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Szám: 3/2009. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2009. február 12-én (csütörtökön) 15.00 órai kezdettel tartott  üléséről 

 

 

Jelen lévő képviselők:  dr. Dietz Ferenc polgármester, Benkovits György, Dicső Zoltán, dr. 

Dragon Pál, Fülöp Zsolt, Hajdu Gábor, Hidegkuti Gergely, Horváth 

Győző, Magyar Judit, dr. Pázmány Annamária, Radványi G. Levente 

Szegő András, Tolonics Gyula, Trenka István és Zakar Ágnes 

képviselők. 

 

 

Távol vannak:  Kiss Károly képviselő és Kun Csaba alpolgármester.  

 

 

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

  

Tanácskozási joggal 

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

dr. Gerendás Gábor irodavezető, Puhl Márta irodavezető, Szűcs 

Imréné irodavezető, Bartha Enikő törvényességi referens, Virágh 

János városüzemeltetési referens.  

 

 

Napirendi pontokhoz tanácskozási joggal megjelentek: 

 

 

Napirend előtt:  Szalay Fruzsina – képviselő eskütétele. 

 Riesz Zoltán – HVB elnök  

 

 Előterjesztés Szentendrei Kulturális, Közművelődési és Városmarketing Kht. 2009. évi 

üzleti tervének elfogadásáról szóló napirendi pontról 

Závodszky Zoltán – Ügyvezető  

  

  Előterjesztés Magyar Virtuózok Kamarazenekarával kötendő közszolgáltatási 

szerződésről szóló napirendi pontról 

Szenthelyi Miklós  

 

Előterjesztés a Hajléktalanokért Közalapítvány és a Szociális és Munkaügyi 

Minisztérium által, az intézményi szolgáltatások fejlesztésének, hajléktalan-ellátó 

intézmények kialakításának támogatására kiírt pályázatra szóló napirendi pontról 

Kovács Miklósné – Hajléktalanszálló vezetője   

Kecskésné Sipos Andrea – Gondozási központ vezetője 
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 Előterjesztés a város forgalmi és parkolási rendjéről és a parkolási díjakról, a védett és 

korlátozott övezetekbe történő behajtás rendjéről, valamint a parkoló építés pénzbeli 

megváltásáról szóló 23/2007. (IV. 13.) Önk. rendelet  módosításáról 

 Előterjesztés A Képviselő-testület  416/2008.(XI.11.) Kt. sz. határozatában foglaltak 

végrehajtásáról (komposztálás) 

 Előterjesztés az Aquapalace és a VSz Zrt. közötti energiaszolgáltatási szerződésről 

 Tájékoztató az Aquapalace Felügyelő Bizottság megválasztásával kapcsolatos 

beszámolóról szóló napirendi pontokról 

Horváth József – Vezérigazgató VSZ Zrt 

  

 Előterjesztés az Aquapalace és a VSz Zrt. közötti energiaszolgáltatási szerződésről 

szóló napirendi pontról 

László György – MeteorBt képviselője  

 

Előterjesztés Pismány, Egres út alatti 2. sz. fejlesztési terület (Tegez utca) 

tulajdonosaival kötendő Településrendezési szerződésről szóló napirendi pontról 

Vásárhelyi Gyöngyvér  

 

 Előterjesztés a Baptista Gyülekezet és a Waldorf Alapítvány óvodaépítési terveiről 

szóló napirendi pontról 

Dani Zsolt – Baptista Gyülekezet lelkésze  

Fűné Páljános Tünde 

dr. Mácsók Györgyi (Waldorf Alapítvány)  

 

 Előterjesztés az energia beszerzésről és energetikai korszerűsítésről szóló napirendi 

pontról 

Horváth József – Vezérigazgató VSZ Zrt  

 

 Előterjesztés a Bajcsy-Zsilinszky úti konyha felújításáról szóló napirendi pontról 

Szabóné Klement Borbála – GESZ vezetője 

 

 Előterjesztés a Vujcsics Tihamér Alapfokú Művészetoktatási Intézmény további 

változatlan színvonalon való működtetése ügyében folytatott egyeztetésekről szóló 

napirendi pontról 

Bokor György - igazgató Zeneiskola  

Solymosi Csilla – igazgató Petzelt   

 

Előterjesztés a kötvény helyzetéről szóló napirendi pontról 

Koltai Zsolt szakértő  

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: 15.16 órakor az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy a 

jelenlévő képviselők száma 16 fő, az ülés határozatképes. 

Tájékoztat, hogy az SZDSZ listán bekerült Zakar Gergely képviselő úr bejelentette 

lemondását, melyet azzal indokolt, hogy elköltözött Szentendréről, így nem tudja munkáját 

felelősséggel ellátni. Az SZDSZ a kompenzációs listáján szereplő Szalay Fruzsina asszonyt 

jelöli képviselőnek. Felkéri Riesz Zoltán urat, a Helyi Választási Bizottság elnökét, működjön 

közre az eskütételben és átadja át részére a megbízólevelet. 
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Riesz Zoltán HVB elnöke: felolvassa az eskü szövegét. Szalay Fruzsina az alábbi szövegű 

esküt letette.  

“Én … esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz, annak népéhez hű leszek, az 

Alkotmányt és az alkotmányos jogszabályokat megtartom, az állami és szolgálati titkot 

megőrzöm, megbízatásomhoz híven pártatlanul lelkiismeretesen járok el és legjobb tudásom 

szerint minden igyekezetemmel Szentendre javát szolgálom.” 

 

Az eskületételét követően a Polgármester és a képviselőtársak gratulálnak az újonnan esküt 

tett képviselőnek és jó munkát kívánnak neki. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megadja a szót. 

 

Horváth Győző képviselő: kéri, hogy emlékezzenek 1 perces néma felállással Marian 

Cozmára – az MKB Veszprém elhunyt kézilabdázójára. 

 

 

A Képviselő-testület 1 perces néma felállással emlékezik Marian Cozmára.  

 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ismerteti, hogy egy sürgősségi indítvány – az SZMSZ 

módosításáról szóló előterjesztés – készült, melynek napirendre vételét szavazásra bocsátja.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 706   Száma: 09.02.12/0/0/A/KT 

Ideje: 2009 február 12 15:22  

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 - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 
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Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Kiss Károly Távol - 

Kun Csaba alpolgármester Távol - 

  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ismerteti, hogy a VSz ZRt-vel kapcsolatos napirendi pontok 

18 óra után kerülnek megtárgyalásra és a Kötvényről szóló napirendi pont pedig 17 órakor.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: a 4-es napirendi ponttal kapcsolatban elmondja, hogy a pályázat nem 

igényel önerőt, az SZMSZ szerint a polgármester átruházott hatáskörben jogosult dönteni.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a pályázat része a közművelődési megállapodás, melyet csak 

a testület fogadhat el, ezt pedig nem tudja külön előterjeszteni.   

 

dr. Pázmány Annamária képviselő: az 5-ös napirendi pont előre vételét kéri, mivel 

Szenthelyi Miklós úr már jelen van.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Elfogadja dr. Pázmány Annamária javaslatát és a javasolt 

módosításokkal kéri szavazzanak a napirendi pontok elfogadásáról. 

 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 707   Száma: 09.02.12/0/0/A/KT 

Ideje: 2009 február 12 15:25  

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: 
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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 - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Kiss Károly Távol - 

Kun Csaba alpolgármester Távol - 

 

 

NAPIREND 

 

 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 

 

 

1.  Előterjesztés Szentendrei Kulturális, Közművelődési és 

Városmarketing Kht. 2009. évi üzleti tervének 

elfogadásáról 

 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

2.  Előterjesztés Pro Szentendre Kft. Tulajdonosi Bizottság 

által hozott határozat jóváhagyásáról, emelt szintű járóbeteg 

szakellátó központ kialakítására vonatkozó közbeszerzési 

eljárás megindítására 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

 

3.  Előterjesztés Central Europe Program 2007-2013 pályázat 

benyújtásáról 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

 

4.  Előterjesztés az Építő közösségek - közművelődési 

intézmények az egész életen át tartó tanulásért  

A közművelődés a nem formális és informális tanulás 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 
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szolgálatában c. pályázat benyújtására 

 

5.  Előterjesztés Magyar Virtuózok Kamarazenekarával 

kötendő közszolgáltatási szerződésről 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

6.  Előterjesztés a Hajléktalanokért Közalapítvány és a 

Szociális és Munkaügyi Minisztérium által, az intézményi 

szolgáltatások fejlesztésének, hajléktalan-ellátó 

intézmények kialakításának támogatására kiírt pályázatra 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

 

7.  Előterjesztés a város forgalmi és parkolási rendjéről és a 

parkolási díjakról, a védett és korlátozott övezetekbe történő 

behajtás rendjéről, valamint a parkoló építés pénzbeli 

megváltásáról szóló 23/2007. (IV. 13.) Önk. rendelet  

módosításáról 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

 

8.  Előterjesztés A Képviselő-testület  416/2008.(XI.11.) Kt. 

sz. határozatában foglaltak végrehajtásáról (komposztálás)  

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

 

9.  Előterjesztés az AquaPalace és a VSz Zrt. közötti 

energiaszolgáltatási szerződésről 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

10

.

 

Tájékoztató az AquaPalace Felügyelő Bizottság 

megválasztásával kapcsolatos beszámolóról 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

11

.

 

Beszámoló a hivatali ügyintézésről, a törvényesség 

helyzetéről, az ügyfélfogadás tapasztalatairól, 

ügyfélfogadással kapcsolatos új célkitűzésekről 

 

dr. Molnár Ildikó 

jegyző 

12

.

 

Előterjesztés Pismány, Egres út alatti 2. sz. fejlesztési 

terület (Tegez utca) tulajdonosaival kötendő 

Településrendezési szerződésről 

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

rendelhető el! 
 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

13

.

 

Előterjesztés a Baptista Gyülekezet és a Waldorf 

Alapítvány óvodaépítési terveiről 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

14

.

 

Előterjesztés az önkormányzati intézmények felvételi 

szabályainak és körzethatárainak felülvizsgálatáról  

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

15

.

 

Előterjesztés az energia beszerzésről és energetikai 

korszerűsítésről 

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

rendelhető el! 
 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

 

16

.

 

Előterjesztés a Bajcsy-Zsilinszky úti konyha felújításáról 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

 

17 Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatának dr. Dietz Ferenc 
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.

 

tulajdonában lévő, üres bérlakások hasznosításáról 

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

rendelhető el! 

 

polgármester 

 

18

.

 

Előterjesztés Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány, 

Szentendre Új Művésztelep bérlői, valamint Szentendre 

Város Önkormányzata között létesítendő háromoldalú 

együttműködésről 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

19

.

 

Előterjesztés a Vujcsics Tihamér Alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény további változatlan 

színvonalon való működtetése ügyében folytatott 

egyeztetésekről 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

 

20

.

 

Előterjesztés a városi uszoda szentendrei diákok számára 

való kedvezményes használatáról folytatott tárgyalásokról 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

 

21

.

 

Előterjesztés a városi kitüntető díjak alapításáról és 

adományozásának rendjéről szóló 10/2008. (II.20.) Önk. sz. 

rendelet módosításáról, „Szentendre Város Civil Szervezete 

díj”adományozásáról 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

22

.

 

Előterjesztés a kötvény helyzetéről 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

23

.

 

Előterjesztés az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről 

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

 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

24

.

 

Előterjesztés az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

25

.

 

Előterjesztés a közterület-használat rendjének 

szabályozásáról szóló 13/2005. (IV.15.) Önk. sz. rendelet 

módosításáról szóló …/2009. (…) Önk. sz. rendelet 

megalkotásáról 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

 

26

.

 

Előterjesztés a Barcsay Jenő Általános Iskola 

intézményvezetői pályázat kiírásáról 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

27

.

 

Beszámoló a Képviselő-testület mellett működő bizottságok 

és munkacsoportok 2008. évben végzett munkájáról 

 

bizottságok elnökei 

28

.

 

Egyebek 
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Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről és döntésekről 

Előadó: dr. Dietz Ferenc DPÖTK elnöke 

 

 

 

Szegő András képviselő: tájékoztatást kér a VSz Zrt Vezérigazgatójával és a Nevelési 

Tanácsadó Vezetőjével történt egyeztetésről, a Dera TV-vel történt együttműködésről és a 

Rodin Kávézó vezetőjével folytatott megbeszélésről.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: elmondja, hogy a VSz Zrt vezérigazgatójával a szokásos 

hétfői megbeszélést tartották.  

A Megyénél döntés született, hogy összevonásra kerül a Nevelési Tanácsadó, melynek 

székhelye Szentendre. A szerződéseket megkötötték a településekkel.  

A Dera TV-től a producer kereste meg. Nagyon jónak tartja egy új információs csatorna 

létesülését, hiszen így több hív, információ jut el a lakosság részére.  

A Rodin Kft Vezetőjével aláírták a szerződést, egyeztettek, és tovább folytatják a már 

megkezdett munkát.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: nincs ugyan feltüntetve az anyagban, de a Jótékonysági Bálról kér 

információt.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: elmondja, hogy a bálról már az előző testületi ülésen adott 

információt. Egyéb kérdés, észrevétel nem lévén, megállapítja, hogy a tájékoztatót a 

Képviselő-testület tudomásul vette.  

 

 

 

 

 

Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

Magyar Judit képviselő: kérdése, hogy a 473/ 2008. (XII. 9.) Kt. sz. határozatban foglaltak – 

mely a háziorvosi finanszírozási kérdésekről szól – a költségvetésben hol kerültek beépítésre?  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a költségvetés szöveges részében szerepel, de beépítésre nem 

került, mert nem tudnak forrást biztosítani.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: kérdése, hogy a kistérségi beszámolóról szóló napirendi pontot 

befejezték-e? 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: elmondja, hogy már a lejárt határidejű határozatok 

végrehajtása című napireni pontról tárgyalnak. Egyéb kérdés, észrevétel nem lévén, kéri 

szavazzanak a határozati javaslatról.  
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Szavazás eredménye 

 

#: 708   Száma: 09.02.12/0/0/A/KT 

Ideje: 2009 február 12 15:33  

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: 

 

 

Benkovits György Igen - 

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 - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt Tart. - 

Kiss Károly Távol - 

Kun Csaba alpolgármester Távol - 

 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

38/2009. (II. 12.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a lejárt határidejű 

önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló jelentést azzal, hogy a  

 

I.  

A  394/2008. (X. 28.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 
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 454/2008. (XII. 09.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

 455/2008. (XII. 09.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

473/2008. (XII. 09.)  Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

479/2008. (XII. 09.)  Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

481/2008. (XII. 09.)  Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

491/2008. (XII. 09.)  Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

  

II. 

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

Új határidő: 2009. május 15. 

 

 

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

Polgármestert, hogy a tett intézkedésekről számoljon be.  

 

Felelős: Polgármester, Jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

 

Beszámoló a Képviselő-testület által a Polgármesterre – névhasználat engedélyezése 

tárgyában – átruházott hatáskörben tett intézkedésekről a 2009. 01.01. – 2009. 01. 28. 

közötti időszakban 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

 

Szegő András képviselő: nem magyaros a TV Szentendre elnevezés.  

 

dr. Molnár Ildikó jegyző: válaszában elmondja, hogy a kérelmező így találta ki az 

elnevezést.  

 

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

határozati javaslatról.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 709   Száma: 09.02.12/0/0/A/KT 

Ideje: 2009 február 12 15:34  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 15 93.75 83.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 1 6.25 5.56 

Szavazott 16 100.00 88.89 
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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 - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Szegő András Tart. - 

Kiss Károly Távol - 

Kun Csaba alpolgármester Távol - 

 

 

 

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

 

 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

39/2009. (II. 12.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szentendre Város Önkormányzatának 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2008. (IX.10.) Önk. sz. rendelet 17. § (6) 

bekezdése értelmében a Képviselő-testület által a Polgármesterre –névhasználat 

engedélyezése tárgyában – átruházott hatáskörben tett intézkedésekről szóló beszámolót - a 

2009. 01.01. – 2009.01.28. közötti időszakban - elfogadja. 

 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  azonnal 
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Sürgősségi indítvány Szentendre Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési 

szabályzatáról szóló 27/2008. (IX. 10.) Önk. sz. rendeletének módosításáról 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

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

módosításáról. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 710   Száma: 09.02.12/1/0/A/KT 

Ideje: 2009 február 12 15:35  

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 - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Kiss Károly Távol - 

Kun Csaba alpolgármester Távol - 
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dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képviselő-testület az alábbi rendeletet alkotja:  

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

7/2009. (II.18.) Önk. sz. rendelete 

Szentendre Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról 

szóló 27/2008. (IX.10.) Önk. sz. rendeletének módosításáról 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, 

többször módosított 1990. évi LXV. tv. (továbbiakban: Ötv.) 16. § (1) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján, valamint a 18. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettségnek eleget téve 

a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2008. (IX.10.) Önk. sz. rendeletét (a 

továbbiakban: SZMSZ.) az alábbiak szerint módosítja: 

 

1.§ 

 

Az SZMSZ 2. sz. függelékben a polgármestertől balra a képviselők elhelyezkedésének 

sorrendje az alábbiak szerint módosul: 

Szalay Fruzsina, Szegő András, Radványi G. Levente, Trenka István, Magyar Judit, és 

Benkovits György képviselők 

 

2. § 

 

Az SZMSZ 3. sz. függelékében a  Kulturális, Oktatási és Kisebbségi Bizottság összetétele az 

alábbiak szerint módosul: 

 

Elnök:   Zakar Ágnes 

Tagok:  Benkovits György 

  Bokor György 

  Horváth Győző 

  Nemesházi Beatrix 

  Szalay Fruzsina 

  dr. Török Turul 

 

ZÁRÓ RENDELKEZÉS 

 

3. § 

 

(1) Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 

 

 

Szentendre, 2009. február 12. 

 

 

 dr. Dietz Ferenc dr. Molnár Ildikó  

 polgármester jegyző 
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1.  Előterjesztés a Magyar Virtuózok Kamarazenekarral kötendő közszolgáltatási 

 zerződésről 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: köszönti a napirendi pont tárgyalásához megjelent Szenthelyi 

Miklós hegedűművész urat, a Kamarazenekar  vezetőjét. Röviden ismerteti az előterjesztést. 

Megadja a szót Szenthelyi úrnak.  

 

Szenthelyi Miklós hegedűművész: megköszöni a fogadókészséget a város részéről.  

 

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

határozati javaslatról.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 711   Száma: 09.02.12/2/0/A/KT 

Ideje: 2009 február 12 15:39  

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 - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 
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Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Kiss Károly Távol - 

Kun Csaba alpolgármester Távol - 

 

 

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

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

40/2009. (II. 12.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 

 

1. felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Magyar Virtuózok Kamarazenekarral a 

közszolgáltatási szerződést a határozat melléklete szerinti tartalommal kösse meg; 

 

2. felhatalmazza a Jogi, Igazgatási és Ügyrendi Bizottságot, hogy szükség esetén a 

közszolgáltatási szerződést a 2009. február 20-ig megjelenő pályázati felhívást 

tartalmazó OKM rendelet tartalmától függően módosítsa. 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

 

Közszolgáltatási szerződés 

 

Amely létrejött egyrészről  

Szentendre Város Önkormányzata 2000 Szentendre, Városház tér 3., képviseli dr. Dietz 

Ferenc polgármester, a továbbiakban Önkormányzat  

másrészről 

Magyar Virtuózok Kamarazenekar Kulturális Egyesület, cím: 1146, Budapest, Ajtósi-Dürer 

sor 39.,adószám: 10195664-2-44, képviseli: Szenthelyi Miklós a továbbiakban Támogatott  

között az alábbiak szerint. 

 

1. Felek Szentendre, mint a Kultúra Városa hírnevének öregbítése, valamint az igényes 

zene népszerűsítése és támogatása céljából együttműködnek. 

2. Támogatott külön egyeztetés szerint 2009. évben díj- és költségtérítési igény nélkül 

kettő alkalommal ad hangversenyt az Önkormányzati rendezvényeken.   

3. Önkormányzat Támogatott támogatása céljából a Magyar Köztársaság 2009. évi 

költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény 5. számú mellékletének 8. pontja alapján 

pályázatot nyújt be az Oktatási és Kulturális Minisztérium kiemelt művészeti célokra 

kiírt pályázati felhívására. Amennyiben részben, vagy egészben támogatásban 

részesül, úgy a támogatási összeget a pályázatban meghatározott feltételekkel és 

ütemezéssel átutalással továbbítja Támogatottnak. 

4. A támogatás, valamint a pályázat igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának 

és elszámolásának részletes szabályairól az oktatási és kulturális miniszter - a 
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pénzügyminiszter véleményének kikérésével - 2009. február 20-áig rendeletet ad ki, 

mely a kihirdetését követően a jelen szerződés részét képezi, a jelen szerződés csak 

ezen rendelettel összhangban értelmezendő. 

5. A pályázatot és a pályázattal kapcsolatos nyilatkozatokat, az elszámolást és 

valamennyi kapcsolódó iratot – az Önkormányzat adatszolgáltatása mellett - teljes 

mértékben Támogatott készíti elő és juttatja el Önkormányzat részére oly módon és 

annyi példányban hogy az határidőre, megfelelően benyújtható legyen a minisztérium 

és egyéb szervezetek részére. 

6. Támogatott határidőben, írásban dokumentáltan megadja az Önkormányzat részére a 

pályázattal kapcsolatos kötelezettségek teljesítéséhez szükséges információkat, 

iratokat, adatokat.   

7. A támogatás kizárólag az OKM által jóváhagyott pályázatban foglalt célokra 

fordítható. A támogatás összegét a Támogatott a fentiekben meghatározott céltól 

eltérően nem használhatja fel. Ezzel összefüggésben sem fordítható a támogatás 

összege bármilyen adó- (ÁFA), illeték- vagy közteher-tartozás kiegyenlítésére. 

8. Támogatott a támogatás jogszerű felhasználásáért teljes anyagi felelősséggel tartozik, 

a jogszerűtlen, vagy céltól eltérő felhasználásból, az elszámolás késedelméből, 

hiányosságából, és valamennyi, a támogatási szerződés Támogatott érdekkörében 

felmerült okból történő megszegéséből eredő kárt megtéríteni tartozik. 

9. Az elszámolással, beszámolóval való késedelem esetén a Támogatott köteles naponta 

a teljes támogatási összeg 0,5 %-ának megfelelő kötbért megfizetni az Önkormányzat 

részére. 

10. A Támogatott kijelenti, hogy 

 60 (hatvan) napon túl lejárt és ki nem egyenlített köztartozása (adó-, vám-, valamint 

TB járulék) tartozása nincs, 

 az államháztartás alrendszereiből folyósított támogatásból eredő lejárt és ki nem 

egyenlített fizetési kötelezettsége nincs, 

 csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt nem áll. 

és egyéb okból sincs akadálya a támogatás részéről történő felhasználásának. 

11. Támogatott köteles a támogatás összegét egyéb pénzeszközeitől elkülönítetten kezelni, 

illetve nyilvántartani arra is figyelemmel, hogy a támogatás felhasználásának 

mértékéről az Önkormányzat megkeresésére naprakész információkkal tudjon 

szolgálni.  

12. A megvalósítás során esetleg felmerülő többletköltség a Támogatottat terheli. 

13. A támogatás a mindenkor hatályos közbeszerzési törvény és az áfa törvény szabályai 

szerint használható fel. 

14. Az Önkormányzat jogosult a támogatás felhasználását, illetve az abból megvalósítani 

kívánt célt ellenőrizni, ennek során a Támogatottól az ellenőrzéshez szükséges 

adatokat, bizonylatokat bekérni, illetve a felhasználónál előre írásban egyeztetett 

időpontban és módon helyszíni ellenőrzést tartani. 

15. A jelen szerződés módosítása és megszűntetése csak írásban érvényes. 

16. A Támogatott szerződésszegése esetén az Önkormányzat jogosult, a szerződést 

azonnali hatállyal felmondani (rendkívüli felmondás). Ebben az esetben a Támogatott 

köteles a támogatás teljes összegét (az átutalás napjától a visszafizetés napjáig 

számított jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő kötbérrel növelten) az 

Önkormányzat számlájára, a felmondás kézhezvételét követő 5 napon belül 

visszafizetni. 

17. Szerződésszegésnek minősül - különösen - a támogatás összegének e szerződésben 

foglaltaktól eltérő felhasználása, a vállalt feladatok ellátásának indokolatlan 

megszüntetése, valótlan adatok, tények, körülmények közlése, az elszámolási 
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kötelezettség megszegése, az ellenőrzés akadályozása, a jogszabályok, szakmai 

követelmények, nyilvántartási kötelezettségek, valamint - ismételt felszólítást 

követően – a szerződés szerinti tájékoztatási kötelezettségek megszegése. 

18. A Támogatott szerződésszegése esetén legfeljebb öt évre kizárható az Önkormányzat 

által biztosított támogatási lehetőségekből. 

19. Jelen Támogatási szerződés mellékletét képezi az Önkormányzat számlája által 

benyújtható azonnali beszedési megbízási jogát tartalmazó - a Támogatott 

bankszámla-vezető pénzintézete által leigazolt – „Felhatalmazó levél”. 

20. Az Önkormányzat az azonnali beszedés jogát szerződésszegés esetén azonnal 

alkalmazhatja. 

21. Amennyiben a Támogatott - neki fel nem róható okból – nem tudja teljesíteni jelen 

megállapodásban foglalt kötelezettségeit, erről haladéktalanul köteles az 

Önkormányzatot értesíteni, és ezzel egy időben haladéktalanul köteles a támogatási 

összeget, illetve maradványát zárolni és a zárolást követő 8 napon belül a támogatás 

összegét az Önkormányzat számlájára visszautalni, valamint 15 napon belül pénzügyi 

elszámolást készíteni. 

22. Jelen szerződés valamennyi eleme nyilvános. 

23. Támogatott a vonatkozó ellenőrzéseknek köteles alávetni magát. 

24. Felek esetleges jogvitájuk elbírálására – hatáskörtől függően – a Szentendrei Városi 

Bíróság, illetőleg a Pest Megyei Bíróság illetékességét kötik ki. 

25. Felek a jelen szerződést, mint akaratukkal egyezőt írják alá. 

 

Szentendre, 2009. február  

 

 

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

 dr. Dietz Ferenc  dr. Molnár Ildikó  Magyar Virtuózok  

 polgármester   jegyző    Kamarazenekar 

 Önkormányzat  Önkormányzat  Kulturális Egyesület 

         Támogatott  

          

 

 

Zakar Ágnes képviselő: ügyrendi javaslata, hogy a 6-os napirendi pont tárgyalásával 

folytassák az ülést, miután megérkeztek a tárgyaláshoz a meghívottak.  

 

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

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 712   Száma: 09.02.12/3/0/A/KT 

Ideje: 2009 február 12 15:41  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 15 100.00 83.33 
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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 - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt Távol - 

Kiss Károly Távol - 

Kun Csaba alpolgármester Távol - 

 

 

 

 

2.  Előterjesztés a Hajléktalanokért Közalapítvány és a Szociális és 

 Munkaügyi Minisztérium által, az intézményi szolgáltatások fejlesztésének, 

 hajléktalan-ellátó intézmények kialakításának támogatására kiírt 

 pályázatra  

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester  

 

 

 

A napirendi pont tárgyalásakor tárgyalási joggal jelen van Kovács Miklósné a 

Hajléktalanszálló vezetője és Kecskésné Sipos Andrea a Gondozási Központ vezetője. 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ismerteti az előterjesztést. Nagyon fontosnak tartja egy 

nappali melegedő kialakítása. Megkereste Pomáz és Budakalász polgármestereit, hogy 

segítsenek az intézmény fenntartásában, de nem kívánnak ebben közreműködik. A 

bizottságok lefolytatták az egyeztetéseket. Megadja a szót az intézmények vezetőinek, hogy 

ismertessék szakmai indokaikat, hogy miért fontos ez a pályázat.  
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Kecskésné Sipos Andrea:  elmondja, hogy a III. Ladik utcai nappali melegedőt keresték fel 

és megnézték, hogy hogyan működik. Az ott tapasztaltlak alapján úgy gondolják, hogy 20 fő 

részére lehetne a szentendrei nappal melegedőt kialakítani, ez alapján készítették el a 

számításokat.  

 

Kovács Miklósné: nagy lehetőséget lát a pályázatban, miután egy intézményt nyerne a város. 

Sajnálatosnak tartja, hogy az említett két település nem vesz részt a pályázaton, mert ezeken a 

településeken a hajléktalanok nagyon mostoha körülmények között vannak. A nappali 

melegedőt azok számára szeretnék biztosítani, akik már nem tudnak dolgozni. Természetesen 

az a cél, hogy aki dolgozni tud, az továbbra is menjen nappal dolgozni. Elmondja, hogy 

előrejelzések szerint 2010-től nem a létszám alapján kapnak normatívát, hanem a ténylegesen 

igénybe vett férőhelyek alapján.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Érdről kaptak olyan tájékoztatást, hogy a nappali 

melegedőket a nem települési hajléktalanok veszik igénybe egyre nagyobb számban, amely az 

üzemeltetési költségek ugrásszerű emelkedését eredményezte. Itt Budapest közelségét jelölték 

meg indokként. Javasolja végig gondolni, hogy hasonló tendenciával a városban is lehet 

számolni.  

 

Kovács Miklósné: szerinte nem budapestiek mennek Érdre, hanem a környékbeliek. 

Szentendrére sem fognak Budapestről jönni, mert a HÉV egy nagy választóvonal, másrészt 

pedig nagyon jó az ellátás a Fővárosban.   

 

Zakar Ágnes Kulturális, Oktatási és Kisebbségi Bizottság elnöke: megköszöni a két 

intézmény vezetőjének a munkáját. Nagyon fontosnak tartja a nappali melegedő 

létrehozását. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: elmondja, hogy néhány hete bemutatta a Duna TV a 

szentendrei hajléktalan szállót. 

 

Tolonics Gyula Költségvetési, Vagyongazdálkodási és EU Bizottság elnöke: a bizottság 

támogatja a pályázatot. Javasolják, hogy a támogatás ne a kötvény terhére, hanem a szociális 

keret terhére kerüljön kifizetésre.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a bizottság módosító javaslatát befogadja.  

 

Magyar Judit Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnöke: a bizottság szintén a határozati javaslat 

„A” változatát javasolja elfogadásra. Kéri, ha megnyerik a pályázatot, ismét keressék meg a 

települések polgármestereit, hiszen 2010-től kistérségi feladat lesz a nappali ellátás.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ismét felveszik a kapcsolatot az együttműködés érdekében az 

érintett településekkel. 

 

Horváth Győző Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság elnöke: támogatják a pályázatot. 

 

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

határozati javaslat „A” változatáról.  
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Szavazás eredménye 

 

#: 713   Száma: 09.02.12/3/0/A/KT 

Ideje: 2009 február 12 15:56  

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 - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Kiss Károly Távol - 

Kun Csaba alpolgármester Távol - 

 

 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

41/2009. (II. 12.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testülete: 

 

1. dönt arról, hogy pályázatot nyújt be a Hajléktalanokért Közalapítvány által 

meghirdetett, az intézményi szolgáltatások fejlesztésének, hajléktalan-ellátó 
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intézmények támogatására kiírt pályázatra, az „Érted” Városi Hajléktalan 

Menedékhely mellett kialakítandó nappali melegedő megvalósítása tárgyában; 

 

2. biztosítja a pályázathoz szükséges önrész mértékét a pályázat vonatkozásában 

maximum 1.000.000,- Ft. összegben a 2009. évi költségvetésben a szociális segélyre 

fordítható keret terhére; 

 

3. felkéri a Polgármester, hogy a működtetés feltételeiről és költségeiről a Kistérséggel 

egyeztetést folytasson le, melynek eredménye megállapodásban kerüljön rögzítésre; 

 

4. felhatalmazza a Polgármestert a pályázat benyújtására, aláírására és a pályázathoz 

szükséges nyilatkozatok megtételére. 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  azonnal, beszámolásra: 2009. április 30.  

 

 

 

3.  Előterjesztés Szentendrei Kulturális, Közművelődési és Városmarketing Kht. 

 2009. évi üzleti tervének elfogadásáról 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ismerteti a Kulturális, Oktatási és Kisebbségi Bizottság 

módosító javaslatát, miszerint a Kulturális Kht költségvetésében együtt szerepeljen a P’Art 

mozi és a SZEVI támogatásának összege, a 112,4 MFt.  

 

Zakar Ágnes Kulturális, Oktatási és Kisebbségi Bizottság elnöke: miután a Polgármester úr 

ismertette a bizottság javaslatát, kiegészítésként még elmondja, hogy szeretnék, ha a Fő téri 

táncházak továbbra is működnének., ehhez kérni fogja a Fő téri vendéglősök segítségét. 

Javasolja továbbá, hogy a rendezvények előadóinak elsősorban a szentendrei és környékbeli 

előadóművészeket hívják meg. Tájékoztat, hogy a MűvészetMalomban rendezendő Szobor 

Biennálé időpontja módosul május 16-ra.  

 

 

Kun Csaba alpolgármester Csaba alpolgármester megérkezik az ülésterembe, jelenlévő 

képviselők száma 17 fő. 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: látszik az anyagon, hogy nagy odafigyeléssel készítette azt az 

Ügyvezető úr. 

 

Magyar Judit Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnöke: javasolja, hogy a Szentendre és Vidéke 

támogatását – 4 MFt-ot – vonják el, hiszen önfenntartóvá tudtak válni. Szeretnék látni 

továbbá, hogy a Kulturális Kht. átalakulásának körülményei valóban meghozták-e a 

Képviselő-testület elvárásait, tehát hogy költségvetési szervből Kht. lett. Jelezte az Igazgató 

úrnak, hogy ezt a kérdést a következő bizottsági ülésen szeretnék vizsgálni, hiszen az volt a 

cél, hogy csökkenjen a támogatás összege.  
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dr. Dietz Ferenc polgármester: elmondja, hogy nem lehet csak a SZEVI-t értékelni és 

javasolja, hogy térjenek vissza erre a kérdésre a költségvetés tárgyalásakor.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: az 50. nyár programjaiban kétszer szerepel a Szentendre éjjel-nappal 

program. Kérdezi, hogy ezentúl mindig így lesz?  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megadja a szót a Kulturális Kht Igazgatójának.  

 

Závodszky Zoltán igazgató: elmondja, hogy nem szívesen állna elébe, hogy nézzék meg, 

hogy a Kht létrehozása a városnak mit jelentett anyagi szempontból – de a számok őt is 

érdekelnék – esetleg a Kulturális, Oktatási és Kisebbségi Bizottság Elnökével közösen 

tekintsék át a kérdést. Elmondja, hogy ha a SZEVI-t különválasztanák a Kht Egyéb kérdés, 

észrevétel nem lévén, kéri szavazzanak a határozati javaslatról.  feladataitól,  külön 

könyvelővel, takarítóval, ha a nyomdáját külön közbeszereztetnék, akkor nem lenne 

gazdaságos. A jövőben megpróbálja az elhangzott észrevételekre figyelemmel készíteni a 

beszámolót. Tájékoztat, hogy a Szentendrei Nyár keretében a Szentendre éjjel-nappal 

iparművészeti vásár jelleg irányába szeretne elmozdulni. A két alkalom saját elképzelése, 

próbaképpen szeretné megvalósítani, ha a szükséges anyagi eszközöket biztosítani tudják. 

Nem tartja kizártnak, hogy a nyári hónapokban minden hétvégén meg lehetne rendezni ezt a 

programot. 

 

Radványi G. Levente képviselő: egyetért azzal a javaslattal, hogy a kulturális feladatok Kht-

ra történő tényszámait nézzék meg. A kiszervezés alkalmával arról volt szó, hogy kisebb 

létszámban, hatékonyabb marketinget folytatnak. Javasolja megnézni a tervezetet abból a 

szempontból, hogy mi van akkor, ha a város anyagi helyzete rosszabbodik, miulyen 

összegeket lehet csökkenteni a Kht támogatásánál. A Kht részéről által készített költségvetést 

jónak tartja, de a város részéről óvatosságra int.  

 

Kun Csaba alpolgármester: elmondja, hogy a Kulturális, Oktatási és Kisebbségi Bizottság 

ülésén azért javasolta, hogy a SZEVI-t és a P’Art mozit ne szerepeltessék a költségvetésben 

külön sorként, hogy az üzleti tervből derüljön ki, hogy a különböző divízióknak milyen a 

költség és bevételi aránya. Felhívja a figyelmet, hogy a Dunaparti Művelődési Házban 

jelentős felújítási munkálatokat is el kell végezni, melyeknek még lehet váratlan pluszköltsége 

is.  

 

Zakar Ágnes képviselő: nem érti Radványi képviselő úr hozzászólását. Számára azt sugallja, 

a hozzászólása, hogy nem fogja elfogadni a költségvetést. Ebben az esetben kéri, hogy 

nevezze meg pontosan azt a sor, ami miatt nem fogja elfogadni ezt. Kérdezi a Polgármester 

úrtól, hogy a Kulturális, Oktatási és Kisebbségi Bizottság által javasolt módosítást befogadja-

e? 

 

Radványi G. Levente képviselő: a programot jónak tartja, de amikor a Kht-t létrehozták, 

akkor arról volt szó, hogy a támogatás összege csökkenni fog, de nem így történt. A 

Képviselő-testület feladata a város üzemképességének biztosítása, így nem szeretné 

megfogalmazni, hogy mi maradjon el és hogyan. Azt viszont elképzelhetőnek tartaná, hogy ha 

a helyzet úgy kívánja, akkor a Kht támogatását félévkor 8-10 %-kal csökkentenék.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képviselő úr felvetését jogosnak tartja és felhívja az 

Igazgató úr figyelmét, hogy a gazdasági válság miatt előfordulhat olyan helyzet, hogy a Kht-t 

is megkérik, hogy fagyasszanak be bizonyos kiadásokat.  
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Benkovits György képviselő: elmondja, hogy a külföldi turizmus csökkenni fog, de a belföldi 

turizmusra lehet számítani – ugyanis sokan nem engedhetik meg maguknak a külföldi utakat, 

így Szentendre ismét érdekessé válhat, visszakerülhet a belföldi turizmus főbb helyei közé. 

Ebben a Kulturális Kht a programjaival tud lehetőségeket teremteni.  

 

Trenka István képviselő: támogatna minden olyan többlet költséget, amely a Kht-t 

támogatja, abban a tevékenységében, amellyel minél több látogatót tud vonzani a 

programjaival a városba. Az átmenőturizmusból kellene itt tartani embereket különféle 

programokkal. Támogatja a Kht üzleti tervét.  

 

Závodszky Zoltán igazgató: elmondja, hogy a Fő téri táncházat támogathatónak tartja. 

Megpróbálnak a bevételi oldalon is mindent megtenni, a támogatási összeg csökkentése 

érdekében. Ha van „húzó” rendezvény, annak az uszályára több más programot is könnyebb 

rácsatlakoztatni.  

 

Benkovits György képviselő: olyan programokat kell kitalálni, amelyeket össze lehet 

hangolni a város sajátosságaival. A budapesti pangó időszakban kell a belföldiek részére 

programokat ajánlani, melyhez fontosnak tartja akár a parkolás ingyenessé tételét.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: tájékoztat, hogy csak a MAHART-tal sikerült megállapodni 

200 EFt-ról. Ha az önkormányzatok nem biztosítják az 5 MFt-ot és a vállalkozók az 1 MFt-ot, 

akkor nem lesz a TDM-ből semmi. Egyéb kérdés, észrevétel nem lévén, kéri szavazzanak az 

üzleti terv elfogadásáról. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 714   Száma: 09.02.12/0/0/A/KT 

Ideje: 2009 február 12 16:30  

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 - 
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Hajdu Gábor Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Radványi G. Levente Nem - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Távol - 

Kiss Károly Távol - 

 

 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

42/2009. (II.12.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező 

Szentendrei Kulturális, Közművelődési és Városmarketing Kht. 2009. évi üzleti tervét 

elfogadja.  

 

 

Szentendrei Közművelődési, Kulturális és Városmarketing Közhasznú Társaság 
2000 Szentendre, Duna-korzó 18. 

Tel: 06/26-312-657 
Fax: 06/26-312-647 

Email: dmh@dunakanyar.net 
 

 
Szentendrei Közművelődési, Kulturális és Városmarketing Kht. 

2009. évi üzleti terve 
 
 

A Szentendrei Közművelődési, Kulturális és Városmarketing Kht. Szentendre Város 
Önkormányzata által alapított közhasznú társaság. A tulajdonos által az  Alapító Okiratban 
megfogalmazott tevékenységi céllal és működéssel összhangban állítottuk össze a Kht. a 
2009. évi üzleti tervét. 
 

Az üzleti és működési terv felöleli a kötelező közművelődési, kulturális feladatokat, a 
Püspökmajori Klubkönyvtár tevékenységét, a Szentendre és Vidéke újság, a MűvészetMalom 
és a Tourinform Iroda tevékenységét, bevételeit és kiadásait, valamint természetesen a 
programok, kiállítások, fesztiválok, rendezvények, városi és nemzeti ünnepek rendezését, 
koordinálását. 
 
 
Működési terv 

mailto:dmh@dunakanyar.net
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Közművelődés 
 
A Dunaparti Művelődési Ház ( rövidebb nevén DMH) hosszú évek óta otthont ad művészeti 
csoportoknak, szakköröknek, civil szervezetek klubfoglalkozásainak. Pinceklubjában a 
Barlangban jazz klub működik, valamint fiatal, kezdő zenekarok kapnak lehetőséget 
bemutatkozásra. 
 
A DMH és a Klubkönyvtár saját művészeti együtteseinek, közösségeinek és 
művészeti tanfolyamainak aktív létszáma kb 450 fő, azaz a Város teljes 
lakosságának csaknem 2%-a!  
 
Saját művészeti csoportok, közösségek: 
 
Szentendre Néptáncegyüttes (1983. óta működik) 

2 gyermek csoport   95 fő 
1 felnőtt csoport  35 fő 

 
Diótörő balettiskola (a DMH-ban a balett oktatás 1991-ben kezdődött) 

5 korcsoport működik  90 fő 
 
Musica Beata Vegyes kórus  

Létszámuk 45-50 fő, 1950 óta folyamatosan működik 
                       
 
Szentendrei Kamarazenekar 

2009-ben ünnepli 25 éves évfordulóját a zenekar 
 
Filibili Népdalkör (szentendrei óvónők alapították 15 éve) 

Létszámuk 16 fő 
 
Szentendrei Gyermekszínpad 

Létszámuk 22-25 fő 
 
Szentendrei Ifjúsági Színház (a Művészeti Iskola és a gyermek színházból kinőtt fiatalok 
közössége)  
 
Kék Duna Nyugdíjas Klub 
Püspökmajor Lakótelepi Nyugdíjas Klub     
 
Rendszeresen tartanak klubfoglalkozásokat a DMH Barlangjában, illetve a lakótelepi 
könyvtár melletti klubhelyiségben, számos közösségi programon vesznek részt (kirándulások, 
színházlátogatások stb.) Létszámuk változó, 25-35 fő 
 
Falikárpitszövő szakkör 

Létszámuk változó, 14-16 fő 
 
SNASZ - Szentendrei Nagyon Amatőr Színjátszók  

Felnőtt és ifjúsági csoporttal 
 
 
Civil szervezetek 
(Akiknek térítésmentesen adunk helyet.) 
 



 26 

Bélyeggyűjtő szakkör 
Szentendre Gyökerei Baráti Társaság 
Galambászok 
Árvácska Állatvédő Egyesület 
 
 
Bérleti díj ellenében DMH-ban működő művészeti és egyéb csoportok (3000.-
Ft/óra) 
 
Tánc tanfolyamok: 
 Welldance Sporttánc Egyesület 
 Bailar salsa táncklub 
 Hastánctanfolyam szervezés alatt  
 Latintáncok szervezés alatt 
 
Torna: 
Női torna 
Gyógytorna  
Jóga 
 
Játszóház: 
Mazsola játszóház 
Manócska muzsika zenei foglalkozás 
Kék madár meseklub (Lakótelepi Könyvtár) 
 
 
Az Alkotó gyermek Műhely Iskola (AGY) a tanév alatt a Barlangot és a balett termet külön 
szerződés alapján veszi igénybe művészeti oktatás céljára. Néptánc, színjátszás és testnevelés 
oktatás céljára, szintén 3000.-Ft/óra díjért. 
 
 
 
A Dunaparti Művelődési Házban rendszeres programok 
 
Jazz klub 
Házigazda a Borbély Műhely, akik minden alkalommal vendégül látnak egy-egy neves jazz 
zenészt, vagy zenekart. 
 
Barlangkoncertek 
Havi egy-két alkalommal fiatal, kezdő zenekarok kapnak lehetőséget a bemutatkozásra 
 
2009-ben kísérleti jelleggel indítjuk a Kakaó délelőttöket gyerekeknek, ahol kamara 
jellegű, kis létszámú báb- és gyermekműsorokat szervezünk. 
 
Tizenegylet ifjúsági klub 
Rendszeresen tartanak koncerteket, szabadtéri koncerteket, vetítéseket.   
 
Egészségnapot évente 2-3 alkalommal, tavasszal és ősszel tartunk az Egészséges Városért 
Alapítvánnyal közösen. Ezeken, a programokon ingyenes a vérnyomás-, vércukor-, 
koleszterinmérés, a látásvizsgálat, csontsűrűség mérés. Egészségügyi előadásokkal, 
árubemutatókkal várjuk az érdeklődőket. 
 
A DMH klubterme és a Barlang rendszeresen ad helyet termék-bemutatóknak, vásároknak és 
előadásoknak, terembérleti díj ellenében. 
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Püspökmajori Lakótelepi Klubkönyvtár 
Nyitva tartása: vasárnap kivételével mindennap 
 
A könyvtárnak mintegy 400 beiratkozott olvasója van. Főként gyerekek és időskorúak. Ez a 
szám évről-évre, ha kis mértékben is, de növekszik. 
 
A könyvtár szolgáltatásához tartozik az internet használati lehetőség is. Rendelkezésünkre áll 
az e-Magyarországpont által ingyenesen biztosított 2 db számítógép és 1 db nyomtató. 
 
A könyvtári könyvek kölcsönzése a Szikla Könyvtárkezelői szoftver segítségével történik. A 
rendszerprogram frissítése évente szükséges. 
 
A könyvtár mellett kialakított klubhelyiségben, az elmúlt évek hagyományát folytatva 2009-
ben is rendszeresen helyet biztosítunk a különféle foglalkozásoknak, összejöveteleknek, 
például gyógytorna, nyugdíjas klub, játszóházak, nagycsaládosok egyesületének 
összejövetelei, lakógyűlések, képviselői fogadó órák. 
Diafilm klub indítása szervezés alatt van, valamint a Föld Éve tiszteletére Földbarát klubot 
indítunk. Terveink között szerepel kertbarát klub indítása is. 
 
A klubhelyiség alkalmas kisebb közösségek befogadására (születésnapok, gyermekzsúrok 
stb.), árubemutatók, vásárok tartására. Bérleti díj ellenében adunk lehetőséget ezeknek a 
rendezvényeknek a megtartására.  
 
Közművelődési terveink között szerepel a Várostudás Szabadegyetem újraszervezése, 
melynek a P’Art Mozi adna otthont.  
 
 
 
 
 
 
MűvészetMalom 2009. évi programterve 
 
 
Fesztiválok, színházi előadások, komolyzenei koncertek szerepelnek 
programjában. 
 
Időszakos kiállítások: 
 
Jeges-Rozgonyi kiállítás  február 15-ig   ( 2008. novemberben nyitott) 
Akciós kiállítás   február 21-28. 
feLugossy László kiállítás  március 7-április 13. 
Országos Szobrász Tárlat  április 18-május 24. 
CHAC (kanadai magyar művészek) május 30-július 12. 
Munkácsy kiállítás   július 18-augusztus 30. (tárgyalás alatt) 
Aknay János kiállítás   szeptember 5-október 1. 
Kassai Múzeumok kiállítása  október 17-2010. február 7. 
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Helyi média, kommunikáció, kapcsolatok 
 
 
Szentendre és Vidéke városi hetilap, Tourinform Iroda 
 
A Kht.  a Szentendre és Vidéke városi hetilap kiadásán keresztül hírt ad az önkormányzati, 
városi, kistérségi eseményekről, rendezvényekről, kulturális programokról. 
Jelentős bevételi forrást biztosítanak az újság által közölt fizetett hirdetések.   
 
