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Szám: 28/2008. 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2008. október 28-án (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, dr. Pázmány Annamária, 

Radványi G. Levente, Szegő András, Trenka István Tolonics Gyula, 

Zakar Ágnes és Zakar Gergely képviselők.  

 

 

Távol vannak:  Benkovits György és Magyar Judit képviselők. 

 

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

 

Meghívottak a 2008. október 28-i Képviselő-testületi ülésre 

 

- Előterjesztés a VSZ Zrt. önköltség-számítási szabályzata 

- Előterjesztés a távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjairól szóló 1/2008.  (I. 30.) Önk. 

   sz. rendelet módosításáról 

- Előterjesztés a VSZ Zrt. középtávú üzleti tervéről 

- Előterjesztés a VSZ Zrt. alapító okiratának módosításáról 

Horváth József vezérigazgató      

Unterberger Tibor FB elnöke      

Hargitay László FB tag     

Dr. Drobilisch Erzsébet      

Bor Zoltán könyvvizsgáló      

 

Előterjesztés a távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjairól szóló 1/2008.  (I. 30.) Önk. 

sz. rendelet módosításáról 

 

Püspökmajor Lakótelep Közös Képviselői Klub, Kis Imre ……………………. 

Püspökmajor Lakótelep Baráti Kör, Szebeni Lajos   ……………………. 

 

Előterjesztés Szentendre, OMV benzinkúttal szembeni terület és a Bükkösparti        K-

SP2 övezeti besorolású terület szabályozási terve módosításának véleményezési anyaga 

jóváhagyásáról 

Láng László       

Bugyi László       

Kelemen Benedek      

Marsi József        

Orosz Bálint VÁTI Kft    
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Előterjesztés Szentendre, Rózsa utca – Dózsa György út – Dunakanyar körút – Vasúti 

villasor – Kőzúzó utca által határolt terület szabályozási terve és a Helyi  Építési 

Szabályzat módosításának elfogadásáról, valamint a településszerkezeti  terv 

módosításáról 

Albrecht Ute       

Gilincsek Gábor Raiffeisen Ingatlan Zrt.    

Szebellédy Zoltán      

 

Előterjesztés Szentendre Város Városmarketing koncepciójáról 
Závodszky Zoltán     

 

Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének a  személyes 

gondoskodás körébe tartozó szociális és gyermekjóléti ellátásokról,  valamint a 

fizetendő térítési díjakról szóló 24/2003. (V.19.) Önk. sz. rendeletének módosításáról 

Tóth Istvánné bölcsőde vezetője     

Szabóné Klement Borbála GESZ vezetője    

 

Előterjesztés a Vujicsics Tihamér Alapfokú Művészetoktatási Intézmény telephelyeinek 

további változatlan működtetése érdekében kötendő  megállapodásról Pest Megye 

Önkormányzatának elnökével 

Előterjesztés a Vujicsics Tihamér Alapfokú Művészetoktatási Intézmény  további 

változatlan színvonalon való működése ügyében folytatott egyeztetésekről 

 Bokor György  igazgató         

 

 

Tájékoztató a Petzelt József Szakközépiskola és Szakiskola 2009. szeptember 1-től 

megszüntetésre kerülő szakképző osztályának továbbműködtetése ügyében  folytatott 

egyeztetésekről 

Haluska Tibor igazgató        

 

Előterjesztés Szentendrei Kistérségi Ipartestület véleményéhez való csatlakozásról, a 

Petzelt József Szakközépiskola és Szakiskola leépítése miatt 

 

Haluska Tibor Petzelt Szakközépiskola igazgatója    

Dragon József  Szentendrei Kistérségi Ipartestület elnöke  

 

Tájékoztató a kis híd ügyében folytatott tárgyalásokról 

Molnár Zsolt Szigetmonostor polgármestere    

 

Tájékoztató a Cházár András Többcélú Közoktatási Intézmény Vác – Tagintézménye 

(volt Bárczi Gusztáv Általános Iskola) 2008/2009. évi tanévének elkezdéséről 

Kádárné Monori Éva  igazgató    

 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: 9.19 órakor az ülést megnyitja. Jelenlévő képviselők száma 

16 fő. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes. 



 3 

 

Elmondja, hogy a VSz Zrt. önköltség-számítási szabályzatáról szóló előterjesztést leveszi 

napirendről, mert a könyvvizsgáló észrevételei későn érkeztek a vezérigazgatóhoz. Ismét 

átnézik az anyagot a gazdasági igazgatóval és az átdolgozás után a novemberi ülésre 

előterjesztik.  

Délután kerülnek megtárgyalásra az OMV benzinkúttal szembeni terület és a Bükkösparti K-

SP2 övezeti besorolású terület szabályozási tervének módosításának véleményezési anyaga 

jóváhagyásáról szóló és a Szentendre, Rózsa utca – Dózsa György út – Dunakanyar körút – 

Vasúti-villasor – Kőzúzó utca által határolt terület szabályozási terve és a Helyi Építési 

Szabályzat módosításának elfogadásáról, valamint a településszerkezeti terv módosításáról 

szóló előterjesztések, mert egy véleményezési anyag még hiányzik.  

Egy sürgősségi indítvány került beterjesztésre, az iskolabusz beszerzés pályázatának 

lehetőségéről. 

 

Fülöp Zsolt képviselő: nem ért egyet a VSz Zrt önköltségszámításával kapcsolatos napirendi 

pont levételével. Mint tulajdonosnak több észrevétele is lenne, melyeket célszerű lenne 

megtárgyalni, valamint a bizottságok véleményét is javasolja figyelembe venni. Észrevételei 

közé tartozik, hogy az anyagot a könyvvizsgáló miért nem látta? Véleménye szerint célszerű 

lenne az anyagot megtárgyalni, az észrevételeket elmondani – ezzel is segítve a cég munkáját 

-  melyet aztán átdolgozás után ismét visszahoznának a Képviselő-testület elé.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szakmai kérdésről van szó, melyet a szakemberek – a 

bizottságok tagjai – megtárgyaltak és elmondták javaslataikat. Ezek alapján átdolgozzák az 

anyagot, melyet a novemberi Képviselő-testületi ülésre beterjesztenek.  

 

Zakar Ágnes képviselő: kéri, hogy a Cházár András Többcélú Közoktatási Intézmény  

2008/2009. évi tanévének elkezdéséről szóló tájékoztatót a sürgősségi indítvány után 

tárgyalják, mert az Igazgató Asszony jelen van – ne várassák őt. Kéri továbbá, hogy a 

Vujicsics Tihamér Alapfokú Művészetoktatási Intézmény további működésével kapcsolatos 

két előterjesztés ebéd előtt kerüljön megtárgyalásra, mert az iskola igazgatója szeretne jelen 

lenni és a délutáni időpont nem megfelelő számára.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: befogadja a javaslatokat.  

 

Hidegkuti Gergely képviselő: egyetért a VSz Zrt önköltség számítási szabályzatának 

napirendről való levételével. Véleménye, hogy azt a cég középtávú fejlesztési tervének 

elfogadása után a cég maga alkossa meg. A Képviselő-testület tartson a VSz Zrt-ről egy 

rendkívüli testületi ülést, ahol véleményezze, de ne határozza meg.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: egyetért a javaslattal.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: akkor tud egyetérteni, ha most megállapodnak egy időpontban, amikor 

a VSz Zrt-vel kapcsolatos összes tulajdonosi elképzeléseket és a felmerült problémákat meg 

tudják tárgyalni.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: mindenképpen meghatározzák az időpontot jövő év februárra 

vagy márciusra.  

 

Hidegkuti Gergely képviselő: javasolja, hogy először tárgyaljanak a VSz Zrt középtávú 

fejlesztési tervéről és utána tárgyaljanak az önköltség számítási szabályzatról.  
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Fülöp Zsolt képviselő: elfogadhatónak tartja a javaslatot, de közben rögzítsék a rendkívüli 

ülés időpontját is. Kérdezi a Polgármester urat, hogy elfogadja-e a javaslatot?  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a középtávú fejlesztési terv nem tárgya a rendkívüli ülésnek, 

de időpontot mindenképpen meghatároznak. Kérdezi a képviselő úrtól, hogy fenntartja-e, 

hogy fenntartsák a napirenden a kérdést vagy nem.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: fenntartja.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátja a napirenden tartását az önköltség-

számítási szabályzat megtárgyalásának.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 383   Száma: 08.10.28/0/0/A/KT 

Ideje: 2008 október 28 09:32  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 5 31.25 27.78 

Nem 3 18.75 16.67 

Tartózkodik 8 50.00 44.44 

Szavazott 16 100.00 88.89 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   11.11 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Nem - 

dr. Pázmány Annamária Nem - 

Szegő András Nem - 

Dicső Zoltán Tart. - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Tart. - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Tart. - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Tart. - 

Horváth Győző SzEB elnök Tart. - 

Kiss Károly Tart. - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Tart. - 

Zakar Gergely Tart. - 
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Benkovits György Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megállapítja, hogy az önköltség-számítási szabályzat 

megtárgyalását levették napirendről. 

Szavazásra bocsátja a sürgősségi indítvány napirendre vételét, melynek címe: Sürgősségi 

előterjesztés autóbusz beszerzés pályázati lehetőségeiről.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 384   Száma: 08.10.28/0/0/A/KT 

Ideje: 2008 október 28 09:32  

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: 

 

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 - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Zakar Gergely Igen - 

Benkovits György Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 
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dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri szavazzanak arról, hogy a sürgősségi indítvány után 

tárgyalják a Cházár András Többcélú Közoktatási Intézmény  2008/2009. évi tanévének 

elkezdéséről szóló tájékoztatót és 13 órakor a Vujicsics Tihamér Alapfokú Művészetoktatási 

Intézmény további működésével kapcsolatos két előterjesztést. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 385   Száma: 08.10.28/0/0/A/KT 

Ideje: 2008 október 28 09:33  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 15 93.75 83.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 1 6.25 5.56 

Szavazott 16 100.00 88.89 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   11.11 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Zakar Gergely Igen - 

Fülöp Zsolt Tart. - 

Benkovits György Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

 

 

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

elfogadta. 
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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 

 

 

 Beszámoló átruházott hatáskörben tett intézkedésekről 

- SZESB 

 

 

1. Sürgősségi előterjesztés autóbusz beszerzés pályázati 

lehetőségeiről 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

 

2. Tájékoztató a Cházár András Többcélú Közoktatási 

Intézmény Vác Tagintézménye (volt Bárczi Gusztáv 

Általános Iskola) 2008/2009. évi tanévének elkezdéséről 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

 

3. Előterjesztés a VSZ Zrt. alapító okiratának módosításáról 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

4. Előterjesztés a távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjairól 

szóló, módosított, 1/2008. (I. 30.) Önk. sz. rendelet 

módosításáról 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

5. Előterjesztés a QualiTeam Consult Kft. költségmegosztási 

kérelméről 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

6. Előterjesztés a VSZ Zrt. középtávú fejlesztési tervéről 

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

rendelhető el.! 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

7/a. 

 

 

 

 

7/b 

Előterjesztés szentendrei ingatlanok elővásárlási jogának 

gyakorlásáról illetve lemondásáról 

Az Ötv. 12. § (4) bekezdés b) pontja  

alapján zárt ülés rendelhető el! 

 

Előterjesztés-kiegészítés a szentendrei 023/12 hrsz-ú 

ingatlan belterületbe csatolásáról 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

 

8. Előterjesztés Szentendre Város Városmarketing 

koncepciójáról 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

9.  
Előterjesztés a Vujicsics Tihamér Alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény telephelyeinek további 

változatlan működtetése érdekében kötendő 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 
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megállapodásról Pest Megye Önkormányzatának elnökével 

10. Előterjesztés Vujicsics Tihamér Alapfokú Művészetoktatási 

Intézmény további változatlan színvonalon való 

működtetése ügyében folytatott egyeztetésekről  

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

11. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-

testületének a plakátok, falragaszok, valamint a 

reklámhordozók elhelyezésének szabályairól szóló 19/2005. 

(V.19.) Önk.sz. rendelete módosításának I. fordulós 

tárgyalásáról, valamint Szentendre Város közterületeinek 

reklám célú hasznosítása, valamint a közterületeken 

folytatott hirdetési és reklám tevékenység felügyelete tárgyú 

pályázat kiírásáról 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

12. Tájékoztató a Petzelt József Szakközépiskola és Szakiskola 

2009. szeptember 1-től megszüntetésre kerülő szakképző 

osztályának továbbműködtetése ügyében folytatott 

egyeztetésekről 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

13. Előterjesztés Szentendrei Kistérségi Ipartestület 

véleményéhez való csatlakozásról, a Petzelt József 

Szakközépiskola és Szakiskola leépítése miatt 

 

Fülöp Zsolt 

képviselő 

14. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-

testületének a személyes gondoskodás körébe tartozó 

szociális és gyermekjóléti ellátásokról, valamint a fizetendő 

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

rendeletének módosításáról 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

15. Előterjesztés Szentendre, OMV benzinkúttal szembeni 

terület és a Bükkösparti K-SP2 övezeti besorolású terület 

szabályozási terve módosításának véleményezési anyaga 

jóváhagyásáról 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

16. Előterjesztés Szentendre, Rózsa utca – Dózsa György út – 

Dunakanyar körút – Vasúti villasor – Kőzúzó utca által 

határolt terület szabályozási terve és a Helyi Építési 

Szabályzat módosításának elfogadásáról, valamint a 

településszerkezeti terv módosításáról 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

17. Előterjesztés az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről 

8/2008. (II. 20.) Önk. sz. rendelet módosításáról 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

18. Előterjesztés az Állami Számvevőszékhez benyújtandó 

kérelemről, az önkormányzatokat megillető SZJA elosztása 

és újraelosztása tárgyában 

 

Fülöp Zsolt 

képviselő 

19. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatának a helyi 

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

Önk. sz. rendelet módosításáról  

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 
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20. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-

testületének a luxusadóról szóló 6/2006. (II.17.) Önk. sz. 

rendelet módosításáról  

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

21. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatának az 

önkormányzat vagyonáról és az önkormányzati vagyon 

feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 34/2003. 

(VI.18.) Önk. sz. rendelete módosításáról  

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

22. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatának 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2008. (IX. 

10.) Önk. sz. rendelettel összefüggő egyéb rendeletek 

módosításáról 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

23. Előterjesztés „Társadalmi Megújulás Operatív Program - 

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív 

intézményekben” c. pályázat benyújtására 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

24. Előterjesztés CONCERTO communities: the way to the 

future  pályázat benyújtásának utólagos jóváhagyásáról 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

25. Előterjesztés a regionális vízmű-társaságok állami 

részvényhányadának térítés nélküli önkormányzati 

tulajdonba adásáról  

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

rendelhető el! 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

26. Előterjesztés Közalapítványok kuratóriumi és felügyelő 

bizottsági tagjának megválasztásáról  

Amennyiben az érdekelt a nyilvános ülésen történő 

tárgyalásba nem egyezik bele, az előterjesztés az Ötv. 

12.§ (4) bek. a) pontja alapján zárt ülésen tárgyalandó! 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

27. Előterjesztés óvodai férőhelyszámok bővítéséről 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

28. Előterjesztés a Városi oktatási intézmények uszoda 

használata 

 

Fülöp Zsolt 

képviselő 

29. Előterjesztés Festők városa, Művészeti Pályázati Alap 

létrehozásáról 

 

Fülöp Zsolt 

képviselő 

30. Előterjesztés a HÉV- Kaiser’s mögötti parkoló ideiglenes 

bővítéséről 

 

Fülöp Zsolt 

képviselő 

31. Előterjesztés a Pest Megyei Sport díjak adományozásának 

javaslattételéről 

Az Ötv. 12.§ (4) bek. a) pontja alapján zárt ülésen 

tárgyalandó! 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 
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32. Tájékoztató a kis híd ügyében folytatott tárgyalásokról dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

33. Tájékoztató a Szabadtéri Néprajzi Múzeum  

főigazgatójának parkolási díj megváltásával  kapcsolatos 

kérelméről 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

34. Interpellációk, kérdések 

 

 

35. Egyebek 

 

 

 

 

 

Tájékoztató a két ülés között történt legfontosabb eseményekről 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

Tájékoztató a két ülés között eltelt legfontosabb eseményekről és döntésekről 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

 

Horváth Győző képviselő: a volt szovjet laktanyával kapcsolatos befektetői tárgyalásról 

kérdez.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: elmondja, hogy felmerült az ingatlancsere lehetősége, de a 

legnagyobb probléma, hogy nem jogtiszta a helyzet, valamint az, hogy a terület amit a 

NEREK kinézett magának, nem alkalmas az onkológiai központ megvalósítására. 

 

Zakar Ágnes képviselő: beszámol a testvérvárosok találkozójáról. Megköszöni Kammerer 

Zsófia minőségügyi referens kiemelkedő munkáját.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: felhívja a figyelmet, hogy az ilyen beszámoló az Egyebek 

című napirendbe tartozik.  

 

Szegő András képviselő:  

- a temető tervpályázatról, 

- a Rodin kávézó fejlesztésével kapcsolatos megbeszélésről, 

- a Bezsóker vezetőjével történt egyeztetésről és a 

- Volán vezérigazgatójával folytatott egyeztetésről kérdez. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:  

- a tervező beszámolt arról, hogy a tervezés milyen fázisban van.  

- a Rodin kávézó bérlői keresték fel azzal, hogy mindenképpen hosszú távon szeretnék 

működtetni a kávézót, mely sikeresen működik. Miután a kávézó a Pest Megyei 

Önkormányzattal történő ingatlancsere folytán az Önkormányzat tulajdonába kerül – 

tájékoztatta a működtetőt, hogy az ingatlan értéke miatt mindenképpen pályázat 

kiírása szükséges, bár a tevékenységük megfelel az elképzeléseknek.  
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- a Bezsóker tulajdonosával azzal kapcsolatban tárgyalt, hogy a városba érkezve nem 

éppen szemet gyönyörködtető az ott kirakott sok áru. Elmondja, hogy akkor lehet a 

területet rendezni, ha az ottani rendezési terv módosítása során az ott működő három 

cég egymás mellett építené ki az üzletsorukat és felszámolásra kerül a mostani állapot.  

- a Volánbusz vezérigazgatója érdeklődött a város álláspontjáról a pályaudvar 

fejlesztésével kapcsolatban. Tájékoztatta őt, hogy minden fejlesztésnek, rendezésnek 

örül a város. Kérte, hogy a már kivásárolt kisebb üzleteket minél előbb bontsák le. 

Erre a vezérigazgató ígéretet tett. Megkérdezte továbbá, hogy - miután a Megyeri-híd 

átadásával az autóbusz forgalom Újpest felé megy – nem lehetne módosítani azt és 

ismét az Árpád-hídon mennjen. Sajnos az volt a válasz, hogy nem lát erre lehetőséget.  

 

Tolonics Gyula képviselő: Dr. Habsburg Ottóval, a Nemzetközi Páneurópai Unió elnökével 

való találkozásról kérdez. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: az Elnök Úr érdeklődött a város jövőbeni terveiről. Felkérte 

továbbá, hogy jövőre – Szentendre 1000 éves évfordulóján – az augusztus 20-i ünnepségen ő 

mondja az ünnepi beszédet. Erre ígéretet kapott.  

 

 

 

Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

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

javaslatot.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 386   Száma: 08.10.28/0/0/A/KT 

Ideje: 2008 október 28 09:44  

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: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 
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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 - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Zakar Gergely Igen - 

Benkovits György Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

 

 

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

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

386/2008. (X. 28.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a lejárt határidejű 

önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló jelentést azzal, hogy a  

I.  

341/2007. (X.30.) Kt. sz. határozat 

358/2007. (XI. 20.) Kt. sz. határozat 2. b) pontja, 5. pontja 

81/2008. (II.26.) Kt. sz. határozat 

237/2008. (VI. 10.) Kt. sz. határozat 

343/2008. (IX. 09.) Kt. sz. határozat 

139/2008. (IV. 15.) Kt. sz. határozat 

140/2008. (IV. 15.) Kt. sz. határozat 

169/2008. (V. 13.) Kt. sz. határozat 

192/2008. (V.13.) Kt. sz. határozat 

199/2008. (V.13.) Kt. sz. határozat 

351/2008. (IX. 09.) Kt. sz. határozat 

206/2008. (V. 13.) Kt. sz. határozat 

227/2008. (VI. 10.) Kt. sz. határozat 

229/2008. (VI.10.) Kt. sz. határozat 

246/2008. (VI. 10.) Kt. sz. határozat 

271/2008. (VI. 10.) Kt. sz. határozat 

276/2008. (VI. 26.) Kt. sz. határozat 

295/2008. (VI. 26.) Kt. sz. határozat 

296/2008. (VI. 26.) Kt. sz. határozat 

297/2008. (VII. 03.) Kt. sz. határozat 

298/2008. (VII. 03.) Kt. sz. határozat 

301/2008. (VII. 03.) Kt. sz. határozat 

302/2008. (VII. 03.) Kt. sz. határozat 
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303/2008. (VII. 03.) Kt. sz. határozat 

311/2008.(VII. 29.) Kt. sz. határozat 

299/2008. (VII. 03.) Kt. sz. határozat 

305/2008. (VII. 10.) Kt. sz. határozat 

306/2008.(VII. 29.) Kt. sz. határozat 

307/a/2008.(VII. 29.) Kt. sz. határozat 

307/b/2008.(VII. 29.) Kt. sz. határozat 

308/2008.(VII. 29.) Kt. sz. határozat 

309/2008.(VII. 29.) Kt. sz. határozat 

314/2008.(VII. 29.) Kt. sz. határozat 

345/2008. (IX. 09.) Kt. sz. határozat 

313/2008.(VII. 29.) Kt. sz. határozat 

315/2008.(VII. 29.) Kt. sz. határozata 

316/2008.(VII. 29.) Kt. sz. határozat 

341/2008. (IX. 09.) Kt. sz. határozat 

342/2008. (IX. 09.) Kt. sz. határozat 

349/2008. (IX. 09.) Kt. sz. határozat 

355/2008. (IX. 09.) Kt. sz. határozat 

356/2008. (IX. 09.) Kt. sz. határozat 

357/2008. (IX. 09.) Kt. sz. határozat 

369/2008. (IX. 09.) Kt. sz. határozat 

374/2008. (IX. 09.) Kt. sz. határozat 

383/2008.(IX.16.) Kt. sz. határozat 

384/2008.(IX.16.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

 

 

  

252/2007. (IX. 11.) Kt. sz. határozat végrehajtása folyamatban van. 

Új határidő: 2009. január 31. 

 

358/2007. (XI. 20.) Kt. sz. határozat 3. c) pontjának végrehajtása folyamatban van. 

Új határidő: 2009. február 29. 

 

141/2008. (IV.15.) Kt. sz. határozat végrehajtása folyamatban van. 
Új határidő: 2008. decemberi testületi ülés 

 

170/2008. (V. 13.) Kt. sz. határozat végrehajtása folyamatban van. 

 

215/2008. (V.13.) Kt. sz. határozat végrehajtása folyamatban van. 

Új időpont: 2008. november 30 

 

231/2008. (VI. 10.) Kt. sz. határozat végrehajtása folyamatban van. 

Új határidő: 2008. decemberi Képviselő-testületi ülés 

 

256/2008. (VI. 10.) Kt. sz. határozat végrehajtása folyamatban van. 

Új határidő: 2008. novemberi Képviselő-testületi ülés 

 

265/2008. (VI. 10.) Kt. sz. határozat végrehajtása folyamatban van. 

Új határidő: 2008. december 15. 
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275/2008. (VI. 26.) Kt. sz. határozat végrehajtása folyamatban van. 

Új határidő: 2009. február 29. 

 

281/2008. (VI. 26.) Kt. sz. határozat végrehajtása folyamatban van. 

Új határidő: 2009. február 15. 

 

290/2008. (VI. 26.) Kt. sz. határozat végrehajtása folyamatban van. 

Új határidő:  2009. január 10.  

 

294/2008. (VI. 26.) Kt. sz. határozat végrehajtása folyamatban van.  

Új határidő: 2008. december 15.   

 

310/2008.(VII. 29.) Kt. sz. határozat végrehajtása folyamatban van. 

 

304/2008. (VII. 10.) Kt. sz. határozat végrehajtása folyamatban van. 

Új határidő: 2008. december 31. 

 

344/2008. (IX. 09.) Kt. sz. határozat végrehajtása folyamatban van. 

Új határidő: 2008. december 15.    

 

358/2008. (IX. 09.) Kt. sz. határozat 

359/2008. (IX. 09.) Kt. sz. határozat 

360/2008. (IX. 09.) Kt. sz. határozat 

361/2008. (IX. 09.) Kt. sz. határozat 

362/2008. (IX. 09.) Kt. sz. határozat 

363/2008. (IX. 09.) Kt. sz. határozat 

364/2008. (IX. 09.) Kt. sz. határozat 

365/2008. (IX. 09.) Kt. sz. határozat 

366/2008. (IX. 09.) Kt. sz. határozat 

367/2008. (IX. 09.) Kt. sz. határozat 

368/2008. (IX. 09.) Kt. sz. határozatában 

Új határidő: 2009. január 31. 

 

370/2008. (IX. 09.) Kt. sz. határozat végrehajtása folyamatban van. 

Új határidő: 2008. december 31. 

 

371/2008. (IX. 09.) Kt. sz. határozat végrehajtása folyamatban van. 

Új határidő: 2009. január 10.  

 

376/2008. (IX. 09.) Kt. sz. határozat végrehajtása folyamatban van. 

Új határidő: 2009. januári Képviselő-testületi ülés 

 

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

Polgármestert, hogy a tett intézkedésekről számoljon be.  

