoz, hogy a két szekértői vélemény nem egyértelmű.  Ebben a helyzetben, amikor a Duna 

bármikor kiáradhat, nagyon megfontoltan kell dönteniük. Nem szabad találgatni és a 

bizonytalanra hagyatkozva dönteni.  

  

dr. Dietz Ferenc polgármester: egyetért Képviselő Úrral, de jelzi, az előkészítés ettől 

függetlenül folyik. Az ehhez szükséges összes terveztetés készül. Enélkül nem is tudnának 

nekiállni a munkálatoknak.  A szakértői álláspont szerint az ideiglenes  megerősítés helyett  a 

teljes gátat szükséges helyreállítani.    

 

Simon Annamária pályázati referens:  a pályázat beadásától függetlenül az engedélyezési 

tervek készen  vannak, Puhl Antal leszállította azokat.  Nem írja elő, hogy  különleges helyzetű 

pályázatról van szó abból a szempontból,  hogy a pályázat befogadásától kezdhető el a tervezés, 

az  engedélyeztetési, valamint  a kiviteli tervek  készítése, illetve a kivitelezés. Puhl  Antal készíti 

a kiviteli terveket is, és amint már említette, az engedélyezési terveket  már le is szállította. A 

helyzet nem változott, csupán arról van szó, hogy két megbízási szerződés van érvényben 

ugyanarra a feladatra.  A határozati javaslat  arról szól, hogy  az egyik megbízási szerződést 

vonják vissza.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: a tervezéssel nincs semmi gond. Az nyugtatná meg, ha az a szakértő, aki 

életveszélyesnek nyilvánította a gátszakaszt, nyilatkozna arról, hogy bár életveszélyes, de a 

hagyományos eljárással is biztonságosan védhető a belváros. Ha nincs ilyen szakértői vélemény, 

akkor nem tudja támogatni a határozati javaslatban foglaltakat. A két ellentétes szakvélemény 

elbizonytalanítja.  

 

Simon Annamária pályázati referens: írásos szakvéleménnyel rendelkeznek arról, hogy  
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megvédhető a gát. Attól, hogy a megbízási szerződést visszavonják, vagy sem, a gát helyzete nem 

változik, mert nem függ össze a két dolog. Amennyiben nem fogadja el a testület a határozati 

javaslatot, akkor is ugyanez a helyzet fog fennállni. Arról van szó, hogy az Önkormányzatnak 

jelenleg két megbízási szerződési kötelezettsége van a Pro Szentendre  Kft. felé ugyanarra a 

feladatra,  mely teljesítési kötelezettséget jelent számukra.   

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Fülöp Zsolt képviselő azt kérdezte, hogy mindkét  szakértőtől 

rendelkeznek-e írásos szakvéleménnyel arra vonatkozóan, hogy az életveszélyessé nyilvánított 

szakasz a hagyományos módon megvédhető-e?   

 

Simon Annamária pályázati referens:  nincsen, csak az egyik szakértőtől.  

 

Radványi G. Levente képviselő: az előterjesztés arról szól, hogy egy korábban megkötött 

megbízási szerződés bizonyos részét vonják vissza, és nem arról kell dönteniük, hogy a szóban 

forgó gátszakasz életveszélyes-e vagy sem. Kockázatos lemondani arról a megállapításról, hogy 

adott esetben azonnal lépni tudjanak, ha  jön az árvíz.  

 

Simon Annamária pályázati referens: ismerteti a tényeket - a pályázat  elbírálása kétfordulós. 

Első  fordulóban az engedélyezési és  kiviteli  tervek  elkészítésére pályáznak. A befogadástól 

számított 75 nappal kell számolniuk, ami kb. 30 napot jelent még az elbírálásig.  A második 

körben a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (továbbiakban KVVM) szakértőt biztosít a 

második körös anyag elkészítéséhez,  annak a beadása előtt állnak, aminek elbírálásra 

hozzávetőlegesen fél év múlva kerül sor.    

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a KVVM által tartott sajtótájékoztatón  Szabó Imre miniszter úr 

jelezte,  hogy  jól előkészített pályázattal rendelkezik a város.  

  

Hidegkuti Gergely képviselő: kérdezi, hogy meg tudják-e oldani, hogy balesetveszély-elhárítás 

címén elkezdik építeni az engedélyezett gátat?   