A Tourinform Iroda a Szentendrére érkező belföldi és külföldi turistáknak nyújt 
információkat Szentendre városáról, helyi és környékbeli kulturális programokról. 
Az Utazás Kiállításon való részvétellel szintén Szentendrét kívánjuk bemutatni az 
érdeklődőknek. 
 
A Kht. az általa szervezett közművelődési, kulturális, művészeti programokról, fesztiválokról 
folyamatosan tájékoztatást nyújt a város lakosságának. Nagyrendezvények idején (Tavaszi 
Fesztivál, Szentendrei Nyár és Teátrum) az országos médiában is hirdet. 
 
Hirdetési fórumok: 
 

Kht. saját honlapja 
Műsorfüzetekben (Tavaszi Fesztivál, Szentendrei Nyár, Éjjel-Nappal, Ister 
Napok, Advent) 
Helyi írott és elektronikus médiában 

                
 
 
 
 
 
 
 
 
2009. évi tervezett programok 
 
Tavaszi Napok 
 
Palya Bea estje      március 20. 
Szentendrei Kamarazenekar jubileumi hangversenye március 21. 
Ákos: Krúdy Hangoskönyv     március 22. 
Palya Bea műsora      március 27. 
Pesti Színház: A kellékes     március 28. 
Tavaszköszöntő Néptánc gála    március 29. 
Sebestyén Márta és Szamosi Szabolcs koncert  március 29. 
Zorán koncert       április 03. 
Berecz András mesés estje     április 04. 
Virágvasárnapi Hangverseny     április 05. 
(Szentendrei Kamarazenekar és a Musica Beáta   kórus) 
 
 
 
 
 
 
Nyár és Teátrum 
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Július 03- augusztus 23. 
Részletes programterv mellékelve! 
                                       
 
Szentendre éjjel-nappal 

Július 03-05. 
Augusztus 28-31. 

 
 
Városi és nemzeti ünnepek 
 
Újév 
Magyar Kultúra Napja 
Március 15. 
Költészet Napja 
Hősök napja  
Gyermeknap 
Pedagógus nap 
Augusztus 20. 
Október 23. 
 
Advent és Szilveszter 
 
 
 
 
 
 
2009. évi működésünket, tevékenységünket, programjainkat számszerűsítve az 
alábbiak szerint terveztük.  
 
 
Működési kiadások 
 
Bér 
 

Az éves bér tervezésénél 16 fő teljes munkaidős szellemi foglalkozású, 4 fő 
részmunkaidős szellemi foglalkozású, 1 fő teljes munkaidős fizikai foglalkozású és  
2 fő részmunkaidős fizikai foglalkozású fővel számoltunk. 
Az éves bérjellegű költség tartalmazza a besorolás szerinti munkabéreken felül a bérek 
közterheit, az étkezési utalványok értékét és az utazási bérlettérítést is. 
Összesen 23 fő. 

A 2008. évtől kezdődően rendszeresen, havonta számfejtjük és fizetjük a Kht. 
Felügyelő Bizottsága tagjainak járó tiszteletdíjat és 2009. évben is ezt a módszert követjük. 
Így beépítettük az éves bérkeretbe a FB tagjainak járó tiszteletdíjat is. 2009. évi személyi 
jellegű kiadások 68 millió Ft.  
 
Rezsi jellegű költségek 
 

A rezsi költségek tervezésénél a 2008. év és azt megelőző év tapasztalati számaira 
támaszkodtunk, a tényszámokból kiindulva, racionális, takarékos gazdálkodás mellett, 
figyelembe véve a várható energia áremeléseket is. 

A Dunaparti Művelődési Házon elkerülhetetlenek bizonyos karbantartási munkák. 
Tetőcsatorna javítás az udvari részen és az utcafronton, a tető javítása beázás ellen, a balett 
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terem parkettája pedig már balesetveszélyes. Az üresen álló terem, mely hasznosítható lenne, 
szintén karbantartást, felújítást igényel.  
 
Adatok ezer Ft-ban 

 
Gáz    2.600 
elektromos áram  3.650 (tartalmazza a programok, rendezvények áram 
igényét is) 
víz, csatorna, távhő  960 
posta    1.550  
bérleti díjak   2.000 (a PMK bérleti díján felül szoftver és egyéb bérleti 
díjak) 
szállítás,hull.száll.  600 
jogdíjak   980 
bankköltség   510 
könyvvizsgálat  900 
ügyvéd, közjegyző  800 
tagdíjak   220 
könyvtári szoftver köv. díj 190 
karbantartás   3.200 
Malom őrzése   6.000 
biztosítás (eszközökre) 160 
pályázati díjak, regiszt.díj 600   
kulturális járulék  410  
tisztító- és irodaszerek 1.920 
telefon, internet  2.050   
egyéb    500 
 
Összes rezsi költség: 29.800 
 
 
Dunaparti Művelődési Ház tevékenysége a számok tükrében 
 
Kiadások: 
Művészeti csoportok, szakkörök finanszírozása 3.800 
Évközi rendezvények     2.000 
Technika-fejlesztés     400 
Jubileumi rendezvény (Kamarazenekar)  300 
 
Bevételek: 
Tandíjakból befolyó összeg    3.900 
Évközi rendezvények, Barlang koncertek                   2.200 
Terembérlet      3.400 
NKA támogatás     900 
 
 
Könyvtár  
 
Kiadások: 
Könyvbeszerzés     800 
Fenntartási költség, szoftver    400 
 
Bevételek: 
Tagdíjak, internet használat    250 
Terembérlet      500   



 31 

 
 
MűvészetMalom 
 
Kiadások: 
Kiállítások      12.000 
 
Bevételek: 
Belépőjegyek      2.600 
Kiadványok      2.200 
Bérleti díj      500 
NKA támogatás     1.000 
 
 
SZEVI 
 
Kiadások: 
Nyomda      8.600 
Terjesztés, jutalék     4.900 
Egyebek (cikkírás, film előhívás-kidolgozás)  1.200 
 
Bevételek: 
Újság-eladás      4.600 
Hirdetés      12.500 
Önkormányzati támogatás    4.000 
 
 

Tourinform Iroda 
 
Kiadások: 
Utazás kiállításon részvétel    550 
Működés, kiadványok     1.500 
Alkalmi munkavállalók    1.450 
 
Bevételek: 
Kiadványokból, jegy-értékesítési jutalék  1.500 
Pest Megye támogatás    600 
Magyar Turizmus Zrt. támogatás   900  
 
  
Tartalék-képzés     1.000 
 
Működési kiadások összesen:   136.700 
 
Intézményi bevételek összesen:  41.950 
(+400.000 Ft ÁFA áthozva 2008. évről) 
 
Programok 
 
Kiadások: 
Tavaszi napok      5.500 
Nyár és Teátrum     64.400 
Advent és Szilveszter     3.000 
Városi és nemzeti ünnepek    1.000 
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Bevételek: 
Szponzorok      5.000 
Pályázatok      40.000 
Jegybevétel      13.000 
Önkormányzat (jubileum, egyszeri hozzáj.)  5.000 
 
Programok költségei összesen:   73.900 
 
Programok bevételei összesen:   63.000 
 
 
 
2009. évi kiadások összesen:  210.600   
(bér+működés+programok) 
 
 
2009. évi (saját) bevételek összesen: 104.950   
(működés+programok) 
 

2009. évi önkormányzati támogatás 106.000 

 (azonos a 2008. évivel) 
 

 
Egyenleg:  350 

 
 
Szentendre, 2008. január 23. 
 
 

Závodszky Zoltán 
igazgató 

 

 

 

Az 50. Szentendrei Nyár és a 40. Szentendrei Teátrum 
jubileumi programja 

 
TEÁTRUM 
 
július 3. péntek   MEGNYITÓ 

- zártkörű filmbemutató (Dokumentumfilm 
a Teátrum 40 évéről, szerkesztő-rendező 
Szakály István, szakmai konzulens 
Perjéssy Barnabás) 

      - fogadás, tisztelgés 
      - helyszín: Városháza (P’Art Mozi, Caprice) 
 
július 4. szombat   Kundera: A lét elviselhetetlen könnyűsége
   

- a Színház és Filmművészeti Egyetem 
hallgatóinak vizsgaelőadása, osztályfőnök 
Kerényi Imre és Huszti Péter 

- rendező: Kerényi Imre, Huszti Péter 
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      - helyszín: MűvészetMalom 
 
július 5. vasárnap délelőtt Gyermekelőadás 
 
július 5. vasárnap   Világfalu („világzenés” darab) 

- a Színház és Filmművészeti Egyetem 
hallgatóinak vizsgaelőadása, osztályfőnök 
Kerényi Imre és Huszti Péter 

- rendező: Kerényi Imre 
      - helyszín: MűvészetMalom 
 
július 10. péntek   BEMUTATÓ: Katona József: Bánk Bán 

- a Nemzeti Színház és a Szentendrei 
Teátrum közös bemutatója 

- rendező: Alföldi Róbert 
- helyszín: MűvészetMalom 

 
július 11. szombat   ua. 
 
július 12. vasárnap délelőtt Gyermekelőadás 
 
július 12. vasárnap   ua. 
 
július 17. péntek   ua. 
 
július 18. szombat   ua. 
 
július 24. péntek   Goldoni: Háború 

- a Színház és Filmművészeti Egyetem 2 éve 
végzett hallgatóinak vizsgaelőadása, 
osztályfőnök Zsámbéki Gábor 

- rendező: Zsámbéki Gábor 
- helyszín: MűvészetMalom félkész-szárny, 

belül 
 
július 25. szombat   ua. 
 
július 26. vasárnap délelőtt Gyermekelőadás 
 
július 31. péntek   George Feydeau: A hülyéje 

- az Örkény Színház előadása 
- rendező: Mácsai Pál 
- helyszín: MűvészetMalom 

 
aug. 1. szombat   ua. 
 
aug. 2. vasárnap délelőtt Gyermekelőadás 
 
aug. 7. péntek   Kalyi Jag: Roma legenda 

- történelmi musical 
- helyszín: MűvészetMalom 

 
aug. 8. szombat   Komédium: Stílusgyakorlatok 

- Dörner György, Gáspár Sándor, Bán 
János 

- helyszín: MűvészetMalom 
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aug. 9. vasárnap délelőtt Gyermekelőadás 
 
aug 14. péntek   Magyar Állami Operaház és a   
      Zeneakadémia közös produkciója 
      Puccini: Sevillai Borbély, rövidített 
változat 

(Ez csak lehetőség, még semmi sem biztos. 
Elsősorban az anyagiakon múlik!!!) 
- rendező: Békés András és Kovalik Balázs 
- helyszín: MűvészetMalom 

 
aug. 15. szombat   Tolcsvay László: Mária Evangéliuma 

- új bemutató 
- helyszín: Templomdomb (vagy 2X Péter 

Pál templom) 
 
aug. 16. vasárnap délelőtt Gyermekelőadás 
 
aug. 21. péntek   BEMUTATÓ: G. B. Shaw: A hős és a  
      csokoládékatona 

- a Katona József Színház és a Szentendrei 
Teátrum közös bemutatója 

- rendező: Máté Gábor 
- helyszín: MűvészetMalom 

 
aug. 22. szombat   ua. 
 
 
 
BARCSAY-UDVAR  
Jazz- és Folkesték 
 
július 4. szombat   Vujicsics  
 
július 11. szombat   Palya Bea 
 
július 18. szombat   Csík zenekar és Lovasi András 
 
július 25. szombat   Muzsikás 
 
aug. 1. szombat   Berecz András zenés-táncos estje 
 
aug. 8. szombat   Balogh Kálmán 
 
aug. 15. szombat   Kerekes Band 
ES MINDEN MÁS… 
 
 
Július 18-19.    Ister Napok 
 
Július 3-5.    Éjjel-Nappal 
 
Augusztus 28-30.   Éjjel-Nappal 
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Augusztus 20.   Nemzeti Ünnep 
     -gyerekünnep a Főtéren 
     -városi ünnep, ünnepi szónok Habsburg Ottó 
     -a Szentendrei Kamarazenekar ünnepi hangversenye 
 

 

 

 

 

 

Kun Csaba alpolgármester: ügyrendi javaslata, hogy az Egres út alatti 2. sz. fejlesztési terület 

tulajdonosaival kötendő Településrendezési szerződésről szóló előterjesztés majd a Baptista 

Gyülekezet és a Waldorf Alapítvány óvodaépítési terveiről szóló előterjesztés 

megtárgyalásával folytassák a testületi ülést, miután a meghívottak megérkeztek.  

 

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

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 715   Száma: 09.02.12/0/0/A/KT 

Ideje: 2009 február 12 16:31  

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 - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 
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Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Távol - 

Kiss Károly Távol - 

Trenka István Távol - 

 

 

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

 

 

 

4.  Előterjesztés Pismány, Egres út alatti 1. sz. fejlesztési terület (Tegez utca) 

 tulajdonosaival kötendő Településrendezési szerződésről 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ismerteti az előterjesztést.  

 

Magyar Judit Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnöke: ismerteti, hogy a bizottság a határozati 

javaslat „C” változatát támogatja azért, mert véleményük szerint ha egy ütemnek 

kedvezményt adnak, akkor a többiek is kérhetnek kedvezményt.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: elmondja, hogy a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság a „C” 

változatot, a Pénzügyi, Költségvetési, Vagyongazdálkodási és EU Bizottság a „B” változatot, 

a Városüzemeltetési, Környezet- és Műemlékvédelmi Bizottság az újratárgyalást javasolta.  

 

Tolonics Gyula Költségvetési, Vagyongazdálkodási és EU Bizottság elnöke: kiegészítésként 

elmondja, hogy a második határozati javaslatnál 600 Ft/m² összeget javasoltak.  

 

Hidegkuti Gergely Városüzemeltetési, Környezet- és Műemlékvédelmi Bizottság elnöke: 

elmondja, hogy a jogfolytonosságot fontosnak tartják és a környezetvédelmi okok hirtelen 

előkerülését sem tartották indokoltnak. Nem érti, hogy miért a szabályozási folyamat végén – 

mely 6 éve tart – derül ki, hogy vannak ingatlanok, amelyeket részben nem tudnak és nem 

akarnak átminősíteni. El tud képzelni olyan megoldást, hogy mentességet biztosítanak, de 

nem a szabályozási szerződés alapján, hanem más szociális alapon javasolja azt. A bizottsági 

ülésen történt tárgyalások folyamán olyan információkat kaptak a meghívottaktól, amelyek 

további egyeztetéseket indokolnak. Nem a 6 éve megkezdett tárgyalásokat akarják 

újratárgyalni, de bizonyos egyeztetésekre szükség lenne. Az anyagból nem derül ki, hogy a 

lakóházak mikor, melyik évben kaptak minősítést ezért erről a Hivataltól tájékoztatást kér.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: elmondja, hogy az átminősítések hatósági határozattal 

történtek, ezért ilyen szempontból titoktartás alá esik, tehát lebontva ingatlanra nem lehet 

adatot szolgáltatni. Kéri a Jegyző Asszonyt, hogy amennyire a Ket engedi, adjon tájékoztatást.  

 

dr. Molnár Ildikó jegyző: tájékozódott a bizottság kérése alapján, de ennek során azt tudja 

elmondani az adatok tartalmára tekintettel, hogy  egyedi hatósági ügyekről van szó, ezért nem 

adhatók ki adatok. Tájékoztat, hogy az ingatlanok felében nem lelhető fel a Hivatalban 

engedély, tehát a 70-es évek előtti engedélyekről van szó, a többi engedély a 70-es – 80-as 

években keletkezett.  
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Hidegkuti Gergely képviselő úr mikrofonon kívül tesz fel kérdést a Jegyző Asszonynak, aki a 

kérdésre válaszolva elmondja, hogy 6 db ingatlanról van szó, melyből 4-ben nem lelhető fel 

dokumentum.  

 

Hidegkuti Gergely képviselő: megköszöni a tájékoztatást.  

 

dr. Dragon Pál képviselő: mint a terület képviselője elmondja, hogy az ingatlanok a 60-as – 

70-es években már lakóingatlanok voltak, ezért támogatja a módosító kérelmeket.  

 

Tolonics Gyula képviselő: ügyrendi javaslata, hogy 3 perc szünetet tartsanak. 

 

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

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 716   Száma: 09.02.12/1/0/A/KT 

Ideje: 2009 február 12 16:40  

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 - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 
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Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Kiss Károly Távol - 

Kun Csaba alpolgármester Távol - 

 

 

 

Szünet.  

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szünet után megállapítja, hogy a testület határozatképes, 16 

képviselő jelen van az ülésen. Megadja a szót dr. Vásárhelyi Gyöngyvérnek a Pismány 

Mezőőrtorony Egyesület elnökének. 

 

dr. Vásárhelyi Gyöngyvér: Elmondja, hogy már 2006-ban is kérte a testületet, hogy tegye 

meg ezt az engedményt. Az ingatlanok tulajdonosai a településfejlesztési szerződéskor sem 

fogadták el azt, hogy fizetniük kell az átminősítést. Szomorúan állapítja meg, hogy 2006. 

februárjában előbbre állt a kérdés, mint jelenleg. Kéri a testületet, hogy szavazza meg az 

engedményt.  

 

Alföldiné Petényi Zsuzsanna főépítész: beszámol arról, hogy a Duna-Ipoly Nemzeti Park 

Igazgatójával folytattak tárgyalást, aki elmondta, hogy a terület védelembe helyezését nem 

tartja indokoltnak, viszont egy kisebb terület van, amely védelemre javasolható lenne – 

viszont kérték, hogy a Szabályozási Tervben ennek a foltnak ehhez igazodó övezeti besorolást 

adjanak. Arról is beszéltek, hogy ilyen besorolás lehetne, hogy ha ez a folt a Szabályozási 

Tervben óvoda céljára kerülne kijelölésre.  

 

Tolonics Gyula  Pénzügyi, Költségvetési, Vagyongazdálkodási és EU Bizottság elnöke: a 

bizottság a határozati javaslatban szereplő „A” változatot támogatja.  

 

Kun Csaba alpolgármester: az „A” változattal kapcsolatban elmondja, hogy a 

Településrendezési Szerződési Terv 3/c. pontjában a hozzájárulás összegénél a 600.- Ft/m² 

összeg megtartását tartja indokoltnak.  

 

Szegő András képviselő: felhívja a Bizottsági Elnökének figyelmét arra, hogy a Pénzügyi, 

Költségvetési, Vagyongazdálkodási és EU Bizottság a „B” változatot javasolja elfogadásra. A 

Városüzemeltetési, Környezet- és Műemlékvédelmi Bizottság pedig újratárgyalást javasolt. 

Véleménye szerint az anyagot alaposabb előkészítés után a márciusi ülésen tárgyalják ismét - 

egybehangzólag a jelenlegi javaslatban szereplő „B” változattal.  

 

Hidegkuti Gergely képviselő: beszámol arról, hogy a szünetben beszélgetést folytatott dr. 

Vásárhelyi Gyöngyvérrel, aki mutatott egy írást arról, hogy a kérelem már 2006-ban 

megérkezett – kérdése, hogy ez miért nem szerepel az előterjesztésben? Ez fontos információ, 

mely nagyban megváltoztatja a kérdéshez való hozzáállását. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a kérelem a 2006. júniusi testületi ülés előtt érkezett és ez 

alapján született a 164/2006. (V. 13.) Kt.sz. döntés, mely szerepel az előterjesztés 

indokolásában.  

 

Hidegkuti Gergely képviselő: megköszöni a tájékoztatást.  
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dr. Dietz Ferenc polgármester: egyéb kérdés, észrevétel nem lévén, kéri szavazzanak a 

határozati javaslat „A” változatáról.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 717   Száma: 09.02.12/1/0/A/KT 

Ideje: 2009 február 12 17:00  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 12 75.00 66.66 

Nem 1 6.25 5.56 

Tartózkodik 3 18.75 16.67 

Szavazott 16 100.00 88.89 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   11.11 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Benkovits György Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök 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 - 

Fülöp Zsolt Nem - 

Magyar Judit PEB elnök Tart. - 

Szalay Fruzsina Tart. - 

Szegő András Tart. - 

Dicső Zoltán Távol - 

Kiss Károly Távol - 

 

  

dr. Dietz Ferenc polgármester: megállapítja, hogy az I. határozati javaslat „A” változatát 

elfogadta a Képviselő-testület és az alábbi határozatot hozza:  

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

43/2009. (II. 12.) Kt. sz. határozata: 
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Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a Pismány 

Mezőőrtorony Egyesület kérelmében megjelölt érveket, és a melléklet szerint módosítja 

„Településrendezési Szerződés” mintaszövegének 3.pont c) bekezdését. 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

43/2009. (II.12.) Kt. sz. határozat melléklete 

 

 

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZERZŐDÉS 

 

 

amely létrejött 

 

egyrészről:  

név: Szentendre Város Önkormányzata  

székhely: 2000 Szentendre, Városház tér 1-3. 

PIR törzsszám: 395368 

KSH azonosító: 1315440 

adószám: 15395364-2-13 

bank: Raiffeisen Bank Zrt. 

számlaszám: 12001008-00122568-00100003 

képviseli: dr. Dietz Ferenc polgármester 

– továbbiakban: Önkormányzat  

 

másrészről:  

 

név: 

születési hely: 

születés ideje: 

anyja neve: 

lakcím: 

mint a településrendezési cél megvalósításában közreműködő ingatlan tulajdonos – 

továbbiakban: Tulajdonos  

 

között az alulírott napon és helyen a következő feltételekkel: 

 

1. Tulajdonos … arányú tulajdonát képezi a szentendrei … hrsz-ú ingatlan, amely a 

… napján kelt, a Szentendrei Körzeti Földhivatal által kiadott tulajdoni lap - 

szemle másolat tanúsága szerint … ingatlan-nyilvántartási besorolású, … m2 

területű, természetben Szentendrén a … fekszik. Az ingatlan … jogokkal, … 

tényekkel terhelt. 

 

2. Jelen szerződés célja, hogy Szentendrén a pismányi térségben az Egres út – 

0363/89 hrsz-ú út – 0323 hrsz-ú vízmosás – 6622 hrsz-ú vízmosás – 0368/8 hrsz-ú 

út – 0366 hrsz.ú út – 0364 hrsz-ú út – 0363/116 helyrajzi számú út által határolt 
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területre (a továbbiakban: Egres út alatti 2. sz. fejlesztési terület) az Önkormányzat 

lakóterületi szabályozási tervet fogadjon el, tekintettel az épített környezet 

alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: 

Étv.) 30/A. §-ra is. A jelen szerződés alapja az Önkormányzat által megrendelt, 

Tulajdonos által finanszírozandó tanulmányterv. Az Önkormányzat jelen 

szerződés alapján arra vállal kötelezettséget, hogy a Tulajdonos kezdeményezésére 

a tanulmányterv alapján, annak Önkormányzat részére történő rendelkezésre 

bocsátásától számított 60 napon belül a lakóterületi szabályozási terv 

elfogadásához szükséges településrendezési eljárást megindítja. 

 

3. Tulajdonos tagja/nem tagja az Egres út alatti 2. sz. fejlesztési terület belterületbe 

vonását céljaként megjelölő Pismány Mezőőrtorony Területfejlesztő és 

Környezetvédő Egyesületnek (azonosító, ha van). (A tagságból eredő jogai és 

kötelezettségei szem előtt tartásával) az Egres út alatti 2. sz. fejlesztési terület 

többi ingatlantulajdonosával egyetemleges, feltétlen és visszavonhatatlan 

kötelezettséget vállal: 

a. az Egres út alatti 2. sz. fejlesztési terület lakóterület szabályozási tervének 

finanszírozására, melyet az ECO ’96 Kft. készít; 

b. saját költségen a lakóterület kialakításához szükséges és megvalósítása után az 

Önkormányzat tulajdonába kerülő  

 közműhálózat (víz, gáz, csatorna, elektromos vezeték) 

 közvilágítás,  

 felszíni vízelvezetés és  

 közúthálózat  

kiépítésére, és a meglévő hálózatok szükséges fejlesztésének megvalósítására; 

c. a lakóterületi fejlesztésből eredő önkormányzati többletfeladatok 

finanszírozásában történő közreműködésre az 1. pontban meghatározott 

ingatlan minden négyzetméterére 600 Ft hozzájárulás megfizetésére, vagy a 

terület 6%-ának az Önkormányzat tulajdonába adására térítésmentesen; Ez alól 

mentesség illeti meg az 1. pont szerinti ingatlan tulajdonosát, amennyiben 

lakóház-udvar besorolással rendelkezik. 

d. a belterületbe vonás miatt - a Termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény 52-54. 

§-ban, valamint a törvény 1. mellékletében meghatározottak alapján - fizetendő 

földvédelmi járulék viselésére.  

 

4. A 3. c) pontban rögzített fizetési kötelezettség előre esedékes, melyet a Tulajdonos 

az Önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára köteles megfizetni a jelen 

szerződés hatálybalépését követő 30 napon belül. Amennyiben a jelen szerződés 

hatálybalépését követő 365 napon belül nem fizeti be valamennyi, a 2 pontban 

megjelölt területhez tartozó ingatlan tulajdonosa a 3. c) pontban meghatározott 

hozzájárulást, úgy a jelen szerződés megszűnik és nem áll be az Önkormányzat 

jelen szerződésben vállalt kötelezettsége. Erről az Önkormányzat Tulajdonost 

írásban értesíti, amennyiben tagja a 3. pontban megjelölt Egyesületnek, úgy az 

Egyesület útján, amennyiben nem, úgy közvetlenül.    

 

5. A Tulajdonos tudomásul veszi, hogy a megvalósult közműveket, utakat 

térítésmentesen átadja az önkormányzat tulajdonába. Az Önkormányzat vállalja, a 

létrehozott, vagy bővített közmű létesítményeket, utakat, a használatbavételi 

engedélyek jogerőre emelkedését követően átveszi és üzemelteti.   
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6. Önkormányzat vállalja, hogy az Étv. 30/A. §-ra tekintettel a településrendezési 

eszközök véleményezési eljárása során a véleményezők részéről felmerülő, 

jogszabály által alátámasztott észrevétel kapcsán a szükséges intézkedéseket 

megteszi, a településrendezési eszközökön végrehajtandó változtatásokat 

kezdeményezi, a változtatás miatti ismételt véleményeztetés során eljár.    

 

7. A jelen szerződés akkor lép hatályba, ha az 2. pontban meghatározott területen 

található ingatlanok valamennyi tulajdonosa a jelen szerződéssel megegyező 

tartalmú szerződést az Önkormányzattal joghatályosan megköti. Erről az 

Önkormányzat Tulajdonost írásban értesíti, amennyiben tagja a 3. pontban 

megjelölt Egyesületnek, úgy az Egyesület útján, amennyiben nem, úgy 

közvetlenül.   

 

8.  Jelen szerződés csak írásban módosítható, vagy szűntethető meg. 

 

9. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályok, 

különösen az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 

LXXVIII. törvény, valamint a Szentendre Város Önkormányzatának Szentendre 

Város Településszerkezeti tervéről szóló többször módosított 143/2002 (VIII. 07) 

Kt. sz. határozatának  rendelkezései az irányadóak.  

 

10. Felek esetleges jogvitájuk elbírálására – hatáskörtől függően – a Szentendrei 

Városi Bíróság és a Pest Megyei Bíróság illetékességét kötik ki. 

 

11. Szentendre Város Önkormányzatának polgármestere Szentendre Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének 43/2009. (II.12.) Kt. számú határozata 

alapján jogosult a jelen településrendezési szerződés aláírására.  

 

12. A Tulajdonos:   

 

A) nagykorú, cselekvőképes magyar állampolgár, szerződéskötési készségét és 

képességét semmi nem akadályozza. 

B) kiskorú, cselekvőképtelen, vagy korlátozottan cselekvőképes magyar 

állampolgár, jognyilatkozatához törvényes képviselő(i) hozzájárul(nak), 

cselekvőképtelenség esetén a jognyilatkozatot helyette megteszi(k), a 

jognyilatkozat érvényességéhez szükséges engedélyeket beszerzi(k). 

 

Felek a jelen szerződést, mint ügyleti akaratukat minden tekintetben megfelelően rögzítő 

dokumentumot - képviselet esetén a képviseletre vonatkozó szabályok figyelembe vételével - 

jóváhagyólag írják alá. 

 

Szentendre, 2009 

 

 

dr.Dietz Ferenc dr.Molnár  Ildikó   

polgármester jegyző   

Szentendre Város Önkormányzata  Tulajdonos 

 

Tanúk (név, aláírás, lakcím) igazoljuk, hogy … Tulajdonosként a jelen okiratot előttünk 

sajátkezűleg aláírta/aláírását előttünk sajátjaként ismerte el: 
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 Név: Aláírás: Lakcím: 

Tanú 1.    

Tanú 2.    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

NYILATKOZAT 
 

Alulírott (születési hely, idő, anyja neve, lakcím) nyilatkozom, hogy Szentendre Város 

Önkormányzatával Szentendrén … napján kötött településrendezési szerződés érvénytelenség 

miatti megtámadásának jogáról feltétlenül és visszavonhatatlanul lemondok. 

 

Szentendre, 2009   

 

 

        Aláírás 

 

Tanúk (név, aláírás, lakcím) igazoljuk, hogy … a jelen okiratot előttünk sajátkezűleg 

aláírta/aláírását előttünk sajátjaként ismerte el: 

 

 Név: Aláírás: Lakcím: 

Tanú 1. 

 

   

Tanú 2. 

 

   

 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazása bocsátja a II. határozati javaslatot: 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 718   Száma: 09.02.12/1/0/A/KT 

Ideje: 2009 február 12 17:01  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 4 25.00 22.22 

Nem 5 31.25 27.78 
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Tartózkodik 7 43.75 38.89 

Szavazott 16 100.00 88.89 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   11.11 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Hajdu Gábor Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Benkovits György Nem - 

Magyar Judit PEB elnök Nem - 

Radványi G. Levente Nem - 

Szalay Fruzsina Nem - 

Szegő András Nem - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Tart. - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Tart. - 

Fülöp Zsolt Tart. - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Tart. - 

Horváth Győző SzEB elnök Tart. - 

Kun Csaba alpolgármester Tart. - 

Trenka István Tart. - 

Dicső Zoltán Távol - 

Kiss Károly Távol - 

 

 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

44/2009. (II. 12.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Településrendezési 

Szerződés mintaszövegének 3/c. pontjára vonatkozó javaslatot (mely a 2006-ban 

meghatározott 600 Ft/m2 összegű hozzájárulás felülvizsgálatát tartalmazza) nem 

támogatja.   

 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

 

 

 

5.  Előterjesztés-kiegészítés a Baptista Gyülekezet és a Waldorf Alapítvány 

 óvodaépítési terveiről 
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 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

 

 

A napirendi pont megtárgyalásakor az ülésteremben tartózkodik Dani Zsolt a Baptista 

Gyülekezet lelkésze, dr. Mácsók Györgyi a Waldorf Alapítvány kuratóriumának tagja és 

Simon Gyöngyi a kuratórium elnöke, valamint Fűné Páljános Tünde az Izbégi Általános 

Iskola igazgató-helyettese.  

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ismerteti az előterjesztést és beszámol a tárgyalásokról. 

Elmondja, hogy megérkezett a Baptista Gyülekezet levele, melyben kérik, hogy a teljes 1 ha-

os területet térítésmentesen megkaphassák azzal, hogy a tulajdonba adás feltétele az óvoda 

elsődleges megvalósítása. Tovább folytatják a tárgyalásokat a Villasori Tagóvodával 

kapcsolatban is. Megadja a szót a Waldorf Alapítvány képviselőjének.  

 

dr. Mácsók Györgyi: a bizottsági üléseken elhangzott kérdésekre és észrevételekre kívánja 

megadni a választ. Elmondja, hogy 60 főt befogadó új, modern, környezetbarát, eu-komfort 

óvoda megépítése a városnak is problémát okozó gondot oldana meg. A várostól a telken felül 

nem kérnek hozzájárulást, a beruházást teljes mértékben az Alapítvány végezné. Beszámol az 

óvoda eddigi tapasztalatairól és arról, hogy az eddigi 170 iskolába került gyermek 80 %-a 

szentendrei volt. Működési problémájuk nincs, folyamatosan önerőből fent tudják tartani az 

óvodát. Ismerteti a jelenleg működő családi napközis- és hagyományos csoport működését, 

valamint a Waldorf-módszer lényegét. Beszámol arról, hogy rendelkeznek saját 

megtakarítással, így el tudnak indulni az építkezéssel, illetve nagyban támaszkodhatnak a 

szülők segítségére akár a tervezésben, a költségvetés lebonyolításban, és Egyéb kérdés, 

észrevétel nem lévén, kéri szavazzanak a határozati javaslatról.  a beruházással összefüggő 

kérdésekben. Javasolják a szerződésben záradékban beépíteni, hogy ha a beruházást nem 

tudják megvalósítani, a telket eredeti állapotára visszaállítva visszaadják a városnak. Vállalják 

továbbá, hogy a bekerülő gyerekek ¾-e szentendrei lesz.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megadja a szót Dani Zsoltnak, a Baptista Gyülekezet 

lelkészének.  

 

Dani Zsolt: elmondja, hogy a Képviselő-testület kereste meg a Gyülekezetet, kérve 

közreműködését az óvodai probléma megoldásában. Elképzelésük szerint – miután 

helyhiánnyal küszködnek – a Gyülekezet helykérdését is meg tudnák oldani. Eköré építették a 

tárgyalásokat, melynek során arra jutottak, hogy úgy tudnák a beruházást elkezdeni, hogy ha 

az 1 ha területet térítésmentesen kapnák meg az Önkormányzattól. Felhívja a figyelmet, hogy 

az Önkormányzat által kért csereingatlan igénnyel kapcsolatban hajlandók még egyszer leülni 

és lépésről-lépésre tisztázni a helyzetet, hogy az ne adjon félreértésekre okot.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri a Jegyző Asszonyt, hogy a határozati javaslat 2. pontjába 

fogalmazza bele a további tárgyalások folytatását.  

 

Zakar Ágnes Kulturális, Oktatási és Kisebbségi Bizottság elnöke: elmondja, hogy a bizottság 

az Izbégi Iskola által készített javaslatot támogatja. A Waldorf Alapítvány számára új helyszín 

kiválasztását javasolja. 
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dr. Dietz Ferenc polgármester: szavaztatni fog a helyszín kérdésében. 

 

Hidegkuti Gergely Városüzemeltetési, Környezet- és Műemlékvédelmi Bizottság elnöke: 

elmondja, hogy az óvodaépítés mindkét jelentkező részére támogatandó. A városban 5 olyan 

terület van, amely belterületbe vonásra van kijelölve. Ehhez úgy járult hozzá a város, hogy 

ezeken a területeken intézményeket jelölnek ki, ezeket a területeket a tulajdonosok leadják a 

városnak. Ennek következménye, hogy a Baptista Gyülekezettel tárgyalni tudnak a Radnóti 

utcai területről, illetve az Egres utcai fejlesztési területen szintén egy területrész 

önkormányzati tulajdonú lesz – óvoda vagy iskola céljára. Javasolja arról a szándékról döntést 

hozni, hogy ezeken a fejlesztési területeken legalább egy közintézmény létesüljön. Javasolja, 

hogy folytassanak a Waldorf Alapítvánnyal tárgyalásokat az Egres úti területről, mely 

véleménye szerint hasonló az izbégi területhez – sík terület, patakparton van, belvárostól 

azonos távolságra helyezkedik el. Így megoldódna Pismány óvodai ellátása is.  

Az Izbégi iskola projektjének alapgondolatát jónak tartja, de az üzleti tervnek még sok 

hiányossága van.  A kivitelezés és a fenntartás a dokumentumok alapján még nem képzelhető 

el és nem az iskola feladata a sportcélú projektek menedzselése, valamint azon a területen 

több hasonló intézmény van, illetve tervezés alatt áll.  

Nem tartja az előterjesztésbe illőnek az ingatlannal kapcsolatos csere-üzletet, hiszen nem 

cseréről, hanem óvodaépítésről van szó. Itt hívja fel a figyelmet, hogy egy nagyon értékes 

Bogdányi utcai ingatlant múzeum céljára adtak át. Ne az értéket nézzék, hanem azt, hogy 

óvodaépítésről van szó. Elmondja továbbá, hogy a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság ülésén 

javasolta, hogy bármilyen megállapodás előtt kérjenek előzetes állásfoglalást a 

környezetvédelmi hatóságtól, hogy ne menet közben derüljön ki bármilyen korlátozás.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: jó ötletnek tartja az Egres úti ingatlan felvetését az elhelyezés 

kérdésében – hiszen a Duna-Ipoly Nemzeti Park képviselőinek is az volt a kérése, hogy a 

területre óvoda vagy iskola funkciót tegyenek.  

 

Szegő András képviselő: a Waldorf Alapítvány Szentendrén történő megtelepedését 

maximálisan támogatja és szeretné a képviselőjük válaszát hallani, hogy az Egres úti területet 

el tudják-e fogadni. Az Izbégi Iskola anyagát előkészítetlennek tartja, és hiteltelen a 180 MFt-

os pályázati pénzzel, amellyel úgy számolnak, hogy majd megnyerik. Kérnek az 

Önkormányzattól 10 %-ot – ami 30 MFt – és a fennmaradó összeg, amely 90 MFt egyéb 

támogatásból lenne meg. Kérdése, hogy honnan. A Baptista Gyülekezet óvodaalapításával 

kapcsolatban új helyzet állt elő, az anyag nem elegendő a döntéshozatalhoz. További 

tárgyalásokat javasol.  

 

dr. Pázmány Annamária képviselő: elismerve azt, hogy az Izbégi Iskola anyaga hiányos és 

az Önkormányzat anyagi helyzete sem teszi lehetővé a megfelelő támogatást elmondja, hogy 

ha a területet most átadják a Waldorf Alapítványnak, akkor kizárják annak lehetőségét, hogy 

ha az anyagi helyzet úgy hozza, akkor a területen megvalósuljon a sportlétesítmény. Javasolja, 

hogy a területet kapja meg az Izbégi Iskola - a Főkertésszel együttműködve - a zöldterület 

gondozásával, addig, amíg lehetővé válik hogy ott egy sportlétesítmény felépítése 

megvalósuljon. Óvoda építésére javasolja, hogy az Alapítványnak ajánlják fel az Egres úti 

ingatlant.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri a Jegyző Asszonyt, hogy ezt a módosító javaslatot is 

fogalmazza meg.  

 



 47 

Fülöp Zsolt képviselő: érdemesnek tartja végig gondolni, hogy ha a Waldorf óvoda 

beruházást új helyszínre javasolják – amely még nincs szabályozva – az mikorra valósul meg. 

A 2010-es előzetes megvalósulást nem tartja reálisnak. Elképzelhetőnek tartja, hogy a terület 

egy részét – azt a minimális területet, amely az óvoda megvalósulásához kell – megkapja a 

Waldorf Alapítvány, a másik része pedig legyen az Izbégi Iskoláé. Javasolja, hogy ennek 

érdekében folytassanak további tárgyalásokat. A Baptista Gyülekezet tevékenységét is 

fontosnak tartja, ezért javasolja, hogy részükre a Radnóti úti területet adják át.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: elmondja, hogy a tárgyalásokat úgy kezdték, hogy az izbégi 

területet a Waldorf Alapítványnak és az Izbégi Iskolának együtt szerették volna átadni, de az 

Izbégi Iskola ettől mereven elzárkózott.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: miután az Izbégi Iskolának az Önkormányzat a fenntartója, javasolja 

hogy próbálják meg őket kompromisszumra bírni.  

 

dr. Molnár Ildikó jegyző: beszámol arról, hogy az eredeti verzió szerint az Izbégi Iskolától 

két verziót kértek. Az egyik az előterjesztésében szereplő anyag, a másik kiegészítendő a 

Waldorf Alapítvánnyal közös területet. Többszöri kérésre azt hangoztatták, hogy nem 

hajlandóak más megoldásban gondolkodni.  

 

Tolonics Gyula képviselő: ügyrendi javaslata, hogy vegyék le az előterjesztést napirendről, 

ugyanis mindenképpen további tárgyalások szükségesek, és bármilyen döntés most a további 

tárgyalásokat veszélyeztetheti.  

 

Szegő András képviselő: ügyrendi javaslata, hogy mielőtt döntenek, kérdezzék meg a 

Waldorf Alapítvány képviselőit az elhangzottakról. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megkérdezi, hogy a két hozzászólás ügyrendi volt-e vagy 

módosítás. 

 

 

Mikrofonon kívüli válaszok, hogy módosító javaslatok voltak.  

 

 

dr. Dragon Pál képviselő: az Egres út II. fejlesztési területtel kapcsolatban szeretné ha mind 

a Baptista Gyülekezet, mind a Waldorf Alapítvány megfontolná, hogy az Egres úti területre 

építkezne. Ez a körzet fejlődik a legdinamikusabban, a gyerekek száma folyamatosan 

emelkedik, nagy szükség van óvodára, iskolára.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: mindenképpen szeretné ha az Egres úton valósulna meg az 

intézmény, de a Waldorf Alapítvány szerint nehezen megközelíthető az ingatlan.  

 

dr. Dragon Pál képviselő: tudomása szerint először a Tegez utcai ingatlan lett valóban 

felajánlva, ami nehezen megközelíthető. Az Egres úti ingatlan hasonlóan megközelíthető, 

mint az izbégi terület.  

 

Benkovits György képviselő: kérdést tesz fel. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a kérdésre a választ megadja.  
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Benkovits György képviselő: véleménye szerint a felajánlások nagyon jók, ezért további 

tárgyalásokat érdemes folytatni. Azonban nemcsak a gyerekek óvodai elhelyezéséről van szó, 

hanem a várost is szerkezetileg egységben kell tartani. Ha azt szeretnék, hogy az Izbégi Iskola 

a városrész központja legyen, akkor a hasznosítást várostervezési szempontból is át kell 

gondolni. Ez esetben a terület nagysága másodlatos tényező, mert egy funkciót kell teljesíteni, 

ezért javasolja, hogy az előkészítő munkákba vonják be a Főépítészt és egyéb várostervező 

szakembereket.  

A Baptista Gyülekezet hely-problémájának megoldása fontos, de ehhez meg kell találni a 

megfelelő helyet. A további tárgyalásokat javasolja. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: elmondja,  hogy az Izbégi Iskola terveinek előkészítésében 

nagyon sokan működtek közre, vettek részt. Felsorolja a támogató szerkezeteket, 

személyeket. Még néhány részletet ismertet a tárgyalások folyamatából.  

 

Zakar Ágnes képviselő: elmondja, hogy Izbégen az iskola közfeladatot szeretne ellátni, 

amikor 1500 család sportolási lehetőségét szeretné megoldani. Az óvodaépítést nagyon 

dicséretes feladatnak tartja, de javasolja, annak az Egres úti ingatlanon történő megvalósítását.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kérdezi a Waldorf Alapítvány képviselőit, hogy 

elképzelhetőnek tartják-e az Egres úti ingatlanon történő beruházást.  

 

Simon Gyöngyi: természetesen megnézik a területet, de elhúzódónak tartja a belterületbe 

vonás időszakát. Nagyon szeretnék, ha az izbégi területet kapnák meg, az ezzel kapcsolatos 

élményét ismerteti a testülettel. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szeretnének sikeres megoldást találni.  

 

Kun Csaba alpolgármester: az Egres úti területet javasolja a Waldorf Alapítványnak.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri megfogalmazni a módosítást. 

 

dr. Molnár Ildikó jegyző: … „felkéri a Polgármestert, hogy folytasson egyeztetéseket a 

Waldorf Alapítvánnyal az újonnan létesítendő óvoda más helyszínen – például Egres úti 

fejlesztési terület – történő elhelyezése érdekében.” 

 

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

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 719   Száma: 09.02.12/5/0/A/KT 

Ideje: 2009 február 12 18:05  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 82.36 77.77 
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Nem 1 5.88 5.56 

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: 

 

Benkovits György Igen - 

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 - 

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 - 

Fülöp Zsolt Nem - 

Szalay Fruzsina Tart. - 

Szegő András Tart. - 

Kiss Károly Távol - 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: arról, hogy a Baptista Gyülekezettel egyeztetéseket 

folytassanak az a Tolonics Gyula képviselő úr által javasolt módosító indítványban benne van.  

 

dr. Molnár Ildikó jegyző: … „felkéri a Polgármestert, hogy a Waldorf Alapítvánnyal, az 

Izbégi Iskolával és a Baptista Gyülekezet képviselőjével folytasson további egyeztetéseket a 

Szentendrén létesítendő új óvodák tárgyában.” 

 

Fülöp Zsolt képviselő: Ügyrendben kér szót. Véleménye szerint Hidegkuti Gergely bizottsági 

elnök előbb javasolta, hogy a Baptista gyülekezet kapja meg az izbégi l ha területet. Ha 

Tolonics képviselő úr javaslatáról szavaznak, akkor kizárják a Baptista gyülekezetnek azt a 

lehetőségét, hogy most esetleg megkapják az 1 ha-t. Véleménye szerint először Hidegkuti 

képviselő úr javaslatáról történő szavazás következik.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kérdezi a Jegyző Asszonytól a pontos sorrendet. Ki volt a 

következő, Pázmány doktornő?  

 

 dr. Molnár Ildikó jegyző: a bizottsági elnök úrnak kell nyilatkoznia, hogy elnöki 

hozzászólásában jelezte az 1 ha átadását, mert akkor objektíve meg kellett hogy előzze 

Pázmány doktornő javaslatát.  

 

Hidegkuti Gergely képviselő: a bizottság elnöki hozzászólásában fogalmazta meg a 

magánvéleményét.  
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dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri a Jegyző Asszonyt, hogy Hidegkuti képviselő úr 

javaslatát fogalmazza meg. 

 

dr. Molnár Ildikó jegyző: … „támogatja, hogy a Baptista Gyülekezet részére a szentendrei 

belterületi 8634/71-es hrsz-ú ingatlanon 1 ha területet átadjon azzal, hogy a Gyülekezet ott 

legkésőbb 2010. szeptember 1-ig – legalább 3 csoportos, 75 férőhelyes óvodát létesít és 

legalább … évig működteti.”  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kérdése Dani Zsolthoz a Baptista Gyülekezet lelkészéhez, 

hány évig tudják vállalni a létesítendő óvoda működtetését. 

 

Dani Zsolt baptista lelkész: egyelőre az indulás dátuma is bizonytalan, de ha felépül, akkor 

20 évre tudják vállalni.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: úgy írják, hogy a működtetéstől kezdve legalább 20 év, de 

ameddig az óvoda funkció fennmarad.  

 

dr. Molnár Ildikó jegyző: ehhez a határozati javaslathoz mindenképpen hozzátartozik az 

eredeti javaslat 5. pontjának módosított változata, tehát ehhez egy megállapodás-tervezetet 

kell majd készíteni, amely a Képviselő-testület elé visszakerül.  

 

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

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 720   Száma: 09.02.12/5/0/A/KT 

Ideje: 2009 február 12 18:12  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 8 47.06 44.44 

Nem 1 5.88 5.56 

Tartózkodik 8 47.06 44.44 

Szavazott 17 100.00 94.44 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   5.56 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Benkovits György Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 
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Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

dr. Pázmány Annamária Nem - 

Dicső Zoltán Tart. - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Tart. - 

Horváth Győző SzEB elnök Tart. - 

Radványi G. Levente Tart. - 

Szalay Fruzsina Tart. - 

Szegő András Tart. - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Tart. - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Tart. - 

Kiss Károly Távol - 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri a jegyző Asszonyt, hogy dr. Pázmány képviselő asszony 

módosító javaslatát fogalmazza meg. 

 

dr. Molnár Ildikó jegyző: … „felkéri a Polgármestert, hogy vizsgálja meg annak lehetőségét, 

hogy az Izbégi Általános Iskola milyen módon használhatja a terület gondozásának, 

karbantartásának biztosítása mellett a volt Parktábor területét a Főkertésszel folytatott 

folyamatos egyeztetéssel oly módon, hogy a terület a szentendrei lakosok számára továbbra is 

hozzáférhető területként megmaradjon.” 