 

Felelős: Polgármester, Jegyző 

Határidő: azonnal 
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 Beszámoló a Képviselő-testületnek, az Önkormányzat testnevelési és sport 

 eladatairól szóló 32/2007.(VI.15.) Önk. számú rendelete alapján a Szociális, 

 Egészségügyi és Sport Bizottság által odaítélt „Jó tanuló – jó sportoló” kitüntető 

 cím odaítéléséről a 2008. évben 

  

 

 

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

javaslatról.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 387   Száma: 08.10.28/0/0/A/KT 

Ideje: 2008 október 28 09:44  

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: 

 

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 - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Zakar Gergely Igen - 
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Benkovits György Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

387/2008. (X. 28.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 32/2007. (VI.15.) Önk. számú, az 

önkormányzat testnevelési és sport  feladatairól szóló rendeletének 7. § (4) bekezdése alapján 

a Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottságnak a „Jó tanuló – jó sportoló” kitüntető cím 

odaítéléséről a 2008. évben tett intézkedéséről szóló beszámolót elfogadja. 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

 

1.  Sürgősségi előterjesztés autóbusz beszerzés pályázati lehetőségeiről 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: elmondja, hogy a Közlekedési Munkacsoport tagja jelezte, 

hogy EU-s pályázaton lehet pályázni speciális autóbuszok beszerzésére. És a 

Városüzemeltetési, Környezet- és Műemlékvédelmi Bizottság felvetése alapján készült az 

előterjesztés. 

 

Hidegkuti Gergely Városüzemeltetési, Környezet- és Műemlékvédelmi Bizottság elnöke: 

azért javasolták, hogy az anyag kerüljön a testület elé, mert komoly pénzügyi vonzatai is 

lehetnek a város számára. Környezetvédelmi szempontból hasznosnak tartja a 

kezdeményezést, mert ezáltal kevesebb autó jönne a belvárosba.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: közlekedés-biztonság szempontjából is sokat javítana a 

belváros közlekedésén.  

 

Zakar Ágnes Kulturális, Oktatási és Kisebbségi Bizottság elnöke: nagyon örül a 

kezdeményezésnek, egy régi vágya teljesülne az iskolabusszal.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: a szándék nemes, de javasolja, hogy a határozati javaslatot 

kiegészítsék azzal, hogy egy iskolai és egy szülői felmérés készüljön hogy az önkormányzat 

által elképzelt konstrukció megfelel-e az igényeknek.  Meg kell vizsgálni, hogy a szülők 

tudják-e vállalni, hogy a gyerekeket reggel 10-15 perccel előbb indítsák, illetve a másik 

probléma hogy délután nem egyszerre fejeződik be az oktatás – ezért az iskolákkal történő 

egyeztetés is szükséges.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: egyetért a javaslattal.  
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Hidegkuti Gergely Városüzemeltetési, Környezet- és Műemlékvédelmi Bizottság elnöke: a 

közlekedési munkacsoporttal közös bizottsági ülésen is elhangzott, hogy felmérést kell 

készíteni, valamint a Volánnal történt tárgyalás alkalmával is. Nem biztos, hogy a Volánnal 

folytatott tárgyalás előzményének kell a felmérésnek lenni, mert az is nagyon fontos, hogy 

mekkora költséget jelentene az iskolabusz. Bízik abban, hogy olyan ajánlatot kapnak a 

Volántól, amely alapján érdemes lesz az iskolai-szülői felmérést elvégezni. Úgy véli azonban, 

hogy nem sokan kívánják majd igénybe venni.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: jól értelmezi, hogy nem javasolja a felmérést a mostani 

stádiumban?  

 

Hidegkuti Gergely Városüzemeltetési, Környezet- és Műemlékvédelmi Bizottság elnöke: 

igen. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri a Jegyző Asszonyt, fogalmazza meg a módosítást.  

 

dr. Molnár Ildikó jegyző: egy újabb ponttal egészül ki a határozati javaslat: „felkéri a 

Polgármestert, hogy az érintett intézményekbe járó diákok szülei körében végezze el – az 

iskolaigazgatók útján – tájékozódjon az iskolabusz-járatok iránti igények felmérése 

érdekében”.   

 

Trenka István képviselő: nem érti miért készült az előterjesztés, hiszen a két pályázat közül 

egyik sem vonatkozik a városra, másrészt a benyújtási határidő is nagyon rövid. Ezen 

túlmenően támogatja az iskolabusz indítását – természetesen előzetes felmérés alapján – bár 

azt is figyelembe kell venni, hogy Magyarországon még nincs hagyománya az iskolabusz-

járatnak.  

 

dr. Molnár Ildikó jegyző: a Közlekedési Munkacsoport tagja által az a kérés érkezett a 

Hivatalhoz, hogy tájékoztassuk a szakbizottságot arról, hogy az elmúlt időszakban volt-e, 

vagy jelenleg van-e lehetőség iskolabusz beszerzésére pályázat útján. Ezért készült a 

tájékoztató, mely a bizottság javaslatára került előterjesztésre.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: szerinte először az iskolai-szülői felmérést kell elkészíteni, mert csak 

az igények ismeretében tudnak érdemben tárgyalni a Volánnal.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: azért fontos a párhuzamosság, mert a szülőket is tájékoztatni 

kell. 

 

Szegő András képviselő: az előterjesztés alapján megállapítható, hogy a testület számára az 

anyag csak tájékoztató. Ettől függetlenül – a jövő érdekében - támogatja azt a javaslatot, hogy 

készüljön szülői-iskolai felmérés.  

 

Kun Csaba alpolgármester: ügyrendi javaslata – tájékoztató anyagról lévén szó – zárják le a 

vitát. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátja az ügyrendi javaslatot.  
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A szavazás elindítását követően Fülöp Zsolt képviselő nem szavaz. Mikrofonon kívüli 

beszélgetés folyik a Képviselő úr és a Polgármester úr között, majd megadja a szót a Jegyző 

Asszonynak. 

 

dr. Molnár Ildikó jegyző: a vita lezárását kezdeményezheti bármelyik képviselő, a 

Polgármester pedig az ügyrendi javaslatra köteles szavazást elrendelni.  

 

 

A jegyzőkönyvvezető stornírozza az elkezdett szavazást.  

 

 

Fülöp Zsolt képviselő: tájékoztat, hogy a Gödi Önkormányzat kapcsán a Pest Megyei 

Közigazgatási Hivatal határozatot hozott, amelyben pont ezt az eljárást kifogásolták – hogy a 

vita lezárását úgy hozza meg a Képviselő-testület, hogy azoknak nem adja meg a szólásjogát, 

akik addig jelentkeztek. Tehát a többség úgy él ennek az ügyrendi javaslatnak a lehetőségével, 

hogy egyszerűen nem hagyja hogy megtárgyalják a napirendi pontot. A Polgármester úr és a 

többségben lévő frakció nem cselekszik helyesen, ha ezzel kapcsolatban nem változtatja meg 

az SzMSz-ét úgy, hogy aki addig jelentkezett elmondhassa véleményét és utána záruljon 

ügyrendi szavazással a vita lezárása. Az Alpolgármester úr akkor járna el helyesen, ha 

visszavonná az ügyrendi javaslatát.  

 

dr. Molnár Ildikó jegyző: a jelenleg hatályos SzMSz szerint az Alpolgármester úr jogszerűen 

kezdeményezte a vita lezárását, a Polgármester úr eljárásszerűen tette fel szavazásra. 

Elmondja, hogy a hatályos SzMSz-re a Közigazgatási Hivataltól észrevétel nem érkezett. 

Polgármester úr fogja eldönteni, hogy az SzMSz módosítását javasolja-e átdolgozásra 

előterjeszteni.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: kezdeményezi, hogy Jegyző Asszony kérjen állásfoglalást a 

Közigazgatási Hivataltól az Önkormányzat SzMSz-ében rögzített ügyrendi szavazással 

kapcsolatosan. Véleménye, hogy rövid választ kapnak a levélre, melyben a gödi példára 

fognak hivatkozni, hogy ez az eljárás törvénysértő. Sérti a képviselő azon jogát, hogy 

elmondhassa a véleményét a testületi ülésen.  

 

dr. Molnár Ildikó jegyző: felhívja a figyelmet, hogy az előző szavazást meg kell ismételni, 

mivel Fülöp képviselő úr se nem szavazott, sem a gépet nem kapcsolta ki. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ismét szavazásra bocsátja a vita lezárására vonatkozó 

ügyrendi javaslatot.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 388   Száma: 08.10.28/1/0/A/KT 

Ideje: 2008 október 28 10:05  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
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Igen 13 81.25 72.22 

Nem 0 0.00 0.00 

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: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Zakar Gergely Igen - 

Fülöp Zsolt Tart. - 

Radványi G. Levente Tart. - 

Trenka István Tart. - 

Benkovits György Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megállapítja, hogy a vitát lezárták. Kérdezi Fülöp képviselő 

úrtól, hogy a módosítás megfogalmazását elfogadja-e? 

 

Fülöp Zsolt képviselő: elfogadja.  

 

 

Radványi G. Levente képviselő távozik az ülésteremből, jelenlévő képviselők száma 15 fő.  

 

 

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

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 389   Száma: 08.10.28/1/0/A/KT 

Ideje: 2008 október 28 10:06  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  
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Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 15 100.00 83.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 15 100.00 83.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   16.67 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

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 - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Zakar Gergely Igen - 

Benkovits György Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

 

 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

388/2008. (X. 28.) Kt. sz. határozata: 

 

 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

1. felkéri a Polgármestert, hogy a Volánbusz vezetőivel folytasson tárgyalásokat a 

városban megvalósítandó „iskolabusz” működtetése tárgyában;  

2. felkéri a Polgármestert, hogy az érintett intézményekbe járó diákok szülei körében 

végezze el – az iskolaigazgatók útján – az iskolabusz-járatok iránti igények 

felmérését; 

3. felkéri a Polgármestert, hogy a tárgyalások eredményéről tájékoztassa a Képviselő-

testületet.   
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Határidő:  2008. december 31. 

Felelős:  Polgármester 

 

 

 

2.  Tájékoztató a Cházár András Többcélú Közoktatási Intézmény Vác 

 Tagintézménye (volt Bárczi Gusztáv Általános Iskola) 2008/2009. évi tanévének 

 elkezdéséről 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

 

A napirendi pont tárgyalásakor az ülésteremben tartózkodik Kádárné Monori Éva az iskola 

igazgatója.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megköszöni az Igazgatónő írásos beszámolóját, melyet 

röviden ismertet.  

 

Kádárné Monori Éva iskolaigazgató: megköszöni a Képviselő-testület segítségét abban, 

hogy az iskola megmaradhatott, tovább működhet. Kiegészítésként elmondja, hogy a 

megmaradt 9 pedagógus mellé – nagy nehezen, határozott időre – fel tudott még venni 

hármat. Nagyon nehéz a napi kapcsolatot tartani. A problémák megoldására az intézmény 

magára maradt. Az intézmény kihasználtságára – a funkcióbővítésre – sok mindent terveznek. 

A szomszédságukban  - a Dunakanyar 26. szám alatt - lévő óvodával kapcsolatban elmondja, 

hogy bár működési engedélyük nincs, de Pest Megye Önkormányzata már felkereste a váci 

Igazgatónőt azzal, hogy az iskola járuljon hozzá az udvar használatához. Napokon belül 

megkötik a szerződést, így napi 3 órát fognak a 2-3 éves gyerekek az iskola udvarán tölteni. 

Tájékoztat, hogy peres ügyük is volt az óvodával, mert engedély nélkül előzőleg is használták 

már az udvart – sitt, szemét, veszélyes hulladék lerakására.  

Az iskola működése változatlan, bízik benne, hogy a gyerekek nem vesznek észre semmit a 

változásokból.  

 

Zakar Ágnes Kulturális, Oktatási és Kisebbségi Bizottság elnöke: kérdése, hogy miután az 

óvodának nem adtak ki működési engedélyt így nem lehetne-e bezáratni?  

A másik kérdése – bár a beszámoló szerint úgy tűnik - hogy a középsúlyos fogyatékosok ügye 

megoldódni látszik de hogyan, hiszen nincsenek meg a feltételek. Ismerteti a bizottság 

kérését: 

készüljön egy stratégiai terv 2009-2010-es tanévvel kapcsolatban, a Pest Megyei fenntartású 

intézményekről, úgy mint Petzelt József Szakközépiskola és Szakiskola, Cházár András 

Többcélú Közoktatási Intézmény (volt Bárczi Gusztáv Általános Iskola), Nevelési Tanácsadó, 

Vujicsics Tihamér Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Móricz Zsigmond Gimnázium) 

mely tartalmazza a:  

- jelenlegi normatív támogatásokat 

- a fenntartó által fizetett kiegészítést 

- a működési költséget stb.  

A stratégiai terv mellé készüljön egy kommunikációs terv, mely tartalmazza a megye, a 

lakosság felé a teendő intézkedéseket (tv, rádió, internet stb.), melynek tárgyalása ha kell zárt 

ülés keretében történjen meg. 
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Dala-Nagy Katalin oktatási és sport referens: válaszában elmondja, hogy a középsúlyos 

fogyatékosok ellátása az oktatási törvény alapján nem lehetséges, mert nincs megfelelő 

konyha és mozgássérültek számára alkalmas lift.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: bízik benne, hogy a létszámra és a normatívára vonatkozó 

adatokat időben megkapják a megyétől és akkor a decemberi ülésre el lehet készíteni a 

stratégiai tervet.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: úgy látja, hogy az iskola bezárása a megyének a koncepciója szerint 

történik.  Ezt támasztják alá udvarhasználat problémái is. Nem véletlen, hogy a megye a 

középsúlyosan fogyatékos gyerekek ellátásához nem akar beruházást az iskolában, hiszen erre 

hivatkozva nincsen létszám, ha nincs gyerek, be lehet zárni az iskolát. A megoldás csak az 

lehet, hogy felkérni a megyei önkormányzatot arra, hogy együtt valósítsuk meg a beruházást, 

amivel lehetőség nyílik a középsúlyos gyerekek ellátására is – ezzel megszűnnek a 

létszámproblémák. Ez a városnak most költséget jelent, de előbb-utóbb úgyis visszakerülnek a 

megyének átadott iskolák a városhoz, így saját magunknak beruházunk. Javasolja, hogy a 

költségvetési koncepcióba kerüljön be a beruházás teljes költsége, és majd meglátják, hogy a 

megye mennyit vállal ebből. Meg kell kérni a Rotary Clubot is, hogy ebbe fektessék a 

segítségüket és egyéb civil szervezeteket is. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: reagál az elhangzottakra. Elmondja, hogy a probléma 

bonyolult, melynek részletes megbeszélésére még vissza kell térni.  

 

Hidegkuti Gergely képviselő: bizonyos stratégiai dolgokat zárt ülésen illik megbeszélni, 

ezért az Önkormányzati törvény 12 § 4/b. pontja alapján javasolja, hogy amennyiben a 

következő hozzászólók olyan dolgokról akarnak beszélni ami nem nyilvános, akkor kérjék a 

zárt ülés elrendelését.  

 

Zakar Gergely képviselő: ha a decemberi ülésre elkészül az anyag és tárgyalnak róla, akkor 

azt el fogja fogadni.  

 

 

Hidegkuti Gergely, Horváth Győző és Zakar Ágnes képviselők távoznak az ülésteremből, 

jelenlévő képviselők száma 12 fő.  

 

 

Trenka István képviselő: a iskola mb. Igazgatónőjének beszámoló leveléből idézve 

megdöbbentő, hogy a pedagógusokat kiértesítették, hogy „várakozzanak csak, majd értesítik 

őket, ha szükség van rájuk”. Az évek hosszú során bizonyított tantestület számára ez 

megalázó helyzet. Képviselőként ezt az eljárást visszautasítja. Nem érti, hogy ha bevételt 

várnak az iskolától, akkor miért nem engedték a szabad kapacitású helyiségeiket kiadni? 

Számára az derült ki, hogy még mindig nem biztos az iskola fennmaradása. 

 

Kun Csaba alpolgármester: ügyrendi hozzászólásában a kérdések súlyosságára való 

tekintettel zárt ülést javasol.  

 

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

 

#: 390   Száma: 08.10.28/2/0/A/KT 

Ideje: 2008 október 28 10:25  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 11 91.67 61.11 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 1 8.33 5.56 

Szavazott 12 100.00 66.67 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 6   33.33 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Zakar Gergely Igen - 

Trenka István Tart. - 

Benkovits György Távol - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Távol - 

Horváth Győző SzEB elnök Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Távol - 

 

 

 

 

10.25 órától a tanácskozás zárt ülésen folytatódik, melyről külön jegyzőkönyv 

készül. 
 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: 10.41-kor az ülést megnyitja. Jelenlévő képviselők száma 16 

fő, távol vannak Benkovits György és Tolonics Gyula képviselők.  
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3.  Előterjesztés a VSz Zrt. alapító okiratának módosításáról 

 Előadó: Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kérdés, észrevétel nem lévén, kéri szavazzanak ah alapító 

okirat módosításáról 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 391   Száma: 08.10.28/3/0/A/KT 

Ideje: 2008 október 28 10:42  

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: 

 

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 - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szegő András Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Zakar Gergely Igen - 
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Benkovits György Távol - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Távol - 

 

 

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

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

389/2008. (X. 28.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Városi Szolgáltató Zártkörűen 

Működő Részvénytársaság (2000 Szentendre, Szabadkai u 9.) alapítójaként  

1. az ingatlan kezelést és az építményüzemeltetést felveszi a cég tevékenységi körébe 

2. Az alapító okirat II.5. pontja az alábbiakkal kiegészül: 

68.32’08 Ingatlankezelés 

81.10’08 Építményüzemeltetés 

 

3. elfogadja a Városi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság változásokkal 

egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a határozat melléklete szerinti 

tartalommal. 

4. felkéri a Vezérigazgatót, hogy a változásbejegyzési kérelem cégbírósághoz történő 

benyújtásáról gondoskodjon. 

 

Felelős:   1-3. pont:  Polgármester 

   4. pont:  Vezérigazgató 

 

Határidő:   1-3. pont: azonnal 

   4. pont:  2008. november 27.  

 

 

 

 

4.  Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

 távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjairól szóló módosított, 1/2008. (I. 30.) 

 Önk. sz. rendelete módosításáról 

 

 

A napirendi pont tárgyalása idején az ülésteremben tartózkodik Horváth József a VSz Zrt. 

vezérigazgatója, Untenberger Tibor a VSz Zrt FB elnöke, Szebeni Lajos a Püspökmajor 

Lakótelep Baráti Kör elnöke és Kiss Imre a Püspökmajor Lakótelep Közös Képviselői Klub 

elnöke. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: tájékoztatásul elmondja, hogy megkapta dr. Szabó Pál 

miniszter úr levelét, aki nem ért egyet a 12 %-os hődíj-emelési javaslattal, mert az meghaladja 

az október 1-én hatályba lépett hatósági gázár-emelés mértékét.  

 

Horváth József vezérigazgató: a Magyar Energiahivatal negyedévente vizsgálja a hatósági 

gázárat és megteszi javaslatát az illetékes szakminiszternek, aki rendeletben meghatározza a 

hatósági gázár mértékét. A 2008-ban elfogadott Önkormányzati rendelet 2.sz. mellékletében 

meghatározott számítási elv alapján végezték a távhő kalkulációt. Ebben a rendeletben 18-ról 

20 %-ra emelte a Képviselő-testület, melynek oka, hogy a 2005. júliusában érvénybe lépett 



 26 

távhő-rendelet már rögzíti, hogy meddig tart a primer- és a szekunder-rendszer. Ez alapján 

megállapították, hogy a primer-rendszer hossza nőtt. A távhő-rendelet kidolgozásakor 

egyeztettek a két érdekvédelmi szervezet elnökével és megegyeztek, hogy a 18 %-os 

veszteséget 20 %-ra kívánják módosítani. Ez a 2 %-os veszteség okozza a hatósági gázár 9,6 

%-os emelkedésénél nagyobb hődíj-emelkedést.  

 

Szebeni Lajos a Püspökmajor Lakótelep Baráti Kör elnöke: tudomásul veszik az 

áremelkedést. Igyekeznek olyan árpolitikát kialakítani, hogy alapdíjemelés ne legyen, de a 

fenntarthatóság érdekében bizonyos hődíj-emeléshez hozzájárulnak.   

 

Kiss Imre a Püspökmajor Lakótelep Közös Képviselői Klub elnöke: felolvassa a 

hozzászólását, melyben elmondja, hogy egy átlagos méretű lakás, ha tudják szabályozni kb. 

23 EFt, a többi lakás 27 EFt havi hődíjra számíthat. Ehhez még az alapdíjat és a melegvíz 

költségét is hozzá kell adni. Véleményük szerint a lakosságnak nagyobb helyi támogatást 

kellene nyújtani. A hőmennyiség számításával kapcsolatos eredményeket ismertet. Tájékoztat, 

hogy a kalkulációt nem tudják támogatni. Javasolják, hogy a Képviselő-testület külön 

rendeletben szabályozza a szolgáltató felé, milyen kalkuláció és számítás alapján végezze az 

alapdíj, hődíj- és hálózati hőveszteség megállapítását. A szolgáltató felé javasolják, hogy a 

157/2005. (VIII.15.) Korm.Rendelet 20. § alapján a 4. számú mellékletben meghatározott 

„Gazdálkodásra vonatkozó gazdasági és műszaki információkat” honlapján tegye közzé, mert 

ez kötelezettsége. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: elmondja, hogy a legnagyobb probléma a méréshiány.  Eddig 

31 hőmennyiségmérőt helyeztek el. Novemberben – az öko-program előterjesztéssel 

kapcsolatban – tájékoztat, hogy az állam 30-ról 50 %-ra emelte fel a hozzájárulás mértékét. 

Végig kell gondolni, hogy ilyen lehetőséggel hogyan tud az önkormányzat élni.  

 

Horváth Győző Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság elnöke: a karbantartással 

kapcsolatban felhívja a vezérigazgató figyelmét, hogy nem egyenletes a hőelosztás az alsó 

illetve felső lakásokban, mely valamilyen hibából ered. Kérik ezek kijavítását. Elmondja 

továbbá, hogy miután az előző hónapról visszamenőleg most 3 hónapos hődíjat kell majd a 

lakóknak fizetni. Ez nagyon megterhelő lesz. Szintén elmondja, hogy az alapdíjat 

semmiképpen nem szabad emelni.  

 

 

Tolonics Gyula képviselő visszatér az ülésterembe, jelenlévő képviselők száma 

17 fő.  
  
 

Horváth József a VSz Zrt vezérigazgatója: a hőelosztással kapcsolatos problémát 

megvizsgálják, hogy hogyan lehet kiküszöbölni. A hőmennyiségmérők átadása azok 

pontatlanság miatt nem történt még meg. A hibák kijavítása után tudják átvenni, és utána 

fognak számlázni. Olyan nem fog előfordulni, hogy 3 havi hőmennyiséget egyszerre fognak 

kiszámlázni.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: mint a lakosok képviselője – azzal, hogy növekedett a csőhálózat - a 

12 %-os emelést nem fogadja el, hiszen már levált 3 ház a rendszerről és rövid időn belül több 

ház is le fog válni – ezzel folyamatosan csökken a csőhálózat. A másik, amiért nem tudja 

elfogadni az emelést az, hogy az előterjesztésben szereplő kimutatásból az derül ki, hogy kb.8 
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%-kal csökkent a gázfogyasztás. Módosító indítványa, hogy 4,3 %-os emeléssel 3.480 Ft/GJ, 

melyet elfogadhatónak tart.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: annak figyelembe vételével javasolja hogy az előterjesztésben 

9,27 % az, amit a gázár emelés miatt érvényesíteni kell? 

 

Fülöp Zsolt képviselő: ezt az emelést – a már elmondott két indok alapján javasolja, illetve az 

átlagos gázfogyasztás számításának az alapja az, amit vitat. Véleménye szerint 

megállapítható, hogy az évek folyamán csökkenő tendenciát mutat a gázfelhasználás.  

 

Horváth József VSz Zrt vezérigazgatója: válaszában elmondja, hogy a gázfogyasztás azért 

csökkent, mert a szabadpiacon beszerzett gáz esetében a nominálásból eredő megtakarítás 

látható, de ez nem a lakossági gázfogyasztás csökkenését jelenti. Kérdezi, hogy a hatósági 

gázáremelésből adódó különbözetet ki fogja megfizetni?  

 

Kun Csaba alpolgármester: Szebeni Lajos úrral ért egyet, miszerint az alapdíjról tegyék át a 

hangsúlyt a hődíjra. Ha ezt a döntést meghozzák, akkor a gázfogyasztástól fog függeni, hogy 

milyen összeget fizet a fogyasztó – míg ha az alapdíjban van, akkor egy viszonylag magas 

alapdíjat fizet és a gázfogyasztásnál kevésbé érvényesülnek a díjemelések.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: a Vezérigazgató úr által elmondottak alátámasztják az érveléseit. Ha 

olcsóbban tudnak hozzájutni a gázhoz, akkor érvényesítsék a hődíj árában is.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a Felügyelő Bizottság álláspontját kéri.  

