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Szám: 17/2009. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2009. augusztus 20-án (csütörtökön) 15.30 órai kezdettel  

„Szentendre 1000 év” jubileumi év alkalmából tartott emlékülésről 

 

 

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

Pál, Dicső Zoltán, Fülöp Zsolt, Hajdu Gábor, Hidegkuti Gergely, 

Horváth Győző, dr. Pázmány Annamária, Szegő András, Tolonics 

Gyula és Zakar Ágnes képviselők. 

 

 

Távol vannak:  Benkovits György, Kiss Károly, Magyar Judit, Radványi G. Levente, 

Szalay Fruzsina és Trenka István képviselők.  

 

Hivatalból jelen 
van az ülésen:  dr. Molnár Ildikó jegyző  

 dr. Kirchhof Attila aljegyző 

 

 

Tanácskozási joggal 

jelen van az ülésen:   Puhl Márta irodavezető, Szűcs Imréné irodavezető, Kammerer 

Zsófia minőségügyi referens, Dala-Nagy Katalin oktatási és sport 

referens. 

 

Napirendi ponthoz tanácskozási joggal megjelent: 
 

       dr. Szűcs Lajos Pest Megye Közgyűlésének elnöke 

 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: 16.08 órakor az ünnepi ülést megnyitja. Megállapítja, hogy a 

Képviselő-testület 11 fővel határozatképes. Köszönti a megjelent vendégeket. Ismerteti az 

ünnepi ülés napirendi pontjait. Kérdés, észrevétel nem lévén, kéri szavazzanak a napirend 

elfogadásáról. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1237   Száma: 09.08.20/0/0/A/KT 

Ideje: 2009 augusztus 20 16:09  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 
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Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 11 100.00 61.11 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 11 100.00 61.11 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 7   38.89 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Szegő András Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Benkovits György Távol - 

Kiss Károly Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

Szalay Fruzsina Távol - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Távol - 

Trenka István Távol - 

 

 

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

napirendet.  

 

N A P I R E N D  

 

 

1.  Előterjesztés Szentendre fennállásának 1000 éves 

évfordulójáról 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester  

 

2.  Előterjesztés Pest Megye Millenniumi zászlajának 

átadásáról  

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 
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1.  Előterjesztés Szentendre fennállásának 1000 éves évfordulójáról 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester  

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: felolvas az előterjesztésből: „Szent István, államalapító 

királyunk által 1009-ben kiadott, Sólyban íródott Veszprémi Püspökségi Alapítólevél említi 

először Visegrádvárat, azaz a mai Pest megye történelmi jogelődjét. Bár az oklevél csak egy 

1295 körül kelt átirat formájában maradt meg, mely jelenleg a Magyar Országos Levéltárban 

található, mégis hiteles formában őrzi meg a veszprémi egyházmegye akkori megyéinek 

nevét, azaz Veszprém, Fejér, Visegrád (a későbbi Pest-Pilis) és Kolon (a mai Zala) megyéket. 

Az oklevél felsorolja azon falvakat is, melyeket lakóikkal és összes jövedelmükkel együtt 

Szent István adományozott a veszprémi püspökségnek, hogy munkájukkal és terményeikkel 

biztosítsák a püspökség működését. Így „Visegrád megyéjében a Duna fölött fekvő falut, 

amelynek jobb felén, az Apurig nevű patak folyik” – azaz a mai Szentendrét is, mely Apor 

vezér szálláshelye volt.” 

 

Elmondja, hogy megalakult egy munkacsoport, mely célul tűzte ki, hogy a sajtóban, 

kiállítások rendezésével, szobor avatásával megemlékezik a város alapításának az 1000 éves 

évfordulójáról. Ezeken kívül tudományos konferenciákat rendeznek, valamint szeptemberben 

az iskolások bevonásával kosztümös felvonuláson mutatják be a város történelmét.  

Megköszöni dr. Szűcs Lajos Pest Megye Közgyűlés elnökének, valamint dr. Kálnoki-

Gyöngyössy Márton a PMMI igazgatójának segítségét, hogy kiállíthatták az 1009-ben kiadott, 

Sólyban íródott Veszprémi Püspökségi Alapítólevél másolatát, mely először említi Pest 

Megyének a jogelődjét és Szentendre várost.  