 

 

Benkovits György képviselő: javasolja, hogy ebbe a csomagba vegyék bele az ott lévő 

temető rendezését is.  

 

dr. Molnár Ildikó jegyző: szövegszerű javaslatot kér a Képviselő Úrtól.  

 

Benkovits György képviselő: a rendezés tartalmazza a temető esetleges elhelyezését, 

szanálását, új helyen való telepítését. 

 

dr. Molnár Ildikó jegyző: tájékoztat, hogy a temető nem az Önkormányzat tulajdona. 

 

Benkovits György képviselő: visszavonja javaslatát.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátja a Jegyző Asszony által előzőekben 

megfogalmazott módosítást.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 721   Száma: 09.02.12/5/0/A/KT 

Ideje: 2009 február 12 18:15  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  
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Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 76.47 72.21 

Nem 1 5.88 5.56 

Tartózkodik 3 17.65 16.67 

Szavazott 17 100.00 94.44 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   5.56 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Benkovits György Igen - 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

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 - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Szalay Fruzsina Nem - 

Fülöp Zsolt Tart. - 

Radványi G. Levente Tart. - 

Szegő András Tart. - 

Kiss Károly Távol - 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Tolonics Gyula képviselő úr módosító javaslatát kéri 

megfogalmazni. 

 

dr. Molnár Ildikó jegyző: … „felkéri a Polgármestert, hogy a Waldorf Alapítvánnyal, a 

Baptista Gyülekezet képviselőjével és az Izbégi Iskolával és folytasson további egyeztetéseket 

Szentendrén létesítendő új óvodák tárgyában.” 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátja a módosítást.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 722   Száma: 09.02.12/5/0/A/KT 

Ideje: 2009 február 12 18:16  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  
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Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 16 94.12 88.88 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 1 5.88 5.56 

Szavazott 17 100.00 94.44 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   5.56 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Benkovits György Igen - 

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 - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Szegő András Tart. - 

Kiss Károly Távol - 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a szavazásokból az derült ki, hogy folytassák a tárgyalásokat. 

A Képviselő-testület az alábbi határozatot hozza:  

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

45/2009. (II.12.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

 

1. felkéri a Polgármestert, hogy folytasson egyeztetéseket a Waldorf Alapítvánnyal az 

újonnan létesítendő óvoda más helyszínen – például az Egres úti fejlesztési területen – történő 

elhelyezése érdekében. 

 

2. felkéri a Polgármestert, vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy az Izbégi Általános Iskola 

milyen módon használhatja a terület gondozásának, karbantartásának biztosítása mellett a volt 

Parktábor területét a Főkertésszel folytatott folyamatos egyeztetéssel oly módon, hogy a 

terület a szentendrei lakosok számára továbbra is hozzáférhető területként megmaradjon. 
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3. felkéri a Polgármestert, hogy a Waldorf Alapítvány, a Baptista Gyülekezet és az Izbégi 

Iskola képviselőivel folytasson további egyeztetéseket a Szentendrén létesítendő új óvodák 

tárgyában. 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

 

Kun Csaba alpolgármester: ügyrendi javaslata, hogy a Előterjesztés az Építő közösségek – 

közművelődési intézmények az egész életen át tartó tanulásáért - A közművelődés a nem 

formális és informális tanulás szolgálatában c. pályázat benyújtására című napirendi pont 

tárgyalásával folytassák az ülést, majd a Szentendre Városa által 2007. év végén kibocsátott 

kötvényből származó források felhasználására irányuló döntések előkészítéséről című 

napirendi ponttal folytatnák a tanácskozást, miután a meghívottak megérkeztek az érintett 

napirendi pontokhoz.  

 

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

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 724   Száma: 09.02.12/6/0/A/KT 

Ideje: 2009 február 12 18:18  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 100.00 77.78 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 14 100.00 77.78 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 4   22.22 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Benkovits György Igen - 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 
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Szalay Fruzsina Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Távol - 

Kiss Károly Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Távol - 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyetért az ügyrendi 

javaslattal.  

 

 

 

 

6.  Előterjesztés az Építő közösségek – közművelődési intézmények az egész életen át 

 tartó tanulásért 

 A közművelődés a nem formális és informális tanulás szolgálatában c. pályázat 

 benyújtására 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: röviden ismerteti az előterjesztést. Kérdés, észrevétel nem 

lévén, kéri szavazzanak a határozati javaslatról.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 724   Száma: 09.02.12/6/0/A/KT 

Ideje: 2009 február 12 18:18  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 100.00 77.78 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 14 100.00 77.78 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 4   22.22 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Benkovits György Igen - 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

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

Hajdu Gábor Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Távol - 

Kiss Károly Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Távol - 

 

 

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

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

46/2009. (II. 12.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 

1.  hogy indulni kíván a „Társadalmi Megújulás Operatív Program – „Az Építő 

közösségek - közművelődési intézmények az egész életen át tartó tanulásért A 

közművelődés a nem formális és informális tanulás szolgálatában” c. (TÁMOP 

3.2.3/08/2) pályázatán 

2. a Jogi- Igazgatási és Ügyrendi Bizottság, Pénzügyi, Költségvetési 

Vagyongazdálkodási és EU Bizottság, Kulturális, Oktatási és Kisebbségi Bizottság 

és a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság által véleményezett szindikátusi 

megállapodás megkötése a pályázat beadásának feltétele 

3. felhatalmazza a Polgármestert a pályázat benyújtására és a pályázathoz szükséges 

nyilatkozatok aláírására 

4. felhatalmazza a Polgármestert az LSI Informatikai Oktatóközpont Alapítvánnyal a 

pályázat beadásához szükséges - a határozat mellékletét képző- közművelődési 

megállapodás aláírására. 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  2009. február 27. 

   

 

 

 

Fülöp Zsolt képviselő: figyelmeztet, hogy 18 órára hívták a VSz Zrt-vel kapcsolatos 

napirendi pontokhoz a meghívottakat – és már jóval elmúlt az idő. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: elismeri, de tájékoztat, hogy közben több napirendi pontot is 

előre vettek. A kötvényről szóló előterjesztést megszavazták, hogy a VSz Zrt-vel kapcsolatos 

előterjesztések előtt tárgyalják.  
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7.  Előterjesztés a Szentendre Városa által 2007. év végén kibocsátott kötvényből 

 származó források felhasnálására irányuló döntések előkészítéséről 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

 

A napirendi pont tárgyalásakor az ülésteremben tartózkodik Koltai Zsolt tanácsadó.  

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Koltai úr tájékoztatóját kiosztották, de ha igény van rá, 

kivetítőn is be tudják mutatni. Elmondja, hogy ameddig az 1 MrdFt-ot nem hívják le 

önrészekhez, addig hiába vannak fantasztikus üzleti tervek, nem lehet felhasználni a többi 

összeget.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: minél hamarabb befektető beruházásra befektetik a 2,5 MrdFt-ot, 

annál hamarabb kezdi termelni a gazdasági hasznot. Majd amikor eljön a kamat és a 

tőketörlesztés ideje, akkor már működő beruházásból lehet finanszírozni ezeknek a terheit. Ha 

ez nem valósul meg, akkor a későbbiekben a költségvetésekben ezek a törlesztések külön 

sorban fognak szerepelni. Az 1 MrdFt-ot felhasználására sürgősen kellene találni egy olyan 

pénzügyi megoldást – illetve a Raiffeisen Bankkal meg kellene állapodni az ezekre vonatkozó 

feltételek módosításáról – hogy a kötvénynek a szabadon felhasználható 1 MrdFt részéből 

finanszírozni lehessen a pályázaton elnyert összeget és ezt majd az államtól később 

visszakapjuk. Cserében felszabadulhatna a fennmaradó 2,5 MrdFt. Javasolja, hogy 

hatalmazzák fel a Polgármestert, hogy tárgyalásokat folytasson a bankkal.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: tájékoztat, hogy felhatalmazás nélkül is már folytattak 

tárgyalásokat. A 3,5 MrdFt felhasználásának ütemezését a hitelképességi mutatóink alapján 

döntötte el a bank. Miután a Raiffeisen anyagából kiderül, hogy a bank sem áll túl jól, ezért 

nem hajlandóak változtatásokra.  

 

Trenka István képviselő: szakmailag az anyagot jónak tartja – azt a Jogi, Igazgatási és 

Ügyrendi Bizottság ülésén megtárgyalták Koltai úrral – de a bevezetőjét meglepőnek tartja, 

politikai színezete van. A kötvénykibocsátás egyfajta megnyugvást adott a képviselőknek, 

hogy ezzel jól döntöttek. Maga az elemzés viszont eléggé egyoldalú és kritikus a kormánnyal 

szemben. Az anyagban szerepel, hogy teljes körűen hatalmazzanak fel egy személyt, aki 

folyamatosan tárgyalhat, dönthet – az állandóan változó piaci körülmények közötti 

üzletkötésről – ezt nem tudja elképzelni. A kollektív bölcsességet okosabbnak tartja. 

Kifogásként említi, hogy az anyagban – mint lehetséges beruházási helyszín – szerepel a volt 

szovjet laktanya területe, melyben hosszú évek óta nincs döntés. A bárlakás-programmal 

kapcsolatban figyelmeztet, hogy a bérlakás egy hosszan megtérülő dolog, nem eredményez 

gyors megtérülést. A javasolt uszoda-kiváltástól óva inti a testületet.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri Koltai urat, hogy a hozzászólások után adjon választ a 

felmerült kérdésekre. 

 

Dicső Zoltán képviselő: felhívja Fülöp képviselő úr figyelmét, hogy az említett 1 MrdFt-os 

önrészt nem lehet visszaigényelni. Megjegyzi, hogy a lehetséges beruházások felsorolását 

nagyon kevésnek tartja.  
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Magyar Judit képviselő: kérdése, hogy amíg nem használják fel a 2,5 MrdFt-ot – engedi-e a 

bank az alternatív beruházási módokat? Más beruházásban tudjuk-e maximalizálni a 

hozamot? Ha az 1 MrdFt elköltése után tudják lehívni a 2,5 Mrd Ft-ot – és ebből beruházást 

megvalósítani – a mostani pénzpiaci helyzetben lesz-e mód ezt megtenni? Pontosabban, 

lehetősége van-e a banknak azt mondani, hogy mégsem tudja biztosítani ezt a pénzt?  

Az uszodánál – miután kezességi vállalás van – milyen kihatással bír a kötvényre?  

Most szembesült azzal, hogy a 2,5 MrdFt-hoz csak az 1 MrdFt lehívása után juthat az 

Önkormányzat, pedig a mostani költségvetésben is lett volna lehetőség annak felhasználására.  

Mit jelent a „belátható idő” – melyre hivatkozik az anyagban – az elemzők nem várják a 

helyzet jobbra fordulását? Mit jelent az, hogy priorizálják a feladatokat – az önkormányzati 

feladatokat? A belvárossal kapcsolatos elképzeléseket támogatja.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: javasolta annak idején, hogy az Önkormányzatot a kötvény kapcsán 

valaki külső személy, annak érdekében képviselje, hogy az Önkormányzat érdekeit képviselje 

üzleti alapon. Az elmaradt haszon nem jelenik meg a kötvény felhasználásánál, csak a 

kamatbevételek jelennek meg. Véleménye szerint fontos lenne újratárgyalni a szerződést a 

bankkal, mert minél ha előbb lépnek, annál kisebb kára származhat az Önkormányzatnak.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kötvény esetében szerződésmódosítás, mert a módosítás már 

egy másik kötvénykibocsátást jelent.  

 

Hidegkuti Gergely képviselő: az anyagból az olvasható ki, hogy a Reiffeisen Banknál sincs 

minden rendben – egyébként megjelent a hír is, hogy alkalmazottainak 8 %-át bocsátja el. 

Megjegyzi, hogy a 2,5 MrdFt-ot nem fogják úgy kifizetni, hogy azt az Önkormányzat nem 

tudja majd visszafizetni. A bizottsági ülésen is elhangzott, hogy sürgősen el kell indítani a a 

belvárosi ingatlan, bérlakás és haszoningatlan hasznosítási projektet. Az anyagban szereplő – 

ezzel kapcsolatos megtérülési idő – 20 év nem tartható rossznak. A bizottsági ülésen felsorolt 

sorrendre hívja fel a figyelmet. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: nem találja ezt az anyagot.  

 

 

Mikrofonon kívül elhangzik, hogy a hivatkozott felsorolást a bizottság nem szavazta meg, 

ezért nincs az anyagban.  

 

 

Szegő András képviselő: a határozati javaslatot támogatja. A kötvényt olyan célokra kell 

felhasználni, ami annyi bevételt termel, hogy abból ki lehessen termelni a tőke-visszafizetést. 

Ilyen jellegű javaslatot nem lát az anyagban. Az uszodával kapcsolatos – kivásárlási javaslatot 

– nem tartja jó megoldásnak, mert az Önkormányzatnak nem feladata uszoda működtetése.  

Az ingatlanfejlesztési elképzelésekkel egyetért, de az ehhez kapcsolt megtérülési számítás 

nem kielégítő. Javasolja a határozati javaslatban szereplő beszámoló határidejét a márciusi 

testületi ülésre. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: márciusra nem lehet beszámolni, addig nem készül el az 

anyag.  

 

Radványi G. Levente képviselő: véleménye szerint pesszimistábban kellene az év elé nézni 

és több biztosítékot és tartalékot kellene képezni. Nem véletlenül szerepel az anyagban az 
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uszoda mint „veszély”. A kötvény felvételénél volt egy döntés, hogy milyen arányban legyen 

a támogatás és milyen arányban a megtérülő beruházás – ezzel nagyon rosszul állnak.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: tájékoztat, hogy csak Hajdu Gábor képviselő úr adott be 

írásban kérdéseket a kötvénnyel kapcsolatban. Megkérdezi tőle, hogy az arra adott válasz 

kielégítő-e? Megadja a szót Koltai Zsolt tanácsadó úrnak.  

 

 

Hajdu Gábor képviselő úr – mikrofonon kívül – kielégítőnek tartja a választ.  

 

 

 

Koltai Zsolt: megköszöni, hogy szót kapott. A 2,5 MrdFt felhasználhatóságának a sorsával 

kapcsolatban elmondja, hogy a kötvény szerződése kimondja, hogy ez az összeg csak 

beruházásokra használható fel az első 1 MrdFt elköltése után. A 2,5 MrdFt felhasználásáig ez 

az összeg óvadéki betétként működik a Reiffeisen Banknál. Ezt az összeget különféle 

instrumentumokba – de csak a Reiffeisen Banknál lehet befektetni. Tehát a bank dönti el, 

hogy milyen „árat” ad a befektetésekre, milyen hozamot enged át az önkormányzatnak. A 

fennmaradó összeget – amely most a februári lejáratokat figyelembe véve – durván 850 MFt – 

mert 3,3 MrdFt van lekötve. Ezt az összeget lehet esetleg más bankoknál is versenyeztetni, 

hiszen ennek az összegnek a felhasználásáról szabadon rendelkezik az Önkormányzat – 

elköltheti, felhasználhatja pályázati önrésznek. Erre vonatkozóan tette azt a javaslatot, hogy 

érdemes lenne megvizsgálni azt, hogy mely bankokkal lép kapcsolatba, akiknél a 

felhasználásig ezeket az összegeket betétben – vagy bármilyen konstrukcióban – forgatja. 

Hiszen ennek az összegnek egy része önkormányzati költségvetési gazdálkodási szempontból 

el van költve, hiszen el van különítve a költségvetésben arra a célra, hogy meghatározott 

pályázatok önrészére felhasználják, de addig, amíg ez meg nem történik, lehetőleg minél 

nagyobb hozamot kell elérni rajta.  

Az előzőekben megjegyzett 8 %-os elbocsátás a banknál valóban igaz. Ebben az évben 

meglehetősen nehéz pénzügyi helyzetben van, takarékos üzemmódra és költség-hatékony 

gazdálkodásra kell felkészülnie.  

Ennek értelmében is a bank kettős szűrőn keresztül fogja eldönteni, hogy az Önkormányzat 

egyes projektjeire engedi elkölteni a pénzt. Normál esetben a bank megvizsgálja a projektet, 

megállapítja, hogy valóban annyi bevételt hoz-e amennyi a számok alapján kimutatható. A 

mostani esetben ez a forma lesz a második szűrő. Az első szűrő az lesz, hogy a bank 

megengedheti-e most magának azt, hogy a saját likviditási helyzetét ennek a 2,5 MrdFt-nak – 

amit most óvadékként lekötöttek – a felhasználását engedélyezze vagy szüksége van a napi 

működéséhez. Véleménye szerint ezen a szűrőn csak nagyon jó projektek fognak átmenni.  

Az uszoda hitelének kiváltását – a rendelkezésére álló információk alapján – pénzügyi ötlet 

szintjén vizsgálta, hogy előnyös-e az Önkormányzatnak az, hogy két hitel és egy betét helyett 

csak egy van, hiszen a bank úgy igyekszik a kondícióit összeállítani, hogy a betéti kamatai 

lehetőleg alacsonyabbak legyenek mint a hitelkamatai.   

A Reiffeisen Bank óvadéki betét jellege – a rendkívül szigorú szűrők miatt – javasolta 

megvizsgálásra és értelmezésre az uszoda hitelkiváltási projektet. Azért, mert a bank 

képviselői is – mely szerepel az átadott tárgyalás-jelentésében is – felvetették, hogy a 

kockázati oldala aggodalommal tölti el őket az, hogy esetlegesen az első időszakban az 

Önkormányzat folyó költségvetésére az uszoda-beruházás üzemeltetése terheket fog róni.  

A szerződés újratárgyalásánál kompromisszumos megoldást javasol, mert fenn állhat egy 

olyan veszély, amely a kötvényszerződésnek az – úgynevezett árfolyam klauzula pontján 

alapul – nevezetesen, hogy amennyiben a svájci frank forint kibocsátáskori árfolyama 10 %-ot 
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meghaladja – márpedig meghaladja – a Reiffeisen bármikor jogosult visszahívni ezt a 

kötvényt. Ezzel gyakorlatilag felborulna az Önkormányzat költségvetése.   

Pillanatnyilag a kötvényen az látszik, hogy egy óriási árfolyam-veszteséget szenvedett el az 

Önkormányzat, mely számvitelileg egy nem realizált eredmény kategóriába tartozik. Tehát 

mindaddig, amíg a bank nem kényszeríti az Önkormányzatot a visszafizetésre, addig ez az 

eredmény nem fog realizálódni. Nagy valószínűséggel erre nem fog sor kerülni, hiszen a 

Reiffeisen Bank az önkormányzatok egyik vezető finanszírozó bankja. Ha egy ilyen lépést 

megtesz, többé Magyarországon egy önkormányzat a bankkal szóba állni nem fog. Sajnálatos 

veszély azonban – melyet a bank vezetői is jeleztek -, hogy a jelenlegi válság körülményei 

között elképzelhető, hogy egy ilyen döntést nem Magyarországon hoznak meg, hanem 

születhet egy olyan döntés a bécsi központban, hogy ezt a portfóliót meg kell szüntetni. 

Onnantól úgy lehet ebből kikerülni, hogy ha előtte már valamilyen kompromisszumot kötött 

már az Önkormányzat. 

Elmaradt haszon – elmaradt befektetés kérdésében elmondja, hogy az Önkormányzatnak van 

egy folyamatos árfolyam vesztesége, emellett viszonyt van egy folyó évi folyamatos 

nyeresége, hiszen az árfolyam veszteséggel együtt a megkezdett kamatfizetéseknek az 

összege lényegesen kevesebb – az alacsony svájci frank kamat és az árfolyamveszteség 

együttes hatásaként, mint a magas forintkamaton elért eredmény, hiszen mind a kettőt forintba 

kell átszámítani az Önkormányzat könyveiben – forintban fizeti ki a svájci frankot. Ebből 

körülbelül 200 MFt-os folyó évi eredmény termelődik, amennyiben a jelen feltételek 

változatlanok. Véleménye szerint ha az Önkormányzat tud úgy gazdálkodni, hogy ezeket az 

évente megképződő 200 MFt-okat olyan forintban kamatozó befektetésekbe helyezi el, ami 

akkor jár le, amikor meg kell kezdeni a kamat- és tőketörlesztést, akkor a mostani testület nem 

hagy a következő testületre olyan terhet, ami tisztességtelen és felvállalhatatlan. Hiszen 

jelenleg – úgy fogalmazhatnánk – hogy az Önkormányzat egy pénzügyi befektetést hajtott 

végre. Felvett egy alacsony kamatozású kötvényt, amit befektetett egy magas kamatozású 

devizába. Rövid távon egy kedvezőtlen, nem realizált árfolyam-veszteség érte, ámde egyrészt 

az előrejelzések arról szólnak, hogy vélhetőleg a kötvény futamideje alatt ez a helyzet újra 

normalizálódni fog – másrészt egy év távlatában valóban nagyobb a nem realizált 

árfolyamveszteség, mint a realizált kamatnyereség, de 3-5 év távlatában már messze 

meghaladja még ezt a viszonylag nagynak tekinthető árfolyamveszteséget is a kamatnyereség.  

Elmondja továbbá, hogy az eddig beérkezett projektek között nem volt olyan, amelyre azt 

tudta volna mondani, hogy az nagyobb hozamot biztosít, mint a befektetésnek a jelenlegi 

formája. Az önkormányzatok által történő befektetések általában nem annyira profit-

orientáltak, másrészt a jelen gazdasági körülmények között amúgy is újra kell értékelni a 

befektetéseknek a megtérülési idejét.  

Ezzel kapcsolatban a „belátható idő” – óvatosan fogalmazva, 3-5 éves gazdasági válsággal 

számol – így durván másfél és három év múlva lehet arra számítani, hogy egy komolyabb 

fellendülés következik a kelet-európai régióban.  

Javasolja, hogy az Önkormányzat éljen a Reiffeisen Bank által kínált lehetőségekkel, hiszen 

így lehet minél több hozamot elérni.  

Az árfolyamszint csökkenésével kapcsolatos tárgyalásai alapján szerzett tapasztalatairól 

ismertet néhány érdekesebb részletet.  

Kiemeli, hogy mindenféleképpen – ha a többlelt-hozam kisebb is – a tőkegarantált 

konstrukciókat javasolja, hiszen az önkormányzat egy speciális gazdálkodási szervezet, más 

felelőssége van, mint egy magán tulajdonú vállalkozásnak, hiszen az önkormányzatnak nem 

áll jogában elbukni az adófizetők pénzét.  

Az 5.1.1.3. pontban azért javasolta olyan munkatárs kijelölését, aki teljes körű felhatalmazást 

kap a polgármestertől az üzletkötésre, mert mire körbemegy a döntés, megváltoznak a piaci 

körülmények. 
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dr. Dietz Ferenc polgármester: megköszöni a válaszokat. Felhívja a figyelmet, hogy 

szavaztatni fog a „Tanulmány” 5. pontjában megjelölt három projektről, mert azok 

kidolgozása darabonként 1 MFt +áfa, és nem valószínű, hogy áprilisra elkészíthető.  

 

Hidegkuti Gergely képviselő: kérdéseket tesz fel: 

- az uszoda kiváltásnál értelmezhető-e úgy, hogy városi cégeknél lévő hitelek kiváltása?  

- hiányolja a megtakarítást eredményező beruházásokat.  

- VSz Zrt átköltöztetéséről szeretne véleményt hallani.  

 

Koltai Zsolt:  

1. értelmezhető más városi cégeknél is, de ez egy kompromisszumkötés folyamata lesz a 

bankkal.  

A másik két kérdésre információ hiánya miatt felelősséggel nem tud választ adni.  

 

Trenka István képviselő: az 1.3. pont tekintetében elmondja, hogy a 2,5 MrdFt-nál hosszú 

távú beruházásra gondol a testület, nem tőzsdére kívánják vinni a pénzt.   

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a fel nem használt önerőre gondolt a szakértő, erre vannak 

különböző lehetőségek a bankoknál.  

 

Kun Csaba alpolgármester: amíg nem használják fel az összeget, az a cél, hogy minél 

nagyobb hasznot realizáljanak – ehhez kell a felhatalmazás. Nem kockázatos, ha a Reiffeisen 

Bankon belül más instrumentumokba helyezik a pénzt és így nagyobb kamatot realizálnak. 

Ezért javasolja az 1.3 és 1.4 pontok elfogadását. A Banknak az uszodával kapcsolatos 

kivásárlási javaslatát nem tartja célszerűnek, hiszen az Önkormányzatnak nem az a célja, 

hogy egy uszoda birtokába jusson.  

 

Radványi G. Levente képviselő: javasolja, hogy most maradjanak az eredeti határozati 

javaslatnál. Együttműködve a Koltai úrral nézzék meg az alternatívákat, figyelembe véve a 

Bank döntéseivel, azoknak milyen hatásai lehetnek az Önkormányzat költségvetésére – majd 

ezek után tárgyalja ismét a testület.   

 

Koltai Zsolt: a teljes szerződéses rendszert nem ismeri, annak jogi áttekintése nem is feladata, 

de azt tudni kell, hogy két oldalról van az Önkormányzat szerződéses viszonyban a Reiffeisen 

Bankkal. Egyrészt az uszoda-beruházás az összes kötelezettségekkel együtt, másrészt a 

kötvény. Ebből olyan kompromisszum célszerű, amely legalább vagyongyarapodásban jelenik 

meg. Lehet egyébként, hogy az alapszerződés ezt egyébként is lehetővé teszi a kezességnél.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megadja a szót az Aljegyző úrnak. 

 

dr. Kirchhof Attila aljegyző: a „Javaslatok összegzése” pontban megfogalmazottak 

mindegyike részletesebb vizsgálatot igényel, hogy a testület konkrétan tudjon dönteni ezekről. 

Ezért javasolja, hogy az a) pontban lévő témákról készüljön egy – nem üzleti terv szintjén 

elkészített – előkészítő anyag. Így a testület látná, hogy mit szeretne részletesebben 

kidolgoztatni. A b) részben megfogalmazásra kerültek bizonyos elvek, melyek részletesebben 

legyenek kifejtve. A 3.) pontban a Közgazdasági iroda helyett a Szakértő vagy Tanácsadó 

megfogalmazást javasolja a tárgyalások lefolytatásához. 
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dr. Dietz Ferenc polgármester: tehát az a) részből az 1-2-3 pont – nem üzleti terv – döntés-

előkészítése a havidíj terhére. Valamint szintén a Tanácsadó urat bíznák meg a b) rész – olyan 

szinten történő kidolgozásával az  a havidíj terhére működik-e?  

 

Koltai Zsolt: határidőre el tudja készíteni a havidíj terhére. Pontosításként elmondja, hogy az 

üzleti tervek is csak akkor kerülnek pénzbe az Önkormányzatnak, ha sikeres lehívás történt 

azok alapján a Reiffeisen Banktól. A 3.) pontban a Közgazdasági Irodát nem látja 

kihagyhatónak, mert adott esetben szerződéskötésről is szó lehet.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: tehát marad a Közgazdasági Iroda. Egyéb kérdés, észrevétel 

nem lévén, kéri szavazzanak a határozati javaslatról.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 725   Száma: 09.02.12/7/0/A/KT 

Ideje: 2009 február 12 19:26  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 16 94.12 88.88 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 1 5.88 5.56 

Szavazott 17 100.00 94.44 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   5.56 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

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 - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Benkovits György Tart. - 
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Kiss Károly Távol - 

 

 

 

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

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

47/2009. (II. 12.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a 

„Tanulmányban” megfogalmazott javaslatok megvalósíthatóságát vizsgálja meg és a vizsgálat 

eredményéről tájékoztassa a Képviselő-testületet. 

 

Felelős:      Polgármester 

Határidő:  2009. március 20.  

 

A „Tanulmány” a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 

 

Zakar Ágnes képviselő: kéri, hogy a VSz Zrt-vel kapcsolatos napirend megtárgyalása után a 

Vujicsics és a Petzelt Iskolákkal kapcsolatos egyeztetésekről szóló napirendi pont 

tárgyalásával folytassák az ülést.  

 

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

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 726   Száma: 09.02.12/8/0/A/KT 

Ideje: 2009 február 12 19:27  

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 - 
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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 - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Dicső Zoltán Távol - 

Kiss Károly Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megállapítja, hogy az ügyrendi javaslatot a testület elfogadja, 

mely szerint a VSz Zrt napirendi pontjai után a Képviselő Asszony által kért napirendi pont 

következik.  

 

 

 

8.  Előterjesztés a város forgalmi és parkolási rendjéről és a parkolási díjakról, a 

 védett és korlátozott övezetekbe történő behajtás rendjéről, valamint a parkoló 

 építés pénzbeli megváltásáról szóló 23/2007. (IV.13.) Önk. sz. rendeletének 

 módosításáról  

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester  

 

 

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

módosításáról. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 727   Száma: 09.02.12/8/0/A/KT 

Ideje: 2009 február 12 19:28  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 100.00 77.78 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 14 100.00 77.78 
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Nem szavazott 0   0.00 

Távol 4   22.22 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

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 - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Dicső Zoltán Távol - 

Kiss Károly Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

 

 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

8/2009. (II.18.) Önk. sz. rendelete 

a város forgalmi és parkolási rendjéről és a parkolási díjakról, a védett és korlátozott 

övezetekbe történő behajtás rendjéről, valamint a parkoló építés pénzbeli megváltásáról 

szóló 23/2007. (IV.13.) Önk. rendeletének módosításáról 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, 

többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján, valamint a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény valamint a végrehajtásáról 

szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelet alapján, figyelembe véve Szentendre Város történelmi 

hagyományait, földrajzi adottságait, építészeti jellegzetességeit, a város forgalmi és parkolási 

rendjéről és a parkolási díjakról, a védett és korlátozott övezetekbe történő behajtás rendjéről, 

valamint a parkoló építés pénzbeli megváltásáról szóló 23/2007. (IV.13.) Önk. rendeletet (a 

továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja: 

 

1. § 

 

A Rendelet 7. § címét az alábbiakra módosítja. 

 

„Bérletek, matricák, mobil parkoló kártya” 

 

2. § 
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A Rendelet 7. § az alábbi (11) bekezdéssel egészül ki:   
„(11)Azok a szentendrei lakosok, akik vonatkozásában az adóztatási feladatokat – beleértve a 

gépjárműadót is – a szentendrei önkormányzati adóhatóság látja el, a gépjárműadóról szóló 

1991. évi LXXXII. Törvényben meghatározott gépjármű-adó megfizetési kötelezettségének 

eleget tett, és gépjárműadó-tartozása nincs, az MPark rendszerű mobilparkolási rendszer 

keretében, legfeljebb napi 2 alkalommal 5 perc ingyenes parkolásra jogosultak a III. 

parkolási övezetben az alábbiak szerint: 

A parkolókártya a VSZ Zrt. ügyfélszolgálatán vásárolható meg. Megvásárlásakor a kártya az 

ügyfél mobiltelefon-számára regisztrálásra kerül. Az ügyfél a kártyán ill. a parkolóautomatán 

feltüntetett telefonszám felhívásával indítja el a parkolást, ennek költsége 10 Ft, mely a 

parkolókártya egyenlegéből kerül levonásra a mobilszolgáltató felé. Ha a parkolás időtartama 

kevesebb, mint 5 perc, a parkolás leállítása ingyenes. A leállítás szintén a fenti telefonszám 

felhívásával történik. Ha a parkolás időtartama meghaladja az 5 percet, a minimálisan 

megfizetendő várakozási idő 20 perc.” 

 

3. § 

 

(1)  Jelen  rendelet 2009. március 1-jén lép hatályba. 

(2) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács  

2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja. 

(3) A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik. 

 

Szentendre, 2009. február 12. 

 

      dr. Dietz Ferenc  dr. Molnár Ildikó  

polgármester                          jegyző 

 

 

 

 

 

9.  Előterjesztés a Képviselő-testület 416/2008. (XI.11.) K.t. sz. határozatában 

 foglaltak végrehajtásáról (komposztálás) 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

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

javaslatról.  

 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 728   Száma: 09.02.12/9/0/A/KT 

Ideje: 2009 február 12 19:29  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 
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Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 100.00 77.78 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 14 100.00 77.78 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 4   22.22 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

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 - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Dicső Zoltán Távol - 

Kiss Károly 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 

48/2009. (II. 12.) Kt. sz. határozata: 

 

 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete: 

 

1. felkéri a Városi Szolgáltató Zrt.-t, hogy az Önkormányzattal együttműködve a házi 

komposztálás Szentendrén történő bevezetése és ösztönzése érdekében programot dolgozzon 

ki.  A programban térjen ki a rendszer népszerűsítésére (komposzt napok, oktató kiadványok, 

civil szervezetek), költségeire, megvalósítási lehetőségeire, konkrét megoldásaira;  

 

2. felkéri a Városi Szolgáltató Zrt.-t, hogy  a háztól történő szelektív hulladékgyűjtés kísérleti 

indításának programját a Képviselő-testület 2009. áprilisi ülésére terjessze be. 
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Felelős:  Vezérigazgató 

Határidő: a Képviselő-testület 2009. áprilisi ülése  
 

 

 

 

10.  Előterjesztés az AquaPalace és a VSz Zrt. közötti energiaszolgáltatási 

 szerződésről 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

 

Kun Csaba alpolgármester: javasolja a határozatot kiegészíteni: „…felkéri a  VSz. Zrt. 

Vezérigazgatóját, hogy gondoskodjon a Társasági Szerződés módosításáról,  a Cégbíróságnál 

történő átvezetéséről, tekintettel arra, hogy ez a Szolgáltatási Szerződés része a Társasági 

Szerződésnek.” 

 

Fülöp Zsolt képviselő: kérdezi, hogy a Városüzemeltetési, Környezet- és Műemlékvédelmi 

Bizottság ülésén elhangzott kérdésekre van-e válasz? 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester távozik az ülésteremből, jelenlévő képviselők száma 13 fő. Az 

ülést az Alpolgármester úr vezeti. 

 

 

 

Horváth József a VSz Zrt vezérigazgatója: a választ eljuttatta az Aljegyző úrhoz, melyet 

ismertet.  

 

Kun Csaba alpolgármester: kérdése Fülöp Zsolt képviselő úrhoz, hogy kielégítő volt-e a 

válasz?  

 

Fülöp Zsolt képviselő: igen. 

 

Kun Csaba alpolgármester: megadja a szót Szebeni Lajos úrnak a Püspökmajor Lakótelepi 

Baráti Kör elnökének.  

 

Szebeni Lajos Püspökmajor Lakótelepi Baráti Kör elnöke: elmondja, hogy a hűtési 

teljesítmény díjjal van problémája, mely 17.334  Ft/kW/év. A hűtőgép 92 MFt-ba kerül, a 

hitel pedig 15 évre lett felvéve. A hitellel kapcsolatos költségek 1 évre 10,5 MFt-ot tesznek ki. 

Ahhoz, hogy a 17.334 Ft-os összeg kijöjjön, 12 MFt lett elosztva 700-zal. A 10,5 MFt-hoz 1,5 

MFt van hozzátéve és ez az összeg az alapdíj, melyet nagyon kevésnek tart. Számításai 

alapján 4,5 MFt-os alapdíj fedezete hiányként mutatkozik. A lakosság azt várja, hogy a hűtő-

berendezés alkalmazásával az alapdíj csökkenni fog, de félőnek tartja, hogy az előbb említett 

összeget a lakossággal fogják megfizettetni.  

A hűtési energia díj 6.701 Ft. A VSz Zrt Vezérigazgatójának tájékoztatási alapján más 

településen már működő berendezés adatai alapján állapították meg a díjat. Véleménye szerint 

egy próbaüzemeltetés utáni mérés alapján kellene a díjat megállapítani.  
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dr. Dietz Ferenc polgármester visszatér az ülésterembe, jelenlévő képviselők száma 14 fő.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri László György urat, a Meteor Bt képviselőjét, 

válaszoljon a felvetett problémára. 

 

László György Meteor Bt képviselője: az árak költségalapú árképzés alapján jöttek ki. Tehát 

egy kazános árból kiszámolták a hajtási energiát és hozzáadva az összes energiát és így jött ki 

a 6.701 Ft-os ár. Nem alacsony a hűtési díj, lehetne magasabb, de azt a másik fél nem fogadná 

el.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: a bizottság ülésén felvetődött – jogilag meg kellene vizsgálni, hogy a 

jelenleg érvényben lévő egyedi közüzemi szerződés – megfelel-e a 2005. évi 

távhőszolgáltatásról szóló 18. tv. 37. § (3) bekezdésében foglaltaknak. Ebben ugyanis 

szerepelnek azok a kritériumok, amelyeket tartalmaznia kell a szerződésnek. Ha  ezek nem 

szerepelnek benne, akkor a szerződést ki kell egészíteni.  

 

Horváth József a VSz Zrt vezérigazgatója: a szerződést 2006. május 29-én az akkori 

cégvezető a testület és az Igazgatóság tudta nélkül írta alá. Ez nem egy közüzemi szerződés 

része vagy hatálya. Ha az uszoda már működne, több tízmillió forintos veszteséget jelentene, 

illetve 137 millió forintos beruházást kellene eszközölni és működtetni. A tárgyalás során az 

volt a kérdés, hogy ebből a vesztes pozícióból hogy lehet kijönni.  Jogilag most rendezik a 

szerződést – amennyiben a meghatalmazást megkapja.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: nem a kérdésre kapott választ. Jogi állásfoglalás megfogalmazását 

kéri.  

 

Horváth József a VSz Zrt vezérigazgatója: nem vonatkozik a távhő szolgáltatás erre az 

esetre, mert nem közüzemi szolgáltatásról van szó. Ebben az esetben egy polgárjogi 

megállapodás alapján szolgáltatnak hideget és meleget.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: az Alpolgármester úr módosító kiegészítését befogadja. 

Megadja a szót Szebeni úrnak.  

 

Szebeni Lajos: a gép 92 MFt-or ér. A másfél milliót beszorozva a 15 évvel, ez kitesz 22 

milliót. A kettő közötti különbséget – a 70 MFt-ot – ki fogja kifizetni.  

 

Horváth József a VSz Zrt vezérigazgatója: az egész projekt arra épült, hogy az üzleti 

megállapodás alapján a szolgáltatást igénybe vevő fizeti meg a beruházást, annak 

amortizációját illetve a nyereséget.  

 

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

határozati javaslatról.  

 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 729   Száma: 09.02.12/10/0/A/KT 

Ideje: 2009 február 12 19:50  

Típusa: Nyílt 
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Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 11 78.57 61.11 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 3 21.43 16.67 

Szavazott 14 100.00 77.78 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 4   22.22 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök 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 - 

Fülöp Zsolt Tart. - 

Magyar Judit PEB elnök Tart. - 

Szalay Fruzsina Tart. - 

Benkovits György Távol - 

Hajdu Gábor Távol - 

Kiss Károly Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

 

 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

49/2009. (II. 12.) Kt. sz. határozata: 

 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 

1. elfogadja az AquaPalace Kft. és a VSz. Zrt. között 2006. május 29-én létrejött 

mellékszolgáltatás teljesítéséről szóló megállapodás módosítását, valamint az energia-

szolgáltatási szerződést; 

2. felkéri a  VSz. Zrt. Vezérigazgatóját, hogy gondoskodjon a Társasági Szerződés 

módosításáról,  a Cégbíróságnál történő átvezetéséről, tekintettel arra, hogy ez a Szolgáltatási 

Szerződés része a Társasági Szerződésnek.  
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Felelős:     1. pont:  Polgármester 

  2. pont: Vezérigazgató 

Határidő:  1. pont: azonnal 

  2. pont: 2009. március 12.    

 

 

 

Megállapodás 

mellékszolgáltatás teljesítéséről 

 

 

 

amely létrejött egyrészről AQUAPALACE Kft. (székhelye: 2000 Szentendre, Kovács László 

u. 18/B cégjegyzékszáma: 13-09-108616, képviseli: Kanev László ügyvezető) 

 

másrészről Városi Szolgáltató Zrt. (székhelye: 2000 Szentendre, Szabadkai u. 9., 

cégjegyzékszám:  13-10-040159, képviseli: Horváth József vezérigazgató) (továbbiakban: 

VSz Zrt.) között, alulírott helyen és napon az alábbi tárgyban és feltételek mellett: 

 

1./ Szerződő felek rögzítik, hogy az AQUAPALACE Kft-nek tagja a QualiTeam Consult  

Kft. és a VSz Zrt. A VSZ Zrt. a társasági szerződésben mellékszolgáltatásként vállalta a 

megvalósult uszoda+szabadidőközpont hőellátásának biztosítását. 

  

2./ Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a mellékszolgáltatás keretében nyújtott, 

lent megnevezett szolgáltatásokért a VSz Zrt-t, az AQUAPALACE Kft. részéről megillető 

díjazást, az alábbiak alapján számítják ki:  

 
 
Szolgáltatás műszaki paraméterei 
 
Fűtési hőigény (tartalmazza a HMV előállításhoz szükséges energiát) 
 

Uszodába érkező névleges hőmérséklet 90 °C 

Uszodából kilépő névleges hőmérséklet 70 °C 

Névleges keringetett vízmennyiség 60 m3 / h 

Téli minimális érkező hőmérséklet 
85 °C 

Nyári minimális érkező hőmérséklet 80 °C 

Névleges nyomás uszodába belépő oldalon 2,5 bar, rel 

Maximális nyomás uszodába belépő 
oldalon 

5 bar, rel 

  

Hűtési hőigény 

 

Uszodába érkező névleges hőmérséklet 6 °C 

Uszodából kilépő névleges hőmérséklet 12 °C 

Max. keringetett vízmennyiség 140 m3 / h 

Maximális érkező hőmérséklet 7 °C 

Névleges nyomás uszodába belépő oldalon 2,5 bar, rel 
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Maximális nyomás uszodába belépő 
oldalon 

5 bar, rel 

 
Vízminőségi paraméterek 
 

összes keménység max. 22 nk° 

Karbonátkeménység max. 15 nk° 

szabad szénsav max 30 mg/dm3 

Klorid max. 100 mg/dm3 

Szulfát max. 200 mg/dm3 

oldott oxigén max. 0,1 mg/dm3 

Vezetőképesség max. 1000 s/cm 

pH 7..10 

 
 
Szolgáltatott energia díja 
 

Energia díjak meghatározása 
(az árak ÁFA nélkül értendőek) 

 
Az abszorpciós hűtőberendezésből kiadott energia díjak meghatározása 
 
 
Hűtési teljesítménydíj  (HTi) 
 

HTi = HT0 x  PPi  (Ft/kW,év), 
ahol 

 
 HTi : az új ármeghatározás időpontjától érvényes díj (Ft/kW,év) 
 HT0: induló teljesítménydíj, melynek értéke 2008.01.01. árszinten 
  17.334 Ft/kW,év. 
  Az induló teljesítménydíj 700 kW hűtési teljesítmény lekötése esetére 

érvényes. 
 PPi : a KSH által közzétett ágazatra vonatkozó termelői inflációs index 

göngyölve 2008.01.01-től 
 
   
Hűtési energiadíj (HEi) 
 

HEi = HEi-1 x [0,75 x (GDi / GDi-1)  +  0,25 x (VDi / VDi-1)]     (Ft/GJ), 
 
ahol 

 
 HEi: az új ármeghatározás időpontjától érvényes hűtési energia díj 
  (Ft/GJ) 
 HEi-1: az előző időszakban érvényes hűtési energiadíj (Ft/GJ) 
 GDi: az új ármeghatározás időpontjában érvényes gázdíj (Ft/GJ) 
 GDi-1: az előző időszakban érvényes gázdíj (Ft/GJ)    
 VDi: az új ármeghatározás időpontjában érvényes villamos energia 

átlagos díja (Ft/kWh)    
 VDi-1: az előző időszakban érvényes villamos energia átlagos díj 
 (Ft/kWh)    
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2008.04.01-re vonatkozó induló hűtési energiadíj: 6.701 Ft/GJ 
 
Az uszoda ellátásához biztosított fűtési célú energia díjának meghatározása 
 
Fűtési energia díj (FEi) 
 

FEi = FEi-1 x (GDi / GDi-1)      (Ft/GJ), 
ahol 

 
 FEi: az új ármeghatározás időpontjától érvényes fűtési energia díj 
  (Ft/GJ) 
 FEi-1: az előző időszakban érvényes fűtési energia díj (Ft/GJ) 

 GDi: az új ármeghatározás időpontjában érvényes gázdíj (Ft/GJ) 
 GDi-1: az előző időszakban érvényes gázdíj (Ft/GJ)   
 
 
2008.04.01-re vonatkozó induló fűtési energiadíj: 3.532 Ft/GJ  
 

 

3./ Felek megállapodnak abban, hogy a mellékszolgáltatásért járó díjazást az 

AQUAPALACE Kft. havonta, a tárgyhónapot követő 15. napig, a VSz Zrt. által kibocsátott 

számla alapján átutalással fizeti meg.  

 

4./ A VSz Zrt. vállalja, hogy 

üzletrészének esetleges átruházása esetén mellékszolgáltatási kötelezettséget megszünteti, de 

ezzel egyidejűleg, ugyanezen feltételek mellett szolgáltatási szerződés keretében fenti 

vállalását folytatja a megvalósult uszoda+szabadidőközpont fennállásáig, amelynek 

érdekében felek ezen időponttól minden további jogcselekmény nélkül ezen megállapodást 

szolgáltatási szerződésnek tekintik. 

 

5./ Szerződő Felek megállapodnak, hogy abban az esetben, ha az erre köteles fél a jelen 

megállapodásból folyó kötelezettségeit határidőn belül bármely okból nem teljesítené, ennek 

szankciójaként köteles folyamatosan a 3./ pontban meghatározott ütemezés szerint megfizetni 

a másik fél részére a nem teljesítéssel okozott igazolt károkat, valamint a nem teljesítő fél a 

nem teljesítés időtartamára az üzletrészének mértéke feléig megfelelően jogosult gyakorolni a  

tagsági jogait.   

 

6./ Az ezen megállapodásban nem szabályozott esetekben a Gt., a Ptk. és az egyéb 

idevonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadó. 

 

Szerződő felek ezen megállapodást, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag 

írták alá. 

 

Szentendre, 2009. …….. 

 

 

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

                        AQUAPALACE Kft.                                      Városi Szolgáltató Zrt. 
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ENERGIA SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 
 
 
amely létrejött egyrészről a Városi Szolgáltató Zárkörűen Működő 
Részvénytársaság,  
székhelye: 2000 SZENTENDRE, Szabadkai u. 9. 
cégjegyzék szám:13-10-040159  
adószám: 10822612-2-13  
bankszámla szám:10103874-16075343-00000001  
(továbbiakban mint Szolgáltató) 

 
 
mésrészről az Aquapalace Kft. 
székhelye: 2000 SZENTENDRE, Kovács László u. 18./B. 

cégjegyzék szám: 13- 09-108616 

adószám: 13753069-213  
bankszámla szám: 12001008-00135901-00100002 
mint fogyasztó, (továbbiakban mint Fogyasztó), 
 
(továbbiakban együttesen, mint Felek) 
 

valamint Szentendre Város Önkormányzata, a Városi Szolgáltató Zrt. 100%-os 
tulajdonosa 
székhelye:   
törzsszáma:   
bankszámla száma:  
(továbbiakban: Tulajdonos) között az alábbi feltételekkel. 
 
1. Előzmények 
 

Az Aquapalace Kft. 2006. május 29.-n kelt társasági szerződésének 8.1 
pontjában a Szolgáltató, mint az Aquapalace Kft. tagja mellékszolgáltatási 
kötelezettségként vállalta a Szentendre, Kálvária út 26. szám alatti telephelyen 

építendő uszoda és szabadidő központ (továbbiakban: Létesítmény) hőenergia 
ellátásának biztosítását. 
 
A Felek 2006. május 29.-n kelt megállapodásukban rögzítették az energia 
szolgáltatás főbb feltételeit.   

A Fogyasztó a fenti dokumentumok figyelembevételével a beruházást úgy 
készítette elő, hogy a Létesítmény önálló hideg és meleg energia előállítására 
alkalmas berendezésekkel nem rendelkezik. 
 
2. Szerződés tárgya 
 

A Szolgáltató jelen szerződés aláírásával vállalja, hogy a Fogyasztó részére 
hideg és meleg energiát szolgáltat a Fogyasztó üzemeltetésében lévő Szentendre, 
Kálvária út 26. szám alatti telephelyen létesítendő uszoda és szabadidő központ 
részére a jelen szerződésben rögzített feltételekkel. 