 

Untenberger Tibor FB elnöke: az előbb elhangzottak alapján - számításai szerint 17 %-os a 

differencia az 500.000 m³, míg a gázdíj viszont 128 %-kal változott ugyanezen idő alatt.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátja Fülöp képviselő úr által javasolt 4,3 %-os 

emelést.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 392   Száma: 08.10.28/4/0/A/KT 

Ideje: 2008 október 28 11:09  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 3 17.65 16.67 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 14 82.35 77.77 

Szavazott 17 100.00 94.44 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   5.56 

Összesen 18   100.00 
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Megjegyzés: 

 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Trenka István Igen - 

Dicső Zoltán Tart. - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Tart. - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Tart. - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Tart. - 

Horváth Győző SzEB elnök Tart. - 

Kiss Károly Tart. - 

Kun Csaba alpolgármester Tart. - 

Magyar Judit PEB elnök Tart. - 

dr. Pázmány Annamária Tart. - 

Radványi G. Levente Tart. - 

Szegő András Tart. - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Tart. - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Tart. - 

Zakar Gergely Tart. - 

Benkovits György Távol - 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátja az eredeti – 12 % emelésről szóló 

javaslatot. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 393   Száma: 08.10.28/4/0/A/KT 

Ideje: 2008 október 28 11:09  

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: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 
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Kun Csaba alpolgármester Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Zakar Gergely Igen - 

Fülöp Zsolt Nem - 

Magyar Judit PEB elnök Nem - 

Hajdu Gábor Tart. - 

Radványi G. Levente Tart. - 

Benkovits György Távol - 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képviselő-testület az alábbi rendeletet alkotja:   

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

35/2008. (X. 31.) Önk. sz. rendelete 

a távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjairól szóló,  

1/2008. (I.30.) Önk. sz. rendelet módosításáról 

 

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 távhő- szolgáltatásról, és a szolgáltatási díjak alkalmazásáról 

szóló 29/2008. (IX. 11.) Önk. sz. rendeletében foglaltak figyelembevételével a 

távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjairól szóló 1/2008. (I.30.) Önk. sz. rendeletet 

(továbbiakban: R) az alábbiak szerint módosítja. 

 

1. § 

 

A R. 2. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

A távhő- szolgáltatásról, és a szolgáltatási díjak alkalmazásáról szóló 29/2008. (IX. 11.) 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:    3.745,- Ft/GJ       
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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.    

 

2. § 

 

(1)  Ez a rendelet 2008. november 1. napján lép hatályba. 

(2) A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik. 

 

Szentedre, 2008. október 28. 

 

 

dr. Dietz Ferenc                                                                             dr. Molnár Ildikó 

polgármester                                                                                           jegyző 

 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megköszöni Kiss úr és Szebeni úr segítségét.  

 

 

 

5.  Előterjesztés a QualiTeam Consult Kft. költségmegosztási kérelméről 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

A napirendi pont tárgyalásakor az ülésteremben tartózkodik Horváth József a VSz Zrt 

vezérigazgatója és Untenberger Tibor az FB elnöke.  

 

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

 

Hidegkuti Gergely Városüzemeltetési, Környezet- és Műemlékvédelmi Bizottság: elmondja, 

hogy a rendelkezésre álló anyagok alapján sok értelmezési probléma volt a szerződéssel 

kapcsolatban.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: felkéri az Aljegyző urat, hogy fogalmazza meg a 

Városüzemeltetési, Környezet- és Műemlékvédelmi Bizottság által javasolt módosítást.  

 

dr. Kirchhof Attila aljegyző: „Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

- felkéri a VSz Zrt Vezérigazgatóját, hogy szakértők bevonásával vizsgálja meg a VSz 

Zrt és a Raiffeisen Property Lízing Zrt között 2006. szeptember 22-én kötött ingatlan 

adás-vételi szerződés teljesítésének körülményeit.”  
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Magyar Judit Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elnöke: a bizottság arra kíváncsi, hogy 

mekkora az az összeg, ami kimondottan csak a „félreértés” miatt adódott és mennyi volt az az 

összeg, amit amúgy is a közmű-beruházás miatt meg kellett valósítsanak? Szintén javasolják a 

további vizsgálatot.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: ha ezt a határozati javaslatot elfogadják, akkor a jogi vizsgálatok 

során a QualiTeam-mel kapcsolatban kártérítési és egyéb igényünk már nehezen 

érvényesíthetők. Akkor a vizsgálat nyilván másra vonatkozik. A vizsgálat befolyásolja-e az 

uszoda megnyitását illetve a még napirenden lévő megállapodást az uszoda-használattal 

kapcsolatban?  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megadja a szót a Vezérigazgató úrnak, hogy válaszoljon a 

feltett kérdésre.  

 

Horváth József vezérigazgató: szerinte az uszoda megnyitását nem befolyásolják. A 

lízingdíjban pedig pénzügytechnikai megoldást kell keresni.  

 

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

tanácskozást, melyet szavazásra bocsát.  

 

 

11.17 órától a tanácskozás zárt ülésen folytatódik, melyről külön jegyzőkönyv 

készül.  
 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: 11. 38 órakor a nyílt ülést megnyitja. Jelenlévő képviselők 

száma 17 fő. 

 

 

 

6.  Előterjesztés a Városi Szolgáltató Zrt. középtávú fejlesztési tervéről 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc képviselő 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: felhívja a Vezérigazgató úr figyelmét az Öko-programra, 

mely nagyon fontos. Kérdezi, hogy kiegészítést akar-e tenni? 

 

Horváth József a VSz Zrt. vezérigazgatója: az anyagot első munkaanyagnak szánta. A 

tulajdonosnak kell stratégiai útmutatást adni, hogy egy középtávú fejlesztési tervnek lehessen 

tekinteni. A Bizottsági ülésen elhangzott képviselői javaslatokat beépíti az anyagba.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a bizottságok elfogadásra javasolják az előterjesztést, a 

Városüzemeltetési, Környezet- és Műemlékvédelmi Bizottságnak viszont van módosító 

javaslata.  

 

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

bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a decemberi testületi ülésen döntsön annak a 

rendkívüli testületi ülésnek az időpontjáról, amelynek témája kizárólag a VSZ Zrt. 

működésével kapcsolatos kérdések megvitatása legyen. A rendkívüli ülés megtartására 

legkésőbb 2009. március 1-jéig kerüljön sor. Ennek az ülésnek a gerincét a Városi Szolgáltató 
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Zrt. Középtávú fejlesztési terve képezze, melyhez további javaslatokat 2008. december 31-ig 

kell eljuttatni a VSZ Zrt-hez. 

Egyúttal felkéri a bizottság a Jegyzőt, hogy a hivatal bevonásával készítsen kimutatást arról, 

hogy 2004-2008. között a VSZ Zrt. mikor, milyen összegben és milyen célra kapott 

támogatást az önkormányzattól - beleértve – bármely feladatra adott támogatást, hitelt és 

kezességvállalást, bármilyen önkormányzati kötelezettségvállalást. Készüljön egy beruházás 

megtérülés és haszonelemzés is. Ezek is szerepeljenek a március 1-ig megtartásra kerülő 

rendkívüli testületi ülésen. 

 

Fülöp Zsolt képviselő: javasolja pontosan meghatározni a VSz Zrt-s rendkívüli testületi ülés 

dátumát. Ha nem állítanak fel határidőket – melyeket teljesíteni kell – akkor nincs garancia, 

hogy az ülés létrejön. Szomorúan olvasta a bizottsági határozatokban, hogy a Költségvetési, 

Vagyongazdálkodási és EU Bizottság elfogadta a tervet, hiszen olyan fontos kérdések nem 

szerepelnek benne, mint a lakótelepi csőhálózat helyzete. Mi van az ezzel kapcsolatos 

beruházásokkal, mi van a szemétszállítással? Véleménye szerint alaposabban kellett volna 

végig gondolni és megtárgyalni. Nagyon fontosnak tartja, hogy a képviselők megismerjék, 

hogy 2004-2008 között mennyi önkormányzati támogatást kapott a VSz Zrt. nem javasolja 

elfogadni a tervet, csak I. fordulós tárgyalás alapján képező anyagnak tekintsék.  

 

Kun Csaba alpolgármester: egyetért a Városüzemeltetési, Környezet- és Műemlékvédelmi 

Bizottság módosító javaslatával. Az anyag jó, de továbbgondolásra, átdolgozásra javasolja. A 

fejlesztési célok közé kerüljön be a házi komposztálás elősegítése, az intézményekben a 

szelektív hulladékgyűjtés feltételeinek megteremtése 2010-ig. Tájékoztat, hogy KEOP-pályzat 

kerül beadásra a fűtőmű hűtőberendezésének kialakítására. Fontos, hogy az anyagba az öko-

program is bekerüljön. A VSz Zrt-nek meg kell tenni az egycsöves rendszerről a kétcsöves 

rendszerre történő átállást. Parkolási divíziónál fontos, hogy legyen elképzelés a Teátrum-

parkolóról.  

 

Magyar Judit képviselő: az anyag csak egy középtávú fejlesztési elképzelés és nem terv. 

Nem javasolja elfogadásra. A VSz Zrt-vel kapcsolatos rendkívüli ülést 2009. márciusáig 

javasolja megtartani. 

 

Untenberger Tibor FB elnöke: reagál a szelektív hulladékgyűjtésre, melynek az ellenőrzését 

kellene fokozni. Vagyongazdálkodással kapcsolatban állagmegóvást javasolnak. Parkolással 

kapcsolatban – a Paprikabíró utcai nagy parkoló kihasználatlan – meg kellene nézni az 

árképzést.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: az FB elnökét kérdezi, hogy javasolja-e az anyagot 

elfogadásra?  

 

Untenberger Tibor FB elnöke: nem.  

 

Tolonics Gyula képviselő: a frakció megtárgyalásra javasolja az anyagot, és év elején 

megtartandó rendkívüli ülést tart elfogadhatónak.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: kéri, pontosan határozzák meg a rendkívüli ülés időpontját. Óva int 

azonban a javasolt idegen tőke bevonásától.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri a Jegyző Asszony, fogalmazza meg a határozati 

javaslatot.  
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dr. Molnár Ildikó jegyző: bediktálja a módosított határozati javaslatot.  

 

Radványi G. Levente képviselő: ne hamarkodják el a döntést, ezért javasolja, hogy a 

novemberi ülésre hozzák be az anyag kronológiáját.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: tehát halasszák el a napirendi pont tárgyalását a következő 

ülésre?  

 

Radványi G. Levente képviselő: nem, csak ennek a kronológiáját, hogy jóváhagyjuk - tehát a 

feladatok időrendjét.  

 

dr. Molnár Ildikó jegyző: megismétli az előzőekben lediktált határozat vonatkozó részét és 

kérdést tesz fel a képviselő úrnak.  

 

Radványi G. Levente képviselő: a részhatáridők elhalasztását kéri a következő ülésre.  

 

dr. Molnár Ildikó jegyző: felolvassa Radványi képviselő úr által javasolt módosítást.  

 

Kun Csaba alpolgármester: kéri a Vezérigazgató urat, hogy mikorra tudják lezárni az idei 

évet olyan formában, hogy a különböző divíziók nyereségességét pontosan láthassák.  

 

Horváth József vezérigazgató: márciusra tudják elkészíteni, ezért a március 1-i dátumot nem 

tartja alkalmasnak. A határozati javaslatban megfogalmazott költség haszonelemzés  a 

Képviselő-testület által egy későbbiekben megfogalmazandó dolog, melyről előre nem tud 

nyilatkozni. Fülöp képviselő úr felvetésére – önkormányzati támogatásokra reagálva 

elmondja, hogy a kertészet saját tulajdon volt, valamint a hitelkeret-emelés sem támogatás.  

Március 31-ét javasolja a rendkívüli ülés időpontjának.  

 

dr. Molnár Ildikó jegyző: elfogadhatónak tartja-e ha a támogatás helyet juttatás szerepel? 

 

Horváth József vezérigazgató: igen. 

 

Mikrofonon kívüli beszélgetés folyik. 
 

dr. Molnár Ildikó jegyző: felolvassa a határozati javaslatot:  

„Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1. felkéri a VSz Zrt Vezérigazgatóját, készítsen kimutatást arról, hogy 2004-2008 közötti 

időszakban a VSz Zrt részére mikor, milyen összegben és milyen célra juttatott 

pénzeszközt az Önkormányzat – beleértve bármely feladatra adott támogatást, hitelt, 

kezességvállalást, bármely kötelezettségvállalást. 

- készítsen továbbá egy beruházás-megtérülési számítást a középtávú fejlesztési 

tervében meghatározott beruházásokkal kapcsolatban.  

2. úgy dönt, hogy 2009. március 31-ig a VSz Zrt működését érintő témákban rendkívüli 

Képviselő-testületi ülést tart. A részletes határidő meghatározásáról a Képviselő-

testület 2008. novemberi ülésén dönt.” 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri szavazzanak a határozati javaslatról.  
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Szavazás eredménye 

 

#: 396   Száma: 08.10.28/6/0/A/KT 

Ideje: 2008 október 28 12:19  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 16 100.00 88.89 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 16 100.00 88.89 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   11.11 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

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 - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Zakar Gergely Igen - 

Benkovits György Távol - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Távol - 

 

 

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

 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

391/2008. (X. 28.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

3. felkéri a VSz Zrt Vezérigazgatóját, készítsen kimutatást arról, hogy 2004-2008 közötti 
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időszakban a VSz Zrt részére mikor, milyen összegben és milyen célra juttatott 

pénzeszközt az Önkormányzat – beleértve bármely feladatra adott támogatást, hitelt, 

kezességvállalást, bármely kötelezettségvállalást. 

 

- készítsen továbbá egy beruházás-megtérülési számítást a középtávú fejlesztési 

tervében meghatározott beruházásokkal kapcsolatban.  

 

4. úgy dönt, hogy 2009. március 31-ig a VSz Zrt működését érintő témákban rendkívüli 

Képviselő-testületi ülést tart. A részletes határidő meghatározásáról a Képviselő-

testület 

 2008. novemberi ülésén dönt.  

 

Felelős:  Polgármester 

  VSz Zrt Vezérigazgatója 

Határidő:  folyamatos és 2008. december 31.  

 

 

 

7/a.  Előterjesztés szentendrei ingatlanok elővásárlási jogának gyakorlásáról illetve 

 lemondásáról 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

 

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

javaslatról.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 397   Száma: 08.10.28/7/0/A/KT 

Ideje: 2008 október 28 12:21  

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 - 

Fülöp Zsolt Igen - 
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Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Benkovits György Távol - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Távol - 

Kiss Károly Távol - 

Zakar Gergely Távol - 

 

 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

392/2008. (X. 28.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 

 

1. a 042/37 hrsz-ú szántóként nyilvántartott 1,5 hektár nagyságú terület 384/6501 tulajdoni 

hányadának, a Haraszti János László mint Eladó és Miklós Endre Géza, valamint Pénzes 

János mint Vevők között, bruttó 1.500.000 Ft. vételáron történő ingatlan adásvételi 

szerződés megkötéséhez hozzájárul, és nem kíván élni elővásárlási jogával. 

 

2. felkéri a Jegyzőt, hogy a határozatról az érintetteket értesítse. 

 

 

Felelős: Jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

 

7/b.  Előterjesztés-kiegészítés a szentendrei 023/12 hrsz-ú ingatlan belterületbe 

 csatolásáról 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 
 

 

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

javaslatról.  

 

 

Szavazás eredménye 
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#: 398   Száma: 08.10.28/7/0/A/KT 

Ideje: 2008 október 28 12:21  

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 - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Benkovits György Távol - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Távol - 

Kiss Károly Távol - 

Zakar Gergely Távol - 

 

 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

393/2008. (X. 28.) Kt. sz. határozata: 
 

I. A Képviselő-testület hozzájárul a szentendrei 023/12 hrsz-ú ingatlan belterületbe 

vonásához az övezeti besorolásnak megfelelő beruházás céljából.  

felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti ingatlan tekintetében  

 nyilatkozzon arról, hogy a 023/12 hrsz-ú ingatlan tervezett felhasználása a 

településszerkezeti tervben meghatározott „kereskedelmi, szolgáltató 

terület” funkciónak megfelel, továbbá, hogy a határozat mellékletét képező, 

az ingatlantulajdonos által becsatolt nyilatkozatot fogadja el,   
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 kezdeményezze a Szentendrei Körzeti Földhivatalnál a belterületbe vonás 

ingatlan-nyilvántartásba való átvezetését. 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  azonnal  

 

 

 

8.  Előterjesztés Szentendre Város Városmarketing és Kommunikációs 

 Stratégiájáról 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

A napirendi pont tárgyalásakor – meghívottként - az ülésteremben tartózkodik Závodszky 

Zoltán a Szentendrei Kulturális Kht. ügyvezetője.  

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ismerteti az előterjesztést.  

 

Magyar Judit Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnöke: ismerteti a bizottság javaslatát, mely 

szerint a Kht. vagy a Polgármesteri Hivatal szervezetén belül létesítsenek városmarketinges 

státuszt, amelyre helyi munkatársat választanának. Értelmezéssel kapcsolatos kérdést tesz fel.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: válaszol a kérdésre.  

 

Zakar Ágnes Kulturális, Oktatási és Kisebbségi Bizottság elnöke: kiegészítésként javasolják, 

hogy a stratégia meghozatalához kérjék fel a Kht ügyvezetőjét, hogy írja ki a közbeszerzést, 

melyet a Polgármesteri Hivatal segítségével folytasson le. Az ajánlati felhívás tervezetét 

nyújtsa be, majd az eljárás eredményéről számoljon be a Képviselő-testületnek.  

 

Zakar Gergely képviselő: kérdést tesz fel a költségekkel kapcsolatban, valamint felveti, hogy 

az Igazgató úr nem lát-e lehetőséget a feladat végzésére? 

 

Závodszky Zoltán a Szentendrei Kulturális Kht. Ügyvezetője: válaszol a költségekkel 

kapcsolatos kérdésre. Elmondja továbbá, hogy a városmarketinget elkészítését a Kht nem 

tudja bevállalni, mert az egy speciális szakma. Ennek kifejtésére több példát sorol.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: reagál Radványi képviselő úr által kiosztott újságcikkre, mely a 

városmarketinggel kapcsolatos észrevételt tartalmaz. Véleménye, hogy el kell dönteni, hogy 

mit szeretne a város, és mire hajlandó áldozni. Az, hogy az illető – aki ezt kidolgozza – hova 

valósi teljesen mindegy, a tartalom a fontos.  

 

Radványi G. Levente képviselő: tájékoztat, hogy a hónap elején bemutatóra hívták a 

képviselőket, ahol az Erdei Iskola Alapítvány és a KINCS Egyesület mutatta be nyertes 

pályázatát, amely pont a helyi termékekről, azok eladhatóságáról szól. Módosító javaslata, 

hogy kérjék fel a Kht. ügyezetőjét, hogy a szakterületén dolgozza ki, hogy mi az, ami a 

városmarketinget érintően marketing tényezőként figyelembe kellene venni. A határozati 

javaslat 2-3-as pontját törölné. A közbeszerzési eljárás lefolytatását a hivatalnak kellene 

lefolytatnia, hiszen a jogi háttér ott biztosított. Dönteni kell a költségekről is. Véleménye 

szerint újra kell gondolni a Dumtsa stratégiát is.  
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dr. Dietz Ferenc polgármester: elmondja, hogy a közbeszerzésben természetesen a hivatal 

közreműködik, de hogy mi legyen az alapja, mi kerüljön kiírásra, ezt annak a szervezetnek 

kell elkészítenie, amelyet létrehoztunk erre a munkára.  

 

Hidegkuti Gergely képviselő: véleménye szerint a Napórásház és a KINCS egyesület 

kezdeményezése nagyszerű, de más területen mozog, mint a városmarketing. A 

városmarketinget annak a szakembernek kell kidolgoznia, aki adott esetben bekerül a 

rendszerbe és legyen benne a város részéről egy szakértő.  

 

Zakar Gergely képviselő: szerinte kérdezzék meg a Kht. ügyvezetőjét, hogy mondja meg, 

hogy mi az a feltétel, ami szerint ezt a feladatot el tudná végezni. Felesleges külsőst megbízni. 

Módosító javaslata, hogy küldjék vissza az anyagot az Ügyvezető úrnak átdolgozásra.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szerinte a Képviselő úr nem olvasta el figyelmesen az 

Igazgató úr anyagának erre vonatkozó részét, melyet felolvas.  

 

Radványi G. Levente képviselő: a közművelődési iroda megszüntetésekor felvetette, hogy a 

Kht. nem lesz képes minden feladatot ellátni.   

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

Judit képviselő asszony módosító javaslatáról, hogy a hivatalon belül legyen az alkalmazott.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 399   Száma: 08.10.28/8/0/A/KT 

Ideje: 2008 október 28 12:51  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 4 23.53 22.22 

Nem 4 23.53 22.22 

Tartózkodik 9 52.94 50.00 

Szavazott 17 100.00 94.44 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   5.56 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Trenka István Igen - 

Fülöp Zsolt Nem - 

Kun Csaba alpolgármester Nem - 

Szegő András Nem - 
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Zakar Gergely Nem - 

Dicső Zoltán Tart. - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Tart. - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Tart. - 

Hajdu Gábor Tart. - 

Horváth Győző SzEB elnök Tart. - 

Kiss Károly Tart. - 

dr. Pázmány Annamária Tart. - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Tart. - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Tart. - 

Benkovits György Távol - 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri szavazzanak arról, hogy a Kht-n belül legyen ilyen 

alkalmazott.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 400   Száma: 08.10.28/8/0/A/KT 

Ideje: 2008 október 28 12:51  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 5 29.41 27.78 

Nem 2 11.76 11.11 

Tartózkodik 10 58.83 55.55 

Szavazott 17 100.00 94.44 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   5.56 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Trenka István Igen - 

Szegő András Nem - 

Zakar Gergely Nem - 

Dicső Zoltán Tart. - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Tart. - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Tart. - 

Hajdu Gábor Tart. - 

Horváth Győző SzEB elnök Tart. - 

Kiss Károly Tart. - 
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Kun Csaba alpolgármester Tart. - 

dr. Pázmány Annamária Tart. - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Tart. - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Tart. - 

Benkovits György Távol - 

 

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

fogadta el. Kéri az Aljegyző urat, hogy fogalmazza meg Zakar képviselő úr módosító 

javaslatát.  

 

dr. Kirchhof Attila aljegyző: „felkéri a Szentendrei Kulturális Kht ügyvezetőjét, hogy a 

Képviselő-testület 2008. decemberi ülésére készítsen a város marketing és kommunikációs 

feladataira vonatkozó javaslatokat.”  

 

 

Szegő András képviselő távozik az ülésteremből, jelenlévő képviselők száma 16 fő.  

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri szavazzanak a módosításról. 

Szavazás eredménye 

 

#: 401   Száma: 08.10.28/8/0/A/KT 

Ideje: 2008 október 28 12:53  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 5 31.25 27.78 

Nem 1 6.25 5.56 

Tartózkodik 10 62.50 55.55 

Szavazott 16 100.00 88.89 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   11.11 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

Fülöp Zsolt Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Gergely Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Nem - 

Dicső Zoltán Tart. - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Tart. - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Tart. - 

Hajdu Gábor Tart. - 

Horváth Győző SzEB elnök Tart. - 

Kiss Károly Tart. - 
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Kun Csaba alpolgármester Tart. - 

dr. Pázmány Annamária Tart. - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Tart. - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Tart. - 

Benkovits György Távol - 

Szegő András Távol - 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a javaslatot nem fogadta el a Képviselő-testület.  

 

dr. Kirchhof Attila aljegyző: megfogalmazza a határozati javaslatot:  

„Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1. felkéri a Szentendrei Kulturális Kht. ügyvezetőjét, hogy „Szentendre város 

Városmarketing és Kommunikációs Stratégia” elkészítése és a stratégiában 

megfogalmazott feladatok folyamatos elvégzése tárgyában folytasson le 

közbeszerzési eljárást a Polgármesteri Hivatal közreműködésével,és az eljárás 

eredményéről számoljon be a Képviselő-testületnek; 

2. felkéri a Szentendrei Kulturális Kht igazgatóját, hogy a közbeszerzési eljárás 

megindítása előtt az ajánlati felhívás tervezetét terjessze a Kulturális, Oktatási és 

Kisebbségi Bizottság elé véleményezésre; 

3. az 1. pontban meghatározott feladat elvégzésére 8.000.000 Ft forrást biztosít a 

kötvénykibocsátásból származó kamatbevétel terhére; 

4. felkéri a Jegyzőt, hogy az Önkormányzat 2008. évi költségvetési rendeletének 

módosítását készítse elő, illetve a feladat elvégzéséhez szükséges forrást tervezze 

be az Önkormányzat 2009. évi költségvetésébe.” 

 

 

Radványi G. Levente képviselő: megismétli az előzőekben elhangzott módosító javaslatát.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri szavazzanak Képviselő úr javaslatáról. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 402   Száma: 08.10.28/8/0/A/KT 

Ideje: 2008 október 28 12:56  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 3 17.65 16.67 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 14 82.35 77.77 

Szavazott 17 100.00 94.44 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   5.56 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 
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Magyar Judit PEB elnök Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Trenka István Igen - 

Dicső Zoltán Tart. - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Tart. - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Tart. - 

Fülöp Zsolt Tart. - 

Hajdu Gábor Tart. - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Tart. - 

Horváth Győző SzEB elnök Tart. - 

Kiss Károly Tart. - 

Kun Csaba alpolgármester Tart. - 

dr. Pázmány Annamária Tart. - 

Szegő András Tart. - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Tart. - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Tart. - 

Zakar Gergely Tart. - 

Benkovits György Távol - 

 

 

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

 

Zakar Gergely képviselő: nem kapott választ arra, hogy miért pont 8 mFt van meghatározva 

a feladatra. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ennyi fedezet volt, ami kigazdálkodható. Szavazásra bocsátja 

az Aljegyző úr által bediktált határozati javaslatot.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 403   Száma: 08.10.28/8/0/A/KT 

Ideje: 2008 október 28 12:58  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 12 70.59 66.66 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 5 29.41 27.78 

Szavazott 17 100.00 94.44 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   5.56 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 
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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 - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt Tart. - 

Magyar Judit PEB elnök Tart. - 

Radványi G. Levente Tart. - 

Trenka István Tart. - 

Zakar Gergely Tart. - 

Benkovits György Távol - 

 

 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

394/2008. (X. 28.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1. felkéri a Szentendrei Kulturális Kht. ügyvezetőjét, hogy „Szentendre város 

Városmarketing és Kommunikációs Stratégia” elkészítése és a stratégiában 

megfogalmazott feladatok folyamatos elvégzése tárgyában folytasson le 

közbeszerzési eljárást a Polgármesteri Hivatal közreműködésével,és az eljárás 

eredményéről számoljon be a Képviselő-testületnek; 

2. felkéri a Szentendrei Kulturális Kht Ügyvezetőjét, hogy a közbeszerzési eljárás 

megindítása előtt az ajánlati felhívás tervezetét terjessze a Kulturális, Oktatási és 

Kisebbségi Bizottság elé véleményezésre; 

3. az 1. pontban meghatározott feladat elvégzésére 8.000.000 Ft forrást biztosít a 

kötvénykibocsátásból származó kamatbevétel terhére; 

4. felkéri a Jegyzőt, hogy az Önkormányzat 2008. évi költségvetési rendeletének 

módosítását készítse elő, illetve a feladat elvégzéséhez szükséges forrást tervezze 

be az Önkormányzat 2009. évi költségvetésébe. 