 

dr. Molnár Ildikó jegyző: az előterjesztés nem abból a célból készült, hogy a kinyilvánítsák: a 

gát már nem életveszélyes, hanem egy megbízási szerződés visszavonására készült. Pontosabban: 

egy  korábbi határozatban a Pro Szentendre Kft. részére az Önkormányzat megbízást adott, hogy  

a gát egy bizonyos szakaszára vonatkozóan dolgozza ki a munkálatok felmérését és tervek 

elkészítését. Időközben a város egy másik pályázathoz kapcsolódóan nem csak az 

életveszélyesnek minősült 330 méterről, hanem a teljes 800 m-es szakasz megterveztetéséről  

döntött, aminek a tervei részben már leszállításra is kerültek. A tervező ugyanezeket  a 

szempontokat vette figyelembe, a készítés ütemezhető, ugyanúgy szerepel benne az életveszélyes 

gátszakasz elbontása – agyagmaggal történő visszaépítése, illetve a fennmaradó rész mobil 

árvízvédelmi fallal történő  védése. A kettő annyiban különbözik egymástól, hogy  míg az egyik 

egy szakaszra vonatkozik, addig a másik az egészre. Az előterjesztő ezt az anomáliát kívánta 

feloldani azzal, hogy a rövidebb szakaszra vonatkozó tervezési megbízási szerződésre kötött 

határozatot visszavonja. Ugyanarra  a feladatra ne legyen két élő megbízási szerződés.   

A legfontosabb feladat megvédeni a várost az árvíztől, a védmű megépítésére  viszont a tavaszi-

nyári időszakban  van lehetőség.  

      

Hidegkuti Gergely képviselő: úgy véli, egész másról van már szó, mint amiről beszélniük  

kellene. A pályázatok sikerére  nem  szabad 100%-osan számítaniuk. Ha nem nyernek, akkor is  

itt a feladat. Felelősséggel tartoznak, kezdjék el az érdemi  munkát. Kezdjék el az előkészítést,  

kalkuláljanak azzal a lehetőséggel is, hogy ha úgy adódik, akkor  a gát szakaszát önerőből hogy 

fogják megújítani.  Az előkészítését már most el kell  kezdeni, ha időben szeretnének gátat 

építeni.   
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dr. Dietz Ferenc polgármester: az előkészítés jelenleg is folyamatosan történik,  a részletes 

előkészítésnek megfelelően haladnak. A cél támogatandó, de nem érti képviselő–társai  

hozzászólásait.  A cél  támogatandó, nyitott kapukat döngetnek, folyamatosan készül  a további 

tervezés.   

 

dr. Molnár Ildikó jegyző:  az engedélyezési tervek  leadásra kerültek. A Hivatalnak 15 napja 

van arra, hogy  átvizsgálja a leadott terveket, hogy azok minden kritériumnak megfelelnek-e. A 

vizsgálati szakasz most folyik. Amennyiben megfelelnek a tervezői szerződésnek, akkor a kiviteli 

tervek leszállítási határideje december 10-e. Eltérés esetén a határidő módosulhat.  Kiviteli tervek 

birtokában lehet ütemezetten tovább haladni.   

 

Fülöp Zsolt képviselő: véleménye szerint  mindenki érti a másikat, de mégsem tudnak dűlőre 

jutni. A kisebb szakaszra  vonatkozóan adják be a pályázatot, vagy pedig a  teljes szakaszra? 

Kérdés, hogy  mikor épül meg a leggyengébb szakasz? Az életveszélyes szakasz ne befolyásolja 

a pályázati lehetőséget. Lehet kombinálni a két változatot.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: tisztázza a félreértéseket: az elhangzott javaslat nem tarozik a 

napirend tárgyához. Továbbá: 1 pályázatról  van szó, nem két különbözőről. A teljes gátszakaszra  

vonatkozóan adták  be a pályázatot. Ettől függetlenül elkezdték az egésznek a tervezteését.  Ezért 

sem érti  az aggályokat.  

 

Trenka István képviselő: a helyzet súlyos, de a határozati javaslat  nem a vita tárgyáról szól. 

Ügyrendi javaslata, hogy decembertől kezdődően minden  ülésen  foglalkozzanak a gáttal. 

Most zárják le a vitát, fogadják el a  határozati javaslatot.    

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: összefoglalja: zárják le a vitát és a decemberi testületi ülésektől 

kezdve állandó napirendi pontként minden ülésen szerepeljen a gát helyzetéről szóló tájékoztatás.  