A Fogyasztó jelen szerződés aláírásával vállalja, hogy a Létesítmény 
üzemeltetéséhez szükséges hideg és meleg energiát elsősorban Szolgáltatótól 
vásárolja meg. 
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2.1 Szolgáltatás műszaki határa, tulajdoni határ 
 

A szolgáltatás műszaki határa, a tulajdoni határ, és egyben a felelősségi 
határ, mely megegyezik a telekhatárral. A 3.1. pont alapján a műszaki határ és a 
tulajdoni határ megegyezik a telekhatárral. 
 
2.2 Szerződés időbeni hatálya 
 

Hivatkozva az 1. pontban említett megállapodásra, a hőszolgáltatás a Létesítmény 

üzemi próbáinak megkezdésekkor kezdődik, és a Létesítmény megszűntetéséig tart, de 

legalább 15 évig. 
 

2.3 Szolgáltatás műszaki paraméterei 
 
Fűtési hőigény (tartalmazza a HMV előállításhoz szükséges energiát) 
 

Uszodába érkező névleges hőmérséklet 90 °C 

Uszodából kilépő névleges hőmérséklet 70 °C 

Névleges keringetett vízmennyiség 60 m3 / h 

Téli minimális érkező hőmérséklet 
85 °C 

Nyári minimális érkező hőmérséklet 80 °C 

Névleges nyomás uszodába belépő oldalon 2,5 bar, rel 

Maximális nyomás uszodába belépő 
oldalon 

5 bar, rel 

  

Hűtési hőigény 

 

Uszodába érkező névleges hőmérséklet 6 °C 

Uszodából kilépő névleges hőmérséklet 12 °C 

Max. keringetett vízmennyiség 140 m3 / h 

Maximális érkező hőmérséklet 7 °C 

Névleges nyomás uszodába belépő oldalon 2,5 bar, rel 

Maximális nyomás uszodába belépő 
oldalon 

5 bar, rel 

 
Vízminőségi paraméterek 
 

összes keménység max. 22 nk° 

Karbonátkeménység max. 15 nk° 

szabad szénsav max 30 mg/dm3 

Klorid max. 100 mg/dm3 

Szulfát max. 200 mg/dm3 

oldott oxigén max. 0,1 mg/dm3 

Vezetőképesség max. 1000 s/cm 

pH 7..10 

 
A vízminőségi paraméterekről a Szolgáltató havi tájékoztatást ad a Fogyasztó felé. 
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3. Szolgáltatott energia mérése, elszámolása 
 
3.1 Mérőrendszerek leírása 
 

A meleg és hideg energia elszámolási mérőrendszereinek meg kell felelnie a 
mindenkor érvényes szabványoknak, jogszabályoknak, hitelesítési és kalibrálási 
előírásoknak. 

A mérőrendszerek létesítéséről a Fogyasztó gondoskodik a saját költségén, 
mely mérőrendszerek tulajdonjogát jelen szerződés aláírásával átruházza a 

Szolgáltatóra. 
 Mért jellemzők a Létesítmény be és kilépő csonkjain keringetett víz 
térfogatárama, valamint a belépő és kilépő hőmérséklete. 
 A Fogyasztó a tulajdoni határán belül, saját költségén telepíthet 
mérőrendszereket, melyek ellenőrzési célra felhasználhatóak. 
 A mérőrendszereket plombálni kell. A plombálást a felek képviselőinek 
jelenlétében kell végezni és dokumentálni. 
 
3.2 Mérőrendszerek ellenőrzései, javításai 
 
 A mérőrendszerek tulajdonosa a saját költségén köteles felújítani, javítani az 
elszámolási mérőrendszereket. 

A mérőrendszert a Felek évente egy alkalommal közösen ellenőrzik. Az 
ellenőrzésről közös jegyzőkönyvet vesznek fel, melyben rögzítik a megállapításaikat. 
Az ellenőrzés során feltárt hiányosságokat a Mérőrendszer tulajdonosa köteles a 
saját költségén megszüntetni. 

A Fogyasztó jogosult az elszámolási mérőrendszerek nyilvántartásaiba 
betekinteni. 

 
 
3.3 Nyilvántartás az elszámolási mérőrendszerekről 
 
 A mérőrendszerről a tulajdonosa köteles nyilvántartást vezetni. A 
nyilvántartásba szerepelnie kell az alábbi adatoknak. 

 beépített mérőeszközök típusjelzései, azonosítói,  
 mérőeszközökre vonatkozó hitelesítési, kalibrálási előírások, 
 mérőeszközök hitelesítési, kalibrálási, ellenőrzési bizonylatai. 

 
3.4 Szolgáltatott energiák elszámolása 
 

A Létesítménybe átadott meleg és hideg energiák mennyiségi elszámolását a 
felek havonta végzik el a 3.1 pontban körülírt mérőrendszerek által mért, és 
számított adatok alapján. Az elszámolási időszak minden hónap 01.-e 06:00-kor 
kezdődik, és az azt követő hónap 01.-e 06:00-kor fejeződik be. Ezen időszak 
fogyasztását a Szolgáltató minden hónapot követően legkésőbb a 3. munkanapon 
megküldi a Fogyasztó részére. A Fogyasztónak 3 munkanap áll rendelkezésére, hogy 
az elszámolási adatokkal kapcsolatban kifogással éljen. A három munkanap 
elteltével a számla kiállítható. 
 
 A mérőrendszer meghibásodása esetén a felek megállapodnak a méretlen 
időszakban átadott energia mennyiségéről. A megállapodás hiányában a méretlen 
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időszakhoz hasonló időjárási körülmények esetén mért fogyasztási adatokat kell 
figyelembe venni. 
 
 
 

4. Szolgáltatás hiánya, kártérítés 

 

Felek megállapodnak, hogy a szolgáltatás hiánya esetén a Fogyasztó a kárigényét a 

Ptk. ide vonatkozó szabályozásai szerint jogosult a Szolgáltató felé érvényesíteni. 

 
5. Szolgáltatási díjak 

 
5.1 Szolgáltatott energia díja 
 

Energia díjak meghatározása 
(az árak ÁFA nélkül értendőek) 

 
Az abszorpciós hűtőberendezésből kiadott energia díjak meghatározása 
 
 
 
Hűtési teljesítménydíj  (HTi) 
 

HTi = HT0 x  PPi  (Ft/kW,év), 
ahol 

 
 HTi : az új ármeghatározás időpontjától érvényes díj (Ft/kW,év) 
 HT0: induló teljesítménydíj, melynek értéke 2008.01.01. árszinten 
  17.334 Ft/kW,év. 
  Az induló teljesítménydíj 700 kW hűtési teljesítmény lekötése esetére 

érvényes. 
 PPi : a KSH által közzétett ágazatra vonatkozó termelői inflációs index 

göngyölve 2008.01.01-től 
 
   
Hűtési energiadíj (HEi) 
 

HEi = HEi-1 x [0,75 x (GDi / GDi-1)  +  0,25 x (VDi / VDi-1)]     (Ft/GJ), 
 
ahol 

 
 HEi: az új ármeghatározás időpontjától érvényes hűtési energia díj 
  (Ft/GJ) 
 HEi-1: az előző időszakban érvényes hűtési energiadíj (Ft/GJ) 
 GDi: az új ármeghatározás időpontjában érvényes gázdíj (Ft/GJ) 
 GDi-1: az előző időszakban érvényes gázdíj (Ft/GJ)    
 VDi: az új ármeghatározás időpontjában érvényes villamos energia 

átlagos díja (Ft/kWh)    
 VDi-1: az előző időszakban érvényes villamos energia átlagos díj 
 (Ft/kWh)    
 
2008.04.01-re vonatkozó induló hűtési energiadíj: 6.701 Ft/GJ 
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Amíg a hatósági árszabályozás a földgáz esetében fennáll, az indexáláshoz a 
hatósági árak változását kell figyelembe venni, a hatósági az árváltozások 
időpontjától. A földgáz esetében a hatósági ár az 500 m3/h teljesítmény feletti 
fogyasztóra vonatkozó, nem lakossági gázdíj (2008.04.01-én 2.208 Ft/GJ). A 
hatósági ár megszűnése után a VSZ Zrt. által vásárolt földgáz rendszerhasználati 
díjak nélküli árának előző három hónapos időszakhoz képesti változását kell 
figyelembe venni a következő három hónapos időszakra vonatkozóan. A hatósági 
árszabályozás megszűnése után a gázdíj változás okozta szolgáltatási díj változás 
automatikusan érvényesül. A hatósági árváltozás megszűnésekor rögzíteni kell az 
indexáláshoz szükséges új GDi értéket, ugyanígy, ha ezen időpontban egyidejűleg 
árváltozás is van, az árváltozás mértékét külön meg kell állapítani. Innentől kezdve 
az új induló GDi érték nem változik. 

A villamosenergia-ár a VSZ Zrt. által a hűtőberendezéshez vásárolt villamos energia 
mindenkori árváltozásán alapul. 
 
 
Az uszoda ellátásához biztosított fűtési célú energia díjának meghatározása 
 
Fűtési energia díj (FEi) 
 

FEi = FEi-1 x (GDi / GDi-1)      (Ft/GJ), 
ahol 

 
 FEi: az új ármeghatározás időpontjától érvényes fűtési energia díj 
  (Ft/GJ) 
 FEi-1: az előző időszakban érvényes fűtési energia díj (Ft/GJ) 
 GDi: az új ármeghatározás időpontjában érvényes gázdíj (Ft/GJ) 
 GDi-1: az előző időszakban érvényes gázdíj (Ft/GJ)   
 
 
2008.04.01-re vonatkozó induló fűtési energiadíj: 3.532 Ft/GJ  
 

Amíg a hatósági árszabályozás a földgáz esetében fennáll, az indexáláshoz a 
hatósági árak változását kell figyelembe venni, a hatósági az árváltozások 
időpontjától. A földgáz esetében a hatósági ár az 500 m3/h teljesítmény feletti 
fogyasztóra vonatkozó, nem lakossági gázdíj (2008.04.01-én 2.208 Ft/GJ). A 
hatósági ár megszűnése után a VSZ Zrt. által vásárolt földgáz, rendszerhasználati 
díjak nélküli, árának előző három hónapos időszakhoz képesti változását kell 
figyelembe venni a következő három hónapos időszakra vonatkozóan. A hatósági 
árszabályozás megszűnése után a gázdíj változás okozta szolgáltatási díj változás 
automatikusan érvényesül. A hatósági árváltozás megszűnésekor rögzíteni kell az 
indexáláshoz szükséges új GDi értéket, ugyanígy, ha ezen időpontban egyidejűleg 
árváltozás is van, az árváltozás mértékét külön meg kell állapítani. Innentől kezdve 
az új induló GDi érték nem változik. 
 
 
 
6., Számlázási és fizetési feltételek 
 

A Szolgáltató a 3.4 pontban meghatározott adatszolgáltatást követően 
jogosult számla kiállítására. A számlán külön tételként kell szerepeltetni a meleg, és 
a hideg energia díját. A Fogyasztó a számla ellenértékét tárgyhónapot követő hónap 
15.-ig köteles a Szolgáltató részére banki átutalással megfizetni. 
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A számlát a Szolgáltató postai, vagy futárral történő továbbítás mellett FAX-

on is kötelesek a Fogyasztó részére megküldeni. 
 
 Amennyiben a Fogyasztó fizetési késedelembe esik, akkor a Szolgáltató a 
Földgázszállítási szerződésében rögzített késedelmi kamat felszámítására jogosult. A 
Szolgáltató jogosult napi késedelmi kamat számításra azzal, hogy a késedelmi 
kamatot a Szolgáltató a következő számlájában jogosult külön tételben kiszámlázni.  
 
 

Kártérítés 

Kártérítés szabályai 

A károkozó köteles kártérítést nyújtani a másik Félnek és mentesíti minden 
kár, kiadás és költség alól, (beleértve a tanácsadásért kifizetett indokolt díjakat 
és összegeket is), melyek a vagyonában beállt kár, veszteség - beleértve a 
többletköltséget - illetve a sérülés vagy haláleset kapcsán felmerült igénnyel 
összefüggésben álltak be, illetve kerültek kifizetésre, amennyiben ezen 
követelések az Károkozó szándékos, illetve súlyos gondatlanságára vezethetők 
vissza. 
Egyik fél sem felel a vis maior-ért, vis maiornak minősül a külső szolgáltatók 
által biztosított gáz, víz, villany szolgáltatás előre nem jelzett szüneteltetése, a 
Fűtőmű területén kívüli, külső szolgáltatók rendszereiben bekövetkezett 
csőtörések és egyéb külső elháríthatatlan okok. 

Kárenyhítés  

A szerződő Felek kötelesek a kár elhárítása, illetőleg csökkentése érdekében 
úgy eljárni, ahogy az adott helyzetben általában elvárható. 

 
Nem kötelesek a kárnak azt a részét megtéríteni, amely a másik Fél 
kárenyhítési kötelezettségének elmulasztásából származott. A biztosítási 
kártalanítási összeg a tényleges és igazolt kár összegét csökkenti, beleértve a 
Vis Maior következtében felmerült kárt is. . 

 

 
7. Jogok és kötelezettségek 
 

A Felek általános kötelezettsége egymás haladéktalan tájékoztatása azokról 
az információkról, eseményekről, amelyek jelen szerződéssel, valamint jelen 
szerződés 3. pontjában körülírt mérőrendszerrel kapcsolatosan tudomásukra jut. 
 
7.1. Szolgáltató jogai 
 

 Az átadott energia ellenértékét a Fogyasztó részére kiszámlázni. 
 A 2.3 pontban megfogalmazott technikai paraméterekkel, energia ellátást a 

fogyasztó részére szolgáltatni. 
 
7.2 Szolgáltató kötelezettségei 
 

 Előrelátható üzemszünet, termelés csökkenés előrejelzése, valamint a 
Fogyasztó üzemviteli képviselőivel történő egyeztetése az üzemszünet, 
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termelés csökkenést megelőzően, annak a Szolgáltató tudomására jutását 
követően haladéktalanul. 

 Az elszámolási mérőrendszerhez a Fogyasztó, valamint megbízottjai részére a 
bejutást biztosítani. 

 Mérőrendszerek plombáltságának megőrzése, plombák sérülésének 
haladéktalan bejelentése a Fogyasztó felé. 

 
 
 
 
7.3 Fogyasztó jogai 
 A 2.3 pontban megfogalmazott technikai paraméterekkel, energia ellátást 

elsősorban a Szolgáltatótól igénybe venni. 
 Az elszámolási mérőrendszer szemrevételezéssel történő ellenőrzését előzetes 

bejelentés nélkül elvégezni. 
 Amennyiben a mérőrendszer ellenőrzéséhez a Fogyasztó képviselőjének a 

bejutása nem biztosított, a Fogyasztó jogosult a havi energia számla 
megfizetését visszatartani. 

 
7.4 Fogyasztó kötelezettségei 
 

 A Szolgáltató által szolgáltatott energia díját a Szolgáltató részére megfizetni. 
 A 2.3 pontban megfogalmazott technikai paraméterekkel, energia ellátást 

elsősorban a Szolgáltatótól igénybe venni. 
 
8. Egyéb rendelkezések 
 
8.1 Szerződés módosítása 
 
 Jelen szerződés csak mindkét Fél akaratával, írásban módosítható. Kivétel ez 
alól a gázár változása okozta energia díjváltozás, mely a gázár változás pillanatában 
lép életbe. Továbbá évi egy alkalommal, minden év január 01.-ig, de legkorábban 
2010 január 01.-n a Felek felülvizsgálják a szolgáltatási díjak meghatározásához 
kapcsolódó egyéb feltételek teljesülését, mely nem érinti az 5. pontban megállapított 
számítási algoritmusok módosítását. 
 
8.2. Szerződés megszűnése 
 

Jelen szerződés rendes felmondás útján nem szűntethető meg. 
A Szolgáltató részéről bekövetkezett olyan előre nem látható, tőle független 

ok, amely a szolgáltatási kötelezettségének teljesítését objektíve akadályozza jelen 
szerződést megszünteti. 
 
 A Felek rendkívüli felmondással élhetnek, ha: 

 a másik fél a szerződésen és jogszabályon alapuló kötelezettségét 
felszólítást követően ismételten és súlyosan megszegi. 

 
Súlyos szerződésszegésnek minősülhetnek például az alábbi esetek 
 A Szolgáltató a hőszolgáltatás előre tervezhető munkák miatti 

szüneteltetéséről a Fogyasztóval nem kezdeményez egyeztetést. 
 A Szolgáltató a Fogyasztó, vagy annak meghatalmazott képviselői 

részére nem teszi lehetővé az elszámolási mérőkörhöz történő bejutást. 
 A Fogyasztó a vételezett hőenergia ellenértékének megtérítésében több 

mint három hónapos késedelembe esik. 
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  A Fogyasztó a folyamatos és biztonságos távhő szolgáltatását, illetőleg 
más felhasználó vagy díjfizető távhő vételezését zavarja.  

 A Fogyasztó a folyamatos és biztonságos hőenergia szolgáltatást, 
illetőleg más felhasználó vagy díjfizető hőszolgáltatását zavarja vagy 
veszélyezteti. 

 Bármelyik fél az elszámolási mérőrendszert manipulálja, szándékosan 
megrongálja, annak hitelességét igazoló jelzését megsérti, vagy erre 
kísérletet tesz. 

 A Fogyasztó az uszoda működéséhez szükséges hideg és meleg 
energiát elsősorban nem a Szolgáltatótól veszi igénybe. 

 
 

Felek a rendkívüli felmondást megelőzően kötelesek a másik felet ajánlott 
levélben a szerződésszegésének megszűntetésére felszólítani. Amennyiben a 
felszólítás eredménytelen, annak kézhezvételétől számított 8 nap múlva élhet a 
felszólító fél a rendkívüli felmondás jogával. 

 
Bármelyik Fél él jogszerűen a rendkívüli felmondás jogával, jogosult a Ptk. 

vonatkozó szabályai szerinti kártérítést követelni a másik Féltől. 
 
 
8.3 Szerződés átruházása 
 
 Amennyiben valamelyik fél tulajdonosi köre részben – kivéve a Szolgáltatónak 
a Fogyasztóval közös társaságában (Aquapalace Kft.) a tagsági jogának megszűnése 
–, illetve jogutódlással megszűnik a szerződés automatikusan átszáll a jogutódra. 
Harmadik félre csak mindkét fél írásos beleegyezésével, és írásos szerződés 
módosítással ruházható át a szerződés. Amennyiben a harmadik félre történő 
átruházás egyik fél érdekkörében merülne fel, úgy a másik fél az átruházáshoz való 
hozzájárulási jogának megtagadását visszaélésszerűen nem gyakorolhatja. 
 
 
8.4 Titoktartás, információk bizalmas kezelése 
 
 Jelen szerződéssel kapcsolatosan harmadik félnek információ nem adható ki. 
 
8.5 Irányadó jog 
 

Jelen Szolgáltatási szerződésben nem, vagy nem kielégítően szabályozott 
kérdésekben a Ptk, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az 
irányadóak. 
 
 
9. Mellékletek 

 1. sz. melléklet - Üzemviteli megállapodás 
 
 
Szentendre, 2009.  
 
 
 

Szolgáltató  Fogyasztó  Tulajdonos 
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1. sz. melléklet 

 
Üzemviteli megállapodás 

 
A Felek üzemviteli kérdésekben az alábbiakban állapodnak meg. 
 
1. Üzemviteli kapcsolattartó személyek 
 
Szolgáltató részéről 
 

Üzemviteli kérdésekben nyilatkozattételre jogosult 

Horváth József vezérigazgató 
tel:06-26-501-021   
 
fax:06-26-501-022  
e-mail:vezerigazgato@vszzrt.hu  

 
 

Üzemviteli kapcsolattartásra jogosult 
Reményi András fűtőmű vezető 
tel: 06-26-311-542, 06-20-930-8033   
 
fax:06-26-501-022   
e-mail:futomu@vszzrt.hu  
 

 
 
Fogyasztó részéről 
 

Üzemviteli kérdésekben nyilatkozattételre jogosult 
Kanev László 
tel:  +36-26-316-528 
  
Fax:  +36-26-500-488 
e-mail: kanevl@quali.hu 

 
 

Üzemviteli kapcsolattartásra jogosult 
Puskás Bendegúz műszaki igazgató 
tel:  +36-20-480 3828 
 
fax:  36-26-500-488 
e-mail: puskasb@quali.hu 

 
 
2., Normál üzemtől eltérő tervezett többletfogyasztás 

 
A Létesítményben vízcsere alkalmával várható többlet energia felhasználásról 

a Fogyasztó a többlet szolgáltatás várható időpontja előtt legalább 24 órával 
tájékoztatja a Szolgáltató 1. pontban felsorolt Üzemviteli kapcsolattartásra jogosult 
kapcsolat tartóját. 
 
 

tel:06-26-311-542
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3., Energia igények előzetes egyeztetése 
 

A Felek minden év április 30.-ig egyeztetik a Létesítmény tárgyév július 01.-
től a következő 12 hónapra vonatkozó várható energiafogyasztását havi bontásban. 

 
4., Karbantartási program előzetes egyeztetése 
 

A Felek minden év január 31.-ig egyeztetik az elkövetkező 12 hónapos 
időszak karbantartási programját. Az elfogadott programtól eltérni csak közös 
megegyezéssel lehet. 

 
5., Meghibásodások 

 
 A Felek kötelesek a rendszerek működését befolyásoló meghibásodásokat 
jelenteni egymás felé az észlelést követően haladéktalanul, de legkésőbb 24 órán 
belül írásban jelezni. 

 

 

 

 

11.  Tájékoztató az AquaPalace Felügyelő Bizottság megválasztásával kapcsolatos 

 beszámolóról 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megállapítja, hogy kérdés, észrevétel nem lévén, a Képviselő-

testület a tájékoztatót tudomásul vette.  

 

 

 

 

12.  Előterjesztés az energia beszerzésről és energetikai korszerűsítésről 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ismerteti az előterjesztést.  

 

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

bizottság nem, támogatta a határozati javaslatot. A Meteor Bt. felméréséből kiderül az, hogy 

az Önkormányzat intézményeinek mindenképpen előnyére válna az, ha az energia beszerzést 

központosítva, megpályáztatva áttekintenék. A határozati javaslatban megfogalmazott 

szervezetek és csatlakozó személyek kitételt javasolja kivenni, mert a Jogtanácsos véleménye 

szerint ez nagyon meghosszabbítaná az eljárást.  

 

László György a Meteor Bt képviselője: tájékoztat, hogy nem javasoltak ilyent, hogy a 

beszerzéshez csatlakozó személyek és szervezetek, csak az önkormányzat intézményeit 

javasolták.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kérdése a Jogtanácsostól, hogy ez a rész kivehető-e a 

határozati javaslatból. 
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dr. Dóka Zsolt jogtanácsos: igen, kivehető.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: javasolja, hogy a határozati javaslat úgy kerüljön megfogalmazásra, 

hogy a magánszemélyek kiesnek, de a nem önkormányzati iskolák, óvodák maradjanak benne 

ebben a lehetőségben, mert ez még kezelhető.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kérdése a Jogtanácsostól, hogy megoldható-e a javaslat a 

közbeszerzés során?  

 

dr. Dóka Zsolt jogtanácsos: megoldható, de a csatlakozóknak előzetesen nyilatkozniuk kell a 

közbeszerzési eredmény elfogadásáról.  

 

dr. Molnár Ildikó jegyző: kiegészítésként elmondja, hogy az egyéb fenntartású intézmények 

is csak úgy tudnak nyilatkozni, ha a kötelezettség vállalásra jogosult szerv meghozza a 

döntését. Nyilván ez az időtartam hosszabbítani fogja az eljárást.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri a Jegyző Asszonyt fogalmazza bele a határozati 

javaslatba az elmondottakat.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: szerinte csatlakozni fognak a nem önkormányzati tulajdonú 

intézmények, mert alacsonyabb árat tudnak elérni. 

 

László György a Meteor Bt képviselője: a közös pályáztatás egy jobb alkupozíciót jelent a 

szolgáltatókkal, de nem jelent összevont fogyasztót.  

 

dr. Molnár Ildikó jegyző: az 1. pont: „a METEOR Bt. által elkészített specifikáció javaslata 

alapján földgáz és villamos energia beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról 

dönt az önkormányzati intézmények, nem önkormányzati fenntartású nevelési-oktatási 

intézmények földgáz és villamos energia igényének kielégítése céljából.”  

valamint az új 2. pont: „a nem önkormányzati fenntartású nevelési-oktatási intézmények 

fenntartói a  csatlakozásához szükséges nyilatkozatukat 15 napon belül kötelesek megadni 

ahhoz, hogy  közbeszerzési igényük a közbeszerzésben befogadható legyen.” 

 

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

határozati javaslatról.  

 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 730   Száma: 09.02.12/12/0/A/KT 

Ideje: 2009 február 12 20:01  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
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Igen 16 100.00 88.89 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 16 100.00 88.89 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   11.11 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Benkovits György Igen - 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt 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 - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Kiss Károly Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

 

 

 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

50/2009. (II. 12.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

 

1. a METEOR Bt. által elkészített specifikáció javaslata alapján földgáz és villamos 

energia beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról dönt az önkormányzati 

intézmények, nem önkormányzati fenntartású nevelési-oktatási intézmények földgáz 

és villamos energia igényének kielégítése céljából; 

2. a nem önkormányzati fenntartású nevelési-oktatási intézmények fenntartói a  

csatlakozásához szükséges nyilatkozatukat 15 napon belül kötelesek megadni ahhoz, 

hogy  közbeszerzési igényük a közbeszerzésben befogadható legyen;  

3. felkéri a Polgármestert, hogy az elkészült energetikai audit alapján a forrást nem 

igényelő, energia felhasználást racionalizáló intézkedéseket tegye meg, valamint a 

megtérülő energiahatékonysági beruházások ütemtervét terjessze a Képviselő-testület 

elé; 
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4. hozzájárul a határozat végrehajtásához szükséges közbeszerzési eljárások 

lefolytatásához; 

5. felkéri a Közbeszerzési Munkacsoportot a közbeszerzési eljárások lebonyolítására, a 

Közbeszerzési Bizottságot az eljárásokat lezáró döntések meghozatalára, 

6. a Szentendre Város Önkormányzat 2009. évi közbeszerzési tervét a 1. pontban 

foglaltaknak megfelelően módosítja 

  

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Kun Csaba alpolgármester: ügyrendben javasolja, hogy az iskolákkal kapcsolatos 

egyeztetések megtárgyalása után a konyha felújításáról szóló előterjesztéssel folytassák az 

ülést.  

 

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

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 731   Száma: 09.02.12/12/0/A/KT 

Ideje: 2009 február 12 20:02  

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 - 

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 - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 
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Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Kiss Károly Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

 

 

 

 

 

13.  Előterjesztés-kiegészítés a Vujicsics Tihamér Alapfokú Művészetoktatási 

 Intézmény további változatlan színvonalon való működtetése és a Petzelt József 

 Szakközépiskola és Szakiskola ügyében folytatott egyeztetésekről 

 Előadó:  dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

 

 

Bokor György a Vujicsics Tihamér Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatója és 

Solymosi Csilla a Petzelt József Szakközépiskola és Szakiskola igazgatója jelen van a 

napirendi pont tárgyalásakor.  

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kiegészítésként elmondja, hogy tovább folytatják a Megyei 

Önkormányzattal a tárgyalásokat. A Vujicsics Iskolával kapcsolatban konkrét összeget kértek 

a támogatásra, melyet 10 MFt-ban határoztak meg. Ezzel kapcsolatban választ még nem adott 

a Megyei Önkormányzat. A Petzelt Szakiskolával kapcsolatban tovább folytatódnak a 

tárgyalások. Elmondja, hogy átadtak egy anyagot a beiskolázási igényről, a szakmákról. 

Ígéretet kaptak az Elnök úrtól és az Alelnök úrtól is, hogy ha megfelelő lesz a 

gyermeklétszám, akkor kezdeményezik a módosítást az osztálylétszám tekintetében.  

 

Bokor György igazgató: megköszöni azt a sok támogatást, amelyet a Képviselő-testülettől 

kapott az iskola. Az iskola egy kisebb léptékkel, de az oktatás színvonalát és minőségét 

megőrizve tud dolgozni. Bízik a további támogatásban is, hiszen valószínű egy hosszabb 

folyamatról lesz szó.  

 

dr. Molnár Ildikó jegyző: kiegészítésként elmondja, hogy a telephelyek finanszírozásával 

kapcsolatosan határozat is született arról, hogy ez év január 1-től a dologi kiadások 

telephelyekre eső költségét az önkormányzat vállalja, mely plusz terhet nem jelent, hiszen az 

iskoláiban eddig is – bérleti díj és egyéb nélkül biztosította a helyet az oktatásnak. A Szent 

András Iskolával folynak még a tárgyalások az ügyben.  

 

Solymosi Csilla igazgató: köszöni a városvezetés és az Iparkamara segítségét. Elmondja, 

hogy ígéretet kaptak arra, hogy ha megfelelő számú jelentkező lesz, akkor engedélyt kapnak 2 

szakképző osztály indítására a 9. évfolyamban. Jelen pillanatban a kivárás időszaka van, hogy 

hány gyerek szeretne az iskolába jelentkezni.  
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Zakar Ágnes Kulturális, Oktatási és Kisebbségi Bizottság elnöke: tájékoztat, hogy az egész 

megyében a szentendrei és a ceglédi zeneiskola maradt meg. Bízik abban, hogy a Petzelt 

Iskolánál meg lesz a 2 osztálynyi gyerek.  

 

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

határozati javaslatról.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 732   Száma: 09.02.12/13/0/A/KT 

Ideje: 2009 február 12 20:11  

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 - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Távol - 

Kiss Károly Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 
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dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képviselő-testület az alábbi határozatot hozza:  

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

51/2009. (II. 12.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

 

1. a Vujicsics Tihamér Alapfokú Művészetoktatási Intézmény további, magas 

színvonalú működésének biztosításához a költségvetés tartalékában elkülönít 

10 000 000 Ft-ot,  azaz tízmillió forintot; 

2. a  395/2008.(X.28.) Kt. sz. határozatának 1(b) pontját visszavonja; 

3. felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Vujicsics Tihamér Alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény szentendrei működésének magas színvonalú 

fenntartása érdekében, folytasson további tárgyalásokat, majd a pontos 

költségvetési adatok ismeretében a Jogi, Igazgatási és Ügyrendi Bizottság, 

valamint a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság előzetes véleményezése mellett kössön 

megállapodást Pest Megye Önkormányzatával a fenntartói kiegészítéshez való 

hozzájárulásról 2009. július1-jei hatállyal, legfeljebb 10 000 000 Ft,  azaz tízmillió 

forint erejéig. 

 

Felelős:  Polgármester  

Határidő: 1. és  2. pont: azonnal 

   3. pont: 2009. márciusi bizottsági ülés, beszámolásra 2009. július 1. 

 

 

 

 

14.  Előterjesztés a Bajcsy-Zsilinszky úti konyha felújításáról 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

 

A napirendi pont tárgyalásakor az ülésteremben tárgyalási joggal jelen van Szabóné 

Klement Borbála a GESZ vezetője, valamint Háromszéky Gyuláné a konyha vezetője.  

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kérdezi a Közgazdasági Iroda vezetőjét, hogy adjon 

tájékoztatást, hogy a munkálatokra mennyi pénz biztosítható? 

 

Puhl Márta közgazdasági irodavezető: ismerteti, hogy a költségvetés az oktatási intézmények 

felújítására 20 MFt-ot és beruházási célra szintén 20 MFt-ot tartalmaz mely az összes 

intézményre vonatkozik. 90 MFt-os igényt nyújtott be a GESZ, figyelembe véve valami 

oktatási intézmény felújítási igényét.   

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kérdezi a GESZ vezetőjét, hogy első ütemre mi a minimális 

összeg?  
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Szabóné Klement Borbála GESZ vezetője: abból kellene kiindulni, hogy hosszú távra mi a 

Képviselő-testület elképzelése. Véleménye szerint első ütem az állagmegóvás. Rövid 

tájékoztatást ad az épület állapotáról. Nem szeretne most összeget mondani, hanem az 

Intézményvezetői Tanács döntése után válaszol.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: mindenképpen hosszú távon gondolkodnak a konyháról. 

 

Fülöp Zsolt képviselő: véleménye szerint több alternatívát kellene kidolgozni, ezért 

helyesnek tartja a GESZ vezető álláspontját, hogy nem tud mondani konkrét számot. 

Javasolja, hogy a költségvetés tárgyalásakor próbáljanak átcsoportosítani pénzeket 2009-re a 

kárelhárításra és 2010-re pedig a rekonstrukciót tervezzék be a költségvetésbe. Javasolja az 

előterjesztés levételét és márciusban tűzzék ismét napirendre.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátja az előterjesztés levételét a napirendről.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 733   Száma: 09.02.12/14/0/A/KT 

Ideje: 2009 február 12 20:23  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 100.00 77.78 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 14 100.00 77.78 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 4   22.22 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Benkovits György Igen - 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 
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Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Távol - 

Horváth Győző SzEB elnök Távol - 

Kiss Károly Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

 

 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

52/2009. (II. 12.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  a Bajcsy-Zsilinszky úti 

konyha felújításáról  szóló előterjesztést  a Képviselő-testület márciusi ülésén tárgyalja.  

 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  a Képviselő-testület márciusi ülése 

 

 

 

 

15.  Előterjesztés a ProSzentendre Kft. Tulajdonosi Bizottság által hozott határozat 

 jóváhagyásáról az emelt szintű járóbeteg szakellátó központ kialakítására 

 vonatkozó közbeszerzési eljárás megindításnak átruházott jogáról és költségeiről 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester  

 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ismerteti az előterjesztést és a határozati javaslatokat.  

 

Hidegkuti Gergely képviselő: kérdése, hogy miről szól a módosítás? 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a ProSzentendre helyett az Önkormányzat folytatja le a 

közbeszerzést, mely egyeztetés eredményeként született.  

 

dr. Kirchhof Attila aljegyző: a Közbeszerzési munkacsoport és a bizottság fog dönteni.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ismerteti, hogy a ProSzentendrére szerették volna átruházni a 

szerződéskötést, miután ők a bonyolítók, de ehhez a támogató hatóság nem járult hozzá.  

 

Benkovits György képviselő: javasolja a közbeszerzési rendelet módosítását. Ugyanis szinte 

esélytelenek a vállalkozók, mert olyan cégekkel kell versenyezniük, amiket előtte pár héttel 

alapítottak, gyakorlatilag se köztartozásuk, sem egyebük nincsen. De azt is tudni kell, hogy 

ezek a vállalkozások az előzőeken már hátrahagytak tartozásokat, majd a következő 

közbeszerzés alkalmával új cégként jelennek meg. Szeretné ha előnybe részesítenék azokat a 

vállalkozókat, akik a városban már 10 éve működnek.  

 



 92 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ez diszkrimináció. Mindent a Közbeszerzési Törvény 

szabályozza. Az Önkormányzatnak csak közbeszerzési szabályzata van. Elmondja, hogy a 

helyi cégekről egyébként van adatbázis. Az Ipartestületnek minden esetben felhívják a 

figyelmét a közbeszerzésekről, de minden esetben nagyon kevesen jelentkeznek szentendreiek 

- kimutatást vezetnek erről.  

 

Trenka István képviselő: a közeljövőben fogja bejelenteni a Gazdasági Minisztérium a 

közbeszerzési törvény módosítását pontosan a körbetartozások miatt.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megerősíti az információt. Egyéb kérdés, észrevétel nem 

lévén, kéri egyben szavazzanak a határozati javaslatokról.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 734   Száma: 09.02.12/15/0/A/KT 

Ideje: 2009 február 12 20:33  

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 - 

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 - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Kiss Károly Távol - 
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Radványi G. Levente Távol - 

 

 

 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

53/2009. (II. 12.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy:  

 

1. az „Emelt szintű járóbeteg szakellátó központ kialakítása Szentendrén” c. pályázat 

tárgyában hozzájárul a szükséges közbeszerzési eljárások lefolytatásához, melynek 

adminisztrációját a Polgármesteri Hivatal végzi; 

2. felkéri a Polgármestert, hogy az 1. pont szerinti közbeszerzéseket az 

Önkormányzat készülő 2009. évi közbeszerzési tervébe vegye fel; 

3. felkéri a Közbeszerzési Munkacsoportot a közbeszerzési eljárások lebonyolítására, 

a Közbeszerzési Bizottságot a közbeszerzési eljárásokat lezáró döntések 

meghozatalára, a Polgármestert a közbeszerzési szerződések aláírására. 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  azonnal, beszámolásra: 2009. április 30. 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

54/2009. (II. 12.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy:  

1. felhatalmazza a Pro Szentendre Kft-t, hogy a „Szentendre – Pannónia telep 

csapadékvíz elvezetése” c. pályázat tárgyában Szentendre Város Önkormányzata, 

mint Ajánlatkérő nevében a közbeszerzési értékhatárt elérő vagy meghaladó értékű 

tevékenységekre irányuló közbeszerzési eljárásokat lefolytassa, a pályázatban ezen 

célra elkülönített költségek terhére; 

2. felkéri a Polgármestert, hogy az 1. pont szerinti közbeszerzéseket az 

Önkormányzat készülő 2009. évi közbeszerzési tervébe vegye fel; 

3. felkéri a Közbeszerzési Munkacsoportot a közbeszerzési eljárások során 

felmerülő eljárásjogi jellegű döntések meghozatalára, a Közbeszerzési 

Bizottságot a közbeszerzési eljárásokat lezáró döntések meghozatalára, a 

Polgármestert a közbeszerzési szerződések aláírására; 

4. felhatalmazza a Polgármestert, hogy a határozat mellékletét képező megbízási 

szerződést a Pro Szentendre Kft-vel aláírja. A megbízási szerződében 

szereplő, összesen bruttó 10.800.000 Ft összeget az Önkormányzat 2009. évi 

költségvetéséből, a kötvénykibocsátásból származó forrás terhére biztosítja.  

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  azonnal, beszámolásra: 2009. április 30.  
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Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

55/2009. (II. 12.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy:  

1. felhatalmazza a Pro Szentendre Kft-t, hogy a „Szentendrei Óvodák felújítása” c. 

pályázat tárgyában Szentendre Város Önkormányzata, mint Ajánlatkérő nevében a 

közbeszerzési értékhatárt elérő vagy meghaladó értékű tevékenységekre irányuló 

közbeszerzési eljárásokat lefolytassa, saját költségeinek terhére; 

2. felkéri a Polgármestert, hogy az 1. pont szerinti közbeszerzéseket az Önkormányzat 

készülő 2009. évi közbeszerzési tervébe vegye fel; 

3. felkéri a Közbeszerzési Munkacsoportot a közbeszerzési eljárások során felmerülő 

eljárásjogi jellegű döntések meghozatalára, a Közbeszerzési Bizottságot a 

közbeszerzési eljárásokat lezáró döntések meghozatalára, a Polgármestert a 

közbeszerzési szerződések aláírására. 

 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  azonnal, beszámolásra: 2009. április 30. 

 

 

 

16.  Előterjesztés a Central Europe Program 2007-2013 pályázat benyújtásáról 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 
dr. Dietz Ferenc polgármester: ismerteti az előterjesztést.   

 

Fülöp Zsolt képviselő: kérdése, hogy az 54.375 ezer Ft önrészt a kötvény terhére biztosítja az 

Önkormányzat?   

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: igen, mint ahogy az összes nagy összegű pályázat esetében, 

ennek a pályázatnak az önrészét is a 2009. évi költségvetésében a kötvény terhére biztosítja az 

Önkormányzat.  

 

Puhl Márta irodavezető:  csak a kötvény terhére lehet vállalni, mert  egyéb szabad forrás 

nem áll a rendelkezésre.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: mivel a partnerek közt lehet változás, javasolja az uniós 

partnerség megfogalmazás használatát a határozatban.   

 

dr. Molnár Ildikó jegyző: egyetért, az  uniós-partner megnevezés használatával.  

 

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

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 735   Száma: 09.02.12/16/0/A/KT 

Ideje: 2009 február 12 20:36  

Típusa: Nyílt 
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Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 15 93.75 83.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 1 6.25 5.56 

Szavazott 16 100.00 88.89 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   11.11 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

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 - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Tart. - 

Kiss Károly Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

 

     

 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

56/2009. (II. 12.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő–testülete úgy dönt, hogy 

 

1. uniós partnerségben indul a Central Europe Program 2007-2013 pályázatán;  

 

2. a pályázathoz szükséges bruttó 187 500 Euro (kb. 54 375 000 Ft) önrészt a 2009. évi 

költségvetésében a kötvény terhére biztosítja, figyelembe véve a programhoz 

illeszkedő más pályázati forrásokat (pl. Városrehabilitációs pályázat). 
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Felelős:  Polgármester 

Határidő:  azonnal, beszámolásra: 2009. április 30.  

 

 

17.  Beszámoló a hivatali ügyintézésről, a törvényesség helyzetéről, az ügyfélfogadás 

 tapasztalatairól, ügyfélfogadással kapcsolatos új célkitűzésekről 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: röviden ismerteti az előterjesztést.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: kérdezi, hogy a célkitűzések között szerepel-e az „e-közigazgatási 

rendszer” működtetése?  Ha igen, mikorra lesz olyan állapotban, hogy valóban működőképes 

legyen?  

 

dr. Molnár Ildikó jegyző: az „e-közigazgatási rendszer” több szakmodulja már működik 

belső használatban, az  Iktatóval összhangban. Ennek folyamatos fejlesztése folyamatban van. 

A legnagyobb kihívást jelenleg az adómodul és az építéshatósági modul megfelelő szakmai 

szintű bevezetése jelenti. A Közigazgatási és Népjóléti Irodán használt modulok jelentős része 

nagy biztonsággal működik.  Szakmailag nem tud többet mondani, mert a projekt kistérségi 

szinten került bevezetésre.  

 

Szegő András képviselő: a zöld-számra és a zöld-e-mailre érkezett észrevételekre milyen  

visszaigazolást kapnak a bejelentők? 

Másik kérdése: a Közigazgatási Hivatalok hogyan  működnek jelenleg?  

 

dr. Molnár Ildikó jegyző: a „zöld-e-mail” esetében fel van tüntetve, hogy a bejelentő  nem 

kap minden esetben választ a feltett problémára, de minden esetben igyekeznek maximálisan 

kivizsgálni és megoldani a problémát. 

A telefonos bejelentések 90%-át telefonos visszaigazolással regisztrálják. A  telefonálók 

általában  azt mondják rá a  rögzítőre, hogy ügyükben kivel szeretnének beszélni a hivatalból 

és visszahívást kérnek.  A fennmaradó 10%-ot nem is lehet visszahívni, mert vagy nem hagy 

visszahívható telefonszámot, vagy nem veszi fel a telefont visszahíváskor, esetleg érthetetlen 

az elmondott szöveg. Általános jellegű kérdésekben az érintett titkárság hívja vissza a 

telefonálót, speciális esetben az ügyintéző. A „zöld-e-mail” esetében a bonyolultabb, vagy 

egyedi ügyek bejelentője kap szintén e-mailben visszajelzést. A bevezetés óta  a Városkönyv 

helyett a  „zöldszám” és a „zöld-e-mail” került előtérbe, a lakosság szívesen él  a 

lehetőséggel.  

A Közigazgatási Hivatal mint olyan megszűnt, az új elnevezése: Regionális Államigazgatási 

Hivatal. Hatásköre a jogszabályok áttekintése után  hatósági ügyekben a másodfokú hatósági 

hatáskör, a fellebbezéseket  hozzájuk kell továbbítani. Törvényességi  ellenőrzési joguk nincs, 

viszont az Önkormányzatok részére szakmai álláspontok kialakítását gyakorolja.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: köszöni a választ. Továbbra is a közigazgatás körében maradva 

kérdez: tudomása szerint az  „e-közigazgatás” projekt pályázati pénzből valósult meg és 

lezártnak tekintendő. Ugyanakkor csak abban az esetben lehet lezártnak tekinteni, ha 

működőképes a rendszer. Kérdései: mennyibe került Szentendrének a pályázat, mikor volt a 

befejezés határideje, ki vette át a rendszert, és ki állapította meg, hogy az működőképes? Kéri 

a Pénzügyi Ellenőrző   Bizottságot,  hogy  adja meg a részletes választ. 
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dr. Molnár Ildikó jegyző: néhány kérdésre válaszolni kíván: valóban pályázati pénzből 

valósult meg a projekt. Nem állította azt, hogy a részei nincsenek készen.  A képviselők 

folyamatos tájékoztatást kapnak arról, hogy a jogalkotási intenzitás olyan mértéket öltött az 

elmúlt években, ami a korábbi gyakorlathoz képest  erősen felgyorsult állapot. Pl.: mire 

megalkották a működési engedélyezési modult, és a teszt-üzemmód végetért, addigra 

alapvetően megváltozott az erre vonatkozó jogszabály kezdve a TEÁOR  rendszerrel. Újra át 

kellett dolgozni és az új követelményekhez kellett igazítani. Ugyanez mondható el az 

építéshatósági modulnál is, ahol minden szakmodul tekintetében folyamatos felülvizsgálatra 

van szükség. A legtöbb modul éles üzemmódban működik már, viszont folyamatos 

karbantartás szükséges a változások követése miatt, hogy a jogszabályi követelményeknek 

megfeleljen a működés. 

Arra vonatkozóan nem tud válaszolni, hogy a 13 település közös projektje alapján mekkora 

rész terheli Szentendrét.   

 

Fülöp Zsolt képviselő: további kérdései: hány modul van, ebből mennyi  működik  élesben? 

A kistérségi költségvetés jelentős részét a rendszer fenntartása viszi el, miközben a rendszer 

nem is működik. Súlyos milliókba kerül az alig működő rendszer fenntartása.  Ha beszorozza 

az 1200 Ft-ot a 25 000 fővel, kiderül, hogy ez nem kevés pénz.  Ha változnak a jogszabályok, 

azok az országban minden Önkormányzatra vonatkoznak. Érdemes volna összevetni más 

települések eredményességével, ahol szintén használják az „e-közig” rendszert. Hány modul 

működik, és milyen hatékonysággal?  

 

dr. Molnár Ildikó jegyző: a kérdések jelentős részére a kistérségi projektvezető tudna 

válaszolni.  Azt megállapíthatják, hogy ilyen jellegű, széles spektrumú, 13 kistérségi 

települést összefogó projekt, ami 23 modult foglal magában, ilyen nincs több az országban. 

Az összehasonlíthatóság nem ad valós eredményt. A Hivatal apparátusa mindent megtesz 

annak érdekében, hogy zökkenőmentesen működjön a rendszer. A cél, hogy minél magasabb 

színvonalon  és gyorsabb ütemben történjen a működés,  valamint ez a fejlődés kifelé is 

érzékelhető legyen.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kiegészíti az elhangzottakat: a fejlesztők véleménye szerint 

Szentendre és  Dunabogdány élen jár a modul  kifejlesztésében. A kollegák is különös 

tekintettel figyelnek az eredményességre.   A Hivatalon belül 4 feladat került különös 

kiemelésre: a testületi ülésekre való előkészületek, az „e-közigazgatás”, a pályázatok és a 30 

napon túli ügyintézés területe. Amennyiben a kollegák bármilyen szabályszegést követnek el, 

akkor először szóbeli figyelmeztetés a szankció, majd ezt fegyelmi eljárás követi. Ezek között 

szerepel az „e-közigazgatás”, amelynek változása heti jelentés formájában követhető. Az 

elmúlt héten került sor az „e-közig” napra, ahová meghívást kapott  Kopjás Bence úr a 

szakminisztériumból, az MFÜ illetékesei,  sor  került  a szakmai bemutatóra. Megkereste a 

szakminisztériumokat, és jelezte feléjük, hogy a pályázat kiírásának hibás a  módszere.  Az 

egyszeri kiírás tartalmazott egy magas összeget, 500.000.000 Ft-ot, ugyanakkor a fenntartásra 

már nincs megjelölve  összeg. Az Önkormányzatok Szövetsége elkövette azt a hibát, hogy a 

fenntartással nem számoltak, ami viszont évi 70-80.000.000 Ft-ot tesz ki.  Megoldást 

jelentene, ha működési normatívát állapítanának meg, hogy a fenntartás ne ütközzön 

akadályokba. Szakérők szerint a másik lehetőség a régiónkénti úgynevezett „ASP” rendszer 

működtetése.  (Ez azt jelenti, hogy a Szentendrei Kistérség egy központi szolgáltató lenne.)    