 

Határidő:  2009. január 31. 

Felelős:  1-2. pont: Ügyvezető 

  3-4. pont: Polgármester, Jegyző 

 

 

 

9.  Előterjesztés a Vujicsics Tinamár Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

 telephelyeinek további változatlan működtetése érdekében kötendő 

 megállapodásról Pest Megye Önkormányzatának elnökével 

 Előadó:  dr. Dietz Ferenc polgármester 
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dr. Dietz Ferenc polgármester: ismerteti a Pest Megyei Önkormányzat levelének tartalmát. 

Beszámol a tárgyalásokról.  

 

Radványi G. Levente képviselő: ügyrendi javaslata, hogy zárt ülésen tárgyaljanak.  

 

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

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 404   Száma: 08.10.28/9/0/A/KT 

Ideje: 2008 október 28 13:01  

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 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 4   22.22 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Benkovits György Távol - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Távol - 

Kiss Károly Távol - 

Zakar Gergely Távol - 
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13.01 órától zárt ülésen folytatódik a tanácskozás, melyről külön jegyzőkönyv készül.  

 

 

 
 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: az ebédszünet után  megnyitja a Képviselő-testület ülését, 

megállapítja, hogy a jelenlévő képviselők száma 16 fő.  

 

 

11. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 

plakátok, falragaszok, valamint a reklámhordozók elhelyezésének  szabályairól 

szóló 19/2005. (V.19.) Önk. sz. rendelete módosításának I. fordulós tárgyalásáról, 

valamint Szentendre Város közterületeinek reklám célú hasznosítása, valamint a 

közterületeken folytatott hirdetési és reklám tevékenység felügyelete tárgyú 

pályázat kiírásáról  

Előadó:  dr. Dietz Ferenc polgármester  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ismerteti az előterjesztést.  

 

Magyar Judit  képviselő: a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság  megtárgyalásra javasolja a 

pályázat kiírásáról szóló előterjesztést, tekintve, hogy a Városmarketing Koncepcióval 

szorosan összefügg a döntés.   

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:  jelenlegi stádiumában még átdolgozás alatt van a rendelet-

tervezet, az 1.  forduló után kerül sor  a végleges változat elfogadására.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: kéri, hogy a  Mahir Cityposter Kft. által benyújtott anyagot a 

Képviselő-testület valamelyik  bizottsága vizsgálja át. Ellentmondást érez a kifizetett összeg 

és az elkészült anyag értéke között.  

  

dr. Dietz Ferenc polgármester: a  Mahir Cityposter Kft. által elkészített anyag 

megtekinthető cd-n, mindemellett megjegyzi, a cég feladata  a felmérés volt, nem a koncepció 

elkészítése.  

  

Megérkezik dr. Pázmány Annamária és Zakar Ágnes képviselő, a jelenlévők száma: 14 

fő. 

 

dr. Kirchhof Attila aljegyző: véleménye szerint  a cég elvégezte a feladatát: felmérték a 

reklámhordozókat, fényképeket készítettek róla  és  értékelték a különböző paramétereit. Majd 

adatbázist készítettek az eredményekről és egy erre szolgáló felhasználói  programban 

helyezték el.   

 

Trenka István képviselő: javasolja, hogy feltételként kerüljön bele a rendelet 11. § (3) 

bekezdésébe, hogy az Önkormányzat  által kihelyezett plakátokat  a különböző politikai 

pártok, egyesületek  egyéb akciós, vagy választási hirdetések céljára ne használhassák  
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Dicső Zoltán képviselő: a 41 db óriásplakát  helyszíni bejárására november  5-én kerül sor. 

Kéri Képviselő-társait, járják végig és ellenőrizzék le együtt, hogy  e tárgyban is megfelelő 

döntést tudjanak  hozni.   

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: az óriásplakátra eredetileg mintegy 70 db igény érkezett. 

Szükséges ezek felülvizsgálata, ki kell szűrni városképi szempontból azokat, amelyek nem 

megfelelőek. Kéri, hogy  a bejárásra minél többen menjenek el.  

 

 

Szegő András képviselő: a rendelet-tervezethez tartozó  észrevételeit,  javaslatait ismerteti.   

Kérdezi, hogy a 11. § (4) bekezdésében a „citylight”  kifejezést  használhatják-e? Nem  

minősül márkanévnek?  

(4) Plakáteszközöket –óriásplakát, citylight plakáteszköz, hirdetőoszlop, fakörüli henger és 

egyéb plakáteszközök – közterületre csak a pályázat útján kiválasztott „reklámgazda” 

jogosult közterületen elhelyezni és üzemeltetni. 

 

A 12. § (4) bekezdésében javasolja, hogy végrehajtásra szabjanak ki határidőt.  

(4) Az e rendelet előírásainak megszegésével elhelyezett hirdető-berendezéseket az elhelyező 

a felszólítást követő 8 napon belül köteles saját költségen eltávolítani. Amennyiben a hirdető-

berendezés eltávolítása a felszólítás ellenére sem történik meg, közigazgatási-hatósági eljárás 

keretében intézkedni kell a végrehajtásról. 

 

A 12. § (5) bekezdésénél javasolja kiegészítésként belefogalmazni, hogy a leszerelés a 

tulajdonos költségére történjen.    

(5) A Reklámgazda jogosult minden olyan engedély nélkül, közterületre kihelyezett hirdető-

berendezés saját hatáskörben történő leszerelésére, amelynek tulajdonosa egyértelműen nem 

megállapítható, illetve közutak területén a tulajdonos értesítése mellett, azoknak az 

eszközöknek a leszerelésére, amelyek nem felelnek meg a közlekedési törvény előírásainak. 

 

A 12. § (6) bekezdésében  szerepel, hogy szabálysértővel szemben jogosultak felmondani a 

közterület-használati szerződést. Javasolja  kiegészíteni a pontot azzal, hogy kártérítési igény 

kizárása mellett teheti ezt meg az Önkormányzat.  

(6) Akivel szemben hirdetményekkel, hirdető-berendezések szabálytalan elhelyezésével 

kapcsolatos szabálysértési, vagy közigazgatási-hatósági eljárás van folyamatban, az eljárás 

befejezéséig részére újabb hirdető-berendezés elhelyezésére nem köthető szerződés. Az ilyen 

hirdetővel szemben a Reklámgazda jogosult a meglévő közterület-használati szerződését 

felmondani. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ha jogilag minden szempontból  megfelelnek  javaslatok,  

akkor befogadható mindegyik. 

 

Radványi G. Levente képviselő: javasolja, hogy az előterjesztés megvitatása során döntsék 

el, végül is miről tárgyalnak? A rendelet-tervezet  módosításáról, vagy  egy pályázat 

kiírásáról. Továbbá fontos, hogy a rendelet módosítása során figyelembe kell venni azt a 

tényt, hogy a bevételt kívánják növelni.  Ennek következő lépése a pályázati kiírás, melyben 

el kell dönteni az elszámolási rendet is.  

További javaslata, hogy a  város hirdetési felületei ne kerüljenek átadásra, üzemeltetésre, csak 

a  karbantartást bízzák rájuk. Ezt a 11. § (6) bekezdése tartalmazza. Továbbá pontosan 

definiálni kellene, hogy milyen felületeket tudnak hasznosítani, pl. tömegközlekedési 
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járművek megállóiban elhelyezett reklámfelületeket.   

Részletesebb szabályozás szükséges  a pártok által reklámozott tevékenységekre vonatkozóan, 

valamint a nemzeti ünnepek megjelenítése tekintetében is.  

A 12 § (6) bekezdésére vonatkozóan egyetért Szegő András javaslatával. Ugyanitt a (7) 

bekezdés tartalmazza, hogy a Reklámgazda végzi a díjbeszedést és elszámol az 

Önkormányzattal.  Külön megállapodás kötését javasolja.  

dr. Dietz Ferenc polgármester: két szempontot tartanak szem előtt: egységes arculata legyen 

a városban a hirdetőtábláknak, valamint fontos a  város számára az ezekből származó bevétel 

is. A  rendelet  módosítása  kétfordulósra tervezett.  Az elhangzott javaslatokat köszöni, mind 

hasznos és figyelemre méltó.  A nemzeti ünnepekre vonatkozó szabályozásnak   nem  itt a 

helye, arról másképp vélekedik. A Reklámgazdával történő egyeztetés után a koncesszió 

kiírása során  határozzák meg és külön szerződésben rendelkezzenek a felület nagyságáról, 

helyéről.   Azt is jó megoldásnak tartja, hogy az első forduló során elmondott észrevételek 

átgondolás után bedolgozásra kerülnek a rendelet-tervezetbe, és azt követően a pályázat 

kiírása nem a Közbeszerzési  Csoport feladata lenne, hanem a novemberre tervezett 

Képviselő-testületi ülésre visszakerül a képviselők elé.    

 

Fülöp Zsolt képviselő: kérdezi, hogy az óriásplakátok száma  megfelelő-e?  Továbbá  kéri, 

hogy az SZMSZ-ben szereplő egyesületek  felé küldjenek  ki  egy felmérést, hogy a 

javaslataikkal támogassák a döntést. Továbbá szeretné, ha  a város honlapján is elérhető  

lenne a felhívás, hogy a szentendrei lakosoktól is beérkezhessenek észrevételek. Javasolja, 

hogy a decemberi  testületi ülésig gyűjtsék az észrevételeket, és azt követően döntsenek a 

rendeletről.   

 

 

Kiss Károly és Hidegkuti Gergely  képviselők   megérkeznek az ülésterembe, a jelenlévő 

képviselők száma: 16 fő.    

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: támogatja a javaslatot azzal az észrevétellel, hogy az 

egyesületek nem feltétlenül  fogják támogatni az óriásplakátok kihelyezését.  

 

Benkovits György képviselő: véleménye szerint  az óriásplakátok tájképromboló hatással 

vannak a városra. Nem javasol egyet sem Szentendre közigazgatási területén belül kihelyezni.  

A  szentendrei vállalkozások nem igényelnek ilyen méretű reklámot.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szépérzék tekintetében egyetért Benkovits György 

képviselővel. Ugyanakkor városmarketing tekintetében nagyon fontos a bevételre is 

koncentrálni. 

 

Hidegkuti Gergely képviselő: jelenleg kontrollálhatatlan a helyzet. Példaként említi, hogy  a 

magántulajdonban levő kertekben felállított táblákon át az  „elmü-oszlopokig”  tele van a 

város   mindenféle vegyes kinézetű  hirdetésekkel. Találni kell egy kultúrált 

kompromisszumos megoldást. 

 

Benkovits György képviselő: nem ért egyet az elhangzottakkal, továbbra sem tartja 

elfogadhatónak az óriásplakátok kihelyezését.  Ártanak a város karakterének. 

 

Radványi G. Levente képviselő:  ő maga viszont Hidegkuti Gergely  véleményével  ért 

egyet, de a  lényeg az arányokon van.  
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dr. Dietz Ferenc polgármester: összegezve az elhangzottakat: az előterjesztés jelenlegi  

tárgyalása az első forduló, a rendelet-tervezet decemberben kerül vissza a testület elé  

második fordulós megtárgyalásra, valamint a közbeszerzési eljárás kiírása. A honlapra 

felkerül a javaslat, amire a jövő hét végéig várják a visszajelzéseket. Ismétli, a bejárásra  

november 5-én kerül sor.  Az SZMSZ-ben felsorolt egyesületek részére kiküldésre kerül  a 

tájékoztató.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ügyrendi javaslata, hogy a következő napirendi pontként a 

Petzelt József Szakközépiskola és Szakiskola továbbműködéséről szóló előterjesztések 

kerüljenek megtárgyalásra. Szavazásra bocsátja az ügyrendi javaslatot.   

 

Szavazás eredménye 

 

#: 410   Száma: 08.10.28/11/0/A/KT 

Ideje: 2008 október 28 15:39  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 15 100.00 83.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 15 100.00 83.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   16.67 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Benkovits György Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester 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 - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Dicső Zoltán Távol - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Távol - 

Zakar Gergely Távol - 
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410   Száma: 2008.10.28/11/0/A/KT 

 

 

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

   

 

12. Tájékoztató a Petzelt József Szakközépiskola és Szakiskola 2009. szeptember 1-

től megszüntetésre kerülő szakképző osztályának továbbműködtetése ügyében 

folytatott egyeztetésekről 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester  

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a napirendi pont tárgyalásánál jelen van Haluska Tibor 

igazgató, akinek köszöni a megjelenést, majd  ismerteti az előterjesztést. Ügyrendi javaslata, 

hogy a tájékoztatót és az ehhez kapcsolódó, Fülöp Zsolt képviselő által benyújtott 

előterjesztést egyben tárgyalják. Szavazásra bocsátja az ügyrendi javaslatot.   

  

Szavazás eredménye 

 

#: 411   Száma: 08.10.28/12/0/A/KT 

Ideje: 2008 október 28 15:43  

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 - 

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 - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 
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Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Távol - 

Zakar Gergely Távol - 

     

 

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

 

 

13. Előterjesztés a Szentendrei Kistérségi Ipartestület véleményéhez való 

csatlakozásról, a Petzelt József Szakközépiskola és Szakiskola leépítése miatt 

Előadó: Fülöp Zsolt képviselő   
 

 

Haluska Tibor igazgató: ismerteti az előzményeket.  Köszöni a Képviselő-testületnek, hogy  

foglalkoznak  az iskola problémájával és bízik abban, hogy a  Pest Megyei Közgyűlés 

visszavonja azt a határozatát, melyben egyetlen, 30 főben maximált  szakiskolai osztály 

indítását engedélyezik.   

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:  kérdésként merült fel Képviselő-társai részéről,  hogy  miért 

állt le az iskola bővítése, melyre  a következő tájékoztatást kapta: az építkezés közben régi 

temetőt találtak a terület alatt és a régészeti  feltárások miatt 2009. június 30-ra módosult az 

építkezés befejésének ideje.  

 

Zakar Ágnes képviselő: információi szerint, amennyiben egy oktatási intézmény EU-s 

fejlesztésben vesz részt, nem csatlakozhat a Térségi Integrált Szakképző Központokhoz?  

(továbbiakban TISZK) 

   

dr. Dietz Ferenc polgármester: Lovász Márta, a Pest Megyei Önkormányzat Oktatási 

Főosztályának vezetője is ezt a választ adta a kérdésre.  

 

Zakar Ágnes képviselő:   felolvassa a Kulturális, Oktatási és Kisebbségi  Bizottság  

határozati javaslatait, melyeket  új határozati javaslatként elfogadásra javasol. 

 

Határozati javaslat I. 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Oktatási Minisztérium 

állásfoglalását kéri abban az ügyben, hogy hogyan lehet feloldani az ellentmondást - a Petzelt 

József Szakközépiskola és Szakiskola ügyében - az elnyert Európai Uniós pályázati pénzből 

történő fejlesztés és a TISZK-be való belépés szabályai között. 

 

Felelős: Jegyző 

Határidő: 2008. decemberi bizottsági ülés 

 

Határozati javaslat II. 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1. felkéri a Pest Megyei Közgyűlést, hogy a 312/2008. (VIII.29.) számú határozatát a Petzelt 

József Szakközépiskola és Szakiskolával kapcsolatban vonja vissza. 
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2. felkéri a Polgármestert, hogy kezdjen tárgyalásokat a Szentendrei Kistérségi Ipartestület 

bevonásával a Pest Megyei Közgyűlés Elnökével a Petzelt József Szakközépiskola és 

Szakiskola jelenlegi állapotban történő fennmaradása érdekében! 

 

Felelős:    Polgármester 

Határidő: azonnal” 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a Pest Megyei Közgyűlés Elnökével már megkezdődtek a 

tárgyalások. A  TISZK-hez való csatlakozással kapcsolatosan ad bővebb  tájékoztatást.  

 

Zakar Ágnes képviselő: több toleranciát kér az érintett szervektől, valamint az Oktatási 

Minisztérium állásfoglalását arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet feloldani a kialakult  

ellentmondást.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: az I. számú  határozati javaslatot támogatja. Megküldik a 

Minisztériumnak a levelet és kérik az ügyben az  állásfoglalást.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: jelzi Polgármester Úrnak, hogy ebben az esetben ő az  előterjesztő, 

így a módosító  javaslat befogadását ő  teszi meg.  A Kulturális, Oktatási és Kisebbségi  

Bizottság  Elnökével egyetért, és támogatja a határozati javaslatokat.  Amennyiben nem kerül 

visszavonásra  a Pest Megyei Közgyűlés 312/2008. (VIII.29.) számú határozata  a Petzelt 

József Szakközépiskola és Szakiskolával kapcsolatban,  úgy az iskolának esélye sem lesz még 

egy osztályt indítania.  Ebben a helyzetben az Önkormányzatnak mindenképpen ki kell állnia 

a véleménye mellett.   

 

Radványi G. Levente képviselő: felháborítónak tartja a Pest Megyei Közgyűlés döntését, 

mely téves feltételezésen alapul. A  tankötelezettségről és felzárkóztatásról is szó van. Ő maga 

is egyetért mindkét határozati javaslattal.   

 

Benkovits György képviselő: ez az 1 szakmunkásképző van Budapesttől Esztergomig. 

Nagyon fontos, hogy  megmaradjon, szükség van rá. Egyes kimutatások szerint már  több, 

mint 120 éve  történik tanoncképzés a városban. Nem érti, hogy a  Pest Megyei Közgyűlés 

miért döntött aképpen, hogy redukálja az osztályok számát. Törekedniük kell arra, hogy 

megnyerjék a támogatást és az iskola továbbra is  a megfelelő számú  tanulót oktathassa.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: sajnos valamennyi kistérségi településről szó van, ebben az 

esetben nem csak Szentendrére vonatkozik a  megszorítás.    

 

Fülöp Zsolt képviselő:  nem érti az ügyben a Pest Megyei Közgyűlés logikáját. A 

szakképzést támogatják, de az általános iskolából kikerülő 9-10 évfolyamot,  a  2 éves  

időtartamú képzést hol kapják meg a tanulók?   

Hivatkozik a Kossuth rádió délelőtti műsorára, amelyben a Petzelt József Szakközépiskola és 

Szakiskola mint követendő példa szerepelt. A Leonardo program keretében vesznek részt az 

iskola tanulói.  (a cd-n levő felvételt átadja  a Polgármesternek a tárgyalási pozíció erősítése 

érdekében) Semmi nem indokolja az intézmény bezárását.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: az eddig lefolytatott tárgyalásokról ad információt.  

Amennyiben a Pest Megyei Közgyűlés felé megfelelő tanulói létszámról tudnak jelentést 

adni,  úgy ott felülvizsgálják a döntésüket.  
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Zakar Ágnes képviselő: ismételten kifejti a döntéssel kapcsolatos véleményét.  

 

Radványi G. Levente képviselő: kiegészíti a határozati javaslatot: „ az Oktatási referens és a 

Jegyző  készítsen áttekintő anyag november 7-ig a TISZK kérdésről az EU támogatásról és  

statisztikát a gyermeklétszámról.” Ezt  a tárgyalási előkészítést bocsássa a Polgármester és a 

képviselők számára.  

 

dr. Molnár Ildikó jegyző: anélkül, hogy a TISZK-be való belépés és az Unios pályázatok 

között fennálló anomáliákról bővebb információt kapna, anélkül nem tud álláspontot foglalni 

az ügyben. Továbbá pár napirendi ponttal ezelőtt került elfogadásra a Kulturális, Oktatási és 

Kisebbségi  Bizottság  javaslata, miszerint felmérésre kerül a Pest Megyei Önkormányzat által 

fenntartott intézmények jelenlegi normatív támogatása, a fenntartó által fizetett kiegészítés,  

működési költség, stratégiai terv, stb. Figyelembe véve  a realitásokat, az Oktatási referenssel 

együttműködve a decemberi testületi ülésre készülhet el az anyag. Mindehhez szükség van  az 

intézményvezetők által megküldött információkra.       

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kérdezi Radványi G. Levente képviselőtől, hogy fenntartja-e 

a javaslatát?    

 

Radványi G. Levente képviselő: félreérthető volt a kérése: tájékoztató anyagot kért Jegyző 

Asszonytól,  nem állásfoglalást. Fenntartja a javaslatát, kéri szavazzanak róla.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:  kérdezi  Fülöp Zsolt képviselőtől, hogy befogadja-e a 

javaslatot?  

(Megjegyzés: mikrofonon kívül válaszol Fülöp Zsolt képviselő:, amit nem lehet érteni) 

  

Benkovits György képviselő: a képviselők segítségét kérte. Úgy véli, nekik  képviselőknek 

az a feladatuk, hogy a lehető legtöbbet  harcoljanak  ki a városuknak. Ezért is fontos a 

közvélemény figyelem-felhívása.   

 

Horváth Győző képviselő: érdekellenes  rendelkezés történt az iskolával szemben. A 

statisztika szerint is szükséges a két osztály indítása.  Javasolja a döntés felülvizsgálatát, hogy 

megalapozottan született-e.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kérdezi, hogy Képviselő Úr  véleményt nyilvánított, vagy 

módosító javaslatot tett?  

  

Horváth Győző képviselő: javaslatot tett erre vonatkozóan.  

 

dr. Molnár Ildikó jegyző: kéri hogy  Képviselő Úr  szövegszerű javaslatot tegyen a 

határozati javaslatra. 

 

Horváth Győző képviselő: mikrofonon kívül beszél a Képviselő Úr.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:  kérdezi Fülöp Zsolt előterjesztőtől, hogy befogadja-e 

Horváth Győző képviselő  módosító indítványát?   

 

Fülöp Zsolt képviselő:  véleménye szerint  közös határozatban szükséges megfogalmazni az 

álláspontjukat, miszerint kérik, hogy a Pest Megyei Önkormányzat vonja vissza  a korábban 
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hozott  határozatát.   

 

Haluska Tibor igazgató: a közelmúltban felállt egy  regionális  fejlesztési bizottság, mely  3 

kategóriában határozza meg a képzendő szakmákat. Ezek a következők:fejlesztendő, szinten 

tartó, vagy visszafejlesztendő. Az intézményben oktatott szakmák közül  a cukrászképzést  

szintentartónak minősítették, ezen kívül minden szakma a fejlesztendő kategóriába került 

besorolásra. Továbbá nincs egyetlen olyan szakma sem, amely visszafejlesztendő lenne.  A 

felvételi menetrendje szerint minden év október 31-ig le kell jelenteniük az egy osztályba 

felveendők listáját, ami alapján meghatározzák, hogy egy osztályba hány szakmát tudnak 

besűríteni. Az eluralkodó bizonytalanság negatívan befolyásolja a menetet. Nem lehet 

bizonytalanságban tartani sem a gyerekeket, sem a szülőket.  

 

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

Radványi G. Levente képviselő módosító indítványát. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 412   Száma: 08.10.28/12/0/A/KT 

Ideje: 2008 október 28 16:22  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 4 25.00 22.22 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 12 75.00 66.67 

Szavazott 16 100.00 88.89 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   11.11 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Benkovits György Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Trenka István Igen - 

Dicső Zoltán Tart. - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Tart. - 

Fülöp Zsolt Tart. - 

Hajdu Gábor Tart. - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Tart. - 

Horváth Győző SzEB elnök Tart. - 

Kiss Károly Tart. - 

Kun Csaba alpolgármester Tart. - 

dr. Pázmány Annamária Tart. - 

Szegő András Tart. - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Tart. - 
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Zakar Ágnes KOKB elnök Tart. - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Távol - 

Zakar Gergely Távol - 

 

     

 

 

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

bocsátja  Horváth Győző képviselő módosító indítványát. 

   

Szavazás eredménye 

 

#: 413   Száma: 08.10.28/12/0/A/KT 

Ideje: 2008 október 28 16:23  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 5 31.25 27.78 

Nem 2 12.50 11.11 

Tartózkodik 9 56.25 50.00 

Szavazott 16 100.00 88.89 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   11.11 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Benkovits György Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Nem - 

Szegő András Nem - 

Dicső Zoltán Tart. - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Tart. - 

Hajdu Gábor Tart. - 

Kiss Károly Tart. - 

Kun Csaba alpolgármester Tart. - 

dr. Pázmány Annamária Tart. - 

Radványi G. Levente Tart. - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Tart. - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Tart. - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Távol - 

Zakar Gergely Távol - 
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dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képviselő-testület nem támogatta a javaslatot.  Szavazásra 

bocsátja a  Kulturális, Oktatási és Kisebbségi  Bizottság  javaslatait. 