 

Kun Csaba alpolgármester: szintén ügyrendi javaslatot tesz: a következő, december 9-i testületi  

ülésre készüljön tájékoztató dr. Nagy László szakértő véleményének figyelembe vételével a 

pályázat és a tervezés állásáról.   

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a decemberi  testületi ülés előterjesztési anyagainak  szerdán 

volt a leadási határideje. Támogatja  azt a javaslatot, hogy dr. Nagy László készítsen egy 

egyoldalas tájékoztatót és  csak előterjesztés- kiegészítésként tud bekerülni az ülésre, mert 

hamarabb nem  tudják beszerezni. 

Először  Trenka István képviselő ügyrendi javaslatát  bocsátja szavazásra, mely szerint minden 

ülésen legyen külön tájékoztató a gáttal kapcsolatban. Hozzáteszi, a két ülés közötti  

tájékoztatóban  tartja célszerűbbnek beszámolni  a  gát helyzetéről. 

 

Trenka István képviselő: visszavonja az ügyrendi javaslatát.  

  

dr. Dietz Ferenc polgármester: megállapítja, hogy Trenka István képviselő visszavonta az 

ügyrendi javaslatát.  

Ugyanakkor szavazásra bocsátja Kun Csaba módosító indítványát, mely szerint a   december  9-i 

ülésre készüljön a szakértők által anyag a gáttal kapcsolatban. Szavazásra bocsátja a javaslatot:   

 

Szavazás eredménye 

 

#: 545   Száma: 08.11.20/3/0/A/KT 

Ideje: 2008 november 20 17:54  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 
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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: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szegő András Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Benkovits György Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Távol - 

Zakar Gergely Távol - 

 

    545   Száma: 2008.11.20/3/0/A/KT 

 

 

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

 

A jegyzőkönyv alábbi része dr. Molnár Ildikó jegyző kérésére  szószerint készült. 

 

Radványi G. Levente képviselő:  

„ én nem ügyrendiben kértem, hanem normálban. Szeretném azért felhívni mindenki figyelmét 

arra, az előterjesztésben van egy dátum a határozat számnál. Ez év február 12-e. És azért amikor 

arról beszélünk most itt, hogy életveszélyes-e,vagy nem-e, akkor közben azért eltelt egy év, amig 

nem nagyon foglalkoztunk vele. Megnyugodtunk abban, hogy de jó lesz, ha egyszerre majd jobb… 

ööö…anyagi   arányokkal megvalósul az egész. Én arra szeretném fölhívni a figyelmet és erre a 

bizonyos Kun Csaba által javasolt testületi-ülésre…, hogy azt tekintsük át, hogy mi az a metódus 

a tervezésen belül is adott esetben, amivel a lehető leggyorsabban adott esetben fel tudunk 

készülni arra, hogy adott esetben előkészíteni, védeni  a  gázt, (???- gátat)  vagy valamilyen 

metódussal, mert én most is azt mondom, hogy saját véleményem szerint  nagyon nehéz  

hagyományos  metódussal védeni, éppen ezért én kérném azt, hogy amit most időt 

elszalasztottunk egy picit előkészítve, készüljünk föl arra,  lehet, hogy valamilyen plusz költséggel, 

de ezt saját magunk okoztuk,   arra, hogy mi van akkor, ha … tehát mi van, ha egy  hirtelen egy 

nagyobb vízterhelés jön,  és még nincsen megkezdve a gátépítés,  hogyan lehet megelőlegezni azt, 

hogy azért úgy lehessen nekimenni egy magasabb vízállásnak, hogy ne ’térdre imával’ védjük a 

gátat.”  
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dr. Molnár Ildikó jegyző:  

„azt a megjegyzést, vagy azt az észrevételt, amit Képviselő Úr mondott, hogy érezte, hogy nem 

történt  február 12-e óta semmi, én azért hallgatom kicsit furcsán, mert hogy Képviselő Úr is 

tagja  a Közbeszerzési Munkacsoportnak,  aki az év elején részt vett abban a közbeszerzési 

eljárásban, aminek nyomán májusban a Puhl Építész Irodával aláírásra került a Tervezési 

Szerződés ennek az eljárásnak a nyomán.   Vélhetően ő nálam is jobban tudja, hogy a 