   

Fülöp Zsolt képviselő: kéri az Informatikai és Eu. Munkacsoport véleményét az „e-

közigazgatás”  műszaki megvalósításáról.   
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dr. Dietz Ferenc polgármester:  javasolja, hogy Dénes Zoltán projektvezető vegyen részt az 

Informatikai és EU Munkacsoport ülésén  és számoljon be a  tudnivalókról.  

 

Magyar Judit képviselő: kérdezi, hogy a létszámbővítés a 2009-es évre vonatkozó adat, és 

beépítették-e a költségvetésbe? Másik kérdése a városi  tájékoztató füzet kiadásra és költség 

vonzatára vonatkozik.  

   

dr. Dragon Pál képviselő távozik az ülésteremből, a jelenlévő képviselők száma:  15 fő. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a városi  tájékoztató füzet azért nem kerül kiadásra, mert a 

jogszabályok állandóan  változnak. A költségek nem az Önkormányzatot terhelik, 

közalapítványon keresztül történik a  finanszírozás.   

 

dr. Molnár Ildikó jegyző: a létszámbővítésre válaszol, ami a múlt évre vonatkozik.  

Polgármester Úr elmúlt képviselő-testületi ülésen jelezte, hogy tovább bővítették a körzet 

központi jegyző hatáskörét,  valamint a telep-engedélyezési eljárások is Szentendréhez 

tartoznak   kistérségi szinten. 2009. április 1-től 13 település fog Szentendréhez tartozni. Az 

eddigi éves 170 db engedélyezéssel szemben ez várhatóan 450-470 db-ra lesz tehető. Ehhez 

tartozik még a helyszínelési kötelezettség, ami 13 település esetében nehezen oldható meg két 

kollegával.  A feladat elvégzésére plusz két fő létszámbővítés tartalék címén került 

bejegyezve a költségvetésbe.  Míg a kistelepülésen ez létszámcsökkentést jelent, addig 

Szentendre tekintetében bővítést. További  feladat jelentkezik a műemléképületek 

tekintetében: ez idáig az eljárást a Műemlékvédelmi Felügyelőség látta el, most visszakerül az  

Önkormányzathoz plusz feladatként. Gyors számítás alapján 50-100 plusz ügyet jelent egy 

jogszabály-változás.  Ez ügyben kérték a városban élő országgyűlési képviselők segítségét. 

Abban az esetben, ha egy kistérségi székhely települési  jegyzőjéhez olyan államigazgatási  

hatáskörű feladatot telepítenek, ami vélhetően többlet létszám alkalmazását teszi szükségessé,  

akkor ehhez  biztosítsanak pénzügyi  fedezetet. A jogalkotó egyszeri jogszabály módosítása 

nagyon komoly terhet ró a kistérségi székhely településekre, az Önkormányzatokra miközben 

a kistelepüléseket tehermentesíti. Nem látja a feladatátrendezés kompenzálását.   

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: az összes itt lakó országgyűlési képviselőt megkeresték ez 

ügyben, de egyenlőre csupán Hadházy Sándor úrtól kaptak választ.  Sajnálatos módon nem 

sok esélyt lát a kedvező döntésre.   

Egyéb hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátja a határozati javaslatot:  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 736   Száma: 09.02.12/17/0/A/KT 

Ideje: 2009 február 12 21:06  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 93.33 77.77 

Nem 0 0.00 0.00 
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Tartózkodik 1 6.67 5.56 

Szavazott 15 100.00 83.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   16.67 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Benkovits György Igen - 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester 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 - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt Tart. - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Távol - 

Kiss Károly Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

 

 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

57/2009. (II. 12.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete „a hivatali ügyintézésről, a törvényesség 

helyzetéről, az ügyfélfogadás tapasztalatairól, valamint az ügyfélfogadással kapcsolatos új 

célkitűzésekről” szóló beszámolót elfogadja. 

 

Felelős:  Jegyző 

Határidő:  azonnal 

 

 

18.  Előterjesztés az önkormányzati intézmények felvételi szabályainak és 

körzethatárainak felülvizsgálatáról  

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a Kulturális, Oktatási és Kisebbségi Bizottság elnöke ad 

bővebb tájékoztatást a napirendi ponttal kapcsolatban. 

 

Zakar Ágnes képviselő:  röviden összefoglalja az előterjesztés lényegét: törvényi 
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kötelezettségének tesz eleget az Önkormányzat  a körzethatárok kijelölésével. A  halmozottan 

hátrányos helyzetű gyermekek területi elhelyezése során  figyelembe kell vennie az arányos  

területi elosztást. Szükségessé vált a körzethatárok megjelölése, mely az előterjesztésben 

pontosan nyomon követhető.    
 
Benkovits György képviselő: emlékezteti a képviselőket, hogy  néhány évvel ezelőtt 

szüntették meg a körzethatárokat,  az ő frakciójuk ellenvéleményét  figyelmen kívül hagyva.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: törvényi előírás teszi szükségessé a körzethatárok 

megállapítását.  

 

dr. Molnár Ildikó jegyző:  az  iskolai felvételi eljárásrend  3. pontjában elírás történt, 

javasolja korrigálni:  „1 és 5. helyen lévőket” kell  az eljárási rendben kezelni. Köszöni az 

igazgatók együttműködését.  

 

Trenka István képviselő: a törvényi kötelezettséget érti, de a racionalitás elve szerint a  

gyerek a  lakóhely szerinti legközelebbi iskolához tartozzon.  Kérdezi, hogy a János utca, ami 

a Barcsay Iskola mellett van, miért tartozik az Izbégi Iskolához?  A sokkal messzebb levő 

Barackvirág  utca és Barackos út  ugyanakkor a Barcsay Iskolához. Némi ellentmondást lát.  

 

dr. Molnár Ildikó jegyző: az iskolai körzethatárok kialakításánál figyelembe vették az 

Óvodába járó és most első osztályba járó jelentkezők összetételét,  lakcím szerinti 

elhelyezkedését és a hátrányos helyzetű gyerekek számát,  és lakóhelyét. Az adatok alapján 

létszámarányosan kell elhelyezni az első osztályba jelentkező gyermekeket. Az intézmény-

igazgatók alapos megfontolás után egyeztették a körzethatárok kijelölését az iskoláskorú 

tanulók lakóhely szerinti eloszlását.     

 

dr. Dragon Pál képviselő visszatér az ülésterembe, a jelenlévő képviselők száma: 16 fő.  

  

Trenka István képviselő: mindkét iskola jelentős létszámú tanulókval rendelkezik.  Nehezen 

tudja  elfogadni Jegyző Asszony  magyarázatát.   

  

dr. Dietz Ferenc polgármester: ismétli, hogy a igazgatók alapos megfontolás és minden 

részletre kiterjedő  vizsgálódás után hozták meg a döntést.  

 

Benkovits György képviselő: egyetért a törvényi szabályozással.   

 

Hajdu Gábor képviselő: annyit kíván megjegyezni az előterjesztéssel kapcsolatban, hogy 

akár van körzethatár, akár nincs, a beiskolázás soha nem megy probléma mentesen. Gondok 

mindig voltak és lesznek is. Nem feladata a referensek befolyásolása, de azt elmondja, nagyon 

nehéz volt a rendszer kialakítása. A gyereklétszám alakulása viszont alakítani fogja az 

igényeket, tehát egy év múlva módosítani  szükséges a körzethatárok megállapítását.  A 

jelenlegi körzetkialakítás egyenlő terheket ró az intézményekre, mert a hátrányos helyzetű 

gyermekek beiskolázása közel azonos létszámmal történik az iskolákba. Az esélyegyenlőség 

jegyében született a miniszteri rendelet.  

A határozati javaslat  2.1.1. pontban módosítást javasol:  

„Az iskolák azokat a jelentkezőket vegyék fel: 

2.1. 1.  először, akik szentendrei lakcímkártyával rendelkeznek, mert a városban élnek 

és  az  iskola körzetéhez tartozó tankötelesek, sajátos nevelési igényűek” 
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 Véleménye szerint  a „mert” szócska felesleges, valamint a „sajátos nevelési igényűek” 

(továbbiakban sni) kifejezés is  kerüljön kivételre, mert az sni-s gyerekek elhelyezéséről 

alapító okirat rendelkezik.     

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kérdezi Jegyző Asszonytól, hogy befogadható-e a Képviselő 

Úr által tett javaslat?   

 

dr. Molnár Ildikó jegyző: úgy véli, a „sajátos nevelési igényűek” kifejezést nem érzi 

akadálynak,  szükséges, hogy  benne maradjon a határozati javaslatban. A sorrend biztosítását 

nem akadályozza.   A „mert” szócska kivételét támogatja.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kérdezi Képviselő Úrtól, hogy kér-e szavazást a javaslatról?  

 

Hajdu Gábor képviselő:  az iskolák pedagógiai programját és az alapító okiratot vette alapul, 

mert ezek pontosan  tartalmazzák azt, hogy mely  iskola mely sajátos nevelési igényű 

gyermeket tudja fogadni.  Amennyiben az intézmény alapító okirata nem tartalmazza a 

kitételt, akkor nem veheti fel a sajátos nevelési igényű tanulót.  

 

dr. Molnár Ildikó jegyző:  ez a körzethatárokat nem befolyásolja, legfeljebb annyiban érinti, 

hogy  ha egy látás vagy hallássérült gyermek nem a körzetbe tartozik, akkor sem tudja másik 

intézmény fogadni, csak az, amelyik a szakmai ellátást biztosítani tudja.  Minden 

intézménynek a saját alapító okiratával és egyéb rendelkezéseivel összhangban kell 

rendelkeznie a felvételkor. Nem lát ellentétet, ami a szöveg törlését alátámasztaná.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: észrevételezi, hogy a felsorolásból hiányzik az Álmos utca, mely 

egyik körzethez sem tartozik.  Szerepel Almás utca, vélelmezi, hogy elírás történt.     

 

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

határozati javaslatot:    

 

Szavazás eredménye 

 

#: 737   Száma: 09.02.12/18/0/A/KT 

Ideje: 2009 február 12 21:23  

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 - 
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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 - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Trenka István Nem - 

Kiss Károly Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

 

     

737   Száma: 2009.02.12/18/0/A/KT 

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

 
Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

58/2009. (II. 12.) Kt. sz. határozata: 

 

1. 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati fenntartású 

Szentendre Város Óvodai Intézménye felvételi szabályait a következők szerint határozza meg. 

1.1. 

Szentendre Város Önkormányzata továbbra is vállalja az óvodáztatás terén jelentkező 

férőhely iránt érdeklődők igényeinek kielégítését, számolva a város egyéb fenntartású óvodák 

férőhelyeivel. 

- Szentendre területén a speciális körülményekre tekintettel, az egy óvodai 

intézményünk az egész város területéről fogadja a gyermekeket, és a felvételnél tekintettel 

van az esélyegyenlőségi előírásokra. 

- A férőhely hiányában esetleg máshonnan elutasított gyermekeknek - szabad 

férőhelyek létezéséig -   felvételt nyújtó tagóvodákat jelöl meg. 

- Intézményeinkben elsődlegesen a szentendrei polgárok gyermekeit vesszük fel, és 

csak a helyi igények  maradéktalan teljesülése után vehet fel nem helyi lakost  az óvodai 

intézmény, az esetet jeleznie kell a fenntartó felé.  

1.2. 

Figyelembe véve az esélyegyenlőség érvényesülésének új törvényi előírásait, a korábbi bevált 

helyi szabályainkat és a város sajátosságait, a fenntartó az alábbi helyi szabályokat alkotja. 

A tagóvodák azokat a jelentkezőket vegyék fel: 

- először, akik szentendrei lakcímkártyával rendelkeznek, mert a városban élnek és az 

óvodaköteles korosztályhoz tartoznak, az intézményt gyalogosan is meg tudják 

közelíteni, 

- az intézményhez közel lakó halmozottan hátrányos helyzetű és a nagycsaládos 

jelentkezők előnyt élveznek, 
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- a törvényi elvárásként meghatározott átlaglétszámot minden óvodai csoport 

tekintetében - minimum – biztosítani kell, 

- a két főnek számító, különleges ellátásra szoruló beilleszkedési, tanulási vagy 

magatartási nehézséggel küzdő (röviden, BTMN) jelentkezőt az „azonos 

megterhelés” elvének figyelembe vételével, helyezik el a tagintézmények, 

- a testvérek egy intézményben történő elhelyezése fontos szempont, ha a család még 

mindig Szentendrén bejelentett lakcímmel rendelkezik.  

1.3. 

Az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek elhelyezése csak az erre a 

feladatra kijelölt és alkalmas intézményben valósulhat meg; 

hallássérült SNI-sek ellátása:   Vasvári P. Tagóvoda és Villasori Tagóvoda, 

mozgássérült SNI-sek ellátása:  Püspökmajor ltp. Tagóvoda és Szivárvány 

Tagóvoda  

enyhe értelmi fogyatékos SNI-sek ellátása: Bimbó u. Tagóvoda és Izbégi Tagóvoda 

beszédfogyatékos SNI-sek ellátása:  Hétszínvirág Tagóvoda, 

 

1.4. 

Az óvodai jelentkezések és beírások rendjét csak a mellékletben leírtak szerint szervezheti az 

óvoda, ezen előírások a határozat mellékletét képezik. 

Felelős:  Polgármester, óvodavezető 

Határidő: folyamatos 

 

2. 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati fenntartású általános 

iskolák felvételi szabályait és körzeteit a következők szerint határozza meg. 

2.1. 

Szentendre Város Önkormányzata továbbra is vállalja az általános iskolai nevelés-oktatás 

terén jelentkező férőhely iránt szentendrei lakcímű érdeklődők igényeinek kielégítését, 

számolva a város egyéb fenntartású általános iskoláinak férőhelyeivel. 

Az iskolák azokat a jelentkezőket vegyék fel: 

2.1.1. először, akik szentendrei lakcímkártyával rendelkeznek, a városban élnek és az 

iskola körzetéhez tartozó tankötelesek, sajátos nevelési igényűek, 

2.1.2. az intézményhez közel lakó halmozottan hátrányos helyzetű jelentkezők előnyt 

élveznek, 

2.1.3.  a két főnek számító, különleges ellátásra szoruló beilleszkedési, tanulási vagy 

magatartási nehézséggel küzdő (röviden, BTMN) jelentkezőt és a hhh-s tanulókat az 

„azonos megterhelés” elvének figyelembe vételével, helyezik el az intézmények 

2.1.4.    a törvényi elvárásként meghatározott átlaglétszámot minden induló iskolai 

osztály tekintetében - minimum –  biztosítani kell (21-26 fő), 

2.1.5. a testvérek egy intézményben történő elhelyezése fontos szempont, ha a nagyobb 

testvér alsó tagozatos és a család még Szentendrén bejelentett lakcímmel 

rendelkezik,  
      2.1.6. nem helyi lakost, csak akkor lehet iskoláinkban elhelyezni, ha a fenntartói 

egyeztetésből nyilvánvalóvá válik, hogy valamennyi szentendrei igény maradéktalanul 

teljesült már.  

 

2.2. Az iskolai jelentkezések és beírások rendjét csak a mellékletben leírtak szerint 

szervezhetik az iskolák, ezen előírások a határozat mellékletét képezik. 

 

2.3. 
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A Barcsay Jenő Általános Iskola felvételi körzetét  - tekintettel az esélyegyenlőségi 

előírásokra – a következő utcákra jelöli meg: Akácfa, Almás, Árboc, Árok,  

  

Barackos köz, Barackos út, Barackvirág, Bokréta, Bokros, Boldog, Boróka, Borz, 

Csabagyöngye, Csend, Cseresznyés, Csiperke, Csóka,         

Debreceni, Deli Antal, Dózsa György,  

Egres, Eper köz, Eper utca,  

Farkas, Fehérvíz, Felhő, Fenyő, Fészek, Fiastyúk,                                                                                                                 

Gólyahír, Gomba, 

Hajnal, Hajnal köz, Hamvas Béla, Hangya, Harangvirág, Harkály, Harmat, Hegymester, 

Hóvirág,        

Huba,        

Jázmin köz, Jázmin, Jóvízmajor,        

Kálvária út, Károly utca, Katona József, Kikerics utca, Klapka, Kondor Béla, Kőhegy, 

Kökény, Körte, Középhegy utca, Kőzúzó,     

Lévai, Liliom,           

Málna, Mathiász,  Meggyfa köz, Móricz Zsigmond, Möller István, Muskátli, Muskotály, 

Művész tér,      

Nagybányai, Nap utca, Napfény, Napos sétány,  Nefelejcs, Nyírfa,       

Orgona, Otelló, Ösvény,         

Panoráma, Petyina utca, Pismány utca, Pirkadat, Pomázi köz, Pomázi út, Radnóti Miklós, 

Remény, Rigó, Rózsa köz, Rózsa utca,                

Stromfeld, Szamóca, Szatmári, Széchenyi István tér, Szél, Szélkerék, Szénás, Szilfa, 

Szitakötő,  

Szmolnica sétány, Szobrász,  Szofrics Pál, 

Táltos, Tátika, Tegez, Tisztás, Tómellék, Török Ignác, Törökvölgyi út, Tyúkos dűlő,  

Üstökös,         

Vadkacsa, Várkonyi Zoltán, Varjú köz, Vasúti villasor 37-től, Villám, Vörösbegy, 

Vörösgyűrű sétány,     

 

2.4. 

Az Izbégi Általános Iskola felvételi körzetét  - tekintettel az esélyegyenlőségi előírásokra – a 

következő utcákra jelöli meg: 
Anna, 
Bazsalikom, Bessenyei, Bükkös part, 
Czotter A., Csapás, Csány, Cserfa, Csicserkó, 

Dália, Damjanich, Deák F. , Dombalja, 

Eötvös, Ezerjófű, 

Fakopács, Flórián, Forgács, Frangepán, Fűrj köz, Füzes park, Füzes köz, Füzér, 

Galamb, Gellért, György, 

Hegybíró, 

Íjász, 

János, Jobbágy, Jósika, József, József A., 

Kadarka, Kapisztrán, Kaptató, Kavics, Kékesi, Kisforrás, Kovács L., 

Lévai, Líra, Lyubojevics D., 

Málinkó Mária, Menyét, Mester, Mikszáth, Muflon, 

Nefelejcs, Nyár, Nyest, 

Ősz, Őszapó, 

Pásztor, Perc, Pereszke, Pilis, Pinty, Pipiske, Puskin,  

Sas, Sikló, 

Szarvas köz, Szarvas hegy, Szegély, Szentlászlói, Szilva, Szőke L.,  Sztaravodai, Szűcs J.,  
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Tavasz, Táncsics, Tél, 

Ungvári, 

Vaddisznó, Vajda, Vasvári P., Vásárhelyi, Wesselényi, 

Zilach, Zimmer J., Zúzmara  

 

Ez az intézmény helyezi el elsődlegesen a Pilisszentlászlóról érkező tanulókat a községi 

önkormányzattal kötött szerződésünk értelmében. 

 

2.5. 

A Templomdombi Általános Iskola felvételi körzetét  - tekintettel az esélyegyenlőségi 

előírásokra – a következő utcákra jelöli meg:  Ady Endre 90-ig, Alsóhegyi, Alkotmány, 

Angyal, Apród, Arzén, Ábrányi,  

Barackos köz, Barcsay J. tér, Bartók B., Bem, Bercsényi, Bogdányi, Borpince, 

Csillag,  

Dalmát, Darupiac, Dézsma, Dodola, Dumaár ,  

Fulco deák,  

Gőzhajó, Gyík,  

Halász, Hold, Hunyadi,   

Iskola,  

Kapás köz, Kígyó, Kmetty tér, Kölcsey,  Kuruc köz,  

Mandula, Martinovics, Mogyoró, Méhész,  

Pártriarka, Piszke köz,  

Rab Ráby, Réti sétány,  

Stéger Ferenc köz, Szerb, Szőlő köz,  

Temető,  

Zrínyi, 

 

2.6. 

A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium felvételi körzetét  - tekintettel az 

esélyegyenlőségi előírásokra – a következő utcákra jelöli meg:  Acél, Ady E. 92-től -, Alsó-

Duna,  Aradi, Arany J. , Attila, Avar, Árpád,  

Bajcsy- Zsilinszky, Batthyány,  Bolgár, Botond, Bükkös part 46-ig,  

Céh utca,  

Dr. Nagy L. ,  

Dumtsa Jenő, Duna korzó, Dunakanyar körút, Dunakanyar sétány,  

Egres út 11-es főúton túli, Duna felé eső részétől, Előd, Erdélyi,  

Felsőhegyi, Fő tér, Futó, Fürdő,  

Görög,  

Hajós,  

Ilosvai, Jókai,  

Kanonok, Kálvária tér, Kelta köz, Kertész, Kossuth Lajos, Kör, Kucsera Ferenc u., Kun,  

Lehel köz, Lehel, Lövész, 

Malom, Mátyás király,  

Orbán tér, Őrtorony,  

Paprikabíró, Péter Pál, Piac köz, Percel M, Petőfi,  

Rakodczky, Rákóczi, Rév, Római sánc, Római táborkert, Római sánc köz, Római temető, 

Rózsakert,  

Sánc köz, Szabadkai, Szegedi, Szent István, Sziget,  

Tiszteletes, Toldi,  

Vasúti villasor 37-ig, Virág, Vitéz, Vörös hattyú, Vörösmarty, Vuk Karadzsics tér, Zenta,   
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Felelős:  Polgármester, igazgatók 

Határidő: 2009. március 1. 

 

3. 

Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati fenntartású 

közoktatási intézmények működési, felvételi körzethatárainak kialakítására korábban 

jóváhagyott 61/2008. (II.12.) Kt. sz. határozatát visszavonja. 

Felelős:  Polgármester 

Határidő: 2009. március 1. 

 

 

   Az 58/2009. (II.12.) Kt.sz. határozat melléklete 

 

 

Óvodai felvételi eljárásrend   

tekintettel a 20/1997. (II. 13.) Korm. rend. 12/H pontjára 

 
12/H. § (1) A védelembe vétel elrendeléséről, illetőleg a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való 

jogosultság megállapításáról szóló határozat meghozatalával egyidejűleg tájékoztatni kell a szülőt azokról a 

kedvezményekről, juttatásokról, pályázati lehetőségekről, amelyek a gyermeket megillethetik, ha megfelel a 

halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekre vonatkozó feltételeknek. Tájékoztatni kell továbbá a szülőt arról 

is, hogy a védelembe vett, illetőleg rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeke akkor 

minősül halmozottan hátrányos helyzetűnek, ha a szülei legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott 

tanulmányaikat fejezték be sikeresen. 

Amennyiben a szülők közül legalább az egyik belekezdett, vagy be is fejezte a középfokú, szakiskolai stb. 

képzést, már nem jogosult. 

 

 

- A Képviselő-testület által megjelölt napon azon óvodaköteles korú - 5 éves gyermek -  szülei, akiknek 

gyermeke még nincs óvodai nevelésben, az óvoda központba megy jelentkezni gyermeke számára 

férőhelyért, elhelyezésért. 

- Megjelöli melyik tagóvodához lakik közel, ahol gyermeke elhelyezését kéri,  regisztrálják 

férőhelyiránti kérelmét.  

- Amennyiben a szentendrei lakos gyermeke nem a város területén óvodás, de szentendrei lakcímmel 

rendelkezik, ezt is közölni kell a gyermekét nevelő óvodából származó hivatalos igazolással április 

hónapban. 

- Ha nem a városi önkormányzati óvodák valamelyikébe szeretné 5 éves gyermekét a            

      szülő beíratni, akkor távozási papírt kap. 

- Külföldi tartózkodás esetén az öt évest nevelő külföldi intézménytől származó  

      igazolást kell az óvodaközpontba eljuttatni. 

 

1. Népjóléti csoport hhh-s adatainak számbavétele(fenntartó)  

 

2. Férőhelyek, max. férőhelyek számbavétele ( óvoda, fenntartó) 

 

3. A tankötelessé váló korosztályból (nagycsoportosok) a nem iskolaérettek, maradók számának meghatározása  

(óvoda) 

 

4.  Az óvodából bármilyen okból távozók száma  (óvoda) 

 

5.  A helyükre felvehető új óvodások száma (óvoda) 

 

6. Óvodai jelentkezések meghatározása, meghirdetése az 5 évesek vonatkozásában márciusban. A szülő 

aláírásával tudomásul veszi, gyermeke férőhely hiánya miatt átirányítható  (fenntartó, óvoda), 

A szülő a jelentkezéshez hozza magával a személyi igazolványát, a gyermeke és saját lakcímét igazoló 

kártyáját, és az óvodás születési anyakönyvi kivonatát. (szülő) 
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7. A következő nevelési évben óvodakötelessé váló korosztály elhelyezése (óvoda) 

 

8. Az óvoda honlapján megjeleníteni, van –e még szabad férőhely (óvoda) 

 

9. A hhh-s és más 3-4 évesek elhelyezési igényeinek jelzése április  folyamán (óvoda)  

A szülő aláírásával tudomásul veszi, gyermeke férőhely hiánya miatt átirányítható  (fenntartó, óvoda), 

A szülő önkéntes alapon kitölti a gyermeke és családja további adataira vonatkozó eddigi nyomtatványunkat 

(helyhiány esetén segít az elhelyezésnél). 

 

10. Ha több a jelentkező, mint a szabad férőhelyek, a Közoktatási tv. 65. §  (2) bekezdése szerinti bizottság 

tesz javaslatot a gyermekek felvételére (óvoda) 

 

11. A szülő értesítése gyermeke óvodai elhelyezhetőségéről (óvoda)    

 

 

 
Az 58/2009. (II.12.) Kt.sz. határozat melléklete 

Iskolai felvételi eljárásrend   

 

- A Képviselő-testület által megjelölt napon minden tanköteles korú iskolaérett tanuló szülője a körzeti 

általános iskolába megy jelentkezni gyermeke számára férőhelyért, elhelyezésért. 

- Itt regisztrálják férőhelyiránti kérelmét, és kap egy sorszámot. 

- Amennyiben nem ebbe az iskolába kéri elhelyezését, azt is közölni kell. 

a) Ha nem a városi iskolák valamelyikébe szeretné gyermekét a szülő beíratni, akkor távozási papírt 

kap. 

b) Ha másik városi iskolába adná inkább gyermekét, meg kell jelölni azt az intézményt, ahová adni 

szeretné, majd kap egy sorszámot, és aláírja a nyilatkozatot. A megjelölt iskolába nem kell elmennie.   

-     Amennyiben a tanköteles korú gyermek nem iskolaérett, és még egy évig óvodai nevelésben marad, az 

erről szóló óvodai véleménnyel, Nevelési Tanácsadóból származó véleménnyel szintén jelentkeznie kell a 

körzeti iskolában, hogy ezt a tényt bizonyítsa. Lehetséges, hogy ezt a véleményt csak a jelentkezési napok 

után kapja kézhez, ebben az esetben is el kell juttatni a szakértői véleményt a körzeti iskolába. 

 

     Iskola        Szülő 

1. Fogadja a jelentkezőket                                     Hozza magával a lakcímkártyákat, iskolaérettséget bizonyító 

    a körzet szerint.                                           óvodai véleményt, egészségügyi véleményt, a gyermeke születési  

                                                                        anyakönyvi  kivonatát!  Megőrzi a kapott számot. 

                                                                                                Szülő aláírással tudomásul veszi a jelentkezés tényét. 

 

 

2. Igazgatói, fenntartói egyeztetés a 4. napon 

 

3.  Elhelyezi az 1-4. helyen lévőket     Vár. 

    a jelentkezést követő 5. napig  

    (IÁI - elsődlegesen - veszi a pilisszentlászlóit 

    is, az önkormányzatok közötti szerződés 

    értelmében)  

 

4. Tájékoztat a honlapján, faliújságon              Tájékozódás az iskola honlapján, 

a) Mindenkit fel tud venni       a folyosón kifüggesztett információból 

b) Nem fér el minden jelentkező. 

A jelentkezőket a kapott sorszám szerint 

jeleníti meg. 

 

        Visszajelez 

5. A még szabad férőhellyel rendelkező                         a) jelzi felvételi kérelmét a körzeti iskolájába 

     iskola fogadja az őt választó                    b) oda jelentkezik, ahol 

hirdetik, van                                                   

     tanulók jelentkezését                                                   szabad férőhely, ha ez neki szimpatikusabb  
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6.   Igazgatói, fenntartói egyeztetés a 15. és 17. napon. 

 

  

7. Amelyik iskolába többen jelentkeznek a kör-      Részt vehet a sorsoláson. 

    zeten kívülről, mint ahány tanulót oda a ké- 

    sőbbiek során fel lehet venni, a szabad férő- 

    helyekre, SORSOLÁS!  

    Ennek időpontját a honlapján, faliújságon  

    hirdeti! 

 

A sorsolást követően azt a tanulót, aki nem került be a kiszemelt iskolába, a még szabad férőhellyel rendelkező 

intézmény fogadja.  

 

8. Beírás (a jelentkezést követő 18. naptól)                      Határozat megküldése a szülőnek. 

   A honlapon közli minden iskola a végleges                        

   létszámát és a felvettek sorszámát. 

 

Ahol még ezt követően is fogadóképes az önkormányzati iskola, a fenntartói és intézményi honlapokon 

közzétesszük.     

 

 

 

Dicső Zoltán képviselő  távozik az ülésteremből, a jelenlévő képviselők száma:  15 fő.   

 

 

 19.  Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatának tulajdonában lévő, üres 

bérlakások hasznosításáról 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 
dr. Dietz Ferenc polgármester: az előterjesztéshez kiegészítés készült, kéri figyelembe 

venni az abban foglaltakat, mert az  kerül szavazásra.   

 
Kun Csaba alpolgármester: végigjárta az előterjesztésben szereplő üres bérlakásokat, 

részben ennek köszönhető az előterjesztés-kiegészítés. A határozatban nem látja a Céh utcai 

lakás földszinti részére vonatkozó javaslatot. Kéri befogalmazni. A Dózsa György utcai és a  

Hamvas Béla utcai lakásokhoz hasonlóan a várakozólistán jóváhagyott bérlakás igénylők 

közül a hármas sorszámúnak fel lehet ajánlani a Céh utca 1. szám alatti földszinti lakást.  

  

Nánási Hajnalka vagyongazdálkodási ügyintéző: a Céh utca 1. szám alatti földszinti lakás 

azért nem került be a határozati javaslatba, mert jelenleg  nem lakott, fel kell törni.  Nem lehet 

előre felmérni azt az időt, amikorra a kiürítés megtörténik.  

 

Kun Csaba alpolgármester: az elhangzottakat nem tudja indokként elfogadni, mert a Céh 

utcai tetőtéri, illetve a Péter-Pál utcai lakás is a felújítás után kerül bérbeadásra. Ugyanezt 

ennél a lakásnál is megoldhatónak tartja.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: befogadható a módosító indítvány, befogalmazásra kerül a 

határozati javaslatba. Egyéb módosítás nem érkezett, szavazásra bocsátja a határozati 

javaslatot:     

 
Szavazás eredménye 

 

#: 738   Száma: 09.02.12/19/0/A/KT 
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Ideje: 2009 február 12 21:25  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 93.33 77.77 

Nem 1 6.67 5.56 

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 - 

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 - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Trenka István Nem - 

Dicső Zoltán Távol - 

Kiss Károly Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

     

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

  
Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

59/2009. (II. 12.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt hogy: 

1. az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek 

bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló 23/2006./VI. 15./ Önk. sz. rendelet (R.) 3. 

§ (5) bekezdésében foglaltak alapján úgy dönt, hogy a Fő tér 12. sz. alatti üres 

lakásokat a lakásállományból törli, a törlést követően nem lakás célját szolgáló 

helyiségként hasznosítja,  

2. az önkormányzat vagyonáról és az önkormányzati vagyon feletti tulajdonosi jogok 

gyakorlásáról szóló 34/2003. (VI.18.) Önk. rendelet 18.§-ban foglaltak  alapján a Céh 
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u. 1. tetőtéri lakást és a Céh u. 1. sz. alatti földszint 2.  sz. lakást, valamint a  
Péter-Pál u. 6/a-b sz. alatti  üres lakást lakhatóvá teszi és a feltüntetett javaslatnak 

megfelelően hasznosítja, 

3. az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek 

bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló 23/2006./VI. 15./ Önk. sz. rendelet 8-9. §-

ban foglaltak alapján a Hamvas B. 8. II/7 és a Dózsa Gy. u. 59 sz. alatti üres 

lakásokat a 2008. évi várakozó listán szereplő szociálisan rászorult igénylők részére 

kiutalja. 

 

Felelős:     Polgármester 

Határidő: 2009. június 30. 

 

 

20.  Előterjesztés Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány, Szentendre Új 

Művésztelep bérlői, valamint Szentendre Város Önkormányzata között 

létesítendő háromoldalú együttműködésről 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: köszöni Zakar Ágnes  Képviselő Asszony  segítségét. 

Kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a  határozati javaslatot:  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 739   Száma: 09.02.12/20/0/A/KT 

Ideje: 2009 február 12 21:26  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 93.33 77.77 

Nem 1 6.67 5.56 

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 - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 
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dr. Pázmány Annamária Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Trenka István Nem - 

Dicső Zoltán Távol - 

Kiss Károly Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

     

 

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

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

60/2009. (II. 12.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete:  

1. egyetért a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvánnyal és az Új Művésztelep 

alkotóközösségével kialakítandó együttműködéssel, az Új Művésztelep épületének 

felújításával. 

2. felkéri a Polgármestert, hogy a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvánnyal, valamint 

az Új Művésztelep alkotóközösségével folytatott egyeztetéseket és a lehetséges 

pályázati források felhasználását követően az együttműködési megállapodás tervezetét 

terjessze elő a Képviselő-testület 2009. májusi ülésére 

 

Felelős:   Polgármester 

Határidő: 2009. májusi képviselő-testületi ülés 

 

 

 

21.  Előterjesztés-kiegészítés a városi uszoda szentendrei diákok számára való 

 kedvezményes használatáról című előterjesztéshez 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester  

 

 

 

Tolonics Gyula Költségvetési, Vagyongazdálkodási és EU Bizottság elnöke: ismerteti a 

bizottság állásfoglalását, mely szerint támogatják a diákok tanórai keretben történő 

úszásoktatását az új városi uszodában. Véleménye szerint 10 MFt-os összeg nagyban segítené 

ennek lehetőségét, melyet a költségvetésből az 1+1 utakból lehetne 6 MFt-ot és 4 MFt-ot a 

oktatási alapból lehetne átcsoportosítani.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: egyetért a javaslattal. Megkapták a Rákóczi Iskolától is a 

költségeket, és a kettőt egyben kell majd kezelni. A részleteket tovább kell gondolni, hogy a 

gyerekeknek milyen megoldás a legoptimálisabb közlekedés szempontjából, stb. Fontos hogy 

a szentendrei iskolák lekössék az uszodai keretet, mert már környező települések jelentkeztek 

az uszodánál.  
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Fülöp Zsolt képviselő: az előzőekben javasolt 10 MFt-os keretet szeretné ha megemelnék 

még 10 MFt-tal. Kanev úr a bejáráskor ugyanis elmondta, hogy az uszoda 10 Eft/óra 

rezsiköltséggel dolgozik és a 10 MFt mindössze 6-7 osztály úszásoktatására lesz elegendő. A 

költségvetésben szerinte megvan az a forrás, amiből át lehet csoportosítani. Javasolja, hogy 

induljanak el 10 MFt-tal és az igények felmérése után legyen még 10 MFt tartalékkeret erre a 

célra elkülönítve. A napközbeni testnevelésórákért nem lehet a szülőktől pénzt kérni.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: az összegről nem kell szavazni, mert  a költségvetésnél 

visszatérnek a témára.  

 

Szegő András képviselő: támogatja az úszásoktatást. Kérdezi a Polgármester úrtól, hogy 

igaz-e a sajtóban megjelent hír, miszerint az uszodának a „Vizesnyolcas” nevet kívánják adni. 

Ehelyett javasolja a Kovács Lajos Uszoda megnevezést.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: elmondja, hogy a „Vizesnyolcas” elnevezést szintén csak az 

újságban olvasta. Tájékoztat, hogy ebben az évben két emléktábla elhelyezését tervezik, az 

egyik a Kovács Lajos emléktábla az uszodán, a másik pedig Kovács karnagy úrnak a 

Püspökmajor lakótelepen.  

 

Hajdu Gábor képviselő: örömét fejezi ki az uszoda belépését a város életébe. Így nemcsak az 

alsós gyerekek, hanem a nagyobbak is úszáslehetőséghez jutnak. Kéri, hogy a két uszodát 

együtt kezeljék és az oktatási intézmények között egy arányos megosztás legyen. Tolonics 

képviselő úr és Fülöp képviselő úr javaslataival egyetért a költségek tekintetében.  

 

Zakar Ágnes képviselő: egyetért az elhangzott költség-átcsoportosítással és szintén javasolja, 

hogy az uszodát Kovács Lajosról nevezzék el.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: meggondolandónak tartja az uszoda elnevezését, hiszen 

annak komoly marketing-értéke van.  Kovács Lajos a szentendreieket érinti érzékenyen, de az 

uszodát szélesebb körben is szeretnék ismertté tenni, így megfontolandó a névválasztás.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: az úszásoktatás támogatására a 10 MFt nagyon kevés. Számításai 

szerint 1 iskolából maximum 1 évfolyamból maximum 1 osztály fér bele a keretbe. Ezért 

javasolja, hogy még 10 MFt-tal támogassák az úszásoktatást, mégpedig a válság hatásainak 

enyhítésére elkülönített 20 MFt-ból történő átcsoportosítással. Ha ezt a Képviselő-testület 

megszavazza, akkor lényegesen bővíteni lehet az úszásoktatásban résztvevő gyerekek számát.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szavaztatni fog róla.  

 

Tolonics Gyula képviselő: tart attól, hogy a válság hatásainak ellensúlyozására 20 MFt kevés 

lesz. Kérdése az oktatási referenstől, hogy az eddigi felmérések alapján az iskolák részéről mit 

tapasztalt?  

 

Dala-Nagy Katalin oktatási referens: beszámol arról, hogy megtörtént az iskolákkal az 

egyeztetést. Az intézményvezetők az árajánlat alapján elvégezték a felmérést és leadták az 

igényeket. Az összesítés alapján az derült ki, hogy az alsó tagozatosok úszásoktatása továbbra 

is a Rákóczi Iskolában történne továbbra is. Az előzetes tervek alapján az új uszodában a felső 

tagozatosok úszásoktatására lenne lehetőség, egységes rendszer alapján. – egy osztály egy 

félévet tudna járni.  
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dr. Dietz Ferenc polgármester: az igazi az lenne, ha nem csak az úszásoktatás lenne, hanem a 

diákoknak tudnának adni egyéb kedvezményeket is. Egyéb módosítás nem lévén, kéri 

szavazzanak arról, hogy a válság hatásainak enyhítésére átcsoportosított keret terhére 10 MFt-

ot az úszásoktatás céljára átcsoportosítanak.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 740   Száma: 09.02.12/21/0/A/KT 

Ideje: 2009 február 12 21:42  

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 

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 - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Szalay Fruzsina Tart. - 

Szegő András Tart. - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Tart. - 

Kiss Károly Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

 

     

dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátja az eredeti határozati javaslatot. Itt 

befogadásra került Tolonics képviselő úr javaslata, mely szerint 1+1-ről a 6 MFt és a 4 MFt 

az oktatási keret - és a 2. pont értelemszerűen törlésre kerül, mert nem a 2 MFt városi keretből 

vették el.  
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Szavazás eredménye 

 

#: 741   Száma: 09.02.12/21/0/A/KT 

Ideje: 2009 február 12 21:43  

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: 

 

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 - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Szegő András Tart. - 

Kiss Károly Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

 

 

 

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

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

61/2009. (II.12.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy támogatja a 

szentendrei diákok tanórai úszásoktatásának biztosításához a költségvetési összegek 

átcsoportosítását a következők szerint:  
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1. oktatási keretből 4 MFt 

2. 1+1 utal felújítása terhére 6 MFt 

3. pénzügyi-gazdasági válság hatásainak kezelésére a 2009. évi költségvetésbe 

betervezett 20 MFt-ból 10 MFt. 

 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  azonnal  

 

 

 

 

22.  Előterjesztés a város kitüntető díjak alapításáról és adományozásának rendjéről 

 szóló 10/2008. (II.20.) Önk. sz. rendelet módosításáról, „Szentendre Város Civil 

 Szervezete díj” adományozásáról 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a határozati javaslatban tévesen szerepel az „érem” kifejezés. 

A helyes megnevezés „műalkotás”. Kérdése, hogy a bizottságok mekkora összeget javasoltak 

a tervezés honorálására? 

 

Dala-Nagy Katalin oktatási referens: többféle javaslat is elhangzott. Elmondja, hogy 

tájékozódott a művészek körében, amely alapján 100-200-300 EFt-os díj reális lehet a 

műalkotás honorálására. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: javasolja, hogy az I. helyezett 300 EFt-tal, a II. helyezett 200 

EFt-tal és a III. helyezettet 100 EFt-tal honorálják a kulturális alap terhére.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: elmondja, hogy ha valaki elnyer egy civil díjat, az csak oklevéllel jár. 

Véleménye szerint – miután a civil szervezetek igen nehezen szedik össze a működésükhöz 

szükséges összeget – jelképes összeggel kellene támogatni a díj elnyerése kapcsán. Javaslata, 

hogy a díjra most 400 EFt legyen az összdíjazás és 200 EFt pedig minden évben a díjazottnak.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: korábban már hoztak határozatot arról, hogy 80 EFt-nál több 

pénz nem jár díjazásnál. A műalkotás elkészítését az előzőekben javasolt 600 EFt 

összdíjazással honorálják, és szerzői díjat nem fizetnek ki.  

 

Szegő András képviselő: a 400 EFt összdíjazást az következő részletezéssel javasolja: I. 

helyezett 250 EFt-ot, a II. helyezett 150 EFt-ot kapjon.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátja Szegő András képviselő úr javaslatát: 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 742   Száma: 09.02.12/22/0/A/KT 

Ideje: 2009 február 12 21:49  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 
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Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 9 56.25 50.00 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 7 43.75 38.89 

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 - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Szegő András Igen - 

Trenka István Igen - 

Dicső Zoltán Tart. - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Tart. - 

Hajdu Gábor Tart. - 

Horváth Győző SzEB elnök Tart. - 

dr. Pázmány Annamária Tart. - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Tart. - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Tart. - 

Kiss Károly Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

 

 

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

fogadta el. Szavazásra bocsátja Fülöp Zsolt képviselő úr javaslatát:  

 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 743   Száma: 09.02.12/22/0/A/KT 

Ideje: 2009 február 12 21:49  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Minősített szavazás 
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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: 

 

 

Benkovits György Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Nem - 

Magyar Judit PEB elnök Nem - 

Trenka István Nem - 

Dicső Zoltán Tart. - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Tart. - 

Kun Csaba alpolgármester Tart. - 

dr. Pázmány Annamária Tart. - 

Szalay Fruzsina Tart. - 

Szegő András Tart. - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Tart. - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Tart. - 

Kiss Károly Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

 

 

 

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

támogatja. Szavazásra bocsátja, hogy az I. helyezett 300 EFt-tal, a II. helyezett 200 EFt-tal és 

a III. helyezettet 100 EFt-tal honorálják. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 744   Száma: 09.02.12/22/0/A/KT 

Ideje: 2009 február 12 21:49  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  



 118 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 9 56.25 50.00 

Nem 4 25.00 22.22 

Tartózkodik 3 18.75 16.67 

Szavazott 16 100.00 88.89 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   11.11 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Benkovits György Igen - 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt Nem - 

Magyar Judit PEB elnök Nem - 

Szalay Fruzsina Nem - 

Szegő András Nem - 

Hajdu Gábor Tart. - 

dr. Pázmány Annamária Tart. - 

Trenka István Tart. - 

Kiss Károly Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

 

 

 

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

támogatja. Kérdezi, van-e újabb javaslat. 

 

Magyar Judit képviselő: csak az első pályázót díjazzák 300 EFt-tal, és a díjazott ne kapjon 

pénzjutalmat. 

 

Hidegkuti Gergely képviselő: az első pályázó  299 EFt, a második 199 EFt, a harmadik 102 

EFt legyen. 

 

Fülöp Zsolt képviselő: ügyrendi kérdése, hogy szabályos-e, hogy a szavazás után a 

Polgármester úr további javaslatokat kér.  

 

dr. Molnár Ildikó jegyző: eljárásjogilag igaza van a Képviselő úrnak, viszont azt tudomásul 

kell venni, ha a díjra való pályázat kiírására nem kerül sor, akkor vélhetően ebben az évben ez 

a díj kiosztása veszélybe kerül, hiszen időben nem fog tudni elkészülni.  



 119 

 

Fülöp Zsolt képviselő: ügyrendi kérdése, hogy hol van ilyen paragrafus az SZMSZ-ben? 

Javasolja, hogy az SZMSZ-t tartsák be, és a napirendi pont tárgyalását márciusra hozzák 

vissza.  

 

Hidegkuti Gergely képviselő: bejelenti, hogy hibásan szavazott, és az SZMSZ értelmében új 

szavazást kér a 300-200-100 EFt-os megosztásról.  

 

dr. Molnár Ildikó jegyző: Fülöp Zsolt képviselő úrnak válaszolva elmondja, hogy nem 

mondta azt, hogy ha nem készül el a díj, ez felmentés az SZMSZ szabályainak alkalmazása 

alól. Arra Hidegkuti képviselő úrnak joga van, hogy bejelentse, hogy rosszul szavazott és kéri 

azt megismételni.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri a harmadik szavazás megismétlését.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 745   Száma: 09.02.12/22/0/A/KT 

Ideje: 2009 február 12 21:53  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 9 60.00 50.00 

Nem 4 26.67 22.22 

Tartózkodik 2 13.33 11.11 

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 - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt Nem - 

Magyar Judit PEB elnök Nem - 
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Szalay Fruzsina Nem - 

Trenka István Nem - 

Hajdu Gábor Tart. - 

Szegő András Tart. - 

Benkovits György Távol - 

Kiss Károly Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

 

 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

62/2009. (II. 12.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „SZENTENDRE VÁROS CIVIL 

SZERVEZETE” díj adományozásának megalkotásáról nem döntött, az arról szóló 

előterjesztést a márciusi testületi ülésre ismét beterjeszti.  

 

 

Felelős:  Polgármester  

Határidő: 2009. márciusi testületi ülés 

 

 

 

 

23.  Előterjesztés az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 8/2008. (II.20.) Önk. 

sz. rendelet módosításáról 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester  

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a rendelethez kiegészítés érkezett, aTűzoltóság és a  

Szentendre Város Önkormányzat  Egészségügyi Intézményei tekintetében. Kéri figyelembe 

venni. Kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a  rendelet módosítását: 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 746   Száma: 09.02.12/23/0/A/KT 

Ideje: 2009 február 12 21:54  

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 
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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 - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Kiss Károly Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

 

     

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

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

9/2008. (II. 18.) Önk. sz. rendelete 

 

 

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            9 061 763 EFt-ról 9 378 434 EFt főösszegre  

kiadási főösszege             9 061 763 EFt-ról 9 378 434 EFt főösszegre változik 
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(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. 3. számú melléklet – Felújítások – helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete lép. 

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

lép. 
      (4) A R. 5. számú melléklet – A Polgármesteri Hivatal költségvetése feladatonként – helyébe jelen rendelet  5.  számú melléklete lép. 

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

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

5/B  számú melléklet lép. 

(7) A R. 5/C számú melléklete – Kisebbségi önkormányzatok 2008. évi költségvetés – 

helyébe a rendelet 5/C számú  melléklete lép. 

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

melléklete lép. 

 

3.§ 

 

(1) E rendelet a kihirdetés napjával lép hatályba. 

(2) A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik. 