 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 414   Száma: 08.10.28/12/0/A/KT 

Ideje: 2008 október 28 16:24  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 16 100.00 88.89 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 16 100.00 88.89 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   11.11 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Benkovits György Igen - 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester 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 - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Távol - 

Zakar Gergely Távol - 

 

     

 

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

398/2008. (X. 28.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Oktatási és Kulturális 

Minisztérium állásfoglalását kéri abban az ügyben, hogy hogyan lehet feloldani az 

ellentmondást - a Petzelt József Szakközépiskola és Szakiskola ügyében - az elnyert Európai 

Uniós pályázati pénzből történő fejlesztés és a Térségi Integrált Szakképző Központba  

(továbbiakban: TISZK)  való belépés szabályai között. 

 

Felelős:      Jegyző 

Határidő: 2008. decemberi bizottsági ülés 

 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

399/2008. (X. 28.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete: 

  

1. felkéri a Pest Megyei Közgyűlést, hogy a 312/2008. (VIII.29.) számú határozatát a Petzelt 

József Szakközépiskola és Szakiskolával kapcsolatban vonja vissza. 

 

2. felkéri a Polgármestert, hogy kezdjen tárgyalásokat a Szentendrei Kistérségi Ipartestület 

bevonásával a Pest Megyei Közgyűlés Elnökével a Petzelt József Szakközépiskola és 

Szakiskola jelenlegi állapotban történő fennmaradása érdekében! 

 

Felelős:    Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megköszöni Haluska Tibor igazgató úrnak a megjelenést és 

a tartalmas beszámolót. 

 

 

 

Zakar Ágnes képviselő: ügyrendi javaslata, hogy a bölcsődével  kapcsolatos  rendelet-

módosítás  tárgyalását vegyék előre, mely eredetileg a 16. számmal szerepelt a meghívóban.    

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a napirendi pontok sorrendjére a következő javaslatot teszi: 

a meghívóban  eredetileg  7. sorszámmal szereplő Szabályozási Terv módosításáról szóló 

előterjesztés levételre kerül, mert Főépítész Asszonytól   nem érkezett meg az anyaghoz 

tartozó szakvélemény.   

  

Radványi G. Levente képviselő: ügyrendi javaslata, hogy  a levételre szánt előterjesztést 

annak ellenére  tárgyalják meg, hogy az aláírt szakvélemény nem érkezett meg, legfeljebb a 

döntést később hozzák meg.     

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: egyetért a javaslattal, ennek megfelelően szavazásra bocsátja 
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az ügyrendi javaslatot.    

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 415   Száma: 08.10.28/14/0/A/KT 

Ideje: 2008 október 28 16:29  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 15 100.00 83.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 15 100.00 83.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   16.67 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Benkovits György Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester 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 - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök 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 támogatta az ügyrendi javaslatot.    

 

 

15. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 

személyes gondoskodás körébe tartozó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, 
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valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 24/2003. (V.19.) Önk. sz. rendeletének 

módosításáról 

 Előadó:  dr. Dietz Ferenc polgármester  

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:  köszönti Tóth Istvánnét, a Bölcsőde vezetőjét.  

 

Tóth Istvánné a Bölcsőde vezetője: kéri a Képviselő-testületet, hogy támogassák a  

javaslatot, mert a tapasztalat szerint ha csökkentik a térítési díjat, akkor több szülő veszi 

igénybe a szolgáltatást és a  bevétel szempontjából is növekedést jelentene.     

 

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

előterjesztést. 

 

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

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 416   Száma: 08.10.28/14/0/A/KT 

Ideje: 2008 október 28 16:30  

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 - 

dr. Dietz Ferenc polgármester 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 - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Szegő András Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Dicső Zoltán Távol - 
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dr. Dragon Pál JIÜB elnök Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Távol - 

Zakar Gergely Távol - 

 

     

 

 

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

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

36/2008. (X. 31.) Önk. sz. rendelete 

 

a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, valamint 

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

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, 

többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdése, valamint a szociális igazgatásról 

és szociális ellátásokról szóló, többször módosított 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: 

Sztv.) 58/B. §-ban, 62. §-ban, 92. §-ban, 115. §-ban, valamint a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: 

Gyvt.) 29. §-ban kapott felhatalmazás alapján a személyes gondoskodás körébe tartozó 

szociális és gyermekjóléti ellátásokról, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 24/2003. 

(V.19.) Önk. sz. rendeletet (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja: 

 

 

1. § 

 

A R. 13. § (3) bekezdésének helyébe az alábbi bekezdés lép, valamint a R. 13. §-a az alábbi 

(4) bekezdéssel egészül ki: 

„13. § 

(3) A (2) bekezdés szerinti játszócsoport és időszakos gyermekfelügyelet térítési díjának 

mértéke 500 Ft/óra + az 1. sz. melléklet szerinti étkezési díj. 

(4) A (3) bekezdés szerinti szolgáltatás folyamatos igénybe vétele esetén a térítési díj 

mértéke 60.000 Ft/hó + az 1. sz. melléklet szerinti étkezési díj.” 

 

 

2. § 

 

(1) E rendelet 2008. november 01. napján lép hatályba, rendelkezéseit az ezt követően 

benyújtott kérelmek esetében kell alkalmazni. 

 

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 
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15. Előterjesztés Szentendre, OMV benzinkúttal szembeni terület és a Bükkösparti 

K-SP2 övezeti besorolású terület szabályozási terve módosításának véleményezési 

anyaga jóváhagyásáról 

            Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 
dr. Dietz Ferenc polgármester: kérdezi Főépítész asszonytól, hogy a bizottsági javaslatok  

befogadhatók-e?  
 

Alföldiné Petényi Zsuzsanna főépítész: a bizottsági javaslatok beépítésre kerültek, a 

kiosztott előterjesztés-kiegészítés tartalmazza ezeket.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a fejlesztendő terület  egységes kialakítására törekedtek, a  

másik javaslat szerint pedig az egyéb célú fejlesztések, - mint pl. sportberuházás - egyidőben 

történő  átadására.  

 

Zakar Ágnes képviselő: kérdezi a Városüzemeltetési, Környezet- és Műemlékvédelmi  

Bizottság  elnökétől, hogy van-e állásfoglalása ezügyben?    

 

Hidegkuti Gergely képviselő: tájékoztatást ad Képviselő Asszonynak.    

 

Fülöp Zsolt képviselő: felhívja a figyelmet arra a tényre, hogy a fejlesztendő terület 

környékén lakókkal fontos az egyeztetés, különösen a sportlétesítmény esetében. Az 

ingatlantulajdonosokkal  történő egyeztetés   nem maradhat el.  

 

Alföldiné Petényi Zsuzsanna főépítész:  az érintett ingatlan  tulajdonosok tájékoztatása 

megtörtént, de jelzi, az előterjesztés jelen állapotában tervezet, a testület döntése még nem a 

végleges kialakításra vonatkozik.  

 

Fülöp Zsolt képviselő:olyan megoldást kell találni, ami a tulajdonosoknak is megfelel.  

 

Alföldiné Petényi Zsuzsanna főépítész:  reagál az elhangzottakra. Hosszas egyeztetésekre 

lesz még szükség, az összes érintett  bevonásával.  

 

Kun Csaba alpolgármester: az előterjesztéssel kapcsolatban azt érdemes még figyelembe 

venni, hogy  2 db önkormányzati  telekről van szó, amelyet értékesítettek két vállalkozónak. 

Ők mintegy 6 éve nem tudnak rajta építkezni. Ennek ellenére nincs érdekükben a változtatás, 

mert addig is megfelel nekik ez a megoldás.   

 

Fülöp Zsolt képviselő: a kiegészítést most kapta kézhez,  nem volt ideje átolvasni.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: tájékoztatja képviselő urat, hogy a kiosztott anyag a 

mellékleteket egyenként sorszámozva, külön-külön tartalmazza.  További hozzászólás nem 

érkezett,  szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.     

 

Szavazás eredménye 

 

#: 417   Száma: 08.10.28/15/0/A/KT 

Ideje: 2008 október 28 16:41  
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Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 11 84.62 61.11 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 2 15.38 11.11 

Szavazott 13 100.00 72.22 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 5   27.78 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Fülöp Zsolt Tart. - 

Magyar Judit PEB elnök Tart. - 

Benkovits György Távol - 

dr. Dragon Pál JIÜB 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 

400/2008. (X. 28.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

 

1. az OMV benzinkúttal szembeni terület és a Bükkösparti K-SP2 övezeti besorolású 

terület szabályozási terve módosításának véleményezési anyagát támogatja, azt az 

1.sz.  2. sz. és a 3. sz. mellékletekben foglaltak szerint kéri véglegesíteni.  

 

2. felkéri a Polgármestert a véleményezési eljárás lefolytatására, a véleményezési anyag 

államigazgatási szervek felé történő megküldésére 
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Felelős:  Polgármester  

Határidő:  azonnal 

 

A határozat 3 db melléklete  a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

Zakar Ágnes  képviselő visszatér az ülésterembe, a jelenlévő képviselők száma: 14 fő. 

 

 

16. Előterjesztés Szentendre, Rózsa utca – Dózsa György út – Dunakanyar körút – 

Vasúti villasor – Kőzúzó utca által határolt terület szabályozási terve és a Helyi 

Építési Szabályzat módosításának elfogadásáról, valamint a településszerkezeti 

terv módosításáról 

 Előadó:  dr. Dietz Ferenc polgármester  

 
dr. Dietz Ferenc polgármester: Radványi G. Levente képviselő  ügyrendi javaslatának  

megfelelően az előterjesztés megtárgyalásra kerül tájékoztató szinten, döntést a következő 

testületi ülésen hoznak.  

 

Radványi G. Levente képviselő: ismerteti a területre vonatkozó tudnivalókat, néhány 

észrevétellel együtt.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri képviselő Urat, hogy írásban pontosítsa a Szabályozási 

Tervet érintő javasolt módosításait és írásban juttassa el Főépítész Asszonyhoz. A novemberi 

testületi ülésen ismételten megtárgyalják az előterjesztést és döntenek az ügyben.   

 

Dicső Zoltán képviselő: kérdezi Főépítész Asszonytól, hogy mi késztette a beruházót és  

tervezőt arra, hogy megváltoztassák az eredeti koncepciót? A kérdésre Alföldiné Petényi 

Zsuzsanna főépítész válaszol.    

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: további észrevétel nem lévén, áttér a  következő napirendi 

pont tárgyalására.  

 

 

17. Előterjesztés az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről 8/2008. (II. 20.) Önk. sz. 

rendelet módosításáról 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester  

 

 

Zakar Ágnes képviselő:  a Kulturális, Oktatási és Kisebbségi  Bizottság kezdeményezte a 

következő módosítást: az általános iskolák honismereti képzésére a támogatás soron kerüljön 

betervezésre 150.000 Ft.  

A másik javaslat szerint a Péter-Pál templomban november 2-án megtartandó Mozart-

koncertet kívánják támogatni, melyet 100.000 Ft-os átcsoportosítás útján kívánnak  

megoldani. Ehhez kéri Irodavezető Asszony segítségét.   

 

Puhl Márta irodavezető: nincs akadálya  a javaslat bedolgozásának.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: egyéb módosító indítvány nem érkezett, szavazásra bocsátja 

a rendelet módosítását.    
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Szavazás eredménye 

 

#: 418   Száma: 08.10.28/17/0/A/KT 

Ideje: 2008 október 28 16:52  

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 - 

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 - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Benkovits György Távol - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

Zakar Gergely Távol - 

 

     

  

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

37/2008. (X. 31.) Önk. sz. rendelete 
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az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 8/2008. (II.20.) Önk. sz. rendelet 

módosításáról 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, 

többször módosított 1990. évi törvény 16.§ (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló, 

többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65.§ (1) bekezdésében, a Magyar 

Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvényben 

meghatározottaknak megfelelően Szentendre Város Önkormányzata 2008. évi 

költségvetéséről szóló 8/2008. (II.22.) Önk. sz. rendeletének (továbbiakban: R.)  módosítására 

az alábbi rendeletet alkotja: 

 

 

1. § 

 

(1) Szentendre város 2008. évi költségvetésének 

bevételi főösszege 8 714 931 Ft-ról 9 031 940 EFt főösszegre  

kiadási főösszege             8 714 931 E Ft-ról 9 031 940 EFt főösszegre változik 

 

(2) A R.1. számú melléklet – A működési és felhalmozási célú bevételi  és   kiadási 

előirányzatok bemutatása mérlegszerűen – helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép. 

 

2. § 

 

(1) A R. 2. számú melléklet – Költségvetési előirányzatok önállóan és részben önállóan 

gazdálkodó költségvetési szervenként, kiemelt előirányzatonként és létszámadatok -  

helyébe jelen rendelet  2. számú melléklete lép. 

 (2) A R. 4. számú melléklet – Beruházások – helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete 

lép. 

 (3) A R. 5. számú melléklet – A Polgármesteri Hivatal költségvetése feladatonként – 

helyébe jelen rendelet  4.  számú melléklete lép. 

(4) A R. 5/A melléklete – Ellátottak pénzbeli támogatása – helyébe jelen rendelet 4/A 

melléklete lép. 

(5) A R. 5/B  számú  melléklet – Támogatás,  pénzeszköz  átadás – helyébe jelen  rendelet    

4/A  számú melléklet lép. 

(6) A R. 5/C  számú  melléklet – Kisebbségi önkormányzatok  – helyébe jelen  rendelet    

4/C  számú melléklet lép. 

 (7) A R. 5/D számú melléklete – Költségvetési tartalék – helyébe a rendelet 4/D számú  

melléklete lép. 

3.§ 

 

(1) E rendelet a kihirdetés napjával lép hatályba 

(2) A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik. 

 

 

A költségvetés excel táblái a jegyzőkönyv mellékletét képezik.  

 

Benkovits György képviselő visszatér az ülésterembe, a jelenlévő képviselők száma: 15 

fő. 
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18. Előterjesztés az Állami Számvevőszékhez benyújtandó kérelemről, az  

 önkormányokat megillető SZJA elosztása és újraelosztása tárgyában 

            Előadó: Fülöp Zsolt képviselő  

 

 

Fülöp Zsolt képviselő: előterjesztőként ismerteti a kérelem benyújtásának indokait.  

  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: az elképzelést jónak tartja, korábban is felmerült már a 

finanszírozás áttekintése, tárgyalások is történtek a témában, de aggályai vannak az elbírálást 

illetően.  

 

Fülöp Zsolt képviselő:  minél többen érvelnek, és minél több helyen próbálnak érvényt 

szerezni a kérésüknek, annál nagyobb az esélyük a kedvező elbírálásra.     

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:  támogatja a javaslatot.  

 

Benkovits György képviselő: egyetért és szintén támogatja a javaslatot. Véleménye szerint  

nem történik azonnali intézkedés, de mindenképp érdemes beadnia az Önkormányzatnak  a 

kérelmet.  

 

Szegő András képviselő: a közérdekű adatok kiadásának megtagadása helytelen, annak 

közzététele nem sérti az adatvédelem jogkörét. Az ezzel kapcsolatos kivizsgálás véleménye 

szerint  az adatvédelmi  ombudsmanra tartozik, nem az Állami Számvevőszékre.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: amennyiben az előterjesztő egyetért a javaslattal,  úgy kéri 

Jegyző Asszonyt, hogy fogalmazza meg a kiegészítést.   

 

Fülöp Zsolt képviselő: egyetért a javaslattal. 

 

dr. Molnár Ildikó jegyző: kérdezi Szegő András képviselőtől, hogy elégségesnek tartja-e azt 

a kiegészítést, hogy az Állami Számvevőszék elnöke és az adatvédelmi ombudsman  

megkeresése kerüljön be a szövegbe, vagy pedig igényli a bővebb megfogalmazást? Abban az 

esetben a szöveg kiegészül: „város állandó lakosainak bevallott személyi jövedelemadója 

tekintetében történő adatszolgáltatás  kérdésében „…történik az  adatvédelmi ombudsman  

megkeresése.  

 

Szegő András képviselő: a tágabb értelemben vett megfogalmazást kéri.  

 

dr. Molnár Ildikó jegyző:  Képviselő Úr kérésének megfelelően a következőképp alakul a  

határozati javaslat 1. pontja:  

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy levélben megkeresi 

az Állami Számvevőszék elnökét, dr. Kovács Árpádot valamint az adatvédelmi 

ombudsmant a város állandó lakosainak bevallott személyi jövedelemadója tekintetében 

történő adatszolgáltatás tárgyában, hogy kontrollálható legyen a települési önkormányzatot 

megillető 8 %-os SZJA-ból számítható, a város állandó lakosainak bevallott személyi 

jövedelemadójának abszolút értéke, a visszajuttatás alapját a tervezési évet megelőzően 

befolyt SZJA képezze.  
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dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátja a határozati javaslatot:  

    

 

Szavazás eredménye 

 

#: 419   Száma: 08.10.28/18/0/A/KT 

Ideje: 2008 október 28 17:04  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 15 100.00 83.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 15 100.00 83.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   16.67 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

Benkovits György Igen - 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt 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 - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

dr. Pázmány Annamária 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 

401/2008. (X. 28.) Kt. sz. határozata: 
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 Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 

 

1. levélben megkeresi az Állami Számvevőszék elnökét, dr. Kovács Árpádot valamint az 

adatvédelmi ombudsmant a város állandó lakosainak bevallott személyi jövedelemadója 

tekintetében történő adatszolgáltatás tárgyában, hogy kontrollálható legyen a települési 

önkormányzatot megillető 8 %-os SZJA-ból számítható, a város állandó lakosainak bevallott 

személyi jövedelemadójának abszolút értéke, a visszajuttatás alapját a tervezési évet 

megelőzően befolyt SZJA képezze,  

 

2. felkéri az Állami Számvevőszéket, hogy kezdeményezze a visszaosztás módszerének 

módosítását. 

 

Felelős:    Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

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

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

 Előadó:  dr. Dietz Ferenc polgármester  

 

 

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

rendelet- módosítást:   

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 420   Száma: 08.10.28/19/0/A/KT 

Ideje: 2008 október 28 17:05  

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 Igen - 
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Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Távol - 

Zakar Gergely Távol - 

 

     

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képviselő-testület az alábbi rendeletet alkotta:  

 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

38/2008. (X. 31.) Önk. számú rendelete 

Szentendre Város Önkormányzatának a helyi adókról és az adózás rendjéről szóló 

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

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, 

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

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

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

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

rendeletet alkotja: 

       

1. § 

A R. 1.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

1. § (3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározottak szerint adóalany a külföldi magánszemély 

és szervezet is feltéve, hogy adómentességét nemzetközi szerződés vagy viszonosság nem 

biztosítja. A viszonosság kérdésében az adópolitikáért felelős miniszter állásfoglalása az 

irányadó. 

2. § 

A R. 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

4. § (2) Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott 

megállapodásban a tulajdonosok az adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal és 

kötelezettségekkel egy tulajdonost is felruházhatnak. 

3. § 

A R. 11.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
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11. § (2) Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott 

megállapodásban a tulajdonosok az adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal és 

kötelezettségekkel egy tulajdonost is felruházhatnak 

4. § 

A R. 28. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

28. § (5) A társasági adóelőlegnek az adóévi várható fizetendő adó összegére történő 

kiegészítésére kötelezett vállalkozónak a helyi iparűzési adóelőleget a várható éves adó 

összegére az adóév december 20. napjáig kell kiegészítenie. 

5. § 

 

(1) E  rendelet  a kihirdetés napján lép hatályba.  

(2) A rendelet kihirdetésével egyidejűleg hatályát veszti a R. 18. (7) bekezdés a) pontja. 

(3) A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik. 

 

 

 
 

20. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 

luxusadóról szóló 6/2006. (II.17.) Önk. sz. rendelet módosításáról  

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester  

 

 

 

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

rendelet- módosítást:   

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 421   Száma: 08.10.28/20/0/A/KT 

Ideje: 2008 október 28 17:05  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 16 100.00 88.89 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 16 100.00 88.89 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   11.11 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Benkovits György Igen - 

Dicső Zoltán Igen - 
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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 - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Távol - 

Zakar Gergely Távol - 

 

     

421   Száma: 2008.10.28/20/0/A/KT 

 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képviselő-testület az alábbi rendeletet alkotta:  

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

39/2008. (X. 31) Önk. számú rendelete 

Szentendre Város Önkormányzatának a luxusadóról szóló 6/2006. (II.17.) Önk. sz. 

rendelet módosításáról 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, 

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

szóló, 2005. évi CXXI. törvény 5. § (1) és (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 

Szentendre Város Önkormányzatának a luxusadóról szóló 6/2006. (II.17.) Önk. sz. 

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

       

1. § 

A R. 1.§ helyébe a következő rendelkezés lép: 

1. § Szentendre Város Önkormányzata területén lakóingatlan fajtánként a típusingatlanra 

vonatkozó 

települési átlagérték: 

(1) Egylakásos lakóépületben lévő lakás után:    180.000,-Ft/m2; 

(2) Többlakásos lakóépületben, egyéb épületben lévő lakás után: 180.000,-Ft/m2; 

(3) Üdülő után:       150.000,-Ft/m2. 

       

      2. § 

A R. 2.§ helyébe a következő rendelkezés lép: 
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2.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Az átlagértékek a 2009-2010. évekre 

számított luxusadó megállapításokra érvényesek. 

3. § 

(1) E  rendelet  a kihirdetés napján lép hatályba, azzal, hogy rendelkezéseit  2009. január 1.  

napjától kell alkalmazni. 

(2) A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik. 

 

Szentendre, 2008. szeptember 28. 

 

 

21. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének az 

önkormányzat vagyonáról és az önkormányzati vagyon feletti tulajdonosi 

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

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester  

 

 

Szegő András képviselő: az előterjesztés  I. részének 2. bekezdése  hivatkozik a  közérdekű 

adatok megismerésének lehetőségeire. 

9.§ (3) „A vagyonleltárt az éves költségvetési beszámolóval egyidejűleg kell elkészíteni, és 

lehetővé kell tenni, hogy abba, a beszámolóban megjelölt hivatali helyiségben, bármely 

szentendrei lakos betekinthessen. 

Ezzel összhangban javasolja, hogy a 9.§ (3) bekezdéséből hagyják ki a „szentendrei”  

kifejezést.  

 

dr. Molnár Ildikó jegyző: elfogadható Képviselő Úr javaslata, a vagyonrendelet közérdekű 

adatnak minősül.    

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:  befogadja a javaslatot, a „szentendrei” kifejezés  nem kerül 

be a szövegbe.  

Szavazásra bocsátja a rendelet módosítását.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 422   Száma: 08.10.28/21/0/A/KT 

Ideje: 2008 október 28 17:07  

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 
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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 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 KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Távol - 

Zakar Gergely Távol - 

 

     

  

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

 
 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

40/2008. (X. 31.) Önk. számú rendelete 

 

Szentendre Város Önkormányzatának az önkormányzat vagyonáról és az 

önkormányzati vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 34/2003. (VI.18.) 

Önk. sz. rendelet módosításáról 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, 

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

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

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

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

rendeletet alkotja: 

       

1. § 

A R. 9.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

9.§ (3) „A vagyonleltárt az éves költségvetési beszámolóval egyidejűleg kell elkészíteni, és 

lehetővé kell tenni, hogy abba, a beszámolóban megjelölt hivatali helyiségben, bármely lakos 

betekinthessen. 

2. § 
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A R. 17. § helyébe a következő rendelkezés lép: 

5. cím 

Forgalomképes vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlása 

 

17.§ A forgalomképes vagyon szerzéséről, elidegenítéséről, megterheléséről és gazdasági 

társaságba történő beviteléről, illetve bármely más, tulajdonjog változásával járó 

hasznosításáról 

a)  20.000.000 ,- Ft egyedi forgalmi értékhatárig a polgármester;  

b) 20.000.001 – 50.000.000,-Ft egyedi forgalmi értékhatárig a Költségvetési, 

Vagyongazdálkodási és EU Bizottság, 

c)  50.000.000 ,-Ft egyedi forgalmi értékhatár felett a Képviselő-testület dönt. 

3. § 

A R. 26.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

Jelen rendelet 17. §-ában foglalt egyedi forgalmi érték, valamint a 20. § (1) bekezdés m) 

pontjában foglalt piaci érték alatt a 10. § (1) bekezdés alapján meghatározott induló árat kell 

érteni. 

 

4. § 

 

(1) E  rendelet  a kihirdetés napján lép hatályba.  

(2) A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik. 

 

Szentendre, 2008. október 28. 

 

 
  

22.  Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 27/2008. (IX.10.) Önk. sz. rendelettel összefüggő egyéb 

rendeletek módosításáról 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester  

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: felhívja Képviselő-társai figyelmét a kiegészítésre, mely a 

rendelet-módosításhoz kiosztásra került.    

 

Fülöp Zsolt képviselő: a Városüzemeltetési, Környezet- és Műemlékvédelmi  Bizottságnak  

az átruházott hatáskörre vonatkozóan volt javaslata, melyet véleménye szerint itt kellene  

figyelembe venni.  

„A Városüzemeltetési, Környezet- és Műemlékvédelmi Bizottság a 174/2008. (X.22.) VKMB 

sz. határozatában megtárgyalta az Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatának 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2008. (IX.10.) Önk. sz. rendelettel 

összefüggő egyéb rendeletek módosításáról című napirendi pontot és javasolja, hogy 

kerüljön vissza a Képviselő-testület hatáskörébe a Szentendrei Közművelődési, 

Kulturális és Városmarketing Közhasznú Társaság munkatervéről szóló döntés.” 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: az előttük levő rendelet-módosítás nem az SZMSZ 
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módosításáról szól, hanem az azzal összefüggő  egyéb rendeleteket érintő átvezetésről. 

Kérdezi a Városüzemeltetési, Környezet- és Műemlékvédelmi  Bizottság  elnökétől, hogy 

kívánja-e a bizottság az SZMSZ külön  módosítását?  

 

   

Hidegkuti Gergely képviselő: jelenleg nem készült  SZMSZ módosító indítvány a bizottság 

részéről.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri a Jegyzőt, hogy decemberre készítse elő az SZMSZ  

módosítását. 