Közbeszerzési Munkacsoport milyen határidőkkel, milyen feltételekkel, a tervpályázat nyomán 

határozta meg ennek a kiírásnak a feltételeit, és a májusi szerződésben rögzített határidők  

teljesítése  pedig november-december hónap, ami most az előbb említettek szerinti engedélyezési 

terv leszállítási határidejét és  a kiviteli terv  elkészítésének határidejét jelenti. Én azt gondolom, 

hogy ez az év most  pontosan arról szólt, hogy a lehetőségeinkhez mérten  több 10 millióról, tehát 

50 millió feletti összegről beszélünk, a város semmi mást nem tett, mint  hogy ehhez a 

megépítéshez szükséges engedélyezési és kiviteli tervek elkészíttetésének eljárását folytatta le és 

bízunk abban, hogy minél előbb megjönnek azok a tervek, ami alapján pénzügyi fedezet megléte 

esetén az építkezés nyilván egy közbeszerzési eljárás lezárta után a jövő évben a lehetőségek 

figyelembevétel és a Dunával történt egyeztetés után megkezdhető.” 

 

 

Radványi G. Levente képviselő: nem azt állította, hogy nem történt semmi, csupán arra utalt, 

hogy február 12-e óta nem az történt, aminek történnie kellett volna. Kéri, hogy a Jegyző 

Asszony tényszerűen válaszoljon, valamint az elfogadott SZMSZ szerint járjanak el. Ha 

életveszélyes a gát, próbáljanak időben  felkészülni a védekezésre.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: nagy felelőssége van a Polgármesternek, ugyanakkor hozzáfűzi, hogy 

Jegyző Asszony a törvényesség őre. Amennyiben egy korábban meghozott határozatban szereplő 

dátumra vonatkozóan kap kérdést Jegyző Asszony,hogy az abban foglaltaknak megfelelően 

történtek-e az Önkormányzati lépések, akkor válaszában elég arra szorítkoznia, hogy  igen,  

megtörténtek. A következő problémára Polgármester Úrnak kell válaszolnia, mert a polémia 

tartalmi jellegű.  Az ülés vezetésére vonatkozóan ezt kívánta megjegyezni.  

 

Kiss Károly képviselő: az ülés olyan szakaszába érkezett, ami már nem tartozik a napirendi 

ponthoz. Amennyiben az elhangzottakkal kapcsolatban kétely merül fel, annak  tisztázására  is 

megvan a lehetőség.   

  

Magyar Judit képviselő: ügyrendi javaslata, hogy zárják le a vitát.   

 

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

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 546   Száma: 08.11.20/3/0/A/KT 

Ideje: 2008 november 20 18:01  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű 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 
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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 Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szegő András Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Benkovits György Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Távol - 

Zakar Gergely Távol - 

 

     

546   Száma: 2008.11.20/3/0/A/KT 

 

 

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

Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot:    

 

  

Szavazás eredménye 

 

#: 547   Száma: 08.11.20/3/0/A/KT 

Ideje: 2008 november 20 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: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

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

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szegő András Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Benkovits György Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Távol - 

Zakar Gergely Távol - 

 

     

547   Száma: 2008.11.20/3/0/A/KT 

 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

444/2008. (XI.20.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

1. dönt arról, hogy a 2/2008. (I.22.) és 58/2008. (II.12.) Kt. számú határozatát visszavonja 

2. az 1. pontban lévő határozatokban megfogalmazott projektek munkálatai felmérésére és 

megkezdésére vonatkozó, Pro Szentendre Kft. megbízását visszavonja, egyben a 2008. 

március 26-án létrejött Megbízási Szerződést megszünteti. 

3. felkéri a Pro Szentendre Kft. ügyvezetőjét, hogy a 2008. április 9-én kifizetésre esedékes 

bruttó 600.000 Ft. tartalmú számláját vonja vissza és ez ügyben a szükséges pénzügyi 

dokumentációkat végezze el. 

4. úgy dönt, hogy a december 9-i Képviselő-testületi ülésre készüljön tájékoztató a pályázat 

és a tervezés állásáról és egy írásbeli szakértői vélemény a gát jelenlegi állapotáról. 

 

Határidő: azonnal  

Felelős:  Polgármester  
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4. Előterjesztés-kiegészítés a házi segítségnyújtás, mint szociális alapszolgáltatási 

feladat 2009. január 1-i hatállyal Kistérségi feladatellátásba történő szervezéséről  

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

A napirendi pont tárgyalása során jelen van Bognár Judit, a Családsegítő és Gyermekjóléti 

Szolgálat vezetője, valamint Kecskésné Sípos Andrea, a Gondozási Központ vezetője.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ismerteti az előterjesztést. 