 

 

Szentendre, 2009. február 12. 

 

 

 

24.  Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének az 

Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló …/2009. (…) Önk. sz. 

rendeletének megalkotásáról 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester  

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a bizottsági észrevételeket ismerteti. A Pénzügyi Ellenőrző 

Bizottság kötvénnyel kapcsolatos észrevételére elmondja, hogy arra már előző napirendi 

pontban választ kaptak a képviselők.  

- „nagyobb tartalékra lenne szükség” – ezzel kapcsolatban pontosítást kér.  

- 5/B. táblázattal kapcsolatos módosításokról szavaztatni fog: 

-  Szentendre és Vidéke 0 Ft 

-  Környezetvédelmi Alap 0 Ft - ez  törvény alapján befizetés, nem lehet nullázni. 

-  Gondolat TV  2.000.000 Ft 

A pontosság kedvéért a bizottság javaslatát Magyar Judit bizottsági elnök  fogja ismertetni.  
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A Kulturális, Oktatási és Kisebbségi Bizottság javaslatát befogadja: egy összegben (112,4 M 

Ft) kerüljön meghatározásra a Kulturális Kht. támogatásaként (SZEVI-vel és a P’Art Mozival 

együtt). 

 

Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság javaslatáról szavaztatni fog: a Bursa Hungarica 

díjazottjainak létszámát két fővel javasolják emelni. Forrás: a költségvetésben 

csoportosítsanak át 100.000 Ft-ot az Első osztályos tanulók tankönyvtámogatásából erre a 

célra. 

 

Magyar Judit Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elnöke: a bizottság nem támogatta a  

költségvetés elfogadását. Ismerteti, hogy Koltay Jenő bizottsági tagnak volt az észrevétele, 

hogy nagyobb tartalékra lenne szükség. Az ő javaslata, hogy a környezetvédelmi alap és a 

Szentendre és Vidéke támogatása kerüljön törlésre. A bizottsági határozatban szereplő 

kistérséggel kapcsolatos kiadások és bevételek kimutatásával kapcsolatos észrevételt nem érti, 

nem tárgyalta a bizottság.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: nem volt napirenden a kistérségi előterjesztés?  

 

Magyar Judit Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elnöke: nem. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ügyrendi javaslata, hogy olyan sorrendben szavazzanak a 

módosításokról, ahogy az  egymás után következik.  Kéri szavazzanak.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 747   Száma: 09.02.12/24/0/A/KT 

Ideje: 2009 február 12 22:00  

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 - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 
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Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Kiss Károly Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

 

 

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

 

Hajdu Gábor képviselő: módosítást javasol  a 11/a. sz. mellékletben a 20. sorban –a  József 

utcai sportpálya bérlője a Farkasvár  diáksport Sport Egyesület – kéri törölni, mert 2008. 

december 31-vel lejárt a szerződés.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: befogadta. 

 

Fülöp Zsolt képviselő: a gazdasági válság megszorításai miatt  költség vetési intézmények, 

iskolák kevesebb pénzből gazdálkodnak. Szeretné, ha a Képviselő-testület tagjai is 

ugyanolyan áldozatokat vállalnának, mint azok a köztisztviselők, akiknek nincs 13. havi 

fizetése, és hozzájárulnának a város költségvetéséhez. Ezért javasolja: 

- a személyi kiadások 20 %-os csökkentését, mely egész évben 74 M Ft-os megtakarítást 

eredményez.  

- a gazdasági válság enyhítésére elkülönített 20 M Ft-ból 10 MFt  átcsoportosításával  

egyetért, mely a szentendrei gyerekek úszásoktatásának finanszírozását jelenti, és az előző 

napirendi pontnál befogadásra került.  

- a  reprezentációs 2.1 M Ft-os költségből javasol 1 M Ft-ot,  

- valamint a belföldi kiküldetésre szánt 2.4 M Ft összegből is 1 MFt-ot javasol elvenni.  

Ez összesen 86 M Ft felszabaduló pénzeszközt jelent. Ebből 10 M Ft-tal javasolja támogatni 

a Kulturális Kht-t (a kettős jubileum céljára), valamint a Városképi beruházási alapot 10 M 

Ft-tal javasolja emelni.   

Javasolja továbbá, hogy a megmaradó 56 M Ft-ot később erre a Városképi beruházási alapra 

átcsoportosítva egy saját pályázatot írjon ki az Önkormányzat a fűtéskorszerűsítésre, mert 

kevés társasház tud részt venni a kormány által kiírt pályázatban a feltételek miatt.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: elmondja, hogy indokolt lett volna a javaslatokat bizottsági 

ülésekre előkészíteni, hogy megtárgyalják azokat. A képviselőkre vonatkozó javaslattal 

kapcsolatos észrevétele, hogy a polgármester és az alpolgármester főállású köztisztviselő, így 

ők sem kapnak 13. havi fizetést és tavaly jutalmat sem kaptak.  Az elmúlt évben Salone-de-

Provance-be a saját pénzén utazott. Újragondolásra javasolja az indítványt, szavaztatni fog a 

polgármestert és alpolgármestert érintő javaslatról, és külön a képviselők tiszteletdíjának 

csökkentéréről.  

 

Magyar Judit képviselő: az előterjesztésben sok olyan információ szerepel, amit nem tud 

értelmezni, valamint hivatkozás a kormány intézkedésire. Ezeket a részeket  nem érzi teljesen 
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idevaló témának, mert nem a politizálás a cél, hanem a város 2009. évi költségvetésének 

elfogadása.    

2008-ban nyilatkozta a Szentendre és Vidéke lapnak: „a mai napig nem látjuk azt a konkrét 

programot, amelyet a nagy összeg  - kötvényre vonatkozó utalás-  racionális felhasználását 

tartalmazza. A költségvetést úgy elfogadni, hogy  a legnagyobb tételének sorsáról csak 

halovány elképzelések körvonalazódnak- felelőtlenség.” Sajnos a mai napig érvényes a 

gondolat, minek következtében a frakció  nem támogatja a költségvetés  elfogadását.  Most is 

terheli  a várost a kötvény kamatainak törlesztése. Ha nem lesz olyan  beruházás, aminek a 

nyereségéből finanszírozni lehet a két év múlva esedékes tőke-törlesztést, miből fogják   

fizetni  25 éven át?   Pár évvel ezelőtt  300 M Ft-os hiánnyal terveztek, akkor a jobboldal 

kongatta a vészharangot, most, amikor 475 M Ft a hiány, mit tesznek?  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: rövid megjegyzése az országos költségvetés és a városi 

költségvetés összevetését illetően: ahhoz, hogy a központi intézményeket megfelelő szinten 

tudják fenntartani, szükség van a központi kormányzattól kapott normatívára,  hiszen a város  

saját bevételei nem fedezik azokat a  kiadásokat,  melyek a működtetés során felmerülnek.  

A kötvényfelhasználásnál ismertette és a szakértő is megerősítette abban, hogy  a 2.5 Mrd Ft-

ot  addig nem tudják  felhasználni, ameddig az 1 Mrd Ft-ot nem költötték el. Ez utóbbi 

összeget azért nem tudták elkölteni, mert a Kormány viszont nem döntött 30 napon belül a 

pályázatokon, így nem tudták lehívni az önerőt.  Rendkívül szoros okozati összefüggés van az 

előzmények és a költségvetést érintő javaslatok között. A korábbi hiányt emlegetve: a 

felhalmozási és a működési hiány közötti különbség ismeretes Képviselő asszony számára.        

 

Magyar Judit képviselő: az elmondottakat megérti, de nem ért egyet azzal. Polgármester Úr 

feltételezést mond. A városnak a saját költségvetési rendeletét kell megalkotnia,  nem a 

kifogásokat kell keresni.  Az ország minden területén válság van, ugyanolyan nehézségekkel 

kell szembenéznie a településeknek,  mint Szentendrének.  

 

Hidegkuti Gergely képviselő:  Fülöp Zsolt képviselő felvetését demagógnak érzi.  Tisztában 

van azzal, hogy van köztük olyan bizottsági tag, akinek az a néhány ezer Ft csökkenés nem 

okozna különösebb gondot, de van olyan munkacsoport tag, akit érzékenyen érintene a 

csökkentett tiszteletdíj. Azt gondolja, arról mindenki a saját elhatározása alapján döntsön, 

hogy milyen célra használja fel a tiszteletdíjként kapott összeget.  

 

Zakar Ágnes képviselő: örömmel tölti el az, hogy a testület tagjai között megvan az az 

egyetértés, hogy a politikai nézetkülönbségek ellenére mindannyian tisztelettel közelítenek 

egymáshoz. Annak ellenére, hogy sokszor nehéz felvállalni a történteket. Az viszont aggasztó, 

hogy az Országgyűlés szabadon dönt a törvényben előírt anyagi fedezet biztosításának 

mikéntjéről. Az oktatási és szociális feladatok ellátásra már csak 50%-ot fizet ki a 

kormányzat. Nagyon nehéz előteremteni a hiányzó összeget a  finanszírozásra. Ennek ellenére 

örvendetes, hogy a hiány miatt nem kell elbocsátani sem pedagógust, sem a szociális 

szférában dolgozókat.  

 

Horváth Győző képviselő: egyetért Fülöp Zsolt képviselő javaslatával, de meg kívánja 

jegyezni, hogy abban az esetben okoz gondot a tiszteletdíj csökkentése, mivel azt már 

felajánlotta más célra. Ebből az összegből fedezik a csapatok terembérleti díját, a versenyeken 

való nevezési díjat, stb. a javaslattal egyetért, de ebből kifolyólag nem tudja támogatni.     

 

Tolonics Gyula képviselő: az előterjesztés elején szereplő összefoglaló az állami 

költségvetés átfogó ismertetése, melytől nagy részben függ az Önkormányzat költségvetése. 
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Nincs annyi önálló forrása a városnak, amennyire szükség volna.  A hiány remélhetőleg 

pótolható az elnyert pályázatok megvalósítása során, és kedvezően befolyásolja majd a város 

bevételeit is.   

Javasolja, hogy Fülöp Zsolt módosító javaslatának szavazása előtt tartsanak rövid szünetet.   

 

Szegő András képviselő: a tavalyi költségvetés elfogadásakor is azt nyilatkozta, hogy a  400 

M Ft-os  költségvetési hiány miatt nem szavazza meg a költségvetési rendeletet. A 

Közgazdasági és Vagyon Iroda által végzett munkát nagyra becsüli, de sajnos  a tavalyi  400 

M Ft-os hiány  tovább növekedett. Ezért úgy döntött, hogy idén sem támogatja a  költségvetés 

elfogadását.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: azt remélte, hogy mivel az országos  politikában az SZDSZ 

megszavazta a kormány költségvetését, a helyi frakció is támogatja a városi költségvetést.  

Csalódását fejezi ki.  

 

Trenka István képviselő: a költségvetés megtervezése és elfogadtatásának biztosítása 

mindenkor a kormányzó oldal feladata. Ebből a körből nem lehet kihagyni a napi politikát, az 

minden területen összefügg a napi történésekkel. Szó esett a felhalmozási és a működési 

hiányról. Alapvető feladata a képviselőknek, hogy a költségvetést a legkedvezőbben alakítsák.   

Azt várni az ellenzéktől, hogy megszavazzák a költségvetést, hiú  álom! Hatalmas hiteleket 

vett igénybe az Önkormányzat,  ami jelen pillanatban megoldást jelent, de a jövőre nézve nem 

ad biztonságos alapot. Véleménye szerint  a beruházások  adnak biztosítékot, amit most nem 

lát. Fülöp Zsolt képviselő javaslatával  elviekben egyetért. Ő maga is köztisztviselő,  tisztában 

van a következményekkel. Ennek ellenére a Polgármestert és Alpolgármestert érintő 

megszorításokat nem támogatja, hiszen  ők valóban főállásban végzik a munkájukat, és nem 

napi 8 órában. Továbbá Hidegkuti Gergely képviselő állításával is egyetért, - vannak olyan  

közfeladatot ellátó személyek, akiknek minden fillérre szükségük van. Mindenkinek megvan 

a lehetősége, hogy saját meggyőződése szerint jótékonykodjon, és arra fordítsa a tiszteletdíját, 

ahogyan azt a legmegfelelőbbnek tartja.     

 

Dicső Zoltán képviselő: a költségvetési előterjesztés első néhány oldala fontos tényeket 

tükröz. Hosszan lehetne sorolni, hogy miért kap kevesebbet a város, ezek közül a 

legfontosabbak kerültek felsorolásra.  

 

Benkovits György képviselő: nagyon erős gazdasági világválság alakult ki. Az élet minden 

területén érzeteti hatását. Gazdasági számítások és elemzések szerint az Önkormányzatok 

számára 3-5 éven belül nem teremtődik kedvező lehetőség,  még akkor sem, ha esetleges 

kormány váltásra kerülne sor.  Másik megállapítása, hogy Szentendre azok közé a speciális  

középkategóriás városok közé tartozik, amelyek úgymond gazdasági és ideológiai 

szempontból nézve „nem kellenek senkinek”.  Úgy véli, a költségvetés félévi beszámolója  

során  érdemes  volna átgondolni, hogy hogyan lehetne egy szordínósabb működést és 

fejlesztést véghezvinni. A megkötött  Önkormányzati szerződések jövője nem biztosított 100 

%-osan,  fennáll a veszély, amire esetlegesen fel lehetne készülni. Bizonyos területeken 

nagyvonalúbban lehetne gondolkodni, pl. az idegenforgalom, parkolás, stb. Stratégiai  

változások kidolgozása  volna szükség.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: reagál az elhangzottakra: mindenhol gazdasági válság van, 

és mindenkit érint. A bevételek növelése érdekében történt szerződéskötés olyan nagy 

cégekkel, mint pl.: a Ford és a Diego, valamint ennek érdekében tárgyalnak az OBI, vagy  a 

Tesco  képviselőivel.      
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Tolonics Gyula képviselő: kérdezi Puhl Márta közgazdasági irodavezető asszonytól, hogy 

valós-e a Fülöp képviselő úr által kiszámolt összeg? 

 

Puhl Márta közgazdasági iroda vezetője: félreértés adódott, az összeg  a Képviselők éves 

költségtérítését, tiszteletdíját és a Polgármester, Alpolgármester éves bérét takarja.  A teljes 

összeg  20 %-a 16 M Ft. 

 

Fülöp Zsolt képviselő: reagál az elhangzottakra. Javaslatát szimbólikusan értelmezte, de 

amennyiben az összeg téves, abban az esetben is fennáll a módosított összegű  csökkentésre 

vonatkozó javaslata.  

 

Dicső Zoltán képviselő: a Polgármester és az Alpolgármester fizetése tekintetében nem ért 

egyet annak  csökkentésével. A képviselői tiszteletdíj felhasználásáról pedig  döntsenek 

maguk a  képviselők, hogy kit és mikor támogatnak.  

 

Hidegkuti Gergely képviselő: bizottsági ülésen volt olyan javaslat, hogy a turizmus 

fellendítése érdekében tegyék ingyenessé a parkolást, amivel nem ért egyet.  

 

Kun Csaba alpolgármester: Szegő András a költségvetési hiányra vonatkozóan tett 

észrevételt, arra kíván reagálni.  Ha megvizsgálják a befolyt helyi adókat,  megállapítható, 

hogy az összeg folyamatosan  növekszik - olyannyira, hogy a 2006-os évet alapul véve annak 

duplája folyt be a  szigorításnak, az adóemelésnek és a közterületdíj foglalás emelésnek 

tudhatóan. A költségvetési hiány felhalmozás jellegű, ami a fejlesztésekből adódik. Eredmény 

és saját bevétel ezekből adódik, aminek pozitív hatása eredményeképpen felszámolhatják a 

hiányt, és a továbbiakban önerőből is tudnak fejleszteni. Jelen pillanatban viszont csak 

hitelből lehet előre lépni. Ha nem fejlesztenének, sehova nem jutna a város. Ugyanakkor a 

tények és összefüggések tekintetében az Önkormányzat nem egyenlő a Parlamenttel.   

 

Benkovits György képviselő: a Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság ülésén vetődött 

fel, hogy az orvosi rendelő felújítását megelőzően a tervezési költséget már az előző 

költségvetés elfogadásakor be lehetett volna tervezni.     

 

Fülöp Zsolt képviselő: módosító indítványt kíván tenni az átcsoportosításra vonatkozóan: 

tiszteletdíj-csökkentés  16 M Ft +  gazdasági válság enyhítésére elkülönített 20 M Ft-ból 10 M 

Ft  átcsoportosítása + reprezentációs költségből 1 M Ft, + a belföldi kiküldetésre szánt 

összegből is 1 M Ft,  az összesen 28 M Ft. Ebből  10 M Ft-tal javasolja támogatni a Kulturális 

Kht-t, a gyerekek úszásoktatását 10 M Ft-tal, valamint a Városképi beruházási alapot 8 M Ft-

tal javasolja emelni.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: elmondja, hogy az úszásoktatásra korábban javasolt 10 M Ft 

átcsoportosítást  már befogadta. 

 

Kun Csaba alpolgármester: a költségvetés 5/B tábla módosításait javasolja áttekinteni, hogy 

ellenőrizhető legyen az átvezetések megtörténte. A Szentendre és Vidéke 4 M Ft-os 

támogatása, valamint a P’Art mozi támogatása beépült  a Kulturális Kht. támogatásába. 

Összegszerűen: 106 M Ft + 4 M Ft + 2,4 M Ft = 112,4 M Ft. A P’Art mozi támogatása helyett 

ZOOM Mozgókép Alapítvány támogatásként  kerül   nevesítésre a 800 E Ft.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: rendben van.  
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Kun Csaba alpolgármester: következő javaslat a Bursa Hungarica pályázatra vonatkozott, 

mely  600 E Ft-ról 700 E Ft-ra emelkedett. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: erről szavaztatni fog, valamint az első osztályosok 

tankönyvtámogatásának csökkentéséről is.  

Az úszásoktatás támogatására vonatkozó összeget javasolja  külön soron megjelentetni a 

támogatás táblában – az oktatási alap csökken 5 M Ft-ról 1 M Ft-ra. Ide tartozik Fülöp Zsolt 

képviselő javaslata is, mely szerint 6 M Ft kerül átcsoportosításra az 1+1 keretből, + 10 M Ft 

a válságra elkülönített pénzből áttett összeg. Végül a  Gondolat TV támogatása csökkenne.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a  Gondolat TV támogatásnak  csökkentését  nem  javasolja.  

 

Puhl Márta közgazdasági iroda vezetője: ismerteti, hogy két költségtérítésről való 

lemondás történt: 

Fülöp Zsolt képviselő a Skanzen javára és a honismereti oktatás céljára, Hidegkuti Gergely 

képviselő a Szentendrei Mentőállomás támogatására 110 E Ft-ot és Városképjavító 

intézkedésekre 190 E Ft-ot jelölt meg. Ezekkel az összegekkel nő a támogatás és csökken a 

személyi kiadás.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ezekről nem kell szavazni, értelemszerűen beépültek a 

költségvetésbe.  

 

Hidegkuti Gergely képviselő: javasolja pontosítani a támogatások célját, mert a működési 

költségek lefaragásával szigorúan tilos egyéb költségeket finanszírozni – meg kell hagyni 

ezeket az összegeket tartalékként arra az esetre, ha azonnal szükségessé válik a 

felhasználásuk. Egyetért a reprezentáció visszaszorításával, de meg kell hagyni tartaléknak.  

 

Tolonics Gyula képviselő: a Gondolat TV (névmódosítás után TV Szentendre) támogatására 

javasol plusz 2 M Ft-ot az 1+1 keret terhére.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: erről szavazni szükséges. 

 

dr. Pázmány Annamária képviselő: a háziorvosi rendelő állapotának javítására 2 M Ft-ot 

javasol átcsoportosítani  az 1+1 keret terhére.  

 

Mikrofonon kívüli beszélgetés folyik, mely során Trenka István képviselő a lovassport 

támogatására javasol 3 M Ft-ot elkülöníteni  a tartalékkeret terhére. 

 

dr. Dragon Pál képviselő: a Dera Tv támogatására 1 M Ft-ot javasol szintén a tartalékkeret 

terhére.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: további javaslatok nem érkeztek, szavazásra bocsátja  

Magyar Judit képviselő indítványát: a SZEVI támogatásának összegét vegyék ki a Kulturális  

Kht.  támogatási keretéből.  Jelzi, hogy tartózkodik a szavazás során.  
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Szavazás eredménye 

 

#: 748   Száma: 09.02.12/24/0/A/KT 

Ideje: 2009 február 12 22:59  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 2 12.50 11.11 

Nem 2 12.50 11.11 

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: 

 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Fülöp Zsolt Nem - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Nem - 

Benkovits György Tart. - 

Dicső Zoltán Tart. - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Tart. - 

Hajdu Gábor Tart. - 

Horváth Győző SzEB elnök Tart. - 

Kun Csaba alpolgármester Tart. - 

Magyar Judit PEB elnök Tart. - 

dr. Pázmány Annamária Tart. - 

Szalay Fruzsina Tart. - 

Szegő András Tart. - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Tart. - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Tart. - 

Kiss Károly Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

     

 

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

bocsátja a következő javaslatot: a Gondolat  TV támogatást csökkentik  1 M Ft-tal. Jelzi, hogy 

tartózkodik a szavazás során.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 749   Száma: 09.02.12/24/0/A/KT 

Ideje: 2009 február 12 23:00  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Minősített szavazás 
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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: 

 

Fülöp Zsolt Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Szegő András Igen - 

Trenka István Igen - 

Benkovits György Tart. - 

Dicső Zoltán Tart. - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Tart. - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Tart. - 

Hajdu Gábor Tart. - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Tart. - 

Horváth Győző SzEB elnök Tart. - 

Kun Csaba alpolgármester Tart. - 

Magyar Judit PEB elnök Tart. - 

dr. Pázmány Annamária Tart. - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Tart. - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Tart. - 

Kiss Károly Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

 

 

 

 

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

bocsátja a  Városképi Alap támogatásának csökkentésére vonatkozó javaslatot. Ismételten 

tartózkodik a szavazás során.   

 

Szavazás eredménye 

 

#: 750   Száma: 09.02.12/24/0/A/KT 

Ideje: 2009 február 12 23:01  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 3 18.75 16.67 
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Nem 3 18.75 16.67 

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: 

 

Benkovits György Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Trenka István Igen - 

Fülöp Zsolt Nem - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Nem - 

Szegő András Nem - 

Dicső Zoltán Tart. - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Tart. - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Tart. - 

Hajdu Gábor Tart. - 

Horváth Győző SzEB elnök Tart. - 

Kun Csaba alpolgármester Tart. - 

Magyar Judit PEB elnök Tart. - 

dr. Pázmány Annamária Tart. - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Tart. - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Tart. - 

Kiss Károly Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

 

 

 

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

szavazás a Bursa Hungarica támogatására szánt összeg átcsoportosításáról szól. Tartózkodását  

jelenti be.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 751   Száma: 09.02.12/24/0/A/KT 

Ideje: 2009 február 12 23:01  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 2 12.50 11.11 

Nem 2 12.50 11.11 

Tartózkodik 12 75.00 66.67 

Szavazott 16 100.00 88.89 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   11.11 



 132 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Hajdu Gábor Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Nem - 

Szalay Fruzsina Nem - 

Benkovits György Tart. - 

Dicső Zoltán Tart. - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Tart. - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Tart. - 

Fülöp Zsolt Tart. - 

Horváth Győző SzEB elnök Tart. - 

Kun Csaba alpolgármester Tart. - 

Magyar Judit PEB elnök Tart. - 

dr. Pázmány Annamária Tart. - 

Szegő András Tart. - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Tart. - 

Trenka István Tart. - 

Kiss Károly Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

     

 

 

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

bocsátja a Polgármester, Alpolgármester személyi kiadásainak csökkentésére vonatkozó 

javaslatot.  Továbbra is tartózkodik a szavazás során.   

 

Szavazás eredménye 

 

#: 752   Száma: 09.02.12/24/0/A/KT 

Ideje: 2009 február 12 23:02  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 2 12.50 11.11 

Nem 6 37.50 33.33 

Tartózkodik 8 50.00 44.45 

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 - 

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

dr. Pázmány Annamária Nem - 

Szegő András Nem - 

Trenka István Nem - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Nem - 

Dicső Zoltán Tart. - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Tart. - 

Hajdu Gábor Tart. - 

Horváth Győző SzEB elnök Tart. - 

Kun Csaba alpolgármester Tart. - 

Magyar Judit PEB elnök Tart. - 

Szalay Fruzsina Tart. - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Tart. - 

Kiss Károly Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

 

 

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

képviselők személyi kiadásainak 20%-kal való csökkentése következik. Szavazásra bocsátja, 

jelzi ismételten tartózkodik.   

 

Szavazás eredménye 

 

#: 753   Száma: 09.02.12/24/0/A/KT 

Ideje: 2009 február 12 23:02  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 2 12.50 11.11 

Nem 2 12.50 11.11 

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 - 

Fülöp Zsolt Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Nem - 

dr. Pázmány Annamária Nem - 

Dicső Zoltán Tart. - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Tart. - 

Hajdu Gábor Tart. - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Tart. - 

Horváth Győző SzEB elnök Tart. - 
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Kun Csaba alpolgármester Tart. - 

Magyar Judit PEB elnök Tart. - 

Szalay Fruzsina Tart. - 

Szegő András Tart. - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Tart. - 

Trenka István Tart. - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Tart. - 

Kiss Károly Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

 

     

 

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

reprezentációs keret 1 M Ft-tal való csökkentése következik. Szavazásra bocsátja a javaslatot.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 754   Száma: 09.02.12/24/0/A/KT 

Ideje: 2009 február 12 23:03  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 2 12.50 11.11 

Nem 3 18.75 16.67 

Tartózkodik 11 68.75 61.11 

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 - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Nem - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Nem - 

Trenka István Nem - 

Dicső Zoltán Tart. - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Tart. - 

Hajdu Gábor Tart. - 

Horváth Győző SzEB elnök Tart. - 

Kun Csaba alpolgármester Tart. - 

Magyar Judit PEB elnök Tart. - 

dr. Pázmány Annamária Tart. - 

Szalay Fruzsina Tart. - 

Szegő András Tart. - 
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Tolonics Gyula KVEUB elnök Tart. - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Tart. - 

Kiss Károly Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

 

     

 

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

javaslat a belföldi kiküldetés keretének csökkentése 1 M Ft-tal. Szavazásra bocsátja.  

Ismételten tartózkodását jelenti be.  

  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 755   Száma: 09.02.12/24/0/A/KT 

Ideje: 2009 február 12 23:03  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 3 18.75 16.67 

Nem 2 12.50 11.11 

Tartózkodik 11 68.75 61.11 

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 - 

Hajdu Gábor Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Nem - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Nem - 

Dicső Zoltán Tart. - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Tart. - 

Horváth Győző SzEB elnök Tart. - 

Kun Csaba alpolgármester Tart. - 

Magyar Judit PEB elnök Tart. - 

dr. Pázmány Annamária Tart. - 

Szalay Fruzsina Tart. - 

Szegő András Tart. - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Tart. - 

Trenka István Tart. - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Tart. - 

Kiss Károly Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 
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dr. Dietz Ferenc polgármester:  a Képviselő-testület nem támogatta a javaslatot. A Gondolat 

TV támogatására érkezett javaslat szavazása következik, melyet támogat.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 756   Száma: 09.02.12/24/0/A/KT 

Ideje: 2009 február 12 23:04  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 11 68.75 61.11 

Nem 2 12.50 11.11 

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 - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt Nem - 

Szalay Fruzsina Nem - 

Benkovits György Tart. - 

Magyar Judit PEB elnök Tart. - 

Szegő András Tart. - 

Kiss Károly Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

 

     

 

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

szavazás a háziorvosi rendelő felújítására átcsoportosított 2 M Ft elfogadásáról történik, mely 

a tartalékkeret terhéből kerül ki. Támogatja a javaslatot.  
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Szavazás eredménye 

 

#: 757   Száma: 09.02.12/24/0/A/KT 

Ideje: 2009 február 12 23:04  

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 - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Benkovits György Tart. - 

Magyar Judit PEB elnök Tart. - 

Kiss Károly Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

 

 

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

bocsátja a lovassport 3 M Ft-os  támogatására érkezett  javaslatot, mely a tartalékkeret terhére 

kerül átcsoportosításra.   Ismételten tartózkodik a szavazás során.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 758   Száma: 09.02.12/24/0/A/KT 

Ideje: 2009 február 12 23:04  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Minősített szavazás 
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Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 8 50.00 44.44 

Nem 1 6.25 5.56 

Tartózkodik 7 43.75 38.89 

Szavazott 16 100.00 88.89 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   11.11 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Szalay Fruzsina Nem - 

Benkovits György Tart. - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Tart. - 

Hajdu Gábor Tart. - 

Horváth Győző SzEB elnök Tart. - 

Magyar Judit PEB elnök Tart. - 

dr. Pázmány Annamária Tart. - 

Szegő András Tart. - 

Kiss Károly Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

 

     

 

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

bocsátja a Dera TV 1 M Ft-tal  történő támogatását  a  tartalék keret terhére. Tartózkodik a 

szavazás során. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 759   Száma: 09.02.12/24/0/A/KT 

Ideje: 2009 február 12 23:05  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
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Igen 6 37.50 33.33 

Nem 2 12.50 11.11 

Tartózkodik 8 50.00 44.45 

Szavazott 16 100.00 88.89 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   11.11 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt Nem - 

Szalay Fruzsina Nem - 

Benkovits György Tart. - 

Dicső Zoltán Tart. - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Tart. - 

Hajdu Gábor Tart. - 

Horváth Győző SzEB elnök Tart. - 

Kun Csaba alpolgármester Tart. - 

Magyar Judit PEB elnök Tart. - 

Szegő András Tart. - 

Kiss Károly Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

 

     

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

 

Puhl Márta közgazdasági iroda vezetője: szavazni kell arról, hogy a költségvetésben a 

Kulturális Kht javára összevonásra kerül a P’Art mozi és a SZEVI támogatása, valamint a két 

képviselő  tiszteletdíjáról való lemondásról.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátja a P’Art mozi és a SZEVI támogatásának 

összevonását. Jelzi, támogatja a javaslatot.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 760   Száma: 09.02.12/24/0/A/KT 

Ideje: 2009 február 12 23:06  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 81.25 72.22 
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Nem 3 18.75 16.67 

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 - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Benkovits György Nem - 

Magyar Judit PEB elnök Nem - 

Trenka István Nem - 

Kiss Károly Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

 

     

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

bocsátja a képviselő költségről való lemondást.   

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 761   Száma: 09.02.12/24/0/A/KT 

Ideje: 2009 február 12 23:06  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 87.50 77.77 

Nem 1 6.25 5.56 

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: 
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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 - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Trenka István Nem - 

Magyar Judit PEB elnök Tart. - 

Kiss Károly Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

 

     

 

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

bocsátja az úszásoktatás támogatására szánt 20 M Ft-ra vonatkozó javaslatot.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 762   Száma: 09.02.12/24/0/A/KT 

Ideje: 2009 február 12 23:07  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 15 93.75 83.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 1 6.25 5.56 

Szavazott 16 100.00 88.89 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   11.11 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Benkovits György Igen - 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 
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Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Szegő András Tart. - 

Kiss Károly Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

 

 

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

bocsátja a 11/a táblában szereplő Farkasvár  SE bérleti szerződés törlésére vonatkozó 

javaslatot.   

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 763   Száma: 09.02.12/24/0/A/KT 

Ideje: 2009 február 12 23:07  

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: 

 

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 - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 
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Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Benkovits György Tart. - 

Magyar Judit PEB elnök Tart. - 

Kiss Károly Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

 

     

 

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

bocsátja a költségvetési rendelet elfogadását.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 764   Száma: 09.02.12/24/0/A/KT 

Ideje: 2009 február 12 23:07  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 10 62.50 55.55 

Nem 5 31.25 27.78 

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 - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Benkovits György Nem - 

Fülöp Zsolt Nem - 

Magyar Judit PEB elnök Nem - 

Szegő András Nem - 

Trenka István Nem - 

Szalay Fruzsina Tart. - 

Kiss Károly Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 



 144 

 

     

 

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

 

 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

10/2009. (II. 18.) Önk. sz. rendelete 

az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről 

 

 

 

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 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvényben meghatározottaknak 

megfelelően Szentendre Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet 

alkotja, figyelembe véve az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) 

Korm. rendelet előírásait. 

 

 

I. rész  

Szentendre Város Önkormányzat 2009. évi költségvetése 

 

 

1. § 

 

A Képviselő-testület 

(a) a bevételi főösszeget 10 277 994 EFt-ban, azaz Tízmilliárd-

kettőszázhetvenhétmillió-kilencszázkilencvennégyezer forintban 

(b) a kiadási főösszeget 10 277 994 EFt-ban, azaz Tízmilliárd-

kettőszázhetvenhétmillió-kilencszázkilencvennégyezer forintban 

állapítja meg oly módon, hogy az 1. sz. mellékletben kimutatott 475 028 EFt azaz 

Négyszázhetvenötmillió-huszonnyolcezer forint összegű forráshiányt a kibocsátott 3 500 

000 E Ft kötvénybevételből finanszírozza. A kötvénykibocsátásból fennmaradó bevételt 

fejlesztési céltartalékként kezeli.  

 

2. § 

 

(1) A költségvetés mérlegét a Képviselő-testület e rendelet 1. számú mellékletben 

foglaltak szerint hagyja jóvá. 

(2) Az 1. §-ban megállapított kiadási és bevételi főösszegek címek, alcímek, előirányzat 

csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza. 

 

 

3. § 

 

A Képviselő-testület a céltartalék felhasználását képviselő-testületi döntéshez köti.  
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4. § 

 

Szentendre Város Önkormányzat 2009. évi kiadási és bevételi főösszegéből a helyi kisebbségi 

önkormányzatok bevételi és kiadási előirányzatait az 5/C. számú melléklet tartalmazza. Az 

előirányzat beépül az Önkormányzat költségvetésébe. 

 

 

 

5. § 

 

(1) A Képviselő-testület 

 

(a) a Polgármesteri Hivatalban ellátott önkormányzati feladatokat, kiemelt 

előirányzatonként az 5. számú melléklet szerint, 

(b) a felújítási előirányzatokat célonként a 3.számú melléklet szerint, 

(c) a beruházási előirányzatokat célonként a 4. számú melléklet szerint, 

(d) Az ellátottak pénzbeli juttatását az 5/A számú melléklet szerint, 

(e) a Polgármesteri Hivatal címen belüli támogatásokat, pénzeszköz átadásokat 

jogcímenként a 5/B. számú melléklet szerint, 

(f) a több éves kihatással járó kötelezettségeket a 6.számú melléklet szerint hagyja jóvá. 

 

(2) A hosszú lejáratú kötelezettségeket a 7. számú melléklet tartalmazza. 

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2009. 2010. 2011. évi alakulását 

a 8. számú melléklet mutatja be mérlegszerűen. 

 Az előirányzat-felhasználási tervet a 9. számú melléklet tartalmazza. 

 

6. § 

 

A Képviselő-testület a 2009. évi költségvetésben 46 460 EFt működési és 2 931 762 EFt 

fejlesztési céltartalékot képez,  az 5/D számú melléklet szerint. 

 

7. § 

 

(1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal létszámát 108,75 főben határozza meg . 

(2) A Képviselő-testület az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek 

létszámát a 2. számú melléklet szerint határozza meg. 

(3) A Polgármesteri Hivatalban, közszolgálati jogviszonyban álló középfokú iskolai 

végzettséggel rendelkező köztisztviselők az alapilletményük 10%-ának, a felsőfokú iskolai 

végzettséggel rendelkező köztisztviselők az alapilletményük 30%-ának megfelelő mértékű 

illetménykiegészítésre jogosultak. 

 

 

 

II. rész 

Szentendre Város Önkormányzat költségvetése végrehajtásának 

szabályai 
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8. § 

 

(1) Szentendre Város Önkormányzat költségvetési intézményeinek és a Polgármesteri 

Hivatalnak költségvetési alapokmányaikat e rendelet mellékleteiben meghatározott 

összegekkel kell elkészíteniük. 

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza az Önkormányzat intézményeit és a Polgármesteri 

Hivatalt az előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadásoknak a befolyt bevételek 

arányában történő teljesítésére. 

(3) A költségvetési intézmények a költségvetésben meghatározott előirányzat 

csoportoktól, kiemelt előirányzatoktól e költségvetési rendeletben foglaltak szerint térhetnek 

el. 

(4) A költségvetési intézményeknél a tervezett saját bevételek elmaradása nem vonhatja 

maga után a költségvetési támogatás növekedését. 

(5) A költségvetési intézmények támogatása csak az alaptevékenységre és az ezzel 

összefüggő kiadásokra használható fel. 

 

 

9. § 

 

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetését, bevételi és kiadási 

előirányzatát, valamint a költségvetési intézmények és Polgármesteri Hivatal költségvetését – 

rendeletének módosításával – testületi döntéssel megváltoztathatja. Az előirányzat módosítás 

nem érintheti az Országgyűlés, illetve a Kormány kizárólagos előirányzat-módosítási 

hatáskörébe tartozó előirányzatokat.  

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet az 

Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a Polgármester a Képviselő-testületet 

tájékoztatja.  

(3) Ha év közben a (2) bekezdésben felsorolt szervek előirányzatot zárolnak az 

Önkormányzatnál, úgy annak kihirdetését követően a Polgármester haladéktalanul a 

Képviselő-testület elé terjeszti a költségvetési rendelet módosítását. 

(4) Év közben folyamatosan a testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet 

módosítását: 

(a) központi szervek által biztosított pótelőirányzat tervbevételére; 

(b) az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek saját hatáskörben végrehajtott 

előirányzat módosításainak tervbevételére; 

(c) a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben hozott Polgármesteri 

átcsoportosítások tervbevételére. 

(5) A Polgármester pótköltségvetési rendelettervezetet köteles a Képviselő-testület elé 

terjeszteni, ha év közben a körülmények oly módon változtak meg, hogy azok az 

Önkormányzat költségvetésének végrehajtását jelentősen veszélyeztetik.  

 

10. § 

 

Előirányzat-módosítás a (2) bekezdés kivételével a Képviselő-testület kizárólagos hatásköre. 

(1) A Képviselő-testület a 2009. évi jóváhagyott költségvetési előirányzat csoportok, 

kiemelt előirányzatok tekintetében magának tartja fenn a jogot az előirányzatok év közbeni 

megváltoztatására. 

(a) a költségvetési szerveket érintően: 

pénzmaradvány jóváhagyása, ezen belül a személyi juttatások, munkaadót terhelőjárulékok 

az önkormányzati költségvetési támogatás változtatása 
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az intézményi alaptevékenység bevételi előirányzat változtatása 

a költségvetési előirányzatok zárolása 

(b) a Polgármesteri Hivatalt, mint az Önkormányzat gazdálkodását lebonyolító 

költségvetési szervet illetően: 

a felhalmozási célú kiadások és pénzeszköz átadások főösszegének megváltoztatása 

a szabad maradványokat nem érintően a működési, felhalmozási célú kiadások és pénzeszköz 

átadások közötti előirányzat átcsoportosítása 

a pénzmaradvány, ezen belül a személyi juttatások, munkaadót terhelőjárulékok jóváhagyása, 

kötelezettséggel nem terhelt szabad maradvány felosztása 

az Önkormányzat saját működési és felhalmozási bevételeinek módosítása 

a költségvetésben jóváhagyott bevételi, kiadási főösszeg megváltoztatása 

(2) A Képviselő-testület a Polgármesternek a jóváhagyott költségvetésen belül az alábbi 

esetekben biztosít előirányzat módosítási jogot: 

(a) az intézményen belüli működési feladat-átrendezésből következő előirányzat-

módosítás, ha a feladatok, illetve azok teljesítése, a feltételek, a folyamatok a tervezéskor 

számításba vettől eltérően alakulnak 

(b) az intézményi költségvetési támogatás ágazati szintű előirányzatának betartása mellett 

átcsoportosítás a részben önállóan gazdálkodó intézmények között, ha azok feladataiban 

jelentős változás következett be 

(c) a költségvetési intézmények működési kiadásain belüli kiemelt előirányzatok közötti 

átcsoportosítás 

(d) a Polgármesteri Hivatal működési kiadások előirányzatán belül az igazgatási 

tevékenység és egyéb önkormányzati feladatok közötti, kiemelt előirányzatokon belüli 

átcsoportosítás azzal a feltétellel, hogy önkormányzati feladat terhére igazgatási tevékenység 

nem vállalható. 

 

 

11. § 

 

(1) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv saját előirányzat módosítási hatáskörében 

a jóváhagyott költségvetésének bevételi és kiadási kiemelt előirányzatait módosíthatja az 

alábbiak szerint: 

(a) a Képviselő-testület által jóváhagyott pénzmaradványból a tényleges igénybevételnek 

megfelelően; 

(b) a Képviselő-testület által jóváhagyott bevételi előirányzaton felüli többletbevételből a 

ténylegesen befolyt és a tárgyévi felhasználást szolgáló bevételek mértékéig. A végrehajtott 

előirányzat-növelés tartós kötelezettségvállalással és költségvetési támogatás igénnyel sem a 

költségvetési évben, sem a következő években nem járhat. 

(2) Az önállóan gazdálkodó intézmények a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli 

többletbevételeikből elsősorban a működést szolgáló dologi, felújítási és tárgyi eszköz 

beszerzési előirányzataikat emelhetik. A személyi juttatás előirányzatát legfeljebb a 

többletbevétellel összefüggő feladat elvégzéséhez szükséges dologi kiadásoknak az adott 

bevételből történő teljesítése után fennmaradó összeg erejéig, szerződéses bevétel esetén az 

abban meghatározott összeggel emelhetik. A végrehajtott előirányzat-növelés tartós 

kötelezettségvállalással nem járhat. 

(3) Személyi juttatásokra kizárólag: 

(a) az alaptevékenység körében végzett szolgáltatások ellenértékei 

(b) működési célú átvett pénzeszköz 

(c) a (2) bekezdésben meghatározott feltételekkel a költségvetési szerv helyiségei, 

eszközei tartós és eseti bérbeadásának díja 
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címeken elért bevételi többletek fordíthatók a közvetlen közreműködők, valamint a 

feladatelvégzéséhez szükséges tevékenységet végző más dolgozók díjazása céljából abban az 

esetben, ha a bevételi előirányzat teljesült. 

(4) A költségvetési szerv dologi kiadásai körében megtervezett részelőirányzatok közötti 

átcsoportosítást –a vásárolt élelmezésre megtervezett előirányzat kivételével –hajthat végre.  

(5) A költségvetési szerv a személyi juttatások alrovatai, tételei között a 

feladatváltozással, illetve a feladat-végrehajtással kapcsolatban, saját hatáskörben 

átcsoportosítást hajthat végre. Az előirányzat-átcsoportosítás nem járhat tartós (következőévre 

áthúzódó) kötelezettség-vállalással. 

(6) A személyi juttatások előirányzatának évközi maradványa (átmeneti bérmegtakarítás) 

a költségvetési szerv hatáskörében felhasználható többletmunka, célfeladat díjazására, 

kiemelkedő teljesítmény jutalmazására. A felhasználni tervezett bérmegtakarítást a 

költségvetés teljesítésének félévi és három negyedéves beszámolójában ki kell mutatni. A 

bérmegtakarítás felhasználása tartós kötelezettségvállalással nem járhat. 

(7) Az OEP által finanszírozott SZEI a központilag folyósított támogatások 

módosításairól köteles a Polgármesteri Hivatalt tájékoztatni. 

(8) A részben önállóan gazdálkodó szerv előirányzatainak saját előirányzat-módosítási 

hatáskörében történő változtatására a GESZ vezetője jogosult. 

 

12. § 

 

A normatív állami hozzájárulás 2008. évi elszámolásához kapcsolódó befizetési kötelezettség 

teljesítése érdekében az érintett intézmények részére befizetési kötelezettség írható elő. 

 

 

 

 

13. § 

 

Az önkormányzati támogatással fedezett beruházásokra, tárgyi eszköz beszerzésekre, 

felújításokra vonatkozó szerződésekben kötelezettséget vállalni előlegfizetésre és előleget 

fizetni nem lehet. 

 

 

 

 

14. § 

 

(1) A Működési célú támogatások címen tervezett előirányzatok terhére csak 

szerződésben vállalt kötelezettségek teljesíthetők. 

(2) A sport célú támogatásokról egy előzetesen kidolgozott, és elfogadott  

szempontrendszer alapján dönt a hatáskörrel rendelkező bizottság. 

(3)  A költségvetési rendelet 5/B számú mellékletében jóváhagyott alapok felhasználására 

a Képviselő-testület illetékes szakbizottsága 2009. március 20-ig pályázatot ír ki. A benyújtott 

pályázatokról a pályázatot kiíró bizottság dönt. 

 

15. § 

 

Követelések érvényesítése, követelésekkel kapcsolatos kedvezmények 
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(1) Az Önkormányzatot és költségvetési szerveit illető lejárt, de esedékességükig meg 

nem fizetett követelések (továbbiakban: követelés) érvényesítése iránt az Önkormányzat és a 

Polgármesteri Hivatal esetében a Jegyző, egyéb költségvetési szerv esetében a költségvetési 

szerv vezetője köteles intézkedni. 

(2) Az Önkormányzatot illető tőke vagy kamat követelés részbeni vagy teljes 

elengedésére, illetve részletfizetés engedélyezésére (továbbiakban együtt: kedvezmények) 

100.000 Ft egyedi értékhatárig a Polgármester, 100.001 Ft–tól 500.000 Ft egyedi értékhatárig 

a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, 500.001 Ft egyedi értékhatárt meghaladóan a Képviselő-

testület jogosult. 

(3) A helyi adók, a gépjárműadó, valamint az adók módjára behajtandó köztartozások 

tekintetében a (2) bekezdés nem alkalmazandó, az azokkal kapcsolatos kedvezmények 

nyújtására az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény alapján, az abban foglaltak 

szerint a Jegyző jogosult. 

(4) Az Önkormányzat tulajdonában álló bérlakások bérbeadásából származó lakbér és 

egyéb díj követelések részletekben történő megfizetésének engedélyezésére, valamint az 

ezekből eredő kamat követelésekkel kapcsolatos kedvezmények nyújtására értékhatártól 

függetlenül a Polgármester jogosult. 

(5) A (2) és (4) bekezdésekben említett tőke vagy kamatkövetelésekkel kapcsolatos 

kedvezmények nyújtására kizárólag a Képviselő-testület jogosult, ha az adós a kedvezmény 

iránti kérelmének benyújtását megelőző 5 évben részesült valamilyen kedvezményben, de 

annak feltételeit nem tartotta be. 

(6) A költségvetés jogos bevételeinek biztosítása céljából az Önkormányzathoz beérkezett 

téves utalások, túlfizetések visszautalására csak az adószámlák közti egyeztetések után 

kerülhet sor azzal, hogy 100.000 Ft és 300.000 Ft egyedi értékhatár között ebbe az ügyfelet és 

a Pénzügyi Csoportot is be kell vonni, 300.000 Ft egyedi értékhatár felett pedig részleges 

vagy teljes adóellenőrzést kell végrehajtani. 

(7) A Jegyző e paragrafusban szabályozott tevékenységéről negyedévente beszámolót 

köteles készíteni a Képviselő-testület részére. 

 

16. § 

 

(1) Az Önkormányzat feladatainak jobb ellátása érdekében pályázatot nyújthat be a 

pályázatot kiíró szakminisztériumok, szakmai alapok, területfejlesztési tanács, megyei 

önkormányzat stb. felé. 

(2) A benyújtandó pályázatokhoz szükséges önrész fedezete a költségvetési céltartalékban 

nevesített előirányzat. 

(3) A benyújtandó pályázatokról a Pénzügyi, Költségvetési, Vagyongazdálkodási és EU 

Bizottság, valamint a pályázat tárgya szerint illetékes bizottság előzetes véleménye alapján, az 

SZMSZ-ben meghatározott feltételek fennállása esetén a polgármester, egyébként a 

Képviselő-testület dönt.  

(4)      Szentendre Város Önkormányzata által alapított Pro Szentendre Kft., mint a 

közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 22. § (1) bekezdése szerinti ajánlatkérő 

jelen önkormányzati rendelet (jogszabály) szerint fennálló kizárólagos joga alapján végzi a 

bruttó 50 millió Ft feletti költségvetésű pályázatok lebonyolítását, mely így közszolgáltatás 

ellátása megszervezésének minősül. 