 

Radványi G. Levente képviselő: a kivonatokban megtalálható a bizottság javaslata. Nem ért 

egyet azzal a döntéssel, hogy a Városüzemeltetési, Környezet- és Műemlékvédelmi  Bizottság  

hatáskörébe tartozzon  a Szentendrei Közművelődési, Kulturális és Városmarketing 

Közhasznú Társaság munkatervéről szóló döntés, véleménye szerint  azt a  Képviselő-testület 

ellenőrizze. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri Jegyző Asszonyt, hogy a decemberi Képviselő-testületi 

ülésre készítse elő az SZMSZ módosítást.  Szavazásra bocsátja a rendelet módosításáról szóló 

javaslatot: 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 423   Száma: 08.10.28/22/0/A/KT 

Ideje: 2008 október 28 17:10  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 15 93.75 83.33 

Nem 1 6.25 5.56 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 16 100.00 88.89 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   11.11 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Benkovits György Igen - 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt 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 - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Radványi G. Levente Nem - 

Szegő András Távol - 

Zakar Gergely Távol - 

 

     

  

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

41/2008. (X. 31.) Önk. számú rendelete 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 

tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint 

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

 Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének „Talentum” Szentendre 

Jövőjéért Ösztöndíj alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 50/2007.(X.12.) 

Önk. sz. rendelet 

 Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közművelődésről szóló 

18/2007.(III.30.)  Önk. sz. rendelet módosításáról 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének az építészeti és természeti 

értékek helyi védelméről szóló 47/2000. (IX.15.) Önk. sz. rendelete; 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének az állattartásról szóló 26/2003. 

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

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, 

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

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában álló 

lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló 

23/2006. (VI. 15.) Önk. sz. rendelet, Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

„Talentum” Szentendre Jövőjéért Ösztöndíj alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 

50/2007.(X.12.) Önk. sz. rendelet, Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 

közművelődésről szóló 18/2007.(III.30.)  Önk. sz. rendelet Szentendre Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének az építészeti és természeti értékek helyi védelméről szóló 47/2000. 

(IX.15.) Önk. sz. rendelete; Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének az 

állattartásról szóló 26/2003. (V. 19.) Önk. sz. rendelet módosításáról az alábbi rendeletet 

alkotja: 

 

1. § 
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Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek 

bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló 23/2006. (VI. 15.) Önk. sz. rendelet 28. § (1) 

bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

„Lakbér, külön szolgáltatási díj, közüzemi díj tekintetében fennálló hátralék rendezése 

érdekében 1.500.000 Ft-ig a Pénzügyi, Költségvetési, Vagyongazdálkodási és EU 

Bizottság - Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság előzetes véleményezése mellett- a 

bérlővel megállapodást köthet a hátralék részletekben történő megfizetéséről, illetve – a 

szociális helyzet alapján történő bérbeadás kivételével – a lakásbérleti szerződés 

meghosszabbítását a tartozás rendezéséhez kötheti. 1.500.000 Ft fölött Szentendre Város 

Önkormányzat Képviselő-testülete dönt. 

 

      2. § 

 

A közművelődésről szóló 18/2007.(III.30.)  Önk. sz. rendelet 

 

(1) A 4. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

„Az Önkormányzat közművelődési feladatait éves feladatterv alapján végzi, melyet a 

tárgyévre vonatkozóan a Kulturális, Oktatási és Kisebbségi Bizottság a Pénzügyi, 

Költségvetési, Vagyongazdálkodási és EU Bizottság véleményezése mellett minden év 

március 15-ig fogad el.” 

 

(2) A 8.§ (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 „A Kht. a tárgyév október 15-ig a tárgyévet követő évre munkatervet készít, amelyet az 

Önkormányzat éves költségvetésének elfogadását követő 10 napon belül véglegesít. Az 

Önkormányzat Kulturális, Oktatási, Kisebbségi Bizottsága a Kht. munkatervét elfogadja a 

Pénzügyi, Költségvetési, Vagyongazdálkodási és EU Bizottság véleményezése mellett.” 
 

3. § 

 

A „Talentum” Szentendre Jövőjéért Ösztöndíj alapításáról és adományozásának rendjéről 

szóló 50/2007.(X.12.) Önk. sz. rendelet 

 (1)  2. § (3) bekezdésének első mondata az alábbiak szerint módosul: 

„A „Talentum” Szentendre Jövőjéért Ösztöndíj odaítélése céljából a Kulturális, Oktatási és 

Kisebbségi Bizottság, amennyiben Szentendre Város önkormányzatának Képviselő-testülete 

az adott költségvetési évben – a korábbi elkötelezettségen kívül – plusz összeget különít el 

erre a célra, pályázati felhívást bocsát ki minden év július 20-ig,…” 

 

(2) 2. § (4) bekezdés első mondata az alábbiak szerint módosul: 

„Az ösztöndíj odaítéléséről az erre a célra létrehozott 5 fős Talentum Munkacsoport javaslata 

alapján a Kulturális, Oktatási és Kisebbségi Bizottság dönt. …” 

 

(3) 2. § (3) bekezdés b) pontjának utolsó francia bekezdése az alábbiak szerint változna: 

„ - a pályázatok benyújtásának határidejét, amely minden év szeptember 15.” 

 

(4) 2. § (9) bekezdés az alábbiak szerint változna: 

„A beérkezett pályázatokról a Kulturális, Oktatási és Kisebbségi Bizottság minden év 

októberi ülésén dönt.” 

 

4. § 
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Az építészeti és természeti értékek helyi védelméről szóló 47/2000. (IX.15.) Önk. sz. rendelet  

 

(1) 8. § (2) bekezdése az alábbiakra módosul: 

„A védett építmény használati módjának megváltoztatásához a Városüzemeltetési, 

Környezet- és Műemlékvédelmi Bizottság döntése mellett az elsőfokú építésügyi 

hatóságnak, a városi főépítész hozzájárulásával kiadott engedélye szükséges.” 

 

 (2 )A 4. § (2) bekezdésében a Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság (továbbiakban: 

KVB) neve a Városüzemeltetési, Környezet- és Műemlékvédelmi Bizottság ( 

továbbiakban: VKMB)-re módosul. 

 

5. § 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének az állattartásról szóló 26/2003. (V. 

19.) Önk. sz. rendelet 13. § (4) bekezdése az alábbiakra módosul: 

 

„Az e rendeletben szabályozott állattartással kapcsolatos önkormányzati hatósági ügyekben 

másodfokon a Városüzemeltetési, Környezet- és Műemlékvédelmi Bizottság jár el.” 

 

6. § 

 

(1) E  rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 

(2) A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik. 

 

Szentendre, 2008. október 28. 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

402/2008. (X. 28.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Jegyzőt, hogy a 2008. 

decemberi Képviselő-testületi ülésre készítsen előterjesztést az SZMSZ módosítására a 

Szentendrei Közművelődési, Kulturális és Városmarketing Közhasznú Társaság 

munkatervének elfogadásával kapcsolatos hatáskör Képviselő-testületnek történő 

visszaadásáról. 

  

 

Felelős:  Jegyző 

Határidő:  azonnal 

 

 

  

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

 

 

23. Előterjesztés „Társadalmi Megújulás Operatív Program – Kompetencia alapú 

oktatás, egyenlő hozzáférés – Innovatív Intézményekben„ c. pályázat 

benyújtására 

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

határozati javaslatot:  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 424   Száma: 08.10.28/23/0/A/KT 

Ideje: 2008 október 28 17:11  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 12 80.00 66.66 

Nem 0 0.00 0.00 

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: 

 

 

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 - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Benkovits György Tart. - 

Fülöp Zsolt Tart. - 

Magyar Judit PEB elnök Tart. - 

Dicső Zoltán Távol - 

Szegő András Távol - 

Zakar Gergely Távol - 

 

     

  

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

403/2008. (X. 28.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  

 

1.  hogy indulni kíván a „Társadalmi Megújulás Operatív Program - Kompetencia 

alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben” c. (TÁMOP 3.1.4.) 

pályázatán 

2. megbízza a Novoszolg Kft-t a pályázat előkészítésére,  

3. a pályázat előkészítési munkálataira a 2008. évi költségvetésében bruttó 1 600 000 

Ft-ot biztosít a kötvénykibocsátásból származó forrás terhére 

4. felhatalmazza a Polgármestert a pályázat benyújtására és a pályázathoz szükséges 

nyilatkozatok aláírására. 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

 

24. Előterjesztés CONCERTO communities: the way to the future pályázat 

benyújtásának utólagos jóváhagyásáról 

            Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

 

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

határozati javaslatot:  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 425   Száma: 08.10.28/24/0/A/KT 

Ideje: 2008 október 28 17:12  

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: 
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Benkovits György 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 - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Dicső Zoltán Távol - 

Szegő András Távol - 

Zakar Gergely Távol - 

 

     

  

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

 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

404/2008. (X. 28.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő–testülete úgy dönt, hogy 

 

1. jóváhagyja a Város és az ÉMI Kht. által közösen beadott pályázatot az FP7-ENERGY-

2008-TREN-1 8.4. CONCERTO communities: the way to the future felhívásra. 

 

2. jóváhagyja a fenti projekt javaslat elkészítésének támogatására az NKTH-hoz beadott 

pályázatot. 

 

3. a CONCERTO pályázathoz szükséges bruttó 220 801 000 Ft önrészt a 2009. évi 

költségvetésében a kötvénykibocsátásból származó bevétel terhére biztosítja, 

figyelembe véve a programhoz illeszkedő más pályázati forrásokat (pl. Panelprogram). 

 

 

Felelős:   Polgármester 

Határidő:  azonnal 
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25.  Előterjesztés a regionális vízmű-társaságok állami részvényhányadának térítés 

nélküli önkormányzati tulajdonba adásáról 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester   

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: az előterjesztéshez kiegészítésként kiosztásra került  a 

Magyar Önkormányzatok Szövetségétől  (továbbiakban MÖSZ)  érkezett levél, melyben 

javasolják, hogy a kérést  fogalmazzák meg a Kormány felé is.  Egyben bocsátja szavazásra a 

két határozati javaslatot:    

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 426   Száma: 08.10.28/25/0/A/KT 

Ideje: 2008 október 28 17:13  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 93.33 77.77 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 1 6.67 5.56 

Szavazott 15 100.00 83.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   16.67 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

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 - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 
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Benkovits György Tart. - 

Dicső Zoltán Távol - 

Szegő András Távol - 

Zakar Gergely Távol - 

 

     

 

 

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

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

405/2008. (X. 28.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi, hogy az állami 

vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36.§ (2) bekezdés c) pontja alapján, a település 

jogszabályban előírt vezetékes ivóvízellátással, szennyvíz-elvezetéssel- és tisztítással 

kapcsolatos feladatainak elősegítése érdekében a DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. 

jelenlegi teljes állami tulajdonban részvénycsomagja a DMRV Duna Menti Regionális Vízmű 

Zrt. ellátási területén található települési önkormányzatok tekintetében lakosságszám 

arányosan kerüljön önkormányzati tulajdonba, térítés nélküli vagyonátadással.  

 

E cél megvalósítása érdekében a Képviselő-testülete úgy dönt,  

 

1. hogy a Képviselő-testület az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) 

bekezdés c) pontja alapján, a település jogszabályban előírt vezetékes ivóvízellátással, 

szennyvíz-elvezetéssel- és tisztítással kapcsolatos feladatainak elősegítése érdekében a 

DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. alaptőkéjét megtestesítő állami tulajdoni hányadú 

részvénycsomagjára az ellátási terület lakosságának egészéhez viszonyított településre 

vonatkoztatott lélekszámaránynak megfelelően (ebbe beleértve a Megyei Jogú Város 

lakosságát is) térítés nélküli önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó igényét bejelenti.  

 

2. Amennyiben az 1. pontban szereplő Társaság térítés nélküli tulajdonba adására a 

megállapodással érintett egyéb önkormányzatok bármelyike a hivatkozott törvény szerinti 

térítés nélküli vagyonátvételi igényét nem jelenti be, vagy a rá eső részvényhányadot átvenni 

nem kívánja, úgy Szentendre Város Önkormányzata a fennmaradó részvényhányad térítés 

nélküli átvételére kötelezettséget vállal. 

 

3. Vállalja a részvénycsomag tulajdonba adása miatt felmerülő költségek megtérítését, mivel 

álláspontja szerint a regionális vízmű részvények átadása nem okoz kiadást vagy 

többletköltséget az Önkormányzat számára, és felhatalmazza a polgármestert, hogy az állami 

vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet alapján az ingyenes 

vagyonjuttatás iránti igényt a rendelet 50.§ (2) bekezdésében előírtak teljesítésével az MNV 

Zrt-hez bejelentse. 

 

4. Felkéri a polgármestert, hogy az igénnyel kapcsolatos eljárás előrehaladásáról az 

esetlegesen közbenső tulajdonosi döntést igénylő kérdésekben tájékoztassa a Képviselő-

testületet, továbbá felhatalmazza arra, hogy – a Képviselő-testület határozatainak keretei 

között meghatalmazza Esztergom Önkormányzatát arra, hogy több települési önkormányzat 
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érdekeinek együttes képviselete esetén Szentendre Város Önkormányzata nevében is eljárjon 

az igénybejelentés és a tárgyalások vitele során. 

 

5. Vállalja, hogy a részvények térítésmentes önkormányzat tulajdonba vételéhez szükséges 

megállapodást megköti.  

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

414/2008. (X. 28.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy a regionális 

viziközművek tervezett összevonása és privatizációja veszélyezteti az érintett települések 

vízellátásának biztonságát, ellehetetleníti az önkormányzatokat a vízellátás terén fennálló 

vízellátási kötelezettségének teljesítésében. A helyzetet tovább rontja a tervezett viziközmű 

törvény módosításának elhúzódása, ami elbizonytalanítja a vízellátás résztvevőit. A helyi 

önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 101. §- a alapján Szentendre Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete felterjesztési jogával élve kéri a Magyar Köztársaság 

Kormányát, hogy a szükséges egyeztetések után minél előbb készítse elő és terjessze  az 

Országgyűlés elé „a vízgazdálkodásról szóló” 1995. évi LVII. törvény módosítását, olyan 

módon, hogy ne legyen lehetőség a vízellátás egyetlen elemének a privatizációjára sem, ne 

legyen lehetőség a regionális vízművek ésszerűtlen összevonására, és biztosítsa az 

önkormányzatok számára a regionális vízművek tulajdonának térítésmentes megszerzését.  

 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

26.  Előterjesztés a Közalapítványok kuratóriumi és felügyelő bizottsági tagjának 

megválasztásáról  

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester  

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ismerteti az előterjesztést.  

 

Kun Csaba alpolgármester: az elmúlt nap folyamán egyeztetett az érintett személyekkel, 

akik  vállalták a megbizatást. A Biztonságos  Városunkért Közalapítványból  Vetési Kálmán 

és Dragon József, valamint a Felügyelő Bizottság elnöke dr. Komár Gábor  is  úgy 

nyilatkoztak, hogy vállalják a Szentendrei Közalapítvány Kuratóriumában a további munkát.  

A Szentendréért Sportjáért Közalapítványból Bornemisza Miklós és dr. Hamar Pálné is  

hajlandóak  tovább dolgozni a  Szentendrei Közalapítvány keretein belül. Sajnos dr. Bánfalvi 

Antalnét nem tudta elérni, de véleménye szerint nem utasítja el  a megbízatást.  

    

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri dr. Dóka Zsoltot, hogy nyilatkozzon az ügyben, hogy a 

Szentendréért Közalapítvány tevékenységi körében szerepel-e a közbiztonság-sport 

kérdésköre? Szükséges-e az alapító okiratot módosítani e körben?   
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dr. Dóka Zsolt jogtanácsos és közbeszerzési szakértő: nem szükséges módosítani, ezek a 

tevékenységek megtalálhatók a Szentendrei Közalapítvány alapító okiratában. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ebben az esetben módosulna az első kettő határozati 

javaslat, mely szerint  megszüntetik a Biztonságos  Városért Közalapítványt és a   Szentendre 

Sportjáért Közalapítványt, és kérjék  a bíróságot, hogy a megszűntetéssel egyidejűleg a 

közalapítványok   maradék vagyonáról rendelkezzen. A 3. határozati javaslat  a Szentendréért  

Közalapítvány új kuratóriumi és felügyelő bizottsági tagjainak névsorát tartalmazza. Kéri 

Jegyző Asszonyt, hogy fogalmazza meg az új határozati javaslatokat.     

 

Magyar Judit képviselő: meg kívánja jegyezni, hogy Magyar Sándor azért mondott le 

felügyelő bizottsági tagságáról, mert az elmúlt időszakban nem volt ülés.  

 

 

Kun Csaba alpolgármester: akkor van felügyelő bizottsági ülés, ha készül vizsgálandó 

anyag, amiről tárgyalniuk kell.    

 

Radványi G. Levente képviselő: kérdezi, hogy  hogyan működtek  a közalapítványok?   

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ismerteti, hogy milyen témákban ülnek össze a 

közalapítványok.   

 

Kun Csaba alpolgármester: a koncentráltabb és hatékonyabb  működés érdekében 

vizsgálják felül a közalapítványok működést. 

 

Fülöp Zsolt képviselő: fontos a bizalom. Javasolja, hogy a Képviselő-testület átruházott 

hatáskörben adja át a  Pénzügyi Ellenőrző Bizottságnak adja át a beszámolókat, aki  

véleményezi a közalapítványok munkáját.   

  

dr. Dietz Ferenc polgármester: az illetékes bizottságok megtárgyalták valamennyi 

közalapítvány működését.   

 

dr. Molnár Ildikó jegyző: mintegy két hónapja minden alapítványtól bekérték a beszámolót 

és az SZMSZ módosítást követően a szakbizottságok átruházott hatáskörben megkapták a 

beszámolókat megtárgyalásra.  

 

Hidegkuti Gergely képviselő: ügyrendi javaslata, hogy térjenek visszatér az ülésterembe, a 

jelenlévő képviselők száma:  az előterjesztéshez és zárják le a vitát.  

 

Szegő András képviselő:  ügyrendi javaslata, hogy a következő testületi ülésre  tájékoztató 

céllal kerüljön be a Szentendréért  Közalapítvány Kuratóriumának és Felügyelő Bizottságának 

jelentése.   

 

Fülöp Zsolt képviselő: mindenki megnyugtatása végett a közalapítványok tájékoztatása 

szükséges.  

  

dr. Molnár Ildikó jegyző: a megszűntetésre vonatkozó jogszabályi  háttér áttekintése miatt 

javasolja, hogy a megszűntetésre vonatkozó döntést egy későbbi időpontban hozza meg a 

testület.  Ettől függetlenül a Szentendréért  Közalapítvány személyi változtatásairól döntsön 

most  a Képviselő-testület.   
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dr. Dietz Ferenc polgármester: egyetért Jegyző Asszonnyal, az  I. és a II. határozati javaslat  

visszakerül a decemberi ülésre, míg a  Szentendréért Közalapítvány tagságáról most 

döntenek.   

 

Kun Csaba alpolgármester: megismétli a javasolt személyeket. 

Kuratóriumi tagok: 

Bornemisza Miklós  

Dragon József 

Vetési Kálmán  

dr. Hamar Pálné  

Felügyelő Bizottsági tagok: 

dr. Komár Gábor  

Bánfalvi Antalné  

 

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

 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 427   Száma: 08.10.28/26/0/A/KT 

Ideje: 2008 október 28 17:30  

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 - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szegő András Igen - 
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Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

Zakar Gergely Távol - 

 

     

    

 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

406/2008. (X. 28.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Képviselő-testülete a Biztonságos Városunkért Közalapítvány 

(továbbiakban: Közalapítvány)  további működéséről a decemberi ülésén dönt.   

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: a Képviselő-testület  2008. decemberi ülése 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

407/2008. (X. 28.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Képviselő-testülete a Szentendre Sportjáért Közalapítvány (továbbiakban: 

Közalapítvány)  további működéséről a  decemberi ülésén dönt.   

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: a Képviselő-testület  2008. decemberi ülése 

 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

408/2008. (X. 28.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Képviselő-testülete  

 

1. tekintettel arra, hogy a Szentendréért Közalapítvány (továbbiakban: 

Közalapítvány) kuratóriumi tagjai, Hortobágyiné Kisanyik Emilia (2000 

Szentendre, Martinovics u. 1.) és Kovács Endre (2000 Szentendre, Bükkös part 21.) 

lemondtak ezen tisztükről, illetve Szabó László (2000 Szentendre, Sztaravodai u. 

9/a ), valamint Vincze Ottó (2000 Szentendre, Rózsakert 8.) vagyonnyilatkozat-

tételi kötelezettségének nem tett eleget, helyükre az alábbi személyeket választja 

meg 2008. október 28-i hatállyal, határozatlan időre kuratóriumi tagnak: 

 

Bornemisza Miklós  

2000 Szentendre, Cseresznyés u. 13. 

 



 88 

Dragon József 

2000 Szentendre, Eper u. 14.  

 

Vetési Kálmán  

2000 Szentendre, Dunaár u. 4.  

 

dr. Hamar Pálné  

2000 Szentendre, Kondor Béla u. 24. 

  

2. tekintettel arra, hogy a Közalapítvány Felügyelő Bizottságának tagja, Magyar 

Sándor (2000 Szentendre, Acél u. 19.) lemondott ezen tisztségéről, valamint dr. 

Riechel Éva vagyonnyilatkozati kötelezettségének nem tett eleget,  helyükre az 

alábbi személyeket választja meg 2008. október 28-i hatállyal, 3 éves időtartamra  

felügyelő bizottsági tagoknak: 

 

dr. Komár Gábor  

2000 Szentendre, Szűcs  J. u.8. 

   

Bánfalvi Antalné  

2000 Szentendre, Szmolnyica sétány 18/4. 

 

3. a Közalapítvány Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja: 

 

Az Alapító Okirat 8.6. pontjában meghatározott Közalapítvány kuratóriumának 

összetételének megjelölésnél, Hortobágyiné Kisanyik Emilia, Kovács Endre, Vincze 

Ottó valamint  Szabó László nevének helyére a következő szöveg kerül:  

 

„A Közalapítvány kuratóriumának összetétele: 

       

  Bornemisza Miklós  

 2000 Szentendre, Cseresznyés u. 13. 

 

  Dragon József 

 2000 Szentendre, Eper u. 14.  

 

  Vetési Kálmán  

  2000 Szentendre, Dunaár u. 4.  

 

  dr. Hamar Pálné  

 2000 Szentendre, Kondor B. u. 24.” 

  

Az Alapító Okirat 13. pontjában meghatározott Felügyelő Bizottság tagjai 

megjelölésnél Magyar Sándor és dr. Riechel Éva nevének helyére a következő szöveg 

kerül: 

 

„ A Felügyelő Bizottság tagjai:  

 

  dr. Komár Gábor  

  2000 Szentendre, Szűcs  J. u.8. 
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  Bánfalvi Antalné  

 2000 Szentendre,Szmolnyica sétány 

18/4.” 

      

4. utasítja a Kuratórium elnökét, hogy a módosítással egységes szerkezetbe foglalt és 

a határozat mellékletét képező Alapító Okirat megyei Bírósághoz történő 

benyújtásáról gondoskodjon. 

 

Felelős: 1. – 3. pont: Polgármester 

  4. pont: Kuratórium elnöke 

Határidő: 1. – 3. pont: azonnal 

  4. pont: 2008. november 31. 

 

 

 

27.   Előterjesztés óvodai férőhelyszámok bővítéséről 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a legfrissebb tárgyalási eredményekkel bővített kiegészítés  

kiosztásra került,  ezt figyelembe véve ismerteti az óvodáktól kapott  visszajelzéseket. A Mary 

Poppins Magánóvoda sajnos visszalépett.  

 

Magyar Judit képviselő: ismerteti  a  Pénzügyi Ellenőrző   Bizottság  véleményét, mely 

szerint a bizottság csak megtárgyalásra javasolta. Nem látták biztosítottnak a költségek 

csökkentését, illetve megtérülését  rövid időn belül.    

 

Fülöp Zsolt képviselő: véleménye szerint megtakarítás mindenképp jelentkezik. Kérdezi, 

hogy a Polgármester  befogadta-e a Kulturális, Oktatási és Kisebbségi  Bizottság  javaslatát, 

mely így hangzik:  

   

„5. a felhatalmazza a Polgármestert, hogy további tárgyalásokat folytasson a Baptista 

Gyülekezet képviselőjével a Radnóti út melletti területrészen (8634/71 hrsz) új óvoda, 

multifunkcionális épületegyüttes létrehozása céljából.” 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: igen, befogadta, azzal a megjegyzéssel, hogy  mivel a Mary 

Poppins Óvoda visszalépett, így a 4. pont kikerül és ehelyett kerül be a fenti  módosítás.  

  
Zakar Ágnes képviselő: előzetes számítások alapján két év múlva    mindenképp visszatérül 

a költség, gazdaságosan fognak működni az óvodák.  Továbbá előre nézve a 2010-es évre, 

amikor kötelezően fel kell venni minden 3. évét betöltő gyermeket,  nem  lehet megmondani, 

hogy hány gyermekkel lehet majd számolni.  