  

dr. Kirchhof Attila aljegyző: részletezi az utólag  kiosztott előterjesztés-kiegészítést.    

 

Zakar Ágnes képviselő: az Idősek Klubjának fenntartására vonatkozóan kér tájékoztatót, 

valamint kérdezi, hogy  a feladat kiszervezése esetén növelhető-e a gondozottak létszáma? 

 

Radványi G. Levente képviselő: kérdezi, hogy a kistérségi polgármesterek részéről van-e már 

döntés a finanszírozásra vonatkozóan? 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: válaszol a  kérdésekre, valamint felkéri az intézményvezetőket, 

hogy egészítsék ki a tájékoztatást.  Elsősorban arra vonatkozóan, hogy az alapszolgáltatási feladat  

kiszervezése  milyen változásokat jelenthet.  

 

Bognár Judit intézményvezető: ismerteti a működésre vonatkozó törvényi változásokat és a 

megoldási lehetőségeket.  

A költségvetési törvény két javaslattal él. Az egyik változat szerint 2010-ig kaphatnak 

normatívát, míg a  másik szerint már 2009-ben  sem kaphatják meg a  normatív támogatást. 

Amennyiben a Kistérség nem rendelkezik a három feladat ellátásával, úgy  mintegy  18 M Ft-tal 

kevesebbet kapnak. Pillanatnyilag normatívából élnek,  az Önkormányzat egyetlen forinttal sem 

járul hozzá a  működési költségekhez. A személyi és tárgyi feltételek  adottak, megfelelő szakmai 

színvonalon tudják ellátni a feladatot. Ugyanakkor az  alapszolgáltatási feladat  kiszervezése  

hatalmas munkát jelent, ha mindezt  2009. január 31-ig kell elvégezni, hisz magában foglalja a  

jelzőrendszeres-, gondozási-, és nappali ellátás biztosítását. Mindent megtesznek annak 

érdekében, hogy a lehető legjobb megoldást megtalálják. Ha valami oknál fogva mégsem sikerül 

teljesíteni a feladatot, szükség lehet egy biztosítékra, amely a normatíva elvesztésétől megvédi az 

intézményt.   

 

Radványi G. Levente képviselő: a költségvetést figyelembe véve javasolja, hogy  minden esélyt 

figyelembe véve készüljenek fel arra, hogy esetlegesen kistérségi központként működjenek a 

nevezett intézmények.  A határozati javaslatban fogalmazzák meg, hogy minden lehetőségre 

felkészülnek,  és mindkét variációt figyelembe veszik.   

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:  ha jól értelmezi, Képviselő Úr javaslata arról szól, hogy a 

feladat kiszervezését is vegyék figyelembe, mintegy másodmegoldásként, mely eredetileg   a 

határozati javaslat   B) variációjaként szerepelt.  

 

dr. Molnár Ildikó jegyző: jelzi, hogy  jelenleg  elbírálás alatt van egy pályázat, mely  kedvező 

elbírálás esetén 25 M Ft összegű  támogatást jelenthet  az idősek napközbeni ellátására 

vonatkozóan.  Abban az esetben, ha a pályázaton nyernek, az ellátást mindenképpen  a városnak 

kell megoldania.         

 

Kecskésné  Sípos Andrea intézményvezető: amennyiben a  Gondozási Központ  működésben 

változás történik, mindenképp új működéi  engedélyt kell kérniük, mely több szempontból is  

hátrányosan érinti őket. A házigondozással kapcsolatban felvetődő szakmai problémákat 

ismerteti, melynek legfontosabb eleme, hogy az ehhez kapcsolódó teendők szorosan  
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összefonódnak egymással. Az Idősek Klubja gondozónői besegítenek a házi gondozásba, és 

viszont, ezért sem lehet különválasztani a feladatellátást, mert  fennakadás keletkezik az 

ellátásban.    

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: összefoglalva az elhangzottakat: szakmai szempontokat 

figyelembe véve az az  álláspontja az intézményvezetőknek, hogy nem választható szét a jelenleg 

működő rendszer. A  Képviselő-testület vegye figyelembe ezt a tényt.  Kéri Aljegyző Urat, hogy 

Radványi G. Levente képviselő imént tett  javaslatát véleményezze.  