Megköszöni továbbá Vincze László papírmerítő felajánlását, egy bőrkötéses könyvet, 

melyben emléket kívánnak állítani az itt lakóknak, az itt dolgozóknak és az ide látogatóknak, 

melyet kér, hogy a most megjelentek is írjanak alá.  

Felolvassa a határozati javaslatot, majd megadja a szót. Kérdés, észrevétel nem lévén, kéri 

szavazzanak a határozati javaslatról.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1238   Száma: 09.08.20/1/0/A/KT 

Ideje: 2009 augusztus 20 16:12  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 11 100.00 61.11 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 11 100.00 61.11 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 7   38.89 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 
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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 - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Szegő András Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Benkovits György Távol - 

Kiss Károly Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

Szalay Fruzsina Távol - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Távol - 

Trenka István Távol - 

 

 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

287/2009. (VIII. 20.) Kt. sz. határozata 

 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a város első írásos említésének ezer éves 

évfordulója alkalmából 2009. augusztus 20-án ünnepélyesen megemlékszik a neves 

évfordulóról és kinyilvánítja, hogy Szentendre történelmi hagyományaihoz hűen a város 

értékeit szem előtt tartva a sikeres jövőt építve cselekszik. 

 

 

2.  Előterjesztés Szentendre fennállásának 1000 éves évfordulójáról 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester  

 

 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: köszönti dr. Szűcs Lajos urat, Pest Megye Közgyűlésének 

elnökét, aki időt szakított, hogy a jubileumi ülést személyes jelenlétével megtisztelje és átadja 

a Pest Megye Milleniumi Zászlóját. Megadja a szót dr. Szűcs Lajos Elnök úrnak. 

 

dr. Szűcs Lajos Pest Megye Közgyűlésének elnöke: „Kedves Vendégeink! Tisztelt 

Delegációk! Tisztelt Polgármester úr! 

A magyarok nemzeti ünnepe mellett, egy egyetemes gondolat, az európai testvériség eszméje 

előtt tisztelgünk ma. Különösen nagy öröm ez, hiszen Magyarország egyik legnagyobb 

ünnepén az egyik legfőbb európai értéket méltatjuk. 
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Az európai testvériség és Szent István ünnepe azonban nem a fura véletlennek köszönhetően 

fonódik egybe. 

Kedves Barátaim! Nem ok nélkül tartjuk ezt a megemlékezést. És nem csak ma ünnepelhetjük 

ezt a két örökségünket. Mert valóban a szent istváni és az európai eszmény is örökségünk.  

Magyarország ugyanis már 1000 éve csatlakozott az európai értékkörhöz. Pont Szent 

Istvánnak köszönhetően. Aki létrehozott egy államot. Európa szívében, az európai gondolat 

jegyében. Egy olyan országot, amely ma is fennáll, ma is Európa része. 1000 éve váltunk 

testvérekké, ezt az évezredes kapcsolatot ünnepeljük ma.  

Államalapító királyunknak nem az egyéni ambíciók számítottak, amikor létrehozta az 

országunkat. Nem önös számítás vezérelte, hanem népe szeretete. Róla szóló híres 

rockoperánkban is ezt mondja az ellene lázadó nagybátyjának:   

Koppány vezér! Ne hidd, hogy én nem szeretlek! 

Tiéd a trón, ha vállalod, mit meg kell tenned. 

Kezünkben van egy nép és az ország sorsa; 

Rómába vezet minden út, vagy a pusztulásba. 

 

Hazánk sorsa elkerülte a pusztulást. Hála azoknak a biztos alapoknak, amelyet királyunk 1000 

éve lerakott. Hála a törvényeknek, hála az egyházmegyéknek, hála a vármegyéknek. Ezen 

intézményrendszerek nélkül mi ma nem lennénk itt. Nem ünnepelhetnénk országunkat, sem 

az európai testvériséget. 

1000 év alatt sok kihívással szembesültünk. A történelem kanyargós útvesztői tényleg nem 

kímélték a magyar népet. A problémák, a katasztrófák azonban csak erősítettek minket. Erős 

vár a mi Istenünk, és ugyanolyan erős vár a múltunk.  

Erre kell építenünk. Királyunk az alapokat lerakta, így egyszerű a dolgunk. A múltból 

táplálkozva a jövőt építeni. Pest Megye most ugyanezt végzi. Megemlékezik a múltról, de 

értékeinkre alapozva dolgozunk. Azért, hogy az itt élők is tudják, gyermekeiket itt érdemes 

felnevelni, jövőjük biztos kezekben van.  