 

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

határozati javaslatot:    

 

Szavazás eredménye 

 

#: 428   Száma: 08.10.28/27/0/A/KT 

Ideje: 2008 október 28 17:38  
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Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 87.50 77.78 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 2 12.50 11.11 

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 - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Tart. - 

Radványi G. Levente Tart. - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Távol - 

Zakar Gergely Távol - 

 

     

 

 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

409/2008. (X. 28.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 

1. támogatja a Szentendre Város Óvodai Intézményei Vasúti Villasori Tagóvodájának és 

Hétszínvirág Tagóvodájának egyházi fenntartásba adását oly módon, hogy az 

ingatlanok az óvodai funkció ellátásának időtartamára a fenntartó egyház tulajdonába 

kerüljenek; 
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2. felkéri a Polgármestert, hogy az 1. pont szerinti feladatátadásról folytasson egyeztetést 

a Vasúti Villasori Tagóvoda vonatkozásában a Szentendrei Református 

Egyházközséggel, a Hétszínvirág Tagóvoda vonatkozásában a Szentendrei  

Evangélikus Egyházközséggel és a megállapodások tervezetét terjessze a Képviselő-

testület elé; 

3. felhatalmazza a Polgármestert, hogy további tárgyalásokat folytasson a Szentendrei 

Waldorf Alapítvány képviselőivel az izbégi volt parktábor területén új Waldorf Óvoda 

létrehozása céljából; 

4. felhatalmazza a Polgármestert, hogy további tárgyalásokat folytasson a Baptista 

Gyülekezet képviselőjével a Radnóti út melletti területrészen (8634/71 hrsz) új óvoda, 

multifunkcionális épületegyüttes létrehozása céljából. 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  2009. január 31. 

 

 

 

28. Előterjesztés a Városi oktatási intézmények uszoda használata 

Előadó: Fülöp Zsolt képviselő  

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ismerteti az előterjesztést.   

 

Fülöp Zsolt képviselő: az előterjesztés elkészítéséig nem ment ki kérdőív az iskolákba. 

Mielőtt folytatódnak a további tárgyalások, tisztázni szükséges az igényeket. A megállapodás 

megkötése után erre már  nem lesz lehetőség.  

 

Szegő András képviselő: támogatja, hogy történjen igényfelmérés, de mindenkit óv attól, 

hogy a jövő évi költségvetés terhére „lavinát” indítsanak el. A támogatást csökkentsék a 

szükséges minimálisra. Ügyrendi javaslata, hogy a határozati javaslat  1. pontjáról külön 

szavazzanak. 

 

Horváth Győző képviselő: ebben az ügyben megkereste Kanev Lászlót és tájékoztatást kért 

tőle a kedvezményekről. Az interjú megjelent a Szentendre és Vidéke –ben is.   

  

Hidegkuti Gergely képviselő: Szegő András gondolatmenetét  folytatva  javasolja, hogy 

bízzák meg a Szociális, Egészségügyi és Sport  Bizottságot, hogy dolgozzon ki egy 

többlépcsős támogatási rendszert.  A költségvetés problémája adott, a következetes stratégia 

folytatása ajánlott.     

 

dr. Molnár Ildikó jegyző:  szövegszerűen megfogalmazva Hidegkuti Gergely képviselő 

módosító indítványa: a Képviselő-testület felkéri a Szociális, Egészségügyi és Sport  

Bizottságot, hogy dolgozzon ki   több variációs támogatási  rendszert a szentendrei 

lakóhellyel rendelkező és szentendrei nevelési vagy  oktatási intézménybe járó óvodások és 

iskolások számára az uszoda használat tárgyában. Felelős: a bizottság elnöke, határidő: a 

decemberi  ülés.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: nem fogadja be  a javaslatot.  Először az iskolák és óvodák igényeit 

mérjék fel, figyelembe véve a szociális körülményeket. Ennek a kidolgozásával bízzák meg a 

Hivatalt, úgy véli nem bizottsági feladat.   
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dr. Dietz Ferenc polgármester: jelzi, hogy Hidegkuti Gergely  képviselő visszavonta 

módosító indítványát.    Szavazásra bocsátja az eredeti határozati javaslat 1. pontját.     

 

  

Szavazás eredménye 

 

#: 429   Száma: 08.10.28/28/0/A/KT 

Ideje: 2008 október 28 17:51  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 15 100.00 83.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 15 100.00 83.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   16.67 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Benkovits György Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt 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 KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Dicső Zoltán Távol - 

Hajdu Gábor Távol - 

Zakar Gergely Távol - 

 

     

 

 

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

 

   

Szavazás eredménye 
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#: 430   Száma: 08.10.28/28/0/A/KT 

Ideje: 2008 október 28 17:51  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 15 93.75 83.33 

Nem 1 6.25 5.56 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 16 100.00 88.89 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   11.11 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Benkovits György Igen - 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Szegő András Nem - 

Hajdu Gábor Távol - 

Zakar Gergely Távol - 

    

 

 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

410/2008. (X. 28.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1. Felkéri a Jegyzőt, hogy mérje fel a Szentendrén lévő oktatási intézmények 

uszodahasználatra vonatkozó igényét. 
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2. Felkéri a Polgármestert, hogy a felmért igények figyelembevételével folytasson 

tárgyalásokat az AquaPalace Kft-vel. Szükség szerint a 2009. évi költségvetés 

tervezésekor vegye figyelembe a felmerülő költségeket.  

Felelős: 1. pont: Jegyző 

 2. pont: Polgármester 

Határidő: 1. pont azonnal 

2. pont: decemberi testületi ülés illetve a költségvetés tervezése 

 

 

 

29. Előterjesztés Festők városa, Művészeti Pályázati Alap létrehozásáról 

Előadó:  Fülöp Zsolt képviselő  

 

 

 

Fülöp Zsolt képviselő: ennek a művészeti  tevékenységi körnek, a  város a legnagyobb 

mecénása. Ha  szervezetten és előre kiszámítható módon terveznek, a kulturális programok és 

a költségvetés összhangba hozható. Javasolja egy művészeti alap létrehozását, aminek konkrét 

összegére nem tesz  javaslatot, csak a létrehozása tekintetében szükséges most az egyetértés.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:  komoly együttműködés  van a háttérben, a különböző 

művészeti ágazatok eddig is kaptak anyagi segítséget az Önkormányzattól a Kulturális, 

Oktatási és Kisebbségi Bizottság javaslatai alapján.   

A javaslat az,  hogy a jelenlegi „szétszórt” támogatások és pályázati lehetőségek  helyett egy 

egységes alapba való összevonás lehetőségét teremtsék meg.   

 

dr. Molnár Ildikó jegyző: a Képviselő-testület felkéri a Polgármestert,  hogy a költségvetés 

előkészítése során  vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy a különböző pályázatokat hogyan 

lehet egy egységes alapba összevonni.   

 

Fülöp Zsolt képviselő: a vizsgálat nem elég.  Úgy véli, egyet kell érteni, és annak a módját 

kellene kidolgozni, hogy előre lehessen tervezni.  A Képviselő-testület és a Polgármester vagy 

értsen ezzel egyet és a költségvetésbe tervezze be,  vagy ha nem ért egyet  a javaslattal,  

marad minden a régiben.   

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:  művészeti alap létrehozásával egyetért.  

 

Zakar Ágnes képviselő:  a Kulturális, Oktatási és Kisebbségi Bizottság ülésén is elmondta, 

hogy a művészeti csoportok jelenleg is rendszeresen pályáznak a támogatásokra.  A Jegyzői 

Kabinet segítségével megvizsgálják, hogy egy  létrehozandó alap hogyan tud működni.   

 

Szegő András képviselő: nem  támogatja a javaslatot,  bármennyire is szeretné szíve szerint.  

 

Radványi G. Levente képviselő:  a szándékkal  és a  bizottsági kivonatokkal is egyetért -  

összeget ne írjanak, valamint, hogy a  Kulturális, Oktatási és Kisebbségi Bizottság a Jegyzői 

Kabinettel együttműködve  tegyen javaslatot.    

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: tudomása szerint ezeket a javaslatokat befogadta a bizottság.  

 

Tolonics Gyula képviselő: nyomatékosítani szeretné a  ma  már elhangzott mondatot, 
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miszerint a költségvetési lehetőségek igen  visszafogottak lesznek a jövőben.   

 

 

 

Kun Csaba alpolgármester: fellapozta a költségvetés  idevonatkozó  részét,  melyben 

szerepel, hogy a máshova nem sorolható kulturális tevékenységre 136 M Ft szerepel erre az 

évre. Ebből a Kulturális Kht. kap 123 M Ft-ot, a többi kerül szétosztásra különböző módokon, 

főleg pályáztatással. A költségvetés ennél  nagyobb összeggel nem tud rendelkezni.   

 

Fülöp Zsolt képviselő: számokat  nem tervezett beírni a határozati javaslatba. Ismétli a 

napirendi pont tárgyalása során már elmondott érveit.       

 

dr. Pázmány Annamária képviselő:  úgy tűnik, hogy széttagolják a területet.  

 

Benkovits György képviselő: értelmezi az előterjesztésben leírtakat. Szentendre Városa 

komolyan gondolja a művészetek támogatását. Azzal is egyetért, hogy előre kell gondolkodni.  

Pl. egy márciusban megtartandó szobrászati biennálét sem most kell megtervezni, hanem sok-

sok hónappal előtte. Csak azt gondolják bele az előterjesztésbe, amit tartalmaz. Stratégiailag 

megfelelőnek tartja.    

 

Kun Csaba alpolgármester:  van Szentendrének profi cége  amelynek feladata a kultúra 

szervezése.  Alapvetően  a Kulturális Kht. vezetőjének  kellene előállnia ötletekkel.  

   

Benkovits György képviselő: ellent mond Alpolgármester Úrnak, más véleményen van e 

téren.  A testületnek is  feladata, hogy foglalkozzon a feladattal.   

 

Zakar Ágnes képviselő: a Kulturális, Oktatási és Kisebbségi Bizottság ülésen ezeket az 

észrevételeket mind megvitatták. Szentendre kulturális és művészeti élete pezseg, 

világszínvonalú kiállításokat  lehetett megtekinteni, a televízió majd minden csatornáján látni 

összefoglalót a programokról. A költségvetés átcsoportosítása nem kizárt, ha a javaslatok 

alapján kihasználhatóbbá tehető a működés.  

 

dr. Molnár Ildikó jegyző: kéri az előterjesztőt, hogy a befogadott javaslatába azt a 

módosítást is  fogadja be, hogy a  Képviselő-testület a  feladatot ne a Jegyzői Kabinetre  

ruházza,  mert az már a munkáltatói jogkör  gyakorlójának a feladata, hogy kivel oldja meg.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:  kéri Jegyző Asszonyt, olvassa fel a javasolt módosítást.  

  

dr. Molnár Ildikó jegyző: Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 

Polgármestert, hogy a költségvetés előkészítése során vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy a 

különböző kulturális pályázatokat hogyan lehet egy egységes alapba összevonni.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:  szavazásra bocsátja a módosító indítványt,  melyet Jegyző 

Asszony felolvasott.    

 

Szavazás eredménye 

 

#: 431   Száma: 08.10.28/29/0/A/KT 

Ideje: 2008 október 28 18:17  

Típusa: Nyílt 
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Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 10 62.50 55.56 

Nem 2 12.50 11.11 

Tartózkodik 4 25.00 22.22 

Szavazott 16 100.00 88.89 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   11.11 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Radványi G. Levente Nem - 

Trenka István Nem - 

Benkovits György Tart. - 

Fülöp Zsolt Tart. - 

Magyar Judit PEB elnök Tart. - 

Szegő András Tart. - 

Hajdu Gábor Távol - 

Zakar Gergely Távol - 

 

     

 

 

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

  

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

411/2008. (X. 28.) Kt. sz. határozata: 

 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a 

költségvetés előkészítése során vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy a különböző kulturális 

pályázatokat hogyan lehet egy egységes alapba összevonni.  

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  2009. évi költségvetés során 
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30. Előterjesztés a HÉV- Kaiser’s mögötti parkoló ideiglenes bővítésével 

 Előadó: Fülöp Zsolt képviselő:  

 

 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök: a Városüzemeltetési, Környezet- és Műemlékvédelmi  

Bizottság javasolta, hogy állapodjanak meg azzal a nyertes pályázóval, aki a város forgalmi 

rendet tervezi, hogy a megkapott munka keretein belül, külön térítési díj nélkül tervezze meg  

a parkolót. Javasolja, hogy amennyiben ezzel az előterjesztő is  egyetért, akkor a bizottsági 

javaslattal összhangban  ezt a lehetőséget is fogalmazzák be a határozati javaslatba.     

„ Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Belváros közlekedési rendje 

felülvizsgálatának tervezői szerződésébe kéri beépíteni a P+R parkoló tervezését a tervezési  

költség emelése nélkül.” 

Amennyiben ez nem lehetséges, a következő testületi ülésre kér tájékoztatót.   

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a javaslatot új pontként kiegészítésnek szánja Képviselő Úr?  

 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök: nem, hiszen ettől kezdve a többi javaslat értelmét veszti. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a  határozati javaslat  helyett ez egy új javaslat?    

 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök: igen. A  Kaiser’s mögötti parkoló bővítésével már 

többször egyetértettek, az eredeti határozati javaslat 1. pontja ezt tartalmazza.  

A 2. pont helyett tette a bizottság módosító javaslatát, míg  a 3.  pontban megfogalmazott 

költségvetésbe való betervezés később  válik aktuálissá.   

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kérdezi az előterjesztőtől, hogy egyetért-e az elhangzott 

módosítással?  

  

Fülöp Zsolt képviselő: az előterjesztést az ésszerűsítés kedvéért tette. Az Önkormányzat 

tulajdonában levő terület kihasználásával jelentősen lehet növelni a  parkolók számát. Kéri a 

testületet, hogy az ideiglenes bővítéssel értsen egyet. Tudomása szerint a Képviselő-testület 

ilyen irányú döntést még nem hozott. (Bizottsági határozat elképzelhető)   Fontosnak tartja, 

hogy megfelelő előkészítés esetén a tervezők olyan alternatív megoldásokat alkalmazzanak, 

ami könnyen kivitelezhető  végleges megoldás esetén.   

A  határozati javaslat  eredeti 2-es pontjába beilleszthető a bizottság véleménye, illetve 

egyetért azzal a megoldással, hogy helyette a beolvasott javaslat  kerüljön be 2. pontnak. 

A 3. pont figyelembe vétele fontos, mivel  a tervezés során felmerült költségekkel számolni 

kell.  

Összegezve: a  Városüzemeltetési, Környezet- és Műemlékvédelmi  Bizottság  véleményét az 

általa javasolt  2. pont  helyett elfogadja.    

 

Radványi G. Levente képviselő: egyetért az előtte elhangzottakkal, rövid kiegészítést javasol 

hozzá.   

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kérdezi, hogy melyik javaslathoz kíván kiegészítést tenni? 

Az eredetihez, vagy pedig a bizottság által javasolthoz?  

 

Radványi G. Levente képviselő: azt a javaslatot,  amelyet az  imént Fülöp Zsolt  ismertetett 

és elfogadhatónak tartott. Tartalmát tekintve összefogja az eredeti határozati javaslatot  és a 

bizottság által megfogalmazottat. Ezt kívánja kiegészíteni azzal, hogy a BKV-t, mint 
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együttműködő partnert keressék meg.  

„…felkéri a Polgármestert, hogy keresse meg a BKV vezetését és folytasson tárgyalásokat a 

terület ideiglenes használatának és távlati fejlesztésének lehetőségéről, részben a Parking Kft 

bevonásával. Továbbá tárgyaljon a BKV vezetésével a menetrend módosításáról, járatok 

sűrítéséről. Ekkor lesz értelme a parkolót távlatokban a tervezésre szinkronizálni. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kérdezi az előterjesztőtől, egyetért-e az elhangzott 

kiegészítéssel?  

 

Fülöp Zsolt képviselő: a javasolt kiegészítés első részével egyetért, folytassanak 

tárgyalásokat a BKV-val ideiglenes területszerzésről, ami plusz parkolóhelyeket jelenthetne. 

A Képviselő-testület adja meg a felhatalmazást a Polgármesternek, hogy kezdjen 

tárgyalásokat a BKV vezetésével. A menetrenddel kapcsolatos észrevételt azonban  nem 

javasolja idecsatolni.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kérdezi Radványi G. Levente képviselőtől, hogy az 

előterjesztő  válasza után fenntartja-e az indítványát?  

 

Radványi G. Levente képviselő: fenntartja a javaslatát. Távlati kapcsolatépítést és fejlesztést 

terveznek, mindannyiuknak ez a célja. 

A Jegyzői észrevételhez kapcsolódóan jelzi, hogy a Rózsa utcában nincs parkoló, feltehetően 

elírás történt.  

 

Kun Csaba alpolgármester: ő maga is a jegyzői észrevételre vonatkozóan kíván 

hozzászólni.   Korábban már szorgalmazta az ismételten megfogalmazott  80 férőhelyes 

parkoló kialakítását, amit sajnos nem lehet megtenni. A jegyzői észrevételben szereplő terület  

magánterület és a tulajdonos cég felszámolás alatt áll.   A terület átminősítése után nyílna 

lehetőség további lépések megtételére.  

A Kaiser’ s környékén jelenleg is részben a zöldterületen parkolnak a gépkocsik, ezeket 

áttervezéssel valóban át lehet alakítani parkolóvá. Ez nem jelenti a tényleges parkolószám 

bővítését, csupán azt, hogy  a jelenleg szabálytalanul, parkolásra használt terület  szabályos  

parkolóhellyé alakul. Ugyanakkor ez bizonyos  zöldterület csökkenéssel jár, mégpedig a BKV 

területe felé eső részen.   

 

Fülöp Zsolt képviselő: azt kívánja elérni és megvalósítani, hogy az  Önkormányzat a  már 

meglévő  parkolóit úgy tervezze át, hogy azon több parkolóhely  legyen kialakítható. Az 

említett zöldterület nem természetvédelmi terület,  nem éri különös hátrány azt a részt.  

 

Kun Csaba alpolgármester: a helyzet normalizálásával egyetért. A területrendezéssel 

minimális bővítést tudnak elérni. A napokban a kátyúzás is megkezdődik a területen. 

 

Fülöp Zsolt képviselő: szó sem esik más tulajdonáról.  

 

Kun Csaba alpolgármester: tisztázzák a parkolóhelyek számára vonatkozó félreértéseket. 

 

dr. Molnár Ildikó jegyző: Radványi G. Levente képviselő észrevételére jelzi, hogy a Rózsa 

utcai parkoló esetében a Rózsakert sarkán levő parkolóról van szó. Elnézést kér.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: további hozzászólás nem érkezett. Szavazásra bocsátja a 

módosító javaslatokat, elsőként  Radványi G. Levente képviselő indítványát.  
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Szavazás eredménye 

 

#: 432   Száma: 08.10.28/30/0/A/KT 

Ideje: 2008 október 28 18:31  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 7 43.75 38.89 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 9 56.25 50.00 

Szavazott 16 100.00 88.89 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   11.11 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Benkovits György Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Trenka István Igen - 

Dicső Zoltán Tart. - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Tart. - 

Fülöp Zsolt Tart. - 

Kiss Károly Tart. - 

Kun Csaba alpolgármester Tart. - 

dr. Pázmány Annamária Tart. - 

Szegő András Tart. - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Tart. - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Tart. - 

Hajdu Gábor Távol - 

Zakar Gergely Távol - 

     

432   Száma: 2008.10.28/30/0/A/KT 

 

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

bocsátja Hidegkuti Gergely képviselő módosító indítványát, melyet támogat.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: a 3. pontot módosítja, a 2008. évre vonatkozó  rész kerüljön törlésre 

és a 2009. évi  költségvetés tervezésekor vegye figyelembe.  

 

Hidegkuti Gergely képviselő: véleménye szerint  csupán a 3. pontban van különbség az 

őáltala  és Fülöp Zsolt képviselő által tett javaslat között. Ténylegesen azonban nem tudhatják 
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előre, hogy milyen költségeket jelent. A költségvetésbe a Belvárosi forgalmi rend  

megváltoztatása címszó alatt  bekerül egy tétel, miután egyben tervezik, bele  kell  férjen a 

keretbe. Véleménye szerint  vegyék ki a határozati javaslat  1. és 3. pontját.     

 

dr. Molnár Ildikó jegyző: kéri hogy  az előterjesztő és a bizottság elnöke olvassák át újra   a 

2. pontot és a módosító javaslatot,  mert véleménye szerint  a bizottság javaslata arra 

vonatkozik, hogy a forgalmi rend felülvizsgálata során a tervezési programba kerüljön be a  

parkoló ideiglenes bővítésének lehetősége.  

Az előterjesztő által tett javaslat  pedig arra vonatkozik, hogy a Polgármester készíttesse el a 

terveket a bizottság véleményének figyelembevételével. 

 

   

Hidegkuti Gergely képviselő: megismétli a javaslatát: „ Szentendre Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete a Belváros közlekedési rendje felülvizsgálatának 

tervezői szerződésébe kéri beépíteni a HÉV – Kaiser’s mögötti parkoló ideiglenes bővítésének  

a lehetőségét.” Ez az egy mondat a módosító javaslat. Emellé felesleges befogalmazni, hogy 

egyetértenek-e vele. Ha nem értenek vele egyet, miért tennék bele a tervezésbe? Az egész 

tervezés végrehajtásának van egy bizonyos költségvetési vonzata, miután belekerült a 

tervezésbe, annak az egy programnak a része, így ez is  a program részévé válik.  

Szövegszerűen ez a javaslata.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: összefoglalta imént, hogy Hidegkuti Gergely  a határozati 

javaslat  1. és 2. pont törlését kérte. Két külön indítvány, egyben nem  fogadható be.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: véleménye szerint  illeszkedik egymáshoz, mert más a tervezés díja és 

más a parkoló kialakításának költsége. Ezért javasolta a 3. pontot, mert a tervezéskor 

kiderülhet, hogy a parkoló átalakítása „x” Ft-ba kerül, amit javasolt befogalmazni a 2009-es 

költségvetésbe. Ha egy ilyen megállapodás létrejöhet, akkor erre vonatozóan előre veszik a 

tervezést, mondanak egy árat amit a februári költségvetésbe be tudnak tervezni. Ha nem 

tudják betervezni, akkor nincs értelme határozni róla.   

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ellentmond, mert a Hidegkuti Gergely  azt javasolja, hogy 

kerüljön ki az 1. pont. Fülöp Zsolt képviselő  véleménye szerint  maradjon az 1.pont.  Fülöp 

Zsolt képviselő: továbbá azt javasolja, hogy a Polgármester készítesse el a terveket, míg a 

bizottság javaslata szerint a  szakértő készítse a terveket. Ellentmondanak a pontok. Az 

szerepel Fülöp Zsolt képviselő határozati javaslatában, hogy  a Polgármester a 

Városüzemeltetési, Környezet- és Műemlékvédelmi  Bizottság  véleményének 

figyelembevételével készítse el az ideiglenes parkoló terveit.  

Jelzi, hogy Hidegkuti Gergely külön szavazást kér a javaslatáról.  

 

Szegő András képviselő: ügyrendi javaslata, hogy Fülöp Zsolt képviselő határozati 

javaslatának mindhárom pontjáról és Hidegkuti Gergely  javaslatáról pontonként 

szavazzanak. 

 

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

  

Szavazás eredménye 

 

#: 433   Száma: 08.10.28/30/0/A/KT 

Ideje: 2008 október 28 18:38  
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Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 87.50 77.78 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 2 12.50 11.11 

Szavazott 16 100.00 88.89 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   11.11 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt 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 KVEUB elnök Igen - 

Benkovits György Tart. - 

Trenka István Tart. - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Távol - 

Zakar Gergely Távol - 

     

 

 

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

Szavazásra bocsátja  Hidegkuti Gergely képviselő indítványát, mely egyetlen pontból áll.  

Abban minden szerepel.  

 

  

Szavazás eredménye 

 

#: 434   Száma: 08.10.28/30/0/A/KT 

Ideje: 2008 október 28 18:39  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  
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Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 81.25 72.22 

Nem 0 0.00 0.00 

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: 

 

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 - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Benkovits György Tart. - 

Magyar Judit PEB elnök Tart. - 

Trenka István Tart. - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Távol - 

Zakar Gergely Távol - 

     

 

 

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

Szavazásra bocsátja Fülöp Zsolt képviselő határozati javaslatának 1. pontját. Jelzi, hogy 

tartózkodik a szavazásnál.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 435   Száma: 08.10.28/30/0/A/KT 

Ideje: 2008 október 28 18:39  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 7 43.75 38.89 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 9 56.25 50.00 

Szavazott 16 100.00 88.89 

Nem szavazott 0   0.00 
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Távol 2   11.11 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Benkovits György Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Trenka István Igen - 

Dicső Zoltán Tart. - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Tart. - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Tart. - 

Horváth Győző SzEB elnök Tart. - 

Kiss Károly Tart. - 

Kun Csaba alpolgármester Tart. - 

dr. Pázmány Annamária Tart. - 

Szegő András Tart. - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Tart. - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Távol - 

Zakar Gergely Távol - 

     

 

 

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

Szavazásra bocsátja Fülöp Zsolt képviselő javaslatának 2. pontját. Helyesbít, miután az 

előterjesztő az eredeti 2. pont helyett befogadta a Városüzemeltetési, Környezet- és 

Műemlékvédelmi  Bizottság  javaslatát. Szavazásra bocsátja a határozati javaslat  3. pontját, 

jelzi ismételten  tartózkodik a szavazás során.  

  

Szavazás eredménye 

 

#: 436   Száma: 08.10.28/30/0/A/KT 

Ideje: 2008 október 28 18:39  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 6 37.50 33.33 

Nem 1 6.25 5.56 

Tartózkodik 9 56.25 50.00 

Szavazott 16 100.00 88.89 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   11.11 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 
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Benkovits György Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Trenka István Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Nem - 

Dicső Zoltán Tart. - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Tart. - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Tart. - 

Horváth Győző SzEB elnök Tart. - 

Kiss Károly Tart. - 

Kun Csaba alpolgármester Tart. - 

dr. Pázmány Annamária Tart. - 

Szegő András Tart. - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Tart. - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Távol - 

Zakar Gergely Távol - 

     

436   Száma: 2008.10.28/30/0/A/KT 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: amennyiben nem volt több javaslat, rátérnek a következő 

napirendi pont tárgyalására.  