 

dr. Kirchhof Attila aljegyző: véleménye szerint  a határozati javaslat  1. pontja arról szól, hogy:  

1. a házi segítségnyújtást és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, a szociális étkeztetést, 

az idősek klubját,  valamint a hajléktalanok nappali melegedőjét és éjjeli menedékhelyét, 

mint szociális alap és szakellátási feladatokat 2009. február 01-től a Dunakanyari és Pilisi 

Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása útján kívánja ellátni; 

Arra vonatkozóan nem tartalmaz állásfoglalást, hogy ezt milyen módon teszik meg, ez a 

Kistérség döntésétől függ. A következő pontban szerepel, hogy feladatátvállalás esetén hogyan 

alakul az ellátás.  

2. a kistérség feladatátvállalása esetén a Gondozási Központot (továbbiakban: Intézmény) 

2009. február 01-i hatállyal megszünteti, feladatait a megalakítandó kistérségi 

intézménybe, illetve a feladatok közül a védőnői szolgálatot és az iskola egészségügyi 

ellátást Szentendre Város Szakorvosi Rendelőintézetébe szervezi át; 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: jelzi, hogy Radványi G. Levente képviselő egyetért az 

elhangzottakkal. Módosító indítvány nem érkezett, további kérdés, hozzászólás nem lévén 

szavazásra bocsátja a  határozati javaslatot:   

 

Szavazás eredménye 

 

#: 548   Száma: 08.11.20/4/0/A/KT 

Ideje: 2008 november 20 18:20  

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 Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 
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Magyar Judit PEB elnök Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Szegő András Tart. - 

Benkovits György Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Távol - 

Zakar Gergely Távol - 

 

     

548   Száma: 2008.11.20/4/0/A/KT 

 

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

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

445/2008. (XI.20.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

 

1. a házi segítségnyújtást és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, a szociális étkeztetést, 

az idősek klubját,  valamint a hajléktalanok nappali melegedőjét és éjjeli menedékhelyét, 

mint szociális alap és szakellátási feladatokat 2009. február 01-től a Dunakanyari és Pilisi 

Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása útján kívánja ellátni; 

 

2. a Kistérség által az 1. pont szerinti feladatok ellátására működtetett Intézmény részére – 

külön megállapodás alapján – a jelenleg Szentendre Város Önkormányzata által 

fenntartott Gondozási Központ telephelyein helyiséget biztosít; 

 

3. felkéri a Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 

Tanácsát, hogy döntsön a feladatok kistérségi átvételéről, megszervezéséről; 

 

4. felhatalmazza a Polgármestert a 2. pontban meghatározott külön megállapodás aláírására;   

 

5. a kistérség feladatátvállalása esetén a Gondozási Központot (továbbiakban: Intézmény) 

2009. február 01-i hatállyal megszünteti, feladatait a megalakítandó kistérségi 

intézménybe, illetve a feladatok közül a védőnői szolgálatot és az iskola egészségügyi 

ellátást Szentendre Város Szakorvosi Rendelőintézetébe szervezi át; 

 

6. felkéri Szentendre Város Egészségügyi Intézményének (Rendelőintézet) vezetőjét, hogy a 

Rendelőintézet módosított alapító okiratának tervezetét terjessze legkésőbb a Képviselő-

testület 2009. januári ülése elé;   

 

7. felkéri a Gondozási Központ (továbbiakban: Intézmény) vezetőjét, hogy az Intézmény 

működési engedélyének módosítása (megszűntetése), illetve az Intézmény megszüntetése 

érdekében intézkedjen, az Intézmény megszüntetési okiratát készítse elő és terjessze 

legkésőbb a Képviselő-testület 2009. januári ülése elé; 

 

8. felkéri az Intézmény vezetőjét, hogy az alkalmazottak tájékoztatása, a munkáltatói 

jogutódlás tárgyában tegye meg a szükséges intézkedéseket. 
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Határidő:  

1. pont: 2009. január 31. 

2. pont: 2009. január 31. 

3. pont: a Társulás tájékoztatására azonnal 

4. pont: 2009. január 31. 

5. pont: 2009. január 31. 

6. pont: 2009. januári testületi ülés 

7. pont: 2009. januári testületi ülés 

8. pont: 2008. november 25. 

9.  