 

 

17. § 
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(1) A költségvetési szerv - szerződés alapján - alkalmazottjának önkéntes kölcsönös 

biztosító pénztárral szembeni tagdíjfizetési kötelezettségét legfeljebb 1000 Ft/fő/hó összegben 

átvállalhatja. 

(2) Az Önkormányzat költségvetési intézményei hitelt nem vehetnek fel, kezességet nem 

vállalhatnak, értékpapírt nem vásárolhatnak, váltót nem bocsáthatnak ki és nem fogadhatnak 

el, pénzeszközeiket tartós betétként nem köthetik le. 

(3) Az Önkormányzat intézményei önálló bankszámlával nem rendelkezhetnek, 

pénzeszközeiket az Önkormányzat költségvetési számlájának alszámláin kötelesek tartani. 

(4) Az Önkormányzat által rendeletben meghatározott, a költségvetés részét képező 

alapok (pl. Környezetvédelmi Alap) bevételeit és kiadásait elkülönített alszámlán kell 

nyilvántartani. Az Alapok kiadásait az Alapok bevételeiből, csak a rendelkezésre álló összeg 

erejéig lehet teljesíteni, illetve azon kötelezettséget vállalni. Kivételt képeznek azok az 

alapok, melyek az 5/B számú mellékletben szerepelnek.  

(5) A részben önállóan gazdálkodó oktatási és egészségügyi intézmények pénzügyi-

gazdasági-számviteli, adminisztrációs, adatszolgáltatási tevékenységét a GESZ látja el az 

intézmények és a GESZ által megkötött e tevékenységre irányuló megállapodásnak 

megfelelően. 

 

18. § 

 

(1) Folyószámla-hitelszerződést (likviditási hitel) a Polgármester jogosult kötni az 

Önkormányzat számlavezető pénzintézetével, hitelszerződést pedig a költségvetés szerinti 

hitelképesség mértékéig, a Képviselő-testület jóváhagyásával. 

(2) A Polgármesteri Hivatal az alapellátás finanszírozását minden egyéb hitelezői 

követelést megelőzően köteles teljesíteni.  

(3) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának (hitelfelvétel 

és járulékai, kezesség-vállalások, stb.) felsőhatára a korrigált saját folyó bevétel éves 

előirányzatának 70%-a. 

(4) A fejlesztési hitel felvétele csak a meghatározott feladat finanszírozására történhet. 

 

III. rész 

A helyi kisebbségi önkormányzatok 2009. évi költségvetése 

végrehajtásának szabályai 

 

19. § 

 

(1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete a helyi kisebbségi önkormányzat testülete 

által jóváhagyott költségvetésére vonatkozóan nem rendelkezik döntési jogosultsággal. 

 

 

(2) A helyi önkormányzat a helyi kisebbségi önkormányzat költségvetési határozata 

törvényességéért, bevételi és kiadási előirányzata megállapításáért és teljességéért, illetve 

kötelezettségvállalásaiért és tartozásaiért felelősséggel nem tartozik. 

(3) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletébe beépült helyi kisebbségi 

önkormányzati költségvetések kizárólag a helyi kisebbségi önkormányzat határozata alapján 

módosíthatók. 

(4) A helyi kisebbségi önkormányzat testülete a költségvetési határozatában az általa 

jóváhagyott előirányzatok átcsoportosításának jogát bizottságaira és elnökére átruházhatja. 
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IV. rész  

Vegyes és záró rendelkezések 

 

20. § 

 

A működési kiadások az előirányzat mértékéig finanszírozhatók. A felhalmozási kiadásokra a 

felhalmozási források realizálódásának ütemében vállalható kötelezettség. 

 

21. § 

 

(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy két testületi ülés között a 

sürgős, a halasztást nem tűrő esetben intézkedjen, kötelezettséget vállaljon 5.000 E Ft egyedi 

értékhatárig a következő képviselő-testületi ülésen történő beszámolási kötelezettséggel, az 

előirányzat-módosítás saját hatáskörben történő megtételével.  

(2) A Polgármester Szentendre Város Önkormányzat gazdálkodásának első féléves 

helyzetéről 2009. szeptember 15-ig tájékoztatja a Képviselő-testületet.  

 

22. § 

 

A foglalkozás-egészségügyi szolgálatról szóló 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendeletben rögzített 

foglalkozás-egészségügyi feladatokat megállapodás alapján  a SZEI látja el. 

 

23. § 

 

Szentendre Város Önkormányzata a fenntartásában működő intézmények élelmezési 

nyersanyag normáit és önköltségi árait a 2008. évi költségvetésről szóló rendelet 10. számú 

melléklet szerint kell alkalmazni.  

 

24.§ 

 

Amennyiben a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, valamint a 

Polgármesteri Hivatal és az önállóan gazdálkodó intézmény, az eszközökről és azok 

állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet 

mennyiségben és értékben, akkor a leltározást elegendő kétévenként végrehajtani.  

A kétévenkénti leltározást a Hivatalban a jegyző, az önállóan gazdálkodó intézményeknél az 

intézményvezető rendelheti el. 

 

 

25. § 

 

(1) E rendelet 2009. január 01-jén lép hatályba, rendelkezéseit 2009. december 31-ig kell 

alkalmazni. 

(2) A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik. 

(3) A 2009. január 1-től az e rendelet kihirdetéséig felmerült önkormányzati kiadásokat és 

bevételeket a 2009. évi költségvetés teljesítéseként kell számba venni. 

 

Szentendre, 2009. február 12. 
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25. Előterjesztés a közterület-használat rendjének szabályozásáról szóló 13/2005. 

IV.15.) Önk. sz. rendelet módosításáról szóló …/2009. (…) Önk. sz. rendelet 

megalkotásáról 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester  
 
 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a Jogi, Igazgatási és Ügyrendi Bizottság  javaslatait 
befogadta, melyek a következők:  
A R. 10. § (4) bek. egészüljön ki egy új e) ponttal: „amennyiben a kérelmező a közterület-

használati engedély kiadását a kérelem benyújtását követő 30 napon belüli kezdő időponttal 

kéri, az egyébként irányadó díj 125 %-a fizetendő. 

Ezzel együtt a rendelet 1. számú mellékletében szereplő „Amennyiben a közterület használati 

engedélyt kérelmező soron kívül igényli (30 napon belül), akkor fenti tarifák háromszorosa 

alkalmazható közterület használati díjként.” mondatot javasolja hatályon kívül helyezni. 

R. 10. § (5) bek. b) pontját javasolja kiegészíteni: „az eljárási díj megfizetése a Polgármesteri 

Hivatal költségvetési elszámolási számlájára történő eredeti postai vagy banki átutalás útján 

történhet; a postai csekkszelvényt vagy az átutalás megtörténtét igazoló bank által kiadott 

bizonylat eredeti példányát kérelmező a közterület-használat iránti kérelemhez mellékelni 

köteles. Az eljárási díj megfizetésének elmulasztása esetén a Ket. 31. § (3) bekezdését kell 

megfelelően alkalmazni.” 

12. § (2) bek. a) pontját javasolja kiegészíteni: „a használó a közterületet nem a 

megállapodásban közterület-használati engedélyben engedélyezett célra és módon vagy a 

jelen rendeletben foglalt előírások megsértésével használja,” 

12. § (2) bekezdését javasolja kiegészíteni egy új c) ponttal: „részletfizetés esetén a 

részletfizetési kötelezettségével késedelembe esik”. 

  
Fülöp Zsolt képviselő: a rendelet 1. §-ban szerepel, hogy a Közigazgatási Hivatal 

korábban megfogalmazott észrevétele szerint a rendelet hatálya nem terjedhet ki a 

magántulajdonban lévő területekre, ezért az erre vonatkozó rendelkezések törlésre kerülnek. 

Kérdezi, hogy ez városképileg mit jelent?   

dr. Gerendás Gábor irodavezető: válaszol a kérdésre: a rendelet hatálya eddig a 
magánterületre is kiterjedt, holott csak a közterület használatára vonatkozóan lehet 
rendelkezni.  
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: a Kulturális, Oktatási és Kisebbségi Bizottság  
javasolta, hogy a közterület használata során felmerült problémák elkerülése érdekében, a 

szerződésbe foglalják bele, hogy a közterület használat során milyen kötelességei és jogai 

vannak a használónak. 

Kérdezi Jegyző Asszonytól, hogy befogadható-e a javaslat?   

 
dr. Molnár Ildikó jegyző: a bizottság szándéka nemes és érthető, viszont a rendelet 
épp azt a célt szolgálja, hogy a  szerződéskötések helyett a rendelet szabályozza a 
közterület-használat rendjét.   
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: a bizottsági javaslatról szavazni szükséges, de jelzi, 
hogy nem támogatja annak elfogadását.   
 
Zakar Ágnes képviselő: ebben az esetben szakértő segítségét kéri, aki megoldást 
javasol. A javaslat arra vonatkozik, hogy olyan rajzoló ne kapjon közterület foglalási 
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engedélyt, aki inzultálja a turistákat. 
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: speciális megkötéseket  nem lehet befogalmazni a 
rendeletbe. A rendeletnek az általános szabályozás és megfogalmazás a lényege.   
 
dr. Molnár Ildikó jegyző: dr. Gerendás Gábor irodavezető tájékoztatása szerint a 
Jogi, Igazgatási és Ügyrendi Bizottság 12. § (2) bekezdés a) pontjára vonatkozó 
javaslata tartalmazza azt a kitételt, melyet a Kulturális, Oktatási és Kisebbségi 
Bizottság meg kívánt fogalmazni.   
„a használó a közterületet nem a megállapodásban közterület-használati engedélyben 

engedélyezett célra és módon vagy a jelen rendeletben foglalt előírások megsértésével 

használja”.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: befogadja a pontosításra vonatkozó javaslatot. 
Szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet.  
  

Szavazás eredménye 

 

#: 765   Száma: 09.02.12/25/0/A/KT 

Ideje: 2009 február 12 23:12  

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: 

 

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 - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Benkovits György Tart. - 
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Magyar Judit PEB elnök Tart. - 

Kiss Károly Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

 

     

 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

11/2009. (II.18.) Önk. sz. rendelete  
 

a közterület-használat rendjének szabályozásáról szóló 13/2005. (IV.15.) Önk. sz. 

rendelet módosításáról   
 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról 

szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított 

jogkörében eljárva a közterület-használat rendjének szabályozásáról szóló 13/2005. (IV.15.) 

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

 

1. § 

 

A R. 1. § (1) és (2) bekezdéseinek helyébe az alábbi bekezdések lépnek: 

 

(1) „A közhasználatra szolgáló, minden olyan Szentendre Város Önkormányzata 

tulajdonában álló területre, melyet rendeltetésének megfelelően bárki használhat, 

ideértve a közterületnek közútként, vagy közparkolóként szolgáló részeit is. (Pl. 

közút, járda, tér, közpark, játszótér, zöldterület, kapualj, lépcső stb.).  

 

(2) Építmények közterületről látható homlokzatára.” 

 

 

2. § 

 

A R. 2. §-a helyébe az alábbi § lép: 

 

(1) „A közterületet rendeltetésétől eltérően használni közterület-használati engedély 

birtokában lehet (továbbiakban: közterület-használat). 

 

(2) A közterület-használati engedély kiadására irányuló eljárás önkormányzati 

hatósági ügy. Az első fokú eljárás lefolytatása Szentendre Város Polgármesterének 

(továbbiakban: Polgármester) hatáskörébe tartozik. A Polgármester illetékessége 

Szentendre Város közigazgatási területére terjed ki. Az eljárás lefolytatására a 
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közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 

CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

(3)       Építési engedélyhez kötött közterület-használat esetében a közterület-használati 

engedély az építési engedélyben foglalt feltételekkel, legkorábban az építési 

engedély jogerőre emelkedésének napjától adható ki. 

 

(4) Nem adható ki közterület-használati engedély: 

(a) a gépjárművek várakozóhelyéül (parkoló) szolgáló közterületekre olyan 

célra, amely a parkolási lehetőséget korlátozza, csökkenti, akadályozza, 

kivéve az alkalmi vásár tartását, fenyőfa árusítást, valamint a 

vendéglátóhely előkerteket, és a vendéglátást kiegészítő berendezések 

kihelyezését az előkertekbe, 

(b) zöldfelületre, ha a tervezett használat az ott lévő növényállományt 

maradandóan károsítja, kivéve a területükön húzódó közművek javításához, 

létesítéséhez, fenntartásához nélkülözhetetlen munkálatokat, 

(c) a közlekedés biztonságát veszélyeztető berendezések, anyagok 

elhelyezésére, 

(d) zajos, bűzös, tűz- és robbanásveszélyes tevékenység gyakorlására (kivéve 

engedélyezett tűzijáték),  

(e) szexuális termékek bemutatására és értékesítésére, 

(f) sátorgarázs létesítésére, 

(g) teher- és különleges gépjárművek (kamionok), valamint ezek 

vontatmányainak elhelyezésére, 

(h) reklámhordozó céllal elhelyezett, vagy reklám közzététele céljából egyéb 

eszközzel felszerelt járművekre. (Az e pontban részletezett tilalom nem 

terjed ki a műszaki meghibásodás, baleset miatt üzemképtelenné vált 

járműre, a meghibásodástól számított 48 óra időtartamra.) 

 

(5) A 2. § (3) bekezdésében foglaltakon túl a belvárosban nem adható ki közterület-

használati engedély a következő célokra: 

a) belvárosban áru- és göngyölegtárolás céljára, ömlesztett anyag tárolására; 

b) gépjárműből és lakókocsiból történő árusításra, szolgáltatásra, 

c) alkalmi árusításra, kivéve a külön jogszabályban foglaltak alapján alkalmi 

vásárként nyilvántartásba vett területeket, 

d) idényjellegű helyfoglalásra (gyümölcs, zöldség, virág árusítását 

kivételével) – a külön erre a célra a képviselő-testület által meghirdetett 

területeket és időtartamokat kivéve; 

e) árusító pavilon felállítására – a külön erre a célra, képviselő-testület által 

meghirdetett területeket és időtartamokat kivéve, valamint városi 

rendezvény tartása esetén; 

f) június 1-től augusztus 31-ig építőanyag és építési törmelék tárolására 

baleset-, vagy életveszélyt elhárító munka kivételével, 

g) Fő téren lépcsőre történő kirakodással, vagy mozgatható állvány, regálé 

kihelyezésével történő árubemutatásra, megállító-tábla elhelyezésére – a 

városi rendezvények kivételével  
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h) a gazdasági reklámtevékenységről szóló külön törvényben meghatározott 

gazdasági reklámot – kivéve a saját logót – mutató védőtetőre, előtetőre és 

üzleti ernyőszerkezetre. 

 

(6) A parkolóhelyeket elfoglaló közterületekre közterület-használati engedély csak a 

parkolókat üzemeltető cég (szervezet) előzetes írásbeli hozzájáruló nyilatkozata 

alapján adható ki, kivéve azokat az eseteket, amelyekről Szentendre Város 

Önkormányzata és Üzemeltető a köztük létrejött szerződésben megállapodtak. 

Üzemeltető a fizető parkolóhelyeket parkolástól eltérő célra kizárólag Szentendre 

Város Önkormányzatának írásbeli engedélyével hasznosíthatja. 

 

(7) A város területén kizárólagos joggal taxiállomás létesítésre közterület-használati 

engedély nem adható ki. A taxiállomásokat minden taxis alanyi jogon, érkezési 

sorrendben, a közúti közlekedés szabályainak (KRESZ) előírásait betartva 

használhatja. 

 

(8)  Az érvényes műszaki engedéllyel nem rendelkező személygépkocsik parkolóban 

történő tárolására maximum 3 hónap időtartamra adható ki közterület-használati 

engedély. 

 

(9)  A (3) bekezdés g) pontjában foglalt tilalom alá tartozó járműveket a közterület-

felügyelet elszállíttathatja, a tulajdonos, az üzembentartó költségére és veszélyére, az 

őrzéssel megbízott szerv által megállapított díjfizetési kötelezettség mellett. 

 

(10)  Nem adható ki közterület-használati engedély annak, akinek Szentendre Város 

Önkormányzatával szemben lejárt határidejű tartozása van (közterület-használati díj, 

helyi adó, gépjármű adó, bérleti díj, bírság stb.) 

 

(11)  a) Tilos a felhajtói tevékenység, azaz olyan módon áru vásárlására, szolgáltatás   

igénybevételére  késztetni járókelőt, hogy ő útjának megváltoztatására, kitérésre, 

megállásra kényszerüljön.   

b) Tilos olyan módon áru vásárlására, szolgáltatás igénybevételére késztetni járókelőt, 

hogy ennek céljából az árus, szolgáltatást nyújtó őt megérinti, hangos szóval 

leszólítja.   

c)  Tilos a Szentendre Város Önkormányzat tulajdonában álló közterületeken engedély 

nélkül, másokat zavaró módon különböző szolgáltatásokat nyújtani, árusítani, 

osztogatni (pl.: piros lámpánál történő autóablak-tisztítás, hírlapárusítás, 

szórólaposztás, ajándéktárgyak árusítása stb.) 

d)  Tilos Szentendre Város Önkormányzat tulajdonában álló közterületeken 6 óra és 22 

óra között kolduló, kéregető tevékenységet folytatni.” 
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3. § 

 

(1) A R. 3. §-át megelőző alcím helyébe az alábbi szöveg lép: 

„A közterület-használati engedély” 

 

(2) A R. 3. § (1) bekezdésének c) pontjából törlődik a „(4/1997. (I. 22.) Korm. rendelet 9. § 

(1) bekezdés)” szövegrész, és a bekezdés első mondata helyébe az alábbi szöveg lép: 

 

„(1) Közterület-használati engedélyt kell kérni:” 

 

(3) A R. 3. § (2)-(7) bekezdései helyébe az alábbi bekezdések lépnek: 

 

„(2) Árubemutatásra és üzlet előtti kitelepülésre csak annak az üzemeltetőnek (bérlőnek, 

használónak) adható ki közterület-használati engedély, aki érvényes működési 

engedéllyel rendelkezik az árubemutatásban, vagy kitelepülésben érintett 

üzlethelyiségre. 

 

(3) Amennyiben a kereskedő a belvárosban az üzletet tartalmazó épületnek 

(építménynek), az üzlet bejáratával érintkező közterületet kívánja használni 

a)  ajtószárnyon, ablakszárnyon, azokra szerelt zsalun, rácson, lépcsőn történő 

árubemutatás esetén az üzletenként összesen 4 m2-t meghaladó felületű, de az 

üzlethez tartozó az ajtónyílás(ok) és ablaknyílás(ok) összfelületét meg nem haladó 

árubemutatás, 

b) mozgatható állvánnyal, regáléval történő árubemutatás esetén a 16. § 5. pontjában 

meghatározott méretek bármelyik paraméterének túllépése esetén, vagy az attól eltérő 

speciális formájú eszköz kihelyezése esetén  

c) Fő téren történő árubemutatás  

esetén csak a Pénzügyi, Költségvetési, Vagyongazdálkodási és EU Bizottság, a 

Kulturális Oktatási és Kisebbségi Bizottság, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnöke, 

vagy annak akadályoztatása esetén az általuk delegált tag, az Alpolgármester valamint 

az Ipartestületek Országos Szövetsége Szentendrei Szervezete által delegált 1 fő 

(továbbiakban: ad hoc bizottság) által zsűrizett módon végezhet árubemutatást. 

 A zsűrizés elektronikus úton történik. Az ad hoc bizottság tagjai szavazataikat az 

elektronikus úton megküldött dokumentumok alapján 8 napon belül elektronikus úton 

küldik meg. Amennyiben az ad hoc bizottság valamely tagja 8 napon belül nem 

válaszol, hozzájárulását megadottnak kell tekinteni. 

 

(4) A (3) bekezdés a), b) és c) pontjai esetében közterületre kizárólag az ad hoc bizottság 

által a (3) bekezdés szerint jóváhagyott termékek helyezhetők ki. 

 

(5) Városnéző, lassú jármű (járműszerelvény), továbbá állati erővel hajtott jármű 

üzemeltetésére és állomáshelyének igénybevételére közterület-használati engedély 



 158 

csak a Városüzemeltetési, Környezet- és Műemlékvédelmi Bizottság engedélyező 

határozata alapján, az abban meghatározott feltételekkel adható ki. 

 

(6) Nem kell közterület-használati engedélyt kérni: 

a) a közút (járda) építésével, javításával, fenntartásával kapcsolatban a közút (járda) 

területének 72 órai időtartamot meg nem haladó elfoglalásához, 

b) az úttartozékok és közúti közlekedés irányításának céljára szolgáló berendezések 

elhelyezéséhez, 

c) a közterületen, illetőleg az alatt, vagy felett elhelyezett közművek előre nem 

tervezhető, halasztást nem tűrő üzemzavar- és hibaelhárítási munkáihoz, 

d) magánszemélyek számára konténerek 24 óránál rövidebb időtartamra való 

elhelyezéséhez, illetve lerakásához, ha a tevékenység a forgalmat, közlekedést nem 

akadályozza. 

 

(7)  A közterület-használati engedély határozott időre, de maximum egy évre adható ki, 

kivéve pályázat esetén, ha a pályázati kiírás ennél hosszabb időtartamot tartalmaz.” 

 

 

4. § 

 

(1)  A R. 6. §-át megelőző alcím helyébe az alábbi szöveg lép: 

„A közterület-használati engedély kiadására irányuló eljárás” 

 

(2)  A R. 6. §-sa helyébe az alábbi § lép: 

 

„(1)  A közterület-használati engedély kiadására irányuló kérelmet Szentendre Város 

Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában kell benyújtani. 

 

(2)  A közút területének közlekedésre szolgáló részét érintő közterület-használati engedély 

kiadásához az illetékes közút kezelőjének és a rendőrségnek a szakhatósági 

hozzájárulása szükséges. 

 

(3)  Közterületen folytatni kívánt élelmiszer-kereskedelmi, vendéglátó-ipari tevékenység 

esetén a közterület-használati engedély kiadására irányuló eljárás során az Állami 

Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (továbbiakban: ÁNTSZ) illetékes kistérségi 

intézete szakhatóságként jár el. 

 

(4)  A kérelem hiánytalan benyújtását követően az eljáró hatóság az e rendeletben 

meghatározott esetekben megkeresi az érintett szakhatóságokat. A szakhatósági 

hozzájárulások megadását követően a Polgármester határozattal dönt a közterület-

használat engedélyezéséről, a közterület-használat feltételeiről valamint Közterület-

használat díjáról. 
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(5)  Amennyiben a kérelmező hitelt érdemlően igazolja a közterület-használati díj 

megfizetését, a Hivatal közterület-használati engedélyt bocsát ki a részére, mely 

tartalmazza a jogosult nevét, székhelyét, a közterület-használat helyét, időtartamát és 

helyszínrajzon pontosan megjelölve, vagy egyéb más módon egyértelműen körülírva 

az engedéllyel használható közterület meghatározását. 

 

(6) A közterület-használati engedélyt a jogosult köteles a közterület-használat során 

magánál tartani és a Hivatal vagy a Közterület-felügyelet ellenőrzése során felmutatni. 

 

(7) A közterület-használati engedély jogosultja köteles az ellenőrzés során az ellenőrző 

hatósággal közreműködni. 

 

(8) A közterület-használati engedély jogosultja kizárólag az engedélyben meghatározott 

módon, az engedélyező határozatban meghatározott feltételek teljesítésével 

használhatja a közterületet” 

 

 

5. § 

 

(1)  A R. 7. §-át megelőző alcím helyébe az alábbi szöveg lép: 

„A közterület-használati engedély iránti kérelem” 

 

(2)  A R. 7. §-a helyébe az alábbi § lép: 

 

„(1) A közterület-használati engedélyt annak kell kiadni, aki a közterületet használni 

kívánja. 

 

(2) Ha a közterület-használat ideiglenes jellegű használata építési munka végzésével 

kapcsolatos állvány, építőanyag, stb. elhelyezése céljából szükséges, a közterület-

használati engedély az ingatlan tulajdonosának vagy az építtetőnek adható ki. 

 

(3) Az engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell: 

a) A kérelmező nevét és lakó-, szék-, és/vagy telephelyének címét. 

b) A közterület-használat célját és időtartamát. 

c) A közterület-használat helyének, módjának és mértékének pontos meghatározását 

és helyszínrajzát.  

d) Vendéglátást kiegészítő berendezések kihelyezése iránti kérelem esetén a 

berendezés 1:20 méretarányú fotóját.  
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e) A közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirat (pl. 

működési engedély, vállalkozói igazolvány stb.) számát. 

 

(4) A közterület-használati engedély iránti kérelemhez be kell mutatni a közterületen 

folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okiratot.” 

 

 

6. § 

 

(1)   A R. 8. §-át megelőző alcím helyébe az alábbi szöveg lép: 

„A közterület-használati engedély kiadása” 

 

(2)  A R. 8. §-a helyébe az alábbi § lép: 

„A közterület-használati engedély iránt előterjesztett kérelmek elbírálásánál 

figyelembe kell venni a városrendezési, műemlékvédelmi, városképi, esztétikai, 

közegészségügyi és közlekedésrendészeti, valamint közrendi, közbiztonsági, 

köznyugalmi szempontokat, illetőleg előírásokat.  

 

(2)  A közterület használatára engedély csak az alábbi feltételekkel adható ki: 

a) Építési munkánál az építtető vállalja sitt, építési és egyéb törmelék napi elszállítását, a 

„szóródó” anyagok kaloda közötti tárolását és szükség szerinti letakarását, az építési 

terület környékének állandó és folyamatos tisztántartását, valamint a belvárosban a 

közterületi burkolat fóliás takarását az építési munkálatok ideje alatt. 

b) Kerthelyiség vagy vendéglátó terasz esetén a járda, egyirányú forgalmú, vagy a 

forgalom elől elzárt területen minimum 3 m, kétirányú forgalom esetén minimum 5,5 m 

széles közlekedési sáv szabadon maradjon. 

c) Árubemutatásra nem használhatók az épület homlokzata, kerítéselemei kivéve az 

ajtószárnyra helyezett kirakatszekrényt, és az építéshatósági engedély alapján létesített 

kirakatszekrényt. A nyílászárók és a nyílászárók zsaluinak, rácsainak igénybevételével 

történő árubemutatás esetén, a kirakodás mértéke nem haladhatja meg az ajtónyílás(ok) 

és ablaknyílások(ok) összfelületét, és a közterületből elfoglalt mértéke nem haladhatja 

meg az ajtó,vagy ablakszárnytól, rácstól, zsalutól számított 20 cm-t . 

d) Előtető nem  nyúlhat több, mint 1 m-re a közterületbe. 

e) Mozgatható állvány, regálé kihelyezése esetén, ha azt az épület homlokzatától számítva 

1 m-es sávon belülre helyezik ki. 

f) Az árubemutatásra kihelyezett termék az üzlet, intézmény szakjellegével megegyezik. 

g) A járdán a közterület-foglalás a gyalogosforgalmat és a mozgáskorlátozottak 

járművének forgalmát nem akadályozza. 

h) A R. 3. § (1) bekezdés i) pontjában meghatározott kerthelyiségben vagy vendéglátó 

teraszon vendéglátást kiegészítő berendezésekre közterület-használati engedély (pl. 

hűtőpult, sörpult, fagylaltgép, grillsütő stb.) csak a Főépítész előzetes véleménye alapján 

adható ki. 

i) A R. 3. § (1) bekezdés i) pontjában meghatározott kerthelyiséget vagy vendéglátó teraszt 

kialakítani, vagy azt megváltoztatni csak a Tervtanács véleményezése után lehet. 
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j) Jelen szakasz h) pontjában meghatározott véleményt évenként meg kell kérni, abban az 

esetben is, ha a kialakítás nem változik. 

k) A R. 3. § (1) bekezdés l) pontjában meghatározott fák és zöldterületek védelmét 

szolgáló berendezéseket elhelyezni, fennmaradását engedélyezni, edényes 

élődísznövényt  elhelyezni csak a Főkertész és a Főépítész előzetes véleményezése után 

lehet. 

 

(3)  A közterület-használat engedélyezéséről szóló határozatban helyszínrajzon pontosan 

megjelölve, vagy egyéb más módon egyértelműen körülírva kell meghatározni az 

engedéllyel használható közterületet. 

 

(4)   Árubemutatás céljára ajtószárnyon, ablakszárnyon, azokra szerelt zsalun, rácson, lépcsőn 

történő árubemutatás esetén az üzlet ajtónyílás(ai) és ablaknyílás(ai) összfelületét meg 

nem haladó árubemutatás; mozgatható állvány, regálé kihelyezése esetén legfeljebb 3 

m2-es területre adható ki közterület-használati engedély. Ajtószárnyra helyezett 

kirakatszekrény esetén annak felülete, míg mozgatható állvány regálé esetén annak 

alapterülete adja meg a közterület-használat mértékét.” 

 

 

7. § 

 

(1)  A R. 9. §-át megelőző alcím helyébe az alábbi szöveg lép: 

„A közterület-használati engedély érvénye” 

 

(2)  A R. 9. §-a helyébe az alábbi § lép: 

 

„(1)  A közterület-használati engedély érvényes: 

a) Meghatározott idő elteltéig. 

b) A közterület-használati engedély visszavonásáig (a 12. §-ban felsorolt, különösen 

indokolt esetekben). 

 

(2)  Árubemutatás esetén megadott havi részletfizetés esetén az első hónap elteltét 

követően amennyiben a jogosult fizetési kötelezettségét az erre irányuló felszólítás 

ellenére sem teljesíti, a Polgármester a közterület-használati engedélyt határozatával 

visszavonja. 

 

(3)  A közterület-használati engedélyt a Polgármester visszavonja, ha a közterületen 

folytatott tevékenységre jogosító okirat érvénye megszűnik. 

 

(4)  A közterület-használati engedély másra át nem ruházható, harmadik személynek 

tovább nem adható. 
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(5)  A kérelmező köteles az általa használt közterületet – tevékenységtől függően a 

környékét is – tisztántartani, a közterület-használati engedély megszűnésekor – eltérő 

megállapodás hiányában – eredeti állapotában az arra jogosult rendelkezésére 

bocsátani, és az esetlegesen okozott kárt egy összegben megtéríteni. Az eltérő 

megállapodás megkötésére a polgármester jogosult.” 

 

8. § 

 

(1)  A R. 10. § (2) bekezdése hatályát veszti és (1) bekezdése helyébe az alábbi bekezdés 

lép: 

„A kérelmező a közterület használatáért - e rendeletben szabályozottak szerinti 

eltérésekkel – közterület-használati díjat, a közterület-használati engedély kiadására 

irányuló eljárásért eljárási díjat (továbbiakban: eljárási díj) köteles fizetni.” 

 

(2) A R. 10. § (4) bekezdése kiegészül egy új e) ponttal: „amennyiben a kérelmező a 

közterület-használati engedély kiadását a kérelem benyújtását követő 30 napon belüli 

kezdő időponttal kéri, az egyébként irányadó díj 125 %-a fizetendő.” 

 

(3) A R. 10.. § (5) bekezdése helyébe az alábbi bekezdés lép: 

a) „A közterület-használati díjat a közterület-használat engedélyezéséről szóló 

határozat jogerőre emelkedését követő 8 napon belül egy összegben köteles 

kiegyenlíteni a kérelmező, kivéve az árubemutatás bármely esetét, ebben az esetben 

havi részletfizetés kérhető, amennyiben a közterület-használó az első alkalommal az 

igénylés időpontjától számított következő év január 31-ig, ezt követően tárgyév 

február 1-től következő év január 31-ig terjedő időtartamra (azaz 12 hónapra) kér 

közterület-használati engedélyt. Részletfizetés igénylése esetén a rendelet 1. sz. 

mellékletében meghatározott *-gal jelölt fizetési kedvezmény nem alkalmazható.” 

A közterület-használati engedély igazolja a közterület-használati díj (részletfizetés 

esetén az első havi díj) megfizetését, ezért az csak a közterület-használati díj teljes 

összegének megfizetése, részletfizetés engedélyezése esetén az első havi részlet 

megfizetése után adható ki.  

b) az eljárási díj megfizetése a Polgármesteri Hivatal költségvetési elszámolási 

számlájára történő eredeti postai vagy banki átutalás útján történhet; a postai 

csekkszelvényt vagy az átutalás megtörténtét igazoló bank által kiadott bizonylat 

eredeti példányát kérelmező a közterület-használat iránti kérelemhez mellékelni 

köteles. Az eljárási díj megfizetésének elmulasztása esetén a Ket. 31. § (3) 

bekezdését kell megfelelően alkalmazni.” 

 

9. § 

 

(1)   A R. 12. § (1)-(4) bekezdései helyébe az alábbi bekezdések lépnek: 

(1) „A Polgármester a közterület-használati engedélyt határozatával visszavonja, és a 

jogosultat a közterület-használat megszüntetésére kötelezi, amennyiben a közterület 
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vagy annak műtárgyai, vagy az érintett területtel határos ingatlanon mások életét vagy 

testi épségét veszélyeztető helyzet elhárítása szükségessé teszi (közterület-használat 

közérdekből történő megszüntetése) 

a) A közterület-használat közérdekből történt megszüntetése esetén a terület 

kiürítésére, illetőleg azon lévő felépítmény lebontására a Polgármester halasztást 

engedélyezhet. Ennek határidejét a kérelmező kérelmére máshol kijelölendő 

közterület elfoglalásának, illetőleg a felépítmény használatbavételi engedélye 

kiadásának időpontjában állapíthatja meg. 

b) Mások életét vagy testi épségét közvetlenül veszélyeztető helyzet elhárítása 

szükségessége esetén a terület kiürítésére, illetőleg azon lévő felépítmény 

lebontására halasztás nem adható. 

 

(2) A polgármester a közterület-használati engedélyt határozatával visszavonhatja, és a 

jogosultat a közterület-használat megszüntetésére kötelezheti ha: 

a) a használó a közterületet nem a közterület-használati engedélyben 

engedélyezett célra és módon vagy a jelen rendeletben foglalt előírások 

megsértésével használja, 

b) a közterület használója a zajrendeletben foglaltakat 1 éven belül második 

alkalommal is megszegi. 

 c) részletfizetés esetén a részletfizetési kötelezettségével késedelembe esik. 

 

(3) Ha a használó a közterületet a közterület-használati engedélyben foglaltaktól eltérő 

mértékben, célra vagy módon, vagy érvényes közterület-használati engedély nélkül 

használja,  
 

a) amennyiben a közterület-használati díj kiszámítására az 1. sz. mellékletben *-gal jelölt 

kedvezmény alkalmazandó, közterület-használati engedélyt ugyanolyan célú 

használatra, a szabálytalan használat megállapítását követő év végéig, csak teljes áron, 

a kedvezmény alkalmazása nélkül kaphat. 

b) egyéb esetekben közterület-használati engedélyt ugyanolyan célú használatra, a 

szabálytalan használat megállapítását követő év végéig csak az 1. sz. mellékletben 

meghatározott díj 150%-ának megfelelő összegű közterület-használati díj ellenében 

kaphat. 
 

(4) A használó a közterület-használati engedély bármely okból történt megszűnése vagy 

visszavonása esetén - eltérő megállapodás hiányában - köteles a közterületet minden 

kártérítési igény nélkül a hatóság által előírt módon helyreállítani. Ellenkező esetben a 

tulajdonos a közterület használójának terhére és veszélyére állítja helyre a közterü-

letet.” 

 

(2)  A R. 13. § helyébe az alábbi § lép: 

 „A közterület-használati engedélyhez kötött, de engedély nélküli közterület-használat 

esetén a használó a Polgármester, vagy a közterület-felügyelet felhívására köteles a 

használatot megszüntetni és a közterület eredeti állapotát a saját költségére – minden 

kártalanítási igény nélkül – helyreállítani. Az engedély nélküli közterület-használat 

esetén az észlelés napjára az 1. sz. melléklet szerint irányadó napi díjtétel ötszörösének 

megfelelő összeget (havidíj esetén az irányadó havidíj 5/30-ad részét), de legalább 

20.000 Ft-ot (amennyiben az adott közterület-használat engedély-köteles, de ingyenes, 

5.000 Ft-ot, amennyiben az adott közterület-használat tiltott, 30.000 Ft-ot) kell 
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közterület-használati díjként megfizetni minden olyan nap után, amikor az ellenőrző 

hatóság engedély nélküli közterület-használatot észlel.  
 

(4) Engedély nélküli közterület-használat esetén, vagy a közterület-használati 

engedélyben kikötött feltételektől eltérő használat esetén, a Polgármesteri Hivatal 

Közterület-felügyelete a közterületre kihelyezett tárgyat, anyagot, létesítményt, 

felépítményt, reklámtáblát stb. felszólítás nélkül a kihelyező (tulajdonos) költségére és 

veszélyére azonnal elszállíttathatja, ha az a közterület eredeti funkció szerinti 

használatát jelentős mértékben korlátozza. 

 

(5) Aki jelen rendelet 2. § (1) és (11) bekezdéseiben, 4. § (1), (2) és (13) bekezdéseiben, 

6. § (6), (7) és (8) bekezdéseiben, 9. § (4) bekezdésében, 10. § (2) bekezdésében 

foglaltakat megszegi, szabálysértést követ el. A szabálysértés elkövetője harmincezer 

forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. A szabálysértés tetten ért elkövetőjét a 

közterület-felügyelő háromezer forinttól húszezer forintig terjedő helyszíni bírsággal 

sújthatja.” 

 

10. § 

 

(1)  A R. 14. § (2) bekezdése helyébe az alábbi bekezdés lép: 

  „(2) Ha a jármű hatósági engedélye és jelzése nem érvényes, vagy csupán azért 

minősül üzemképtelennek, mert hatósági engedéllyel és jelzéssel nem rendelkezik, a 

közterületen közterület-használati engedély nélkül a KRESZ 59. § (3) bekezdésében 

meghatározott időtartamon túl nem tárolható.” 

 

(2)  A R. 14. § (3) bekezdés d) pontja helyébe az alábbi pont lép: 

 „d) a c) pont szerinti esetben a közlekedési nyilvántartásból le kell kérdezni a jármű  

Hivatal közterület-használati engedélyek kiadását intéző szervezeti egységét.” 

 

 

11. § 

 

(1)  A R. 16. § 1. és 5. pontja helyébe az alábbi pontok lépnek: 

„1. Közterület: közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy 

önkormányzati tulajdonban álló földterület, amelyet a rendeltetésének megfelelően 

bárki használhat, és az ingatlan-nyilvántartás ekként tart nyilván. Egyéb ingatlanoknak 

a közhasználat céljára átadott területrészére - az erről szóló külön szerződésben 

foglaltak keretei között - a közterületre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. 

Közterület rendeltetése különösen: a közlekedés biztosítása (utak, terek), a pihenő és 

emlékhelyek kialakítása (parkok, köztéri szobrok stb.), a közművek elhelyezése. 

5. Mozgatható állvány, regálé: Olyan mozgatható, árubemutatásra szolgáló eszköz 

(vitrin, szabadpolc, próbababa, festőállvány stb.), melynek mérete a rá helyezett 

termékekkel együtt nem haladhatja meg a 100/100/180 cm-es, vagy az 50/200/180 

cm-es (mélység, szélesség, magasság) nagyságot, kivéve a jelen rendelet 3. § (3) 

bekezdés b) pontjában foglaltakat.” 
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(2)  A R. 16. §-a az alábbi 13. ponttal egészül ki: 

 „13. Megállító tábla: a két hirdetési oldalú, lábakon önállóan megálló, bármikor 

elmozdítható táblák.” 

 

(3)  A R. 1. sz. mellékletének 11. pontjának megnevezése az alábbira változik: 

 „alkalmi és mozgó árusítás (Polgármester egyedi közterület-használati engedélye 

alapján, rendezvényhez kapcsolódóan, helykijelölés szerint)” 

 

(4)  A R. 1. sz. mellékletének 15. pontjának megnevezése az alábbira változik: 

„utcai zenélés, éneklés, bűvészmutatvány, cirkusztevékenység (eseti közterület-

használati engedély szerint, de legalább ezekkel a díjtételekkel)” 

 

(5)  A R. 1. sz. mellékletének 16. pont a) pontjának megnevezése az alábbira változik: 

„a)   Üzleti célú művészeti tevékenység  (eseti közterület-használati engedély szerint, 

de legalább ezekkel a díjtételekkel) *” 

 

(6)  A R. 1. sz. mellékletének 17. pontjának megnevezése az alábbira változik: 

„saját kertben termelt gyümölcs-, zöldség- és virágárusítás (eseti közterület-használati 

engedély, helykijelölés szerint)” 

 

(7)  A R. 1. sz. mellékletének 18. pontjának megnevezése az alábbira változik: 

„film és televízió felvétel, üzleti célú fénykép és reklámfotó készítés (eseti közterület-

használati engedély szerint, de legalább ezekkel a díjtételekkel)” 

 

(8)  A R. 1. sz. mellékletének 25. pont a) pontjának megnevezése az alábbira változik: 

„kiállítás, vásár (eseti közterület-használati engedély szerint)” 

 

(9)      A R. 1. sz. mellékletben  szereplő „Amennyiben a közterület használati engedélyt 

kérelmező soron kívül igényli (30 napon belül), akkor fenti tarifák háromszorosa 

alkalmazható közterület használati díjként.” mondat törlésre kerül.  

 

(10)  A R. 1. sz. mellékletének díjkedvezményre vonatkozó táblázatának helyébe az alábbi 

táblázat lép:  

 

„Időszak Szorzó 

1,2 hónapra kiadott közterület-használati engedély 

esetében 
100 % 

3-5 hónapra kiadott közterület-használati engedély 

esetében 
85 % 
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6 hónapra kiadott közterület-használati engedély 

esetében  
65% 

7-8 hónapra kiadott közterület-használati engedély 

esetében 
60 % 

9-10 hónapra kiadott közterület-használati engedély 

esetében 
57 % 

11-12 hónapra kiadott közterület-használati 

engedély esetében 
54 %” 

 

 

12. § 

 

(1)  E rendelet 2009. február 20. napján lép hatályba, rendelkezéseit az ezt követően indult 

ügyekben kell alkalmazni. 

 

(2)  A R. hatályba lépést megelőző rendelkezései alapján megkötött közterület-használati 

megállapodások vonatkozásában – azok időtartamának lejártáig – a R. hatályba lépést 

megelőző rendelkezései alkalmazandók.  

(3) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács  

 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja. 

(4)  A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 

 

Szentendre, 2009. február 12. 

 

 
 

26.  Előterjesztés a Barcsay Jenő Általános Iskola intézményvezetői pályázatának 

kiírásáról 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Molnár Ildikó jegyző: szövegszerű módosító indítványa a pályázatkiírásban: a 
pályázat beadási határideje a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási 

Képzési Központ internetes oldalán való megjelenéstől számított 30 nap. Továbbá a 

Kulturális, Oktatási és Kisebbségi Bizottság javasolta, hogy a álláspályázat kiírásánál 

előnyként jelöljék meg a hátrányos helyzetű gyermekek beilleszkedésével kapcsolatos 

pedagógiai gyakorlatot és az esélyegyenlőségi pályázatírásban szerzett tapasztalatot. Ezt a 

„Pályázathoz csatolni kell” részhez javasolja kiegészítésként a következőképpen  belevenni:  

„…az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai oktatási-nevelési helyzetelemzésre épülő, 

fejlesztési elképzeléseket tartalmazó vezetési programot, mely térjen ki a hátrányos helyzetű 

gyerekek beilleszkedésével kapcsolatos pedagógiai gyakorlatra és a pályázatírásban szerzett 

tapasztalatára.” 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: befogadta a javaslatot.  
 
Szegő András képviselő: a pályázati feltételeket tartalmazó részhez  tesz két 
megjegyzést:   
1.felsőfokú iskolai végzettséget ír elő a pályázat, javasolja ehelyett az egyetemi 
végzettséget feltételként megszabni; 
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2. legalább 5 év vezetői gyakorlatot javasol.  
 
dr. Molnár Ildikó jegyző: az 1993. évi  LXXIX. Közoktatási törvény rögzíti az ide 
vonatkozó feltételeket.  A pályázati kiírásban szöveg szerint szerepel a 
jogszabályban rögzített kitétel.   
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: további hozzászólás  nem lévén szavazásra 
bocsátja  a határozati javaslatot:  
 
 

Szavazás eredménye 

 

#: 766   Száma: 09.02.12/26/0/A/KT 

Ideje: 2009 február 12 23:15  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 15 93.75 83.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 1 6.25 5.56 

Szavazott 16 100.00 88.89 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   11.11 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

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 - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Benkovits György Tart. - 

Kiss Károly Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 
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dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képviselő-testület a következő határozatot hozza:    

 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

63/2009. (II. 12.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

1. elfogadja a határozat 1. számú mellékletét képző Barcsay Jenő Általános Iskola 

nevelési-oktatási intézmény intézményvezetői megbízására kiírt pályázat tartalmát, és 

az intézményvezetői pályázatot kiírja. 

2. utasítja a Jegyzőt, hogy a pályázati felhívások a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató 

és Közigazgatási Képzési Központ internetes oldalán, valamint az Oktatási Közlönyben 

történő megjelenéséről intézkedjen, és a pályázati eljárásokat folytassa le. 

3. felkéri a Polgármestert, hogy a beérkezett pályázatokat elbírálásra terjessze be a 

Képviselő-testület 2009. évi júniusi ülésére. 

 

Felelős: Polgármester, Jegyző 

Határidő:  2009. júniusi Képviselő-testületi ülés 

 

 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot ír ki az alábbi 

intézményvezetői álláshely betöltésére: 

 

Meghirdetett munkahely:  Barcsay Jenő Általános Iskola, intézményvezető 

     2000 Szentendre, Kálvária út 18.  

 

Képesítési és egyéb feltételek: a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 18. §-ban 

meghatározott felsőfokú iskolai végzettség és 

szakképzettség; 

legalább 5 év szakmai gyakorlat; 

azonos feltételekkel rendelkező pályázók esetén 

előnyben részesül a pedagógus szakvizsgával rendelkező 

pályázó a 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet 20. § (2) 

bekezdése alapján. 

 

Pályázathoz csatolni kell:   iskolai végzettséget igazoló okmányok másolatát; 

3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt; 

az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai oktatási-

nevelési helyzetelemzésre épülő, fejlesztési 

elképzeléseket tartalmazó vezetési programot, mely 

térjen ki a hátrányos helyzetű gyerekek beilleszkedésével 

kapcsolatos pedagógiai gyakorlatra és a pályázatírásban 

szerzett tapasztalatára. 
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Vezetői megbízás:   2009. augusztus 01. - 2014. július 31-ig szól. 

 

Pályázat beadási határideje: a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és 

Közigazgatási Képzési Központ internetes oldalán való 

megjelenéstől számított 30 nap. 

 

Pályázat elbírálásának határideje: 2009. júniusi Képviselő-testületi ülés.  

 

Illetmény: a közalkalmazottak jogállásáról szóló, többször 

módosított 1992. évi XXXIII. törvény szerint. 

 

Pályázat címzése:   dr. Dietz Ferenc Szentendre Város Polgármestere 

2000 Szentendre, Városház tér 3. 

„Intézményvezetői pályázat" 

 

Pályázattal kapcsolatos felvilágosítás: 

Schinkovits Lajosnénál, a közoktatási referensnél (tel.: 

06-26-503-332) 

 

Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és  

Közigazgatási Képzési Központ honlapján 
való megjelenés:    2009. február 18. 

 

 

 

  
27. Előterjesztés a Képviselő-testület mellett működő bizottságok és munkacsoportok 

2008. évben végzett munkájáról 

 Előadó: Bizottsági Elnökök 

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

beszámoló elfogadását:  

 
Szavazás eredménye 

 

#: 767   Száma: 09.02.12/27/0/A/KT 

Ideje: 2009 február 12 23:15  

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 
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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 - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Kiss Károly Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

     

 

 

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

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

64/2009. (II. 12.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete mellett működő Jogi, Igazgatási és 

Ügyrendi Bizottság; Pénzügyi Ellenőrző Bizottság; Pénzügyi, Költségvetési, 

Vagyongazdálkodási és EU Bizottság; Kulturális, Oktatási és Kisebbségi Bizottság; Szociális, 

Egészségügyi és Sport Bizottság; a Városüzemeltetési, Környezet és Műemlékvédelmi 

Bizottság és a  Közlekedési Munkacsoport 2008. évben végzett munkájáról szóló, a határozat 

mellékletét képező beszámolót elfogadja.  