 

Radványi G. Levente képviselő: jelzi, hogy az ő általa tett 4. pontnak szánt módosító 

indítványról nem történt szavazás.   Beolvassa  szövegszerű javaslatát.  

„…4.  felhatalmazza a Polgármester a testület,  hogy  keresse meg a BKV vezetését,  a BKV 

terület ideiglenes használatáról, ideiglenes parkoló céljából.” 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: erre vonatkozóan  történt  szavazás, az volt a legelső.  

 

Radványi G. Levente képviselő: elnézést kér, de erről nem szavaztak.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: rendben, szavazásra bocsátja a javaslatot.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 437   Száma: 08.10.28/30/0/A/KT 

Ideje: 2008 október 28 18:41  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 81.25 72.22 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 3 18.75 16.67 

Szavazott 16 100.00 88.89 

Nem szavazott 0   0.00 
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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 Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Kiss Károly Tart. - 

dr. Pázmány Annamária Tart. - 

Szegő András Tart. - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Távol - 

Zakar Gergely Távol - 

     

 

 

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

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

412/2008. (X. 28.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete: 

1. a Belváros közlekedési rendje felülvizsgálatának tervezői szerződésébe kéri 

beépíteni a HÉV – Kaiser’s mögötti parkoló ideiglenes bővítésének  a lehetőségét;  

2. felkéri a Polgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat  a BKV vezetésével a terület 

ideiglenes használatának  tárgyában. 

 

Felelős:     Polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

 

 

 

A 31. napirendi pont az  Ötv. 12. § (4) bekezdés b) pontja alapján zárt ülésen 

tárgyalandó.    A Képviselő-testület 18.42 órától 19.05 óráig zárt ülésen tárgyal, melyről 

külön jegyzőkönyv készül.  
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32. Tájékoztató a kis híd ügyében folytatott tárgyalásokról 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester  

 

 

  

A napirendi pont tárgyalása során jelen van Molnár Zsolt Szigetmonostor 

polgármestere. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ismerteti a tájékoztatót. Megadja a szót Molnár Zsolt 

polgármesternek.   

 

Molnár Zsolt Szigetmonostor polgármestere: Szentendre, Szigetmonostor és a Kormány 

közötti háromoldalú szerződés megkötése   a cél a kishíd ügyében. A szerződések kapcsán 

felmerült kérdésekben a Képviselő-testület állást foglalt. Ők nem látják benne azokat a 

garanciákat, amit Önkormányzatuk  fontosnak tartott és ezt rögzítette is a legutóbbi 

határozatában. A határozat szerint néhány alapkérdésben még folynak a tárgyalások. Részük a 

megállapodás alapfeltétele, hogy a híd műszaki tartalma megfeleljen a szerződés-tervezetben 

foglaltaknak. 3 .5 tonna teherbírású és a mentőforgalom átjárást lehetővé tevő híd. Ez esetben  

tudják aláírni a szerződést. A tárgyalások ennek szellemében folynak tovább a KGM-mel. 

Javaslataik egy része még pontosításra szorul, de az eredmények bíztatóak. A népszavazási 

kezdeményezés folyamatban van, az aláírások hitelezése folyik.    

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a testület ettől függetlenül meghozza a határozatát, a 

népszavazás és testületi döntés a szerződés  tekintetében egymástól független.  

  

Molnár Zsolt Szigetmonostor polgármestere:  összefügg a két ügy,  de jelen pillanatban 

nem mond ellent egymásnak.  Szigetmonostor nem áll el a szándékától, a készülő szerződés-

tervezet  nem mond ellent azzal, amit a népszavazás kezdeményez.   

  

dr. Dietz Ferenc polgármester: amennyiben a tájékoztató mellékleteként szereplő szerződés 

elfogadásra kerül, akkor ez a szerződés visszakerül a testület elé. Előzetes vélemény 

nyilvánításra most van lehetőség. Amennyiben sem a képviselők, sem  Molnár  Zsolt 

polgármester nem kíván egyebet hozzáfűzni, úgy megállapítja, hogy a testület tudomásul vette 

a tájékoztatót. Köszöni  Molnár  Zsolt polgármester részvételét és a tájékoztatóhoz fűzött  

kiegészítését.  

 

 

 

33. Tájékoztató a Szabadtéri Néprajzi Múzeum  főigazgatójának parkolási díj 

megváltásával  kapcsolatos kérelméről 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester  

  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ismerteti a tájékoztatót. Kérdés, hozzászólás nem lévén 

megállapítja, hogy a testület tudomásul vette a tájékoztatót.  
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34.  Interpellációk, kérdések 

  

 

 

1. Trenka István képviselő interpellációja:  

 

„ T. Polgármester úr! 

 

A közelmúltban kátyúzási műveletet hajtottak végre a város területén, így pl. a Deli Antal 

utcában is. Az ott lakók jelezték, hogy az elvégzett munkálatok nem felelnek meg  az 

elvárásoknak, minőségi kifogásokat lehet támasztani a minőség ellen, illetve a munkák nem 

felelnek    meg az  „ár-érték” arányoknak. A lakók  fényképeket is készítettek  a kifogásolt 

kátyúzásokról.  

Kérem  T. Polgármester Urat, hogy ellenőriztesse  az  elvégzett munkálatokat! 

 

 Szentendre, 20008. október 

 

Trenka István képviselő” 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megküldték a panaszt a VSz. Zrt. vezérigazgatójának, ők 

megvizsgálták a kérdést,  és álláspontjuk  szerint jogos a bejelentés.  A Városüzemeltetési 

referens is részt vett a bejáráson. Ezt követően kérték a VSz. Zrt.-t, hogy javítsák ki  a 

hibákat. A további útjavítások során legkésőbb november 16-ig javításra kerül  a hibás  

kivitelezés.  

 

Trenka István képviselő:   elfogadja a választ, de írásban kéri megküldeni.    

 

 

2. Fülöp Zsolt képviselő interpellációja 

 

„Tárgy: a Barcsay Jenő Általános Iskola előtti forgalmi rend megváltoztatása 

 

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Jegyző Asszony! 

 

Az újonnan kialakított forgalmi rend és a  parkolók  használata során tapasztalta az iskola 

vezetése és a szülők, hogy a főbejáratot keresztező autós forgalom veszélyt jelent az iskolába 

járó gyerekekre.  

 

Ezért az iskola vezetésével egyeztetve  a szülők a melléklet szerinti javaslatot teszik.  

Kérem, vizsgálják meg a javaslatokat és változtassák meg a forgalmi rendet.   

 

Tisztelettel: Fülöp Zsolt képviselő 

 

Szentendre, 2008. október 20.”   

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:  válaszában jelzi, hogy az adott kérdést soron kívül   

benyújtották a Városüzemeltetési, Környezet- és Műemlékvédelmi  Bizottság  október 22-i 

ülésére. A beadványokkal kapcsolatban állásfoglalást kértek. A szülők kérése nagy 

valószínűséggel megalapozott,  így a bizottság  egybehangzó szavazással úgy döntött, hogy a  
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város parkolásával és  forgalmi rendjével foglalkozó rendelet  módosításának véleményezése 

című napirendi ponthoz  tartozik a további lépés. Az ülésen nem kívánnak állást foglalni,  a 

parkolással foglalkozó kérdéseket komplexen kezelik. Ennek következtében a decemberi  

ülésen javasolja megtárgyalni. A Városüzemeltetési, Környezet- és Műemlékvédelmi  

Bizottság   felkérte a  VSz. Zrt.-t is, hogy  valamennyi  kedvezmény kiadásáról készítsenek 

kimutatást.  Akár   olyan  mértékben is, ami esetlegesen szabott időpontokra adhatnak 

kedvezményt.  

 

dr. Molnár Ildikó jegyző:  a Polgármester Úr több olyan parkolási rendet érintő kérdésben is 

kérte a Városüzemeltetési, Környezet- és Műemlékvédelmi  Bizottság  véleményét,  amely 

hozzá beérkezett.  Ehhez kapcsolódott sürgősségi indítványként a szóban forgó interpelláció, 

több hasonló, külön-külön beérkező észrevételekkel egyetemben. (Kérés érkezett a Musica 

Beata kórustól, a  Szentendre Város Önkormányzat  Egészségügyi Intézményeitől)  Jelenleg 

érdemben  nem foglalt állást a bizottság ebben az egy kérdésben.    

 

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

Bizottság nem foglakozott a kérdéskörrel,  sajnálatos módon nem kaptak választ.    

 

Hidegkuti Gergely  képviselő: véleménye szerint  a Polgármester Úr által beolvasott válasz a 

fizető parkolás rendjével kapcsolatos lakossági észrevételekre, kérdésekre vonatkozott.  

Számára ez azt jelenti, hogy erre a kérdésre a bizottságuk nem válaszolt. A  

Városüzemeltetési, Környezet- és Műemlékvédelmi  Bizottság  elnökeként  válaszolt.  

 

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

Bizottság, sem  a Hivatal  nem rendelkezik erre vonatkozóan határozattal.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: mivel jelen volt a bizottság ülésén, rendelkezik némi  ide vonatkozó 

információkkal. Mivel az interpellációban jelzett  kérés nem  a fizető parkolók rendjére 

vonatkozik, a Városüzemeltetési, Környezet- és Műemlékvédelmi  Bizottság  azon a 

véleményen volt, hogy a kérdés a  Közlekedési Munkacsoport hatáskörébe tartozó, így  

továbbadták véleményezésre.  Bízik abban, hogy a munkacsoport  gyorsan megvizsgálja  és 

orvosolja  a problémát. A szülők megfelelő szakértő bevonásával két alternatívát is 

kidolgoztak.  Amennyiben a munkacsoport 3. alternatívát javasol, a szülőkkel  és az iskolával 

való egyeztetés után bármelyik elfogadható. Ha az interpellációra adott válasz az, hogy várjon 

a következő testületi ülésig, vagy pedig  írásban kap választ, akkor ezeket a variációkat el 

tudja fogadni.  

 

dr. Molnár Ildikó jegyző: véleménye szerint  Polgármester Úr  ebben a pillanatban ezt a 

választ tudja. Amennyiben a Közlekedési Munkacsoporttól, és ezen keresztül a 

Városüzemeltetési, Környezet- és Műemlékvédelmi  Bizottságtól megérkezik az állásfoglalás, 

arról Képviselő Úr tájékoztatást kap. Mivel arra nincs garancia, hogy a válasz 15 napon belül 

megszületik, Polgármester Úrnak pedig eleget kell tennie a törvényi  kötelezettségének,  itt az 

ülésen az interpellációra ez a válasz adható.  A  Városüzemeltetési, Környezet- és 

Műemlékvédelmi  Bizottság  elé terjesztette sürgős megtárgyalásra,  a bizottság megvizsgálta 

és továbbadta a Közlekedési Munkacsoportnak, de arra vonatkozóan nem tud nyilatkozni, 

hogy  milyen döntés születik  megoldásként.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: köszöni szépen, elfogadja a választ. Továbbra is figyelemmel kíséri 

az ügy sorsát. Amennyiben  a Munkacsoport  véleménye megérkezik,  bízik abban, hogy a 

Városüzemeltetési, Környezet- és Műemlékvédelmi  Bizottság  döntése is kedvező lesz.  
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3. Szegő András interpellációja 

 

„Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Jegyző Asszony! 

 

Mintegy egy évvel ezelőtt  jutott a  Képviselő-testület tudomására a Közművelődési, 

Kulturális és Városmarketing Kht. akkori vezetőjének, Kriaszter Attilának a Kht. vezetésében 

elkövetett hibái, szabálytalanságai. Ezt követte a Felügyelő Bizottság  és Veres Olga 

könyvvizsgáló vizsgálata, majd a január 22-i testületi ülés, amelyen a Képviselő-testület 

döntött   Kriaszter Attila visszahívásáról, továbbá arról, hogy  a könyvvizsgáló és a Felügyelő 

Bizottság  folytassa vizsgálatait.  

 

Kérem, hogy az üggyel kapcsolatban az alábbi kérdéseimre szíveskedjenek választ adni: 

 

- Talált-e a Felügyelő Bizottság a januári testületi ülés óta érdemi anyagot  Kriaszter 

Attila által elkövetett hiányosságokról és tesz-e javaslatot a tulajdonos 

Önkormányzatnak a  további teendőkre vonatkozólag?  

- Hogyan áll jelenleg a Kriaszter Attila  által az Önkormányzattal szemben indított per 

ügye? 

- Az elvégzett vizsgálatok szolgáltattak-e elegendő adatot ahhoz, hogy az 

Önkormányzat Kriaszter Attilától polgári perben kérje  kára megtérítését?  

 

Válaszukat előre is köszönöm, tisztelettel:  

Szegő András képviselő”  

   

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: válaszol a kérdésekre:  

- a Képviselő-testület 2008. március 11-i ülésén külön napirendi pontban kapott tájékoztatást 

az  Új  Kulturális Nonprofit Kht.-nál végzett Felügyelő Bizottsági és könyvvizsgálói  

vizsgálatról. A résztvevők nem tettek javaslatot jogi lépések  megtételére a Kht. volt 

ügyvezetőjével szemben.  A Képviselő-testület a szóban forgó tájékoztatót tudomásul vette.  

 

- A per több részletből áll, a dr. Imrédi Szabolcs Ügyvédi Iroda által intézett ügyek állása a 

következő: Kriaszter Attila által a társasági határozatok hatályon kívül helyezése iránti perben 

a Pest Megyei Bíróság által meghozott 2008. június 3-i keltezésű ítélet a 398/2007. (XII.11) 

határozatot, majd a 399/2007. (XII.11.) és a 11/2008. (I.22.)  határozatokat eljárási ok miatt 

hatályon kívül helyezte,  ezt meghaladóan Kriaszter Attila keresetét a Bíróság elutasította. Az 

ügyben a Kht-t képviselő ügyvéd fellebbezést nyújtott be, a tárgyalás kitűzésére a mai napig 

nem került sor.   

A Bíróság azért adott helyt a keresetnek, mert különbözők voltak az eljárási határidők. A  

Kht. a saját működése szerint 15 napos értesítés szerepelt, az Önkormányzat pedig 8 napos 

határidőkkel dolgozik az  SZMSZ  szerint.   

 

 - A Kriaszter Attila által elindított törvényességi  felügyeleti eljárást a   Pest Megyei Bíróság 

Cégbírósága megszűntette.  A  döntés  ellen  Kriaszter Attila  2008. május 15-én 

fellebbezéssel élt,   jelenleg nincs döntés az ügyben.  

 

- A Kht. által kezdeményezett  cégmódosítások  mindegyikét bejegyezte a Cégbíróság. 

Kivéve a  Nonprofit Kft-vé való átalakítást, amelyben a  többszöri sürgetésre sem történt 
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előrelépés.  Indoklást nem  kaptak még és döntés sem született.  

 

- A munkaügyi perrel kapcsolatban  dr. Túri Edit ügyvéd által intézett per állásáról kapott 

tájékoztatást. A  Pest Megyei  Munkaügyi Bíróságnál folyamatban levő perben a jogi 

képviselő elsődlegesen kéri a felperes keresetének elutasítását, miután az alperes felmondása 

nem jogellenes.  Másodlagosan kéri az érvénytelenségre  alapított  felperesi  vagyoni igények 

teljes elutasítását,  miután azok nem megalapozottak. Kéri továbbá a perköltség 

megállapítását,  és abban a Kriaszter Attila  elmarasztalását. Felperes keresete jogalapi 

elutasítása hiányában a következő tárgyalásra tanúkat jelentett be az alperesi társaság további 

alkalmazottai  vonatkozásában, akik az alperesi azonnali hatályú felmondás érdemi indokait 

igazolni illetve megerősíteni tudják.  

 

- A Felügyelő Bizottság dr. Imrédi Szabolcs javaslatára úgy döntött, hogy a munkaügyi per 

ítéletének meghozataláig nem tesz büntető feljelentést.  

 

- A polgári perben esetlegesen érvényesítendő kártérítési igény  alapját képezik a jelenleg 

folyamatban levő perek. Amennyiben a peres bizonyítási eljárás során   bizonyítást nyer a   

károkozás, akkor célszerű a kárfelelősség megállapítása érdekében eljárást indítani. 

 

 

Szegő András képviselő: kérdezi, hogy ha a jelenleg folyamatban levő perek eredményét 

megvárják, nem szaladnak-e ki a határidőből. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kártérítési igény benyújtására  5 év a határidő.  További 

tájékoztatást a két ügyvéd tud adni.  

 

Szegő András képviselő: kéri küldjék  meg számára  írásban a választ, melyet elfogad.    

 

 

4. Magyar Judit interpellációja 

 

„Tisztelt Polgármester Úr!  

 

1. Kriaszter Attila ügyét ez év január 22-én tárgyalta a Képviselő-testület.  Kérdezem Önt 

Polgármester Úr,  mi történt  az eltelt időszakban az általa  benyújtott munkaügyi perben, 

illetve milyen lépéseket szándékozik  a város tenni a lezárt vizsgálatok után?  

A városban az a hír járja, hogy Kriaszter Attila a kiírás ellenére nem csatolta pályázati 

anyagához az erkölcsi bizonyítványt.     Igaz-e ez a hír?  

2. Az utóbbi időben egyre  több kötelezettségvállalás történik a 3,5 mrd Ft-os kötvény, 

vagy annak kamatai  terhére.  Kérem Polgármester Urat, szíveskedjék tájékoztatást adni  arról, 

hogy hogyan is áll jelenleg a kötvény-felhasználás?  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: az 1. kérdésre ugyanaz a válasz, mint amit előbb felsorolt, 

kiegészítve azzal az információval, hogy Kriaszter Attila  csatolt erkölcsi bizonyítványt a 

pályázati anyagához.  

A 2. kérdésre  szóban adott válasza:  a kötvény lekötése a szakértővel való konzultáció után 

történik. Készült egy táblázat, melyet megküld Képviselő Asszony részére.  
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5. Szegő András  kérdései:  

 

- A VOLÁN egyeztetett-e előzetesen a menetrend-változtatásról?  

- Befolyásolja-e ez a menetrendváltozás a  VOLÁN-nak fizetendő Önkormányzati 

támogatás mértékét? 

-  Megoldható-e, hogy előzetes igényfelmérés után a járatok egy része továbbra is az 

Árpád-hídi végállomáshoz közlekedjenek?  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: az Árpád-hídig történő közlekedés nem megoldható. Az 

Uniós gyakorlat szerint ott, ahol van kötött pályás közlekedés, ott nem támogatott a  

párhuzamos buszközlekedés. Ennek ellenére  a Kistérségi ülésen is tárgyalnak a kérdésről.  

 

Kun Csaba alpolgármester: kiegészíti Polgármester Úr válaszát, a Fajcsák Tiborral  

folytatott megbeszélés eredményét ismerteti. 

- kistérséget érintő távolsági járatok   vonatkozásában változást nem tudnak elképzelni,  

- a helyi közlekedésben   lehetséges bármilyen változtatás,  de anyagi vonzatait a városnak 

kell viselnie, amiről tájékoztatják az Önkormányzatot  

- a közbeszerzéssel  kapcsolatban szintén írásban válaszolnak,  hogy a menetrend változásból 

adódó költség csökkentéseik  mennyiben módosíthatják az Önkormányzat díját.   

 

 

Hidegkuti Gergely  képviselő: a Városüzemeltetési, Környezet- és Műemlékvédelmi  

Bizottsági és   Közlekedési Munkacsoport tartott egy rendkívüli ülést a járatok 

megváltoztatása ügyében, mert a két lakótelepet összekötő buszjárat sokakat érint.  

 

5. Hajdu Gábor interpellációja 

 

A Teátrum melletti teniszpálya  ügyében nyújtott be interpellációt, melyre  dr. Dietz Ferenc 

polgármester  15 napon belül írásban válaszol.   

 

 

 

35.  Egyebek 

 

Fülöp Zsolt képviselő: az elkészült Török Ignác utcához kéri kitenni a névtáblákat.  

Továbbá  kéri megvizsgálni, hogy a társulások esetében hogyan lehet kötelezni a résztvevőket 

a részvételre, illetve azon tulajdonosok  ingatlanaira ráterhelni az összeget, akik nem vesznek 

részt a társulásban. Amennyiben az Önkormányzat  támogatást nyújt a társuláshoz,  legyen 

beleszólása a kötelezettségre vonatkozóan azok esetében, akik nem vesznek benne részt.  

A mai ülésen feljegyezte, hogy a szünetek időtartamát pontosabban tartsák be.  

 

Hidegkuti Gergely  képviselő: a Vujicsics téren helyidegen szimbólum látható. Továbbá sok  

„bóvli”  de a Szentendre utcáit bemutató  Népszabadságban megjelent  cikket túlzásnak tartja.  

A  költségvetésbe be van tervezve a Füzespark  járdafelújítása – kérdezi,  hogy  nem 

felejtődött-e el? 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: javasolja, vizsgálják meg a  Képviselő Úr által 

felvetetteteket.  
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Zakar Ágnes képviselő: egyre több közlekedéssel kapcsolatos kérdés érkezik hozzá, amihez 

nagyon sok segítséget kaptak a Közlekedési  Munkacsoporttól. Ezúton is köszöni nekik, 

valamint továbbra is kéri a támogatásukat. Kéri, hogy amennyiben megoldható, a legközelebb 

tartandó  lakossági fórumra hívják meg a munkacsoportot.     

Észrevételei és kérdései:  

-  a Vitéz utcában táblát lelopták,  pótolni szükséges;  

- a Kálvária úton több helyen van probléma – a zebrák végig hiányoznak pl.  

-  a kátyúzás végső befejezése megvalósul-e a héten? 

-  a Művész-térnél a járdák  felújítása mikor fog megtörténni? 

- a Hivatal  dolgozói kiemelkedően vettek részt az autómentes és a komposztálási nap 

megszervezésében. 

  

dr. Dietz Ferenc polgármester: röviden válaszol a felvetésekre:  

- a  Művész téri járda a Közbeszerzési eljárás  sorába tartozik.  

 

dr. Dóka  Zsolt jogtanácsos: válaszol a járda építésre vonatkozó kérdésre: a közbeszerzési 

eljárás  lezárult, gyakorlatilag a szerződés  megkötése után kezdődik a munka.  

 

Kun Csaba alpolgármester: a  VSz. Zrt. tájékoztatása szerint a kátyúzás folytatása a héten 

kezdődik,  a befejezésre nem tud időpontot mondani. Mintegy 100m2-re van fedezet, a többi 

baleset-elhárítás keretében kerül sor.  

 

Trenka István képviselő: a  Cit Car  bemutatóterem előtti szakaszon   több fa került 

kivágásra. Akkor azt  a tájékoztatást kapta, hogy azokat pótolniuk kell, amire  még nem került 

sor.  Kéri a Hivatalt, ellenőrizze a feladat végrehajtását a Cit Car Kft.-n. 

A János utca - Károly u. sarkán hatalmas kátyú tátong, azt sürgősen be kell temetni. A János 

utca rendelkezik egy elfogadott   fejlesztési tervvel, most  ne kátyúzzanak, mert teljes felújítás 

lesz. 

 

Kun Csaba alpolgármester: az egész utca nem kerül kátyúzásra, de a balesetveszélyes  

kátyút be kell tömni. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a fatelepítés ügyében nem tud nyilatkozni, utána kell járni.  

 

Szegő András képviselő: kérdezi, hogy a Pirk emlékmúzeum létesítésével kapcsolatban  van-

e információjuk? 

 

dr. Dóka  Zsolt jogtanácsos: tudomása szerint a  bontási munkák vannak folyamatban, az 

átnedvesedett falaknak száradniuk kell.  Pirk Úr írásbeli választ ígért. 

 

Kiss Károly képviselő:  korábban már felvetette a lakótelepen  a kutyafuttató kérdését.  Kéri  

vizsgálják meg ennek lehetőségét.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:  javasolja, hogy a Városüzemeltetési, Környezet- és 

Műemlékvédelmi  Bizottság  tárgyaljon erről.  

 

dr. Dragon Pál képviselő:  a Fülöp Zsolt képviselő által felvetett út- és közmű társuláshoz 

szól hozzá:  törvény kötelezi a tulajdonosokat.    

Kátyúzás témában:  a Pomáz-Szentendre  összekötő út állapota kritikus állapotban van.  
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Horváth Győző képviselő: kérdés a lakótelepiektől, hogy a játszótérépítés mikor kezdődik? 

Másik kérdése a busz menetrendre és az indulási időre, valamint indulási helyre vonatkozik-  

a tájékoztatást kérik a VOLÁN-tól.   

A Széchenyi tér 32-35 közt ki van téve egy „doboz”  miszerint a terület magánterület.   

 

dr. Molnár Ildikó jegyző: kérnek a VOLÁN-tól egy menetrendi tájékoztatót és közzéteszik a 

Szentendre és Vidéke  újságban, valamint a honlapra is felteszik.   

 

Fülöp Zsolt képviselő: kéri Jegyző Asszonyt, hogy amennyiben a Közigazgatási Hivatalhoz  

fordul előtte szeretné látni a kérdést illetve a levelet,  amit eljuttat nekik. 

 

Benkovits György képviselő: a Dunakorzón található egy önkormányzati bérlakás, mely  7 

éve lakatlan.  Kérdezi, hogy mi a szándéka vele az Önkormányzatnak?    

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:  a novemberi  testületi ülésen előterjesztésként szerepel a 

koncesszió.  

További kérdés, hozzászólás nem lévén az ülést  20.00 órakor bezárja.  

 

 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

dr. Dietz Ferenc                                                                                     dr. Molnár Ildikó 

polgármester                                                                                                   jegyző 

 

 

 

 