Felelős:    

1.-4. pont: Polgármester 

5.-8. pont: Gondozási Központ, illetve a SZEI vezetője 

 

 

5. Egyebek 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:  a következő eseményekre hívja  fel a figyelmet:  

-  2008. november  25-én 17 órakor „A városháza házhoz jön” fórum lesz,    

-  2008. december  1-jén 17 órakor Közmeghallgatásra kerül sor, 

-  2008. december  2-án  16 órakor Informális ülést tartanak a Díszteremben,   

- 2008. december  15-én 16 órára pedig az  uszodába várják az érdeklődőket, ahol a létesítmény  

működtetésével, a közlekedéssel kapcsolatos kérdéseket várják.     

 

Kiss Károly képviselő: az Izbégi temető megközelíthetetlenségéről tájékoztatták őt  a lakosok, 

mely főleg a november elsejei időszakban, az esti órákban jelentett problémát. Ismételten kéri, 

hívják fel az  iskola vezetőségének figyelmét arra, hogy tegyék lehetővé a szabad bejárást az 

iskola patak felőli részéről is.    

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: válaszol az észrevételre. Az iskola igazgatónője minden 

alkalommal azt a  tájékoztatást adta, hogy maradéktalanul eleget tesznek a kérésnek. Ennek 

ellenére többször érkezett olyan visszajelzés, hogy mégsem tudtak bejutni a látogatók a temetőbe.  

 

Horváth Győző képviselő: felhívja a figyelmet, hogy a lebontott Széchenyi téri padokból 4 

eltűnt. Tudomása szerint 20 ezer Ft feletti eltulajdonítás már bűncselekménynek számít, javasolja 

tegyenek feljelentést ismeretlen tettes ellen.   

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megteszik a szükséges lépéseket ez ügyben.    

 

Szegő András képviselő: a Pismányt érintő közlekedési problémákat ismerteti. A Barackos út  

alsó szakasza és a Törökvölgyi út egyirányúból kétirányú lett, míg az Egres utca első szakaszát  

lezárták.  Kérése, hogy a  jelentősebb  közlekedési változásokat hatékonyabban tegyék közzé.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ígéretet tesz a mielőbbi intézkedésre.  

 

Magyar Judit képviselő: kérdezi, hogy a Harkály utca egyirányúsítása érdekében mikor történik 

intézkedés? 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a VSz. Zrt.-nek  már megküldték a döntést, remélhetőleg    

minél hamarabb kihelyezik a táblákat.  

 

Hidegkuti Gergely képviselő: szintén a Barackos úton kialakult  helyzet ügyében kíván szólni: 

javasolja, hogy  sürgősen  helyezzenek ki  30 km-es  sebességkorlátozás táblát, amennyiben 

lehetséges már másnap reggel. 
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dr. Dietz Ferenc polgármester: tudomása szerint csak életveszély esetén tud saját hatáskörben 

dönteni. Felveszi a kapcsolatot a VSz. Zrt.-vel a mihamarabbi intézkedés ügyében.     

 

Zakar Ágnes képviselő: az Izbégi iskola  védelmében szól. Véleménye szerint félreértés 

történhetett. Példás összefogással tették rendbe  a környéket, tisztították ki a temetőt, aminek 

ellentmondana az a tény, hogy nem lehet bejutni. Mindenesetre  partnerséget ígér. Sajnos az 

iskolában  az utóbbi időben sorozatos betörések voltak az iskolában, azért zárják különös gonddal 

az épületet. A Harkály utcára vonatkozóan kedvező hírrel szolgál: már megrendelték a 

kihelyezendő táblákat. Kérdése: a Bükkös-patak gyalogos-átkelőhelynél mikortól fog üzemelni a 

közlekedési lámpa?  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: remélhetőleg minél hamarabb, a megrendelést elküldték az 

illetékeseknek.  

 

 

Dicső Zoltán képviselő: kéri a Polgármestert, hogy a városban egyre elszaporodó 

randalírozásnak hatékony módon vessenek véget. Többek közt a Pannónia telepen tapasztalta, 

hogy az újonnan átadott „Ericsson-játszóteret” vandál módon  megrongálták, jelentős kárt okozva 

ezzel.   

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: köszöni az észrevételt. Egyéb hozzászólás nem érkezett, 

megköszöni a megjelenést. A Képviselő-testület ülését 18.30 órakor  bezárja. 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

dr. Dietz Ferenc                                                                                     dr. Molnár Ildikó 

polgármester                                                                                                   jegyző 

 

 

 

 

 