Kedves Meghívott vendégeink! 

Köszönetemet fejezem ki, hogy eljöttek hazánkba, hogy együtt ünnepeljünk. A mai nap 

különleges, kettős ünnepet ülünk. Ezt a fennkölt hangulatot azonban még jobban fokozni 

szeretném. Pest megye ugyanis nem csak ma, hanem egész évben ünnepel. De melyik nap 

lenne alkalmasabb államalapító királyunk ünnepénél arra, hogy megyénk 1000 éves 

fennállására emlékezzünk. Amit Szent István hozott létre. Egy újabb örök értéket, amely az ő 

munkásságát dicsőíti. 

Az első vármegyéket 1009-ben alapította. Sólyi oklevelében írta elő Fejér, Veszprém, Zala és 

Pest megye kialakítását. A megyerendszer azóta is létezik és működik, szolgálja az itt élők 

érdekeit. Pest megye ma ezt is ünnepli. Ezt a történelmi lehetőséget azonban meg akarjuk 

osztani településeinkkel is. Ezért mind a 187 falut, várost, így Szentendrét is bevonjuk az 

ünnepségbe. Ennek alkalmából jelképes ajándékot hoztam. Egy zászlót, amely jelképezi az 

eltelt 1000 évet. A Millenniumi Zászló emlékeztet minket közös múltunkra, és arra, hogy a 

magyarok összefogása Európát is gazdagítja. A lobogó anyaga selyem, hogy újabb 100 éves is 

kibírjon.  

A Millenniumi Zászlót örök emlékül szánjuk Önöknek azért, hogy Szentendre is magáénak 

érezze ezt a jubileumot. Ezzel is szeretnénk köszönetünket kifejezni, hogy együtt dolgozunk 

Pest megyéért és további ezeréves fennmaradásáért.  

 

Kérem Dietz Ferenc polgármester urat, hogy Szentendre nevében fogadja sok szeretettel a 

Millenniumi Zászlót. 

Kívánom, hogy a zászló Szentendre minden ünnepségén azzal a büszkeséggel töltse el az itt 

élőket, hogy a város és az ezer éves megye ezernyi szállal kötődik egymáshoz.” 
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Hozzáfűzi még, hogy a zászlón szerepel egy mondat: „Ezer év, ezernyi emlék”. Az ezer év 

már meg van, hiszen Pest Megye és Szentendre is most ünnepli 1000 éves fennállását. Az 

ezernyi emlék pedig a megyékben élő településeken élő emberek szívében van. Ha ezt a két 

dolgot összehozzák, ez olyan erőt adhat, amellyel biztosan nézhetnek a jövőbe.    

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megköszöni az Elnök úr szavait. Felolvassa a határozati 

javaslatot. Kérdés, észrevétel nem lévén, kéri szavazzanak a határozati javaslatról.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1239   Száma: 09.08.20/2/0/A/KT 

Ideje: 2009 augusztus 20 16:24  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 11 100.00 61.11 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 11 100.00 61.11 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 7   38.89 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

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 - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Szegő András Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Benkovits György Távol - 

Kiss Károly Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

Szalay Fruzsina Távol - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Távol - 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

288/2009. (VIII. 20.) Kt. sz. határozata 

 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pest Megye és Szentendre fennállásának 

ezer éves évfordulója alkalmából Pest Megyétől kapott Millenniumi zászlót köszönettel 

elfogadja. 

 

 

 

A színpadon dr. Szűcs Lajos úr átadja dr. Dietz Ferenc polgármester úrnak a jubileumi 

zászlót, valamint az „1000 éves Pest Megye” című könyvet.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester megköszöve az ajándékokat, átadja Kósa Klára kerámikus 

művész által készített tálat, melyen Szentendre címere szerepel. 

 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: felkéri dr. Szűcs Lajos urat, valamint a megjelent 

képviselőket, hogy az emlékkönyvet írják alá.  

Megköszönve a részvételt, 16.31 órakor az ülést bezárja.  

 

 

 

K.m.f. 

 

 

dr. Dietz Ferenc                                                                                  dr. Molnár Ildikó 

 polgármester                                                                                      jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