 

Felelős:  Bizottságok Elnökei 

Határidő:  azonnal 
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Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testület 

Jogi - Igazgatási és Ügyrendi Bizottság elnökétől    

 

 

BESZÁMOLÓ 

a Jogi - Igazgatási és Ügyrendi Bizottság 2008. évben végzett munkájáról 

 

A Jogi – Igazgatási és Ügyrendi Bizottság (a továbbiakban : Bizottság) 2008. évben végzett 

munkájáról a következő tájékoztatást adom. 

 

 I. Szervezeti áttekintés     

 

A Bizottság három fővel működik. Tagjai: Trenka István képviselő, dr. Bilonka Judit külsős 

bizottsági tag és dr. Dragon Pál. A Bizottság a Közbiztonsági Munkacsoport és a Biztonságos 

Városért Közalapítvány megszüntetését kővetően, hiányukat a továbbiakban a Polgárőrséggel 

történő együttműködéssel pótolja. Jó kapcsolatokra és együttműködésre törekszik a 

Rendőrséggel, Katasztrófavédelemmel valamint a biztonság iránt érdeklődő civil 

szervezetekkel.  

 

 II. Bizottsági ülések 

 

A bizottság 2008–ban többször tárgyalta legutóbb az október 20-ai ülésén a Képviselő-testület 

SZMSZ-ének módosítására tett előterjesztéseket és azokat a Bizottság javaslatainak 

befogadása után a 265/2008.(X.20.) számú határozatában elfogadásra javasolta.  A Bizottság 

jogi vonatkozásban megvizsgál szinte minden előterjesztést ebből következik, hogy a 2008. 

év folyamán 348 előterjesztés megtárgyalására került sor, az előterjesztések jelentős részében 

a Bizottság megállapította, hogy azok jól előkészítettek a jogszabályi követelményeknek 

megfelelnek így a képviselő –testületnek megtárgyalásra és elfogadásra javasolta. A Bizottság 

jelentős figyelmet fordított az Önkormányzat által kötött együttműködési adásvételi használati 

vállalkozási, megbízási szerződésekre valamint polgárjogi, közalkalmazotti, köztisztviselői 

jogviszonnyal kapcsolatos jognyilatkozatokra. Bizottság az év folyamán figyelemmel kísérte 

a jegyző közreműködésével az Önkormányzatot érintő peres eljárásokat. A Bizottság 

meghallgatta és véleményezte a Rendőrkapitányság 2008. évről készült beszámolóját. A 

beszámolót a képviselő-testületnek elfogadásra javasolta, miután a rendőrkapitány a bizottsági 

tagok és az ülés résztvevőinek kérdéseire kielégítő válaszokat adott.  

Továbbá meghallgatta a Bizottság a Szentendre Polgárőr Egyesület beszámolóját, a 

beszámoló személyi és vagyonvédelemről, az Iskolák környékének figyeléséről szólt. A 

Szentendrei Polgárőr Egyesület számos területen együtt működik az Önkormányzattal, így 

rendezvények biztosításánál, külterületi ellenőrzéseknél. A Bizottság kezdeményezésére a 

Polgárőrséggel és a Rendőrséggel együtt közös éjszakai városi járőrözésre került sor, 

amelyben a polgárőrök és rendőrök mellett részt vettek a bizottság tagjai és az aljegyző. A 

Bizottság elfogadta a Polgárőrség 2008-2010 évekre szóló cselekvési tervét.  

A Bizottság több esetben támogatta a szabályozási terv módosítására tett önkormányzati 

előterjesztéseket így az OMV benzinkúttal szembeni terület és a Bükkös parti K-SP2 övezeti 

besorolású terület szabályozási tervének módosítására és véleményezésére készült anyagot.  

Elfogadta a Bizottság a szentendrei ingatlanok elővásárlási jogának gyakorlásáról és 

lemondásáról szóló előterjesztés módosítását.  

A Vujicsis Tihamér Alapfokú Művészetoktatási Intézmény telephelyeinek további változatlan 

működtetése érdekében kötendő megállapodásról Pest Megye Önkormányzatának elnökével 
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c. előterjesztést azzal a módosítással fogadta el a Bizottság, hogy a polgármester kezdjen 

tárgyalásokat az érintett kistérségi települések polgármestereivel.   

 

A Bizottság ellátta a polgármester, alpolgármester és a képviselők vagyonnyilatkozatának 

nyilvántartását és a nyilatkozattal kapcsolatos ellenőrzési eljárást. A Bizottság kijelölése 

esetén minden esetben részt vett a Képviselő-testület által kiírt az Önkormányzat vagyonát 

érintő pályázat formai érvényességének elbírálásában. 

 

 III. Határozatok 

 

A Bizottság 2008. január 22-től - 2008. december 09-ig 348 határozatot hozott, ebből 27-et 

zárt ülésen. Az előterjesztésekhez módosító és kiegészítő javaslatokat fűzött. A szavazás 

során kialakult kisebbségi vélemények a jegyzőkönyvben rögzítésre és a testületi üléseken 

ismertetésre kerültek. A Bizottság javaslatainak jelentős hányada a képviselő testület 

határozataiba illetve rendeleteibe beépítésre került. A Bizottság munkáját a Hivatal dolgozói 

jelentős mértékben segítették. A Bizottság tagjai aktívan dolgoztak eseteleges távolmaradást 

előre jelezték a határozat képesség 100%-os volt.  

 

Összegezve 

 

A Bizottság 2008 évben hatékonyan és eredményesen végezte munkáját. Kérem a Tisztelt 

bizottságot, hogy a beszámolót a fentiek figyelembe vételével tárgyalja meg és az alábbi 

határozat javaslatot fogadja el. 

 

Szentendre 2009. január 08. 

                                                                                                       

  dr. Dragon Pál s.k.          

 JIÜB elnök 
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BESZÁMOLÓ  

A SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SPORT BIZOTTSÁG  

2008. ÉVI MUNKÁJÁRÓL 

 

 

A Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság 2008. évben végzett munkájáról az alábbi 

tájékoztatást adom: 

 

A Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság a Képviselő-testület mellett működő 6 tagú 

bizottság (tagjai: dr. Pázmány Annamária, dr. Morlin Eszter, Hajdu Gábor, Benkovits György, 

Pintér Ádám és Horváth Győző). 

 

A bizottság a 2008. évben 15 ülést tartott, 111 határozatot hozott. 

 

A szociális és egészségügyi területen elért legfontosabb eredményeink az alábbiak voltak:  

 

2008-ban is kiírta a BURSA Hungarica Ösztöndíjpályázatot, melynek eredményeként 12 

főiskolai/egyetemi hallgató tanulmányaihoz tudtunk anyagilag hozzájárulni. Itt emelem ki és 

köszönöm meg a Családvédelmi Munkacsoport tagjainak az egész évben végzett munkáját a 

környezettanulmányok elvégzése terén. A munkacsoport aktívan vett részt a rendeletben 

meghatározott segélyek esetében is a kérelmezők életkörülményeinek vizsgálatában és 

segítséget nyújtott azok kiszűrésében, akik jogosulatlanul nyújtanak be kérelmet. 

 

A bizottság átruházott hatáskörben döntött számos önkormányzati tulajdonú lakásbérleti 

szerződés meghosszabbításáról és néhány esetben a szerződés felmondásáról, figyelemmel a 

Családvédelmi Munkacsoport ajánlásaira.  

 

A Családvédelmi Munkacsoport javaslatai alapján elkészült a bérlakás igénylők 2008. évi 

várakozó listája, amelyet jóváhagytunk, továbbá javasoltuk a bérlakások felmérését azzal a 

céllal, hogy a jogcím nélküli lakáshasználókat kiszűrhessék. Fontosnak tartjuk, hogy a 

lakbérek arányban legyenek a lakás állapotával, a lakók szociális helyzetével, ezt is 

elősegítené ez a felmérés.  

 

2008-ban átruházott hatáskörben elfogadtuk a Püspökmajor Lakótelepi Bölcsőde, a 

Gondozási Központ Szervezeti és Működési Szabályzatát és Szakmai Programját. 

 

Elfogadtuk a Szentendre Város Egészségügyi Intézményei Szervezeti és Működési 

Szabályzatát és Térítési Díjszabályzatát. 

 

Diáksport-egyesületek eredményesen folytatták tovább tevékenységüket. 

 

Pintér Ádám bizottsági tag jóvoltából tájékoztatást kaptunk az idén megrendezésre került 

Ifjúsági Találkozóról, az ott szerzett tapasztalatokról, jövőbeli tervekről. 

 

 

 

 

A sport területén elért legfontosabb eredményeink: 
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Bizottságunk javaslatára három pályázatot írtak, amelynek célja a sport támogatása (városi 

sportegyesületek és diák sportegyesületek támogatása, jó tanuló – jó sportoló cím 

adományozása, a 2008. évi városi sportversenyek támogatása). 

 

Jó tanuló, jó sportoló kitüntető címet adományozását indítványoztunk az Ifjúsági és Sport 

Munkacsoport javaslata alapján. Három kiemelkedő sportteljesítményt nyújtó tanuló részesült 

tárgyjutalomban és kapta meg a kitüntető címmel járó oklevelet.  

 

A Bizottság a Képviselő-testülettől kapott átruházott hatáskörben döntött a sportegyesületek 

anyagi támogatásáról. 

 

A Sport és Ifjúsági munkacsoport javaslata alapján szeptemberben elfogadtuk az idei évre 

vonatkozó, a város szempontjából jelentős sportrendezvényeinek, sportversenyeinek helyét, 

időpontját és egyéb lényeges adatait tartalmazó Verseny- és rendezvénynaptárt, melyet a 

hivatal sportreferense eljuttatott a Szentendre és Vidéke részére, és kértük, hogy a tájékoztatás 

heti rendszerességgel jelenjen meg a lapban. Sajnos ez az információ azóta sem jelenik meg, 

pedig igen fontos lenne, hogy a szentendreiek előre tájékozódni tudjanak a következő hét 

sporteseményeiről. 

 

A sportot érintő valamennyi előterjesztés kidolgozásában jelentős szerepe volt Hajdu 

Gábornak bizottságunk tagjának, a Sport és Ifjúsági munkacsoport elnökének. 

 

Ezúton szeretném megköszönni a Bizottság tagjainak és a Hivatal dolgozóinak munkáját. 

 

 

 

 

Horváth Győző 

bizottsági elnök 
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PÉNZÜGYI, KÖLTSÉGVETÉSI, VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS EU BIZOTTSÁG 

2008. ÉVI MUNKÁJÁRÓL SZÓLÓ BESZÁMOLÓ 

 

A Bizottságunk 2008-ban 10 ülés során összesen 220 határozatot hozott. 

 

A költségvetés tervezésekor elsődleges szempont volt a kötelezően ellátandó feladatokra a 

megfelelő források biztosítása. Bizottságunk új kötelezettségeket csak akkor vállalt, ha az 

nem veszélyeztette az önkormányzat költségvetésének teljesülését. Kiemelten kezeltük a 

pályázati önrészek folyamatos biztosítását.  

Többször foglalkozott a bizottság a VSZ Zrt. tevékenységével, az önkormányzat 

legjelentősebb gazdasági társaságával. A cég jelentős ingó és ingatlan vagyonnal rendelkezik, 

továbbá szolgáltatásai útján valamennyi szentendrei polgárral kapcsolatba kerül.  

A szolgáltatások javítása érdekében a bizottság több javaslatot tett. A vezetőváltás után a cég 

pénzügyileg stabilizálódott újrastrukturálódott, belső szabályzatait módosította,  

önköltségszámítási szabályzatát a bizottságunk is véleményezte. 

Minden bizottsági tag felkészülten, a város érdekeit szem előtt tartva végezte munkáját. Az 

előterjesztések tárgyalásakor lehetőség szerint olyan javaslatokat építettünk a határozatokba, 

amely minden tag véleményét tükrözte.  
 

2008-ban a Képviselő-testület által ránk ruházott hatásköreink tovább bővültek. 

A bizottsági tagok közül Magyar Judit és Fülöp Zsolt kivált, helyüket Radványi G. Levente és 

Dicső Zoltán vette át. 

 

A kiemelt legfontosabb javaslataink az alábbiak voltak: 

 a távhővel ellátott lakóépületek lakásonkénti  hőfogyasztásának szabályozására és 

mérésére alkalmas eszközök beszerelésének támogatására készült pályázati kiírást 

támogattuk (ÖKO-program) és az iparosított technológiával épült lakóépületek, valamint a 

termofor kémények felújítására készített pályázati kiírását elfogadtuk, 

 támogattuk az átmeneti lakások lakbérének csökkentését. 

 

Az önkormányzat pénzügyi lehetősége az állami újraelosztástól nagy mértékben függ.  

A normatívák reál értékben folyamatosan csökkennek, míg a kötelezően ellátandó feladatok 

száma nő. Az iskolák megyei támogatásának jelentős csökkenése az önkormányzatnak – a 

színvonal megőrzése érdekében – többletkiadást jelent. 

 

A nehéz anyagi helyzeten javítani a belső és külső lehetőségek jobb kihasználásával lehet. 

Bizottságunk ezért tartja fontosnak: 

- az együttműködést a kistérség többi önkormányzatával, 

- a pályázati lehetőségek minél hatékonyabb kihasználását, 

- a vállalkozói tőke bevonását, 

- az adó bevételek teljesülését, 

- az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodást. 

 

Szentendre, 2009. január 5. 

 

Tolonics Gyula 

bizottsági elnök s.k. 

B E S Z Á M O L Ó 

A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 

2008. évben végzett munkájáról 
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A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság (PEB) a képviselő-testület legkisebb létszámú bizottsága. 

Mindössze három főből áll (Hidegkúti Gergely, Dr. Koltay Jenő és Magyar Judit). 

 

A Bizottság az elmúlt évben a július és az augusztusi hónapot kivéve minden hónapban 

ülésezett. Több ülést együtt tartottunk a Pénzügyi, Költségvetési, Vagyongazdálkodási és EU 

Bizottsággal. 

Az ülések során összesen 162 határozatot hoztunk, melyek nagy része a testületi üléseken az 

előterjesztők által befogadásra került, egy részének végrehajtását pedig maga a bizottság 

ellenőrzi. 

Munkánk során mindig az önkormányzat érdekeit tartjuk szem előtt, figyelembe véve a 

gazdálkodás törvényszerű betartását, az önkormányzati pénzek legmegfelelőbb felhasználását. 

 

Bizottságunk az elmúlt évben megkezdett pénzügyi ellenőrző munka mellett az aktuálisan a 

testület elé kerülő új előterjesztéseket pénzügyi szempontból vizsgálta, illetve olyan új 

kezdeményezéseket tett, melyek a város pénzügyi helyzetének javítására irányulnak. 

 

Folyamatosan tájékozódtunk az önkormányzati tulajdonú cégeink, intézményeink 

gazdálkodásáról, pénzügyeiről és a Szervezeti és Működési Szabályzatunkban előírt hatás- és 

feladatkörünknek megfelelően véleményeztük az előterjesztéseket. Az SZMSZ módosítása 

érdemben egy új hatáskört ruházott ránk, mely szerint az önkormányzati tulajdonú cégeink 

(VSZ ZRT, Új Kulturális KHT, Pro Szentendre KFT, Pap-sziget Revitalizációjáért Kiemelten 

Közhasznú Nonprofit KFT) első féléves mérlegét a bizottságunk tárgyalja meg, illetve  

fogadja el. 

 

Az elmúlt év egyik legfontosabb feladata a VSZ ZRT és az Új Kulturális KHT gazdálkodása 

stabilitásának megteremtése volt az ezzel együtt járó összes, néha nem túl népszerű 

intézkedéssel. Az ellenőrzési munkát már az előző évben megkezdtük és a 2008-as évben 

folytattuk. Mára elmondhatjuk, hogy a két új vezető jó munkát végzett. A két cég éppen 

aktuális helyzetéről, gazdálkodásáról, intézkedéseiről több ízben is tárgyaltunk. 

 

A 2008-as évben kiemelten fontos feladatnak tartottuk a vagyonkoncepció megszületését. 

Természetesen ez csak az első lépés volt ahhoz, hogy valódi vagyongazdálkodás legyen a 

városban, de e nélkül elképzelhetetlen lenne új források előteremtése. A decemberi bizottsági 

ülésen tájékoztatást kaptunk az önkormányzati bérlakások helyzetéről (bérleti díj 

hátralékokról, a belvárosi koncepcióval összefüggő elképzelésekről stb.), melyről a 

határozatainkat a januári hónapban a testület elé terjesztjük. Azt szeretnénk, ha az elmélet 

után végre a gyakorlatban is elindulna a városban a XXI. század igényeit kielégítő 

vagyongazdálkodás.  

 

Állandó napirendi pontokként tárgyaltuk az önkormányzati gazdálkodással összefüggő 

kérdéseket, mint például: 

 Az elővásárlási jogról való lemondásról szóló előterjesztéseket, 

 Az adóhátralékokról és adóbevételek alakulásáról szóló tájékoztatókat, 

 A forgalomképtelen törzsvagyonról szóló rendelkezéseket, 

 Az önkormányzat likvid helyzetéről szóló tájékoztatókat, 

 A „Dumtsa” kötvény aktuális helyzetéről szóló tájékoztatót. 

 

Több ízben is tárgyaltunk az év során  
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 Az P’Art Mozi gazdálkodásáról és üzleti tervéről, majd átadásáról szóló előterjesztést, 

 A távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjainak megállapításáról szóló 

előterjesztést, 

 A parkolási rendeletünkről szóló előterjesztést, 

 Véleményeztük a 2009.évi költségvetési koncepciót és megtárgyaltuk a 2008. évi 

költségvetési rendeletünk módosításait, 

 Határozatot hoztunk megannyi pályázati lehetőségről szóló előterjesztésről, 

 Véleményünkkel segítettük a Sport GT létrehozását. 

 

Feladatkörünkből kifolyólag elfogadtuk a 2008. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervet, majd 

elfogadtuk az elvégzett munkáról szóló beszámolót. És, mint minden évben meghallgattuk az 

üzemeltető beszámolóját a temető jelenlegi helyzetéről, illetve döntöttük a szolgáltatási árak 

megváltoztatásáról. 

 

A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság a korábban megkezdett munkát a jövőben is hasonló 

lendülettel fogja folytatni és tevékenységével, döntéseivel, határozataival igyekszik a testületi 

munkát segíteni. 

 

Ezúton szeretném megköszönni a Bizottság tagjainak odaadó munkáját és a Hivatal 

dolgozóinak segítségét, melyet a 2008-as évben a sikeres tevékenység érdekében fejtettek ki.  

 

 

 

 

Szentendre, 2008. december 30. 

 

Magyar Judit 

bizottsági elnök s.k. 
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Kulturális, Oktatási és Kisebbségi Bizottság munkájáról szóló beszámoló 

 

 

Bizottságunk /KOKB/ Szentendre minden kulturális és oktatással kapcsolatos kérdését 

véleményezi, kapcsolatot tart a civil szervezetekkel és véleményezi a kisebbségekkel 

kapcsolatos előterjesztéseket.  

Néhány kérdésben saját hatáskörben dönt. Ezek között van a Szentendre kultúrájáért felelős  

Szentendrei Kulturális Kht munkatervének elfogadása, a rendezvények, nemzeti- és városi 

ünnepek programjának elfogadása, nemzetközi kapcsolatok, testvérvárosi programok 

jóváhagyása, koordinálása, valamint elfogadja a következő év külügyi tervét. Elfogadja a 

szakterületéhez tartozó intézmények beszámolóját, az Önkormányzat oktatási intézményeinek 

házirendjét, beiratkozások időpontját, minőségirányítási programját. 

2008-tól a bizottság hatáskörébe került a „Talentum” ösztöndíj kiírása, a beérkező pályázatok 

elbírálása is. 

Fontos feladat a városi „Táborozási, nemzetközi és közművelődési pályázatok” kiírása, 

elbírálása, beszámoltatása. 

 

2008. kulturális események: a város kulturális életéért / közművelődés terén: DMH, 

lakótelepi könyvtár, művészet terén: MűvészetMalom, kommunikáció, turizmus terén: a 

SZEVI és a TURINFORM működtetése/ a Kulturális Kht felel, melynek vezetőjét áprilisban 

választottuk meg, illetve hosszabbítottuk meg a korábbi vezetőmandátumát, így ezt a feladatot 

Závódszky Zoltán látja el az idei és a következő években.  

Nagy kulturális rendezvényeink: Adventi-újévi programok, Ister napok, Szentendrei Nyár 

programjai idén is sikeresen zajlottak. Múlt évi újítás volt a Fő téren elhelyezett hatalmas 

adventi koszorú, melyet az adventi időszakban minden vasárnap más társadalmi csoport 

képviselői gyújtottak meg. Az idei szentendrei teátrum két színházi bemutatóját: a Kréta kör 

és a francia Le Phun színház közös előadását a Szentendrei szigeten, valamint a Dundo 

maroje debreceni Csokonai Színházzal közös előadását is nagy sajtófigyelem kísérte. Sikeres 

előadás volt, telt házzal ment a Katona József Színház előadásában bemutatott Elnöknők, a 

Péter Pál templomban előadott Magyar mise, a Fábry est, valamint a Puccini-Verdi operagála. 

A szentendrei Nyár Teátrumának második éve vendége a kárpátaljai Beregszászi Illyés Gyula 

Színház, előadásait idén is nagy siker kísérte 

Kiemelkedően jók voltak a fő téri táncházak és a Barcsay udvar folk-népzenei estjei. Nagy 

érdeklődés kísérte idén is a nyári Jazz fesztivált, az Ister napokat és az idén harmadszorra 

megrendezett „Szentendre éjjel-nappal” rendezvényeket.  

Nem elhanyagolhatóak a közművelődési tevékenységek, csoportok működése, itt idén három 

városunkban működő kiemelkedő munkát végző csoport is ünnepli születésnapját: 

Filibili népdalkör, Diótörő Balettiskola, Szentendrei néptánc együttes. Mindegyiket 

köszöntjük, örülünk, hogy a helyi kulturális életnek, fiatalok szabadidejének tartalmas 

eltöltésében évek óta közreműködnek. Itt jelentős szerep jut az ezzel foglalkozó kollégáknak, 

Göllner Judit idén közművelődési munkájáért Pro Urbe díjat kapott a várostól és megyei 

kitüntetést is átvehetett.  

A zenei nyári programok terén a Vujicsics Zeneiskola nyári koncertjei kiváló szórakozást 

nyújtottak a komolyzene kedvelőinek: a csemballó est, Paska Gábor mesterkurzusai stb. 

Jelentős esemény volt, mely program lebonyolításában személyesen is részt vettem, az 

Indonéz nagykövet és néptánccsoport városunkban történt vendégül látása. 

 

A nemzetközi kapcsolatok ápolása, testvérvárosi programok bonyolítása a Nemzetközi 

Kapcsolatok Egyesület civilszervezet és az Önkormányzat közös feladata, személyemen 

keresztül ebbe igen aktívan bekapcsolódott a KOKB.  
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Februárban testvérvárosi találkozó zajlott Szentendrén, áprilisban Salon de Provance-ban 

ünnepeltük a testvérvárosi kapcsolat 10. évfordulóját, kórusfesztivál is zajlott, melyen 

Szentendre kiemelkedően szerepelt a Péter Pál kórussal. Hasonlóan Finnországban a 

European People’s Fesztiválon. Szeptemberben városunk adott otthont az Európai Ifjúsági 

Fesztiválnak, melyen 100 angol, francia, német, erdélyi fiatalt, protokoll vendéget fogadtunk. 

Elmondhatom, hogy kiválóan sikerült ez a program is.   

 

Fontos kiemelni a Művészet Malom kiállításait is, legutóbb Korniss Dezső gyűjteményes 

kiállítását tekinthettük meg, a Pest Megyei Múzeumok igazgatóságának és a Kulturális Kht-

nak közös rendezésében, melyet nagy országos érdeklődés követett. Külön élményt jelentett, 

hogy Kocsis Zoltán, Kossuth-díjas zongoraművész nyitotta meg a kiállítást. A közelmúlt 

kiemelkedő, nagy figyelemmel kísért képzőművészeti eseményei, mint pl. a Magyarországi 

Művésztelepek kiállítás, a Barbizoni kiállítás, a Bernády gyűjtemény után a 2009-ben 

megrendezésre kerülő Szobrász Biennálét fogja  majd várhatóan hasonló nagy érdeklődés 

kísérni.  

A képzőművészeti kiállítások a különböző galériákban, Pest megyei múzeumokban, Skanzen 

képtárban egymást érik. Igyekszünk a Kuturális Kht és a különböző társintézmények: pest 

megyei múzeumok, Skanzen, PMK programjait összehangolni, hogy ezek az események 

egymást erősítve jelenjenek meg. 

A KOKB elsőként támogatta a Malom mellett, a Bogdányi utca 34-ben létrejövő Pirk 

Múzeum tervét.  

Nagy beruházás volt idén, mely többek között a MAOE-nak köszönhető, a Régi Művésztelep 

Galéria felújítása.  

A nemzeti ünnepek, megemlékezések programjának elfogadása is a KOKB feladata, mind a 

március 15., augusztus 20. és az október 23-ai ünnepély is maradandó, szép élményt nyújtott. 

Augusztus 20-án idén először került sor egész napos ünnepre, hiszen már délelőtt 

hagyományőrző lovasbemutatók zajlottak a Postás strandon. Idén másodszor emlékeztünk az 

1849. október 6-án Aradon kivégzett tábornokokra városi ünnepség keretében. 

Október 23-án az ’56-os évfordulón városi kitüntetések átadása zajlik már évek óta, idén két 

új díj kiosztása is megtörtént: a Talentum ösztöndíj és az ’56-os emlékérem odaítélése. 

Munkánkba szeretnénk bevonni a Művészeti Tanácsot, így a Bizottságnak állandó 

meghívottja, művészeti kérdésekben csak meghallgatásuk után, véleményük kikérésével 

döntünk. A városmarketing, városi kommunikáció javítása érdekében, melyet  a Kulturális 

Kht jelen felállással nem tud ellátni, a város közbeszerzést írt ki városmarketing stratégia 

megalkotására, és a feladatok ellátására. 

 

2008. Oktatás: Szentendrén négy általános iskola, egy közülük gimnáziummal/6+6 osztály 

fog módosulni 8+4 osztályra/ és 8 tagóvoda áll önkormányzati fenntartásban. Ezeken kívül 

van egyházi és több magán óvoda, egyházi és alapítványi általános iskola és négy 

középiskola, melyek Pest megye és egyházi fenntartásban működnek.  

Az oktatási intézményeinkben folyó munka kiemelkedő, a jelentkezők száma magas. Az 

állami támogatások ebben az évben tovább csökkentek a közoktatásban, ami azt jelenti, hogy 

az önkormányzat által finanszírozott kiegészítő normatíva összege nőtt. 500 millió Ft körüli a 

normatíva kiegészítés oktatási intézményeinkben évente. Az oktatási intézmények munkáját 

nehezítették a különböző törvényi változások, pl. óraszámnövelés, az enyhén fogyatékos 

gyerekek integrálásának feladata. Az SNI-s gyerekek és más hátrányos helyzetűek 

beintegrálása a közoktatásba a médiában nagy figyelmet kap, de ritkán derül ki az, hogy ez 

mennyi erőfeszítéssel jár a pedagógusok részéről. 

A megváltozott törvényi elvárások értelmében módosítottuk az oktatási intézményeink alapító 

okiratát, melynek értelmében minden intézményünk ellátja a „Beilleszkedési, tanulási, 
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magatartási nehézségekkel küzdő” tanulókat. A beszédfogyatékosokat, mozgássérülteket a 

városban a Barcsay Iskola látja el, a nagyothallókat a Templomdombi, az SNI-seket a 

Barcsay. 

Az óvodák ellátják az enyhe értelmi fogyatékos, nagyothalló, enyhe mozgássérült, 

beszédfogyatékos és SNI-s gyerekeket. A felsorolt feladatok ellátásához biztosítani kell a 

szakembert, az egyéni fejlesztési tervet és a szükséges eszközöket, melyet pályázati pénzből 

igyekszünk megoldani. A közoktatásban a finanszírozás módja is változott, egyéni helyett 

csoportfinanszírozás valósul meg. A megfelelő létszámok elérése és fenntartása érdekében 

fontos a nem önkormányzati iskolákkal való együttműködés, februárban összehívtam az első 

ilyen jellegű megbeszélést 

Pedagógusaink munkája elismeréseként Pedagógus napot szerveztünk, és több év után újra 

osztottunk jutalmat. 

 

Az óvodáinknál nagy öröm, hogy 250 millió Ft EU-s támogatást nyert a város 4 tagóvoda 

tornaszobájának kialakítására és felújítására, több óvoda játszóudvart tudott kialakítani szülői, 

önkormányzati támogatásokból. Az óvodákban folyó nevelőmunka olyan magas szintű, hogy 

intézményeink jelentős részében többszörös a túljelentkezés. 

A hagyományőrző óvónők közössége egész Kárpát-medencére kiterjedően szervez 

óvónőknek találkozót, továbbképzést. Városunk egy óvónője köztársasági kitüntetésben is 

részesült idén, mely kitüntetés az egész szentendrei hagyományőrző óvónői közösségnek is 

szólt. 

 

Fel kell készülni a 2010-től életbe lépő törvényi változásokra, amikor minden 3 életévét 

betöltött óvodába jelentkező kisgyermeket fel kell majd vennünk. Két irányba kezdődtek el ez 

ügyben a tárgyalások: egyházakkal önkormányzati óvodák működtetésének átvételére /Vasúti 

villasori Óvoda és Hétszínvirág óvoda Református és Evangélikus egyházak által jövőbeli 

működtetése/, alapítványokkal, már működő magánóvodákkal pl. Waldorf, Mary Poppins 

Óvoda, több óvodai férőhely biztosítása tekintetében. 

 

A szentendrei oktatásban idén a legtöbb problémát a Pest megye által működtetett oktatási 

intézmények kérdése jelentette: a megye pénzügyi nehézségekre hivatkozva több városunkban 

általa működtetett iskolában tervezett, tervez leépítést, bezárást, változást. A Bárczi Gusztáv 

Általános Iskolát sikerült megmenteni a bezárástól Szentendre és a többi kistérségi település 

segítségével. A Vujicsics Tihamér Zeneiskola tekintetében tanszakokkal és telephelyekkel 

kapcsolatos pest megyei leépítési szándékot úgy sikerül meggátolni, hogy Szentendre Város 

Önkormányzata részt vállal a Zeneiskola finanszírozásából a következő tanévtől kezdve. A 

Petzelt József Szakközépiskola és Szakiskola tekintetében pedig 2009. szeptember 1-jétől 

jelentette be a fenntartó Pest megye a leépítési szándékát, mely évfolyamonként 1 osztály 

indítását jelentené. A város mellett az Ipartestület is kiáll a mellett az iskola mellett, mely a 

közelmúltban nyert meg EU-s pályázati forrást iskolabővítésre, most pedig a leépítés lenne a 

cél. A KOKB elfogadhatatlannak tartja ezt a megyei szándékot. 

 

A Város a KOKB javaslatára támogatott több kulturális kezdeményezést pl. a Pirk 

Alapítványt, mely a Szentendrei Művészeti Iskolát működteti, a születésnapját ünneplő 

Szentendre néptánccsoportot, Skanzenben történő honismereti képzést, Gondolat tévét stb. 

Hozzájárult a város a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola újjáépítéséhez 1 millió 

Ft-tal. 
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A KOKB feladata, hogy minden évben kiírja, elbírálja és beszámoltatja a „Táborozási, 

nemzetközi és közművelődési pályázatokat”, mellyel rászoruló gyerekek táborozását, 

utazását, civil szervezetek, önszerveződő csoportok kulturális rendezvényeit, programjait 

tudja támogatni. Ennek keretösszegét, a hatalmas érdeklődésre való tekintettel, szeretném, ha 

2008-ban a képviselő-testület megemelné, hogy a városi civil, iskolai kulturális célokat még 

jobban tudjuk támogatni. 
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BESZÁMOLÓ  

A Városüzemeltetési, Környezet és Műemlékvédelmi Bizottság  

2008. ÉVBEN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL 

 

A Városüzemeltetési, Környezet- és Műemlékvédelmi Bizottság a 2008-es évben a 

Képviselő-testület munkarendjéhez igazodva tárgyalta a testületi ülések azon napirendi 

pontjait, amelyben a Bizottság véleményére szükség volt. A Városüzemeltetési Bizottságot 

érintő fontosabb témakörök a teljesség igénye nélkül a különféle, városüzemeltetést érintő 

rendeletek deregulációja, a szabályozási terv előkészítése, a VSZ ZRt-vel kapcsolatos 

döntések voltak.  

Bizottságunk feladatköre 2008-ban tovább bővült a Képviselő-testület által átruházott 

hatáskörökkel.  

A várost érintő közlekedési kérdések számos alkalommal kerültek napirendre a bizottságunk 

ülésein, amelyben a Közlekedési Munkacsoport folyamatosan közreműködött. A VKMB a 

rendkívüli testületi ülések előtt is minden olyan alkalommal összeült, amikor indokolt volt a 

napirend szakbizottsági megtárgyalása.  

A 2009-as évben a fő cél a csoportmunka és a munkafolyamatok további javítása.  

A kiemelt legfontosabb javaslataink az alábbiak voltak: 

 Szentendre közlekedési és forgalmi rendjének javítása érdekében számos előterjesztést 

tárgyalt és készített elő bizottságunk, amelyben a Közlekedési Munkacsoport jelentős 

szerepet vállalt, 

 a VOLÁN illetékesével felvettük a kapcsolatot, hogy javítsuk Szentendre 

tömegközlekedését, 

  támogattuk a Szalamandra Egyesület és a Szentendrei Kistérségi Ipartestület által 

benyújtott projektet,  

 a környezetvédelem érdekében előterjesztés készült a komposztálásról, amelyet a 

Környezetvédelmi Munkacsoport véleményezett. 

 

2009-re bizottságunk javasolta rendkívüli ülés összehívását a Városi Szolgáltató Zrt. 

működésével, működtetésével kapcsolatban, hogy valamennyi szakterület javaslatainak 

figyelembe vételével tovább erősödjék a cég gazdasági stabilitása, javuljon a szolgáltatás 

színvonala. A „zöld javak” és a hulladékok ne veszendőbe menjenek, hanem kerüljenek 

hasznosításra. 

2009-ben kiemelt figyelmet kell fordítani a Környezetvédelmi program és a Közlekedési 

koncepció végrehajtására.  

 

Hidegkuti Gergely s.k. 

bizottsági elnök 
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A Közlekedési Munkacsoport (KMCS) a 2008-es évben a Képviselő-testület, illetve a 

Városüzemeltetési, Környezet- és Műemlékvédelmi Bizottság munkarendjéhez igazodva 

tárgyalta a testületi ülések azon napirendi pontjait, amelyben a Bizottságnak a KMCS 

véleményére szükség volt, valamint részt vett a város forgalmi rendjét érintő kérdések 

egyeztetésében, véleményezésében (a teljesség igénye nélkül: szabályozási tervi kérdések 

véleményezésében, valamint egyedi, lakossági igények, beadványok, közösségi közlekedést 

érintő kérdések véleményezésében). Cél: a város közlekedési koncepciójának 

végrehajtásában, szükség szerinti felülvizsgálatában való szakmai közreműködés – különös 

tekintettel a megnövekedett és tovább növekvő gépjárműforgalomnak a 11. sz. főúti 

forgalomra gyakorolt hatására, annak normalizálására, a Ny-i tehermentesítő út 

megvalósítására, a távlati területfejlesztések közlekedéstervezési fejezetire, … 

 

sor-

szám 
dátum 

téma 

 

(*melléklet) 

1. 2008. jan. 22. 

(*melléklet 1.) 

Ny-i tehermentesítő úti I-II-III. csomópontok kijelölése 

 

2. 2008. febr. 4. 

(*melléklet 2.) 

Bükkös part Sportcentrum beruházójával, Láng Lászlóval személyes 

egyeztetés 

 

3. 2008. febr. 5-9.  

e-mailek 

Belváros forgalmi és parkolási rendjének (Városház tér) megvitatása, 

javaslatok e-mailek útján a kialakult forgalmi helyzetben 

 

4. 2008. febr. 29. A kialakult közlekedési helyzet tárgyában egyeztetés a Polgármesteri 

Hivatalban lakossági képviselők részvételével (igény forgalmi rend 

kataszter elkészíttetésére) 

 

5. 2008. márc. 03. 

e-mailek 

Levelezések a Városház tér reggel 7-8 óra közötti megnyithatóságának 

tárgyában 

 

6. 2008. ápr. 7. Belváros forgalmi rendje: Kanonok utca - Bajcsy-Zsilinszky utca 

forgalmi irányának megváltoztatása 

 

7. 2008. ápr. 16-

17. 

e-mailek 

Levelezés a Bükkös parti jelzőlámpás forgalmi csomópont kialakítása 

ügyében (FŐMTERV: Közlekedéstervezési ÁRAJÁNLAT - Bükkös 

zebra) 

 

8. 2008. máj. 13.  

 

(*melléklet 3.) 

Napirend: 

1. Gyorsvasúti fejlesztés / HÉV budakalászi különszintű keresztezés 

problémája (Bk. Önkormányzat a szintbenit fogadja csak el - ez 

rontja a "gyorsvasúti jelleget" - a követési időket, ...) 

2. Belváros forgalmi rendje:  

    -  Duna-korzó (1 v. 2. irányú ?!)    

    -  11-es úti csomópontok (jobbra kisívben kanyarodások 

 megoldása, ahol lehetséges, ....) 

 

9. 2008. máj. 30. Átadás: Kossuth L. u. és Római sánc kereszteződése 

 

10. 2008. júni. 6-8. 

e-mailek 

EUROVELO tábla helyének kijelölése (ne csak 1 legyen!) 
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11. 2008. júni. 24. – Javaslatok Szentendre Belváros Forgalmi Rendjéhez / a 11-es út – 

Dunapart és az azon belüli terület tervezési munkáihoz 

– A Közlekedési Munkacsoport levele Szentendre Város Képviselő-

testülete részére: 

 M0 / Ny-i tehermentesítő út (legalább a Vasúti villasorig készüljön 

el!)  S O S, …… 

 (Emlékeztető megküldve a Szabályozási Terv készítőinek) 

 

12. 2008. júni. 26-

27. 

e-mailek 

Levelezés: M0 Megyeri-híd átadás kapcsán el kell gondolkodnia a 

városnak (ha megteheti a kezelő közreműködésével) a 7,5 tonnás 

korlátozáson 

 

13. 2008. júli. 15. 

e-mailek 

 

(*melléklet 4.) 

Tehermentesítő út 2000. évi UVATERV-es, beszkennelt nyomvonal 

változatának körbe küldése (a városvezetés tájékoztatása céljából 

átnézni és javaslatot készíteni az előnyökről, a hátrányokról, az 

esetleg  szükséges módosításokról és kiegészítésekről). 

 

14. 2008. júli. 24.  

(*melléklet 5.) 

Szabályozási terv közlekedési kérdéseinek átbeszélése a főépítész és 

tervezők részvételével 

Forgalomcsillapító középszigetek kialakítása: 

1. 11-es számú főút Barackos úti gyalogos átkelő és környéke 

 Javaslat: gyalogos sziget kialakítása, a Leányfalu felöl érkező 

forgalom számára két sáv biztosítása csak az átkelő után, a 

Dunakorzó-Ady Endre út felöl a 11-esre balra nagy ívben 

kikanyarodóknak felálló sáv biztosításának lehetősége  

2. 1116. j. ök. út / Szentlászlói út Pásztor utca csomópont átalakítása – 

forgalomcsillapító középsziget kialakítása  

3. 1116. j. ök. út / Szentlászlói út Templom utca csomópont 

átalakítása – forgalomcsillapító középsziget kialakítása  

4. 11112. j. ök. út / Sztaravodai út – Fürj utca csomópont átalakítása – 

forgalomcsillapító középsziget kialakítása  

 

15. 2008. júli. 22-

25. 

e-mailek 

- SZT közlekedéstervezőjének, Heckenast Juditnak  a 

SZENTENDREI szigeti VÍZBÁZIS kijelöléshez Hernesz Csilla 

rendelkezésére álló közlekedéshatósági szakvélemények + egyéb, 

az SZT-hez felhasználható anyagok megküldése 

- Levelezések Szentendre vízi közlekedése tárgyában (Szentendre - 

Bp. közötti kishajó forgalom; kikötő, ...) 

 

16. 2008. szept. 3-

9. 

e-mailek 

„SZENTENDRE, PISMÁNY 

EGRES ÚT ALATTI 2. SZÁMÚ FEJLESZTÉSI TERÜLET 

SZABÁLYOZÁSI TERVE” írásos véleményezése 

 

17. 2008. szept. 16. 

e-mailek 

"lakossági" levél (dr. Zsoldos Jenő)” megválaszolása (Dobozi u-i 

CBA-nál következetlen táblázás; a Dunakorzó egyirányúsításának 

kifogásolása; HÉV megálló és környékének "komfortját” nem találja 

kielégítőnek) 
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17. 2008. szept. 22. 

e-mailek 

 

 

(*melléklet 6.) 

„Az átküldött, M0 híddal kapcsolatos forgalomszabályozási 

anyaggal - a súlykorlátozások bevezetésével - a Munkacsoport 

egyetért. (Az egyeztetés az idő rövidsége miatt korlátozott létszámmal 

zajlott, de valamennyi KMCS tag megkapja az egyeztetési anyagot és 

a kialakult véleményt.)” 

 

18. 2008. szept. 30. 2009. évi program összeállítása 

 

19. 2008. okt. 6. 

e-mailek 

. 

„Jelzőlámpa a B.kalászi bekötőnél (elutasító vélemény a lakosság 

részéről)” – e-mailen érkezett levél megválaszolása 

 

20. 2008. okt. 16. Rendkívüli bizottsági ülés Szentendrét érintő helyi és helyközi 

menetrend véleményezése ügyében – KMCS részvételével 

 

21. 2008. okt. 14-

20 

 

e-mailek 

 

 „Budapesti teherforgalmi stratégia” véleményezése 

 

 Jegyzőtől lakossági levél (a Duna-korzó egyirányúsításának és a 

vele járó közlekedési anomáliák sérelmezése) megválaszolása 

 

22. 2008. okt. 14. 

e-mail 

 

Jegyzői levél megválaszolása (Boros Béla szte-i lakos beadványa: 

a Duna-korzó egyirányúsításának és a vele járó közlekedési anomáliák 

sérelmezése) 

23. 2008. okt. 21. 

(*melléklet 8.) 

„Budapesti teherforgalmi stratégia” PARKING Kft. szervezésében 

egyeztető megbeszélés - Szentendre képviseletében Hernesz Csilla 

24. 2008. okt. 17-

28. 

e-mailek 

postaládába 

érkezett 

anyagok 

-  Forgalmi rend változások előterjesztései (Harkály u., Fürj u., 

Bükkös part – János u., Vajda L. u., ) 

-  MAHART Passnave Kft. tanulmányterve (Budapest – Szentendre 

között menetrend szerint közlekedő hajójárat kialakítása) 

-  Kálvária út – szerk. terv, szab. terv mód. (lakóterület bővítés) 

véleményezése írásban 

-  SZTE v. településrendezési eszk. mód. a Bükkös parti 

sportcentrum, OMV kúttal szembeni terület KIVONAT 

véleményezése 

 

25. 2008. okt. 22. VKMB-s anyagok véleményezése (Lakossági beadványok: Barcsay 

iskolánál gyalogátkelő; parkolási díj 20 óráig; zeneiskolai parkolás, 

…) 

 

26. 2008. okt. 24. 

e-mailek 

postaládába 

érkezett 

anyagok 

Kálvária út – szerk. terv, szab. terv mód. véleményezése 

 

27. 2008. nov. 04. Mahart Passnave Kft. – Hajóállomás megközelítése, parkolás tervezet 

véleményezése 

28. 2008. nov. 05-

06. 

e-mailek 

TRT PROGRAMTERV - KMCS észrevételek mellékletben! 
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postaládába 

érkezett 

anyagok 

(*melléklet 9.) 

29. 2008. nov. 10. A Kulturális, Oktatási és Kisebbségi Bizottság ülésén részvétel: 

Javaslattétel az oktatás, a kultúra és a parkolás közötti kapcsolat 

szempontjából a város forgalmi és parkolási rendjéről és a parkolási 

díjakról, a védett és korlátozott övezetekbe történő behajtás rendjéről 

(pl. zeneiskola, DMH előtti parkolás, …) 

30. 2008. nov. 11. 2008. nov. 12-i VKMB ülésre (Bükkös part - Vasúti villasor -, János 

utca és környéke közlekedési rendjének felülvizsgálata; város 

forgalmi rendjének mód., … egyirányúsítások, …) 

31. 2008. nov. 13.  Árvízvédelmi Konferencia (mobil- és fixgát bemutató) 

32. 2008. nov. 17-

18. 

e-mailek 

Magasságkorlátozási lakossági igény a Pomázi úton (védőkapu 

felállítás) >>>„20/1984. (XII. 21.) KM rendelet az utak 

forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről 33. 

Járművek forgalmának méret és súly szerinti korlátozása” jogszabály 

eljuttatása a hivatal érintettjeinek. 

 

33. 2008. nov. 26. 

e-mail 

„Közérdekű bejelentés Dunakanyar körút kialakult forgalmi 

helyzetére tekintettel” – dr. Borbás Lajos 

34. 2008. nov. 28. Vitéz u. – Pomázi út – Jobbágy u. –János u. lakossági fórum 

(Edelényiné képviselte a KMCS-t) 

35. 2008. dec. 01. Közmeghallgatáson részvétel 

Valamint: helyszíni szemlék / bejárások, távlati fejlesztési tervekkel, TRT-vel való egyeztetések 

 

(+ 9 melléklet) 

 

 

 

Hernesz Csilla s.k. 

KMCS elnöke 

 

 

28. Egyebek 

 

 

Fülöp Zsolt képviselő: a bizottsági beszámolók elfogadásakor nem szólt hozzá, de hiányolja 

a Pénzügyi, Költségvetési, Vagyongazdálkodási és EU Bizottság mellett működő Informatikai 

és EU munkacsoport beszámolóját.  

Másik észrevétele, hogy a márciusi határidővel megadott laptopon történő előterjesztés 

megküldését korainak tartja, mivel a felkészülési idő kevésnek bizonyul.  Szükséges egy rövid 

átmeneti időszak a betanulásra,  a program kezelésének elsajátítására, és a  megfelelő rutin 

megszerzésére.  

 

dr. Molnár Ildikó jegyző: a nyilatkozat arra irányult, hogy felmérjék az igényeket. Az 
átmeneti idő szükséges, jelen pillanatban csak a szándékról kéri nyilatkozni a 
képviselőket, hogy ki kíván a jövőben laptopot használni. Egyenlőre az igényfelmérés  
az eszközök beszerzése miatt szükséges.  
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Hidegkuti Gergely képviselő:   
- hátrányos megkülönböztetésnek tartja, hogy a váratlanul összehívott rendkívüli 
ülésekről való hiányzás ugyanolyan súllyal kerül beszámításra a statisztikában, mint 
a rendes ülésekről történő távolmaradás.    
- a mentőállomás több alkalmazottja a környékbeli községekből jár dolgozni. 
Munkájukból adódóan az ügyelet éjszakába nyúló, tömegközlekedéssel nem tudnak 
hazajutni, ezért többnyire gépkocsival közlekednek. Parkolási lehetőségük azonban 
nincs, hiszen nem hajthatnak be a Bogdányi utcába. Kéri, hogy lehetőség szerint 
találjanak megoldást a problémára.  
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: amennyiben írásban hivatalos megkeresésként eljut 
hozzá az igény, felülvizsgálja.  
 
Horváth Győző képviselő: a Széchenyi tér 19-20-21 szám alatti lakók kérése, hogy 
Jegyző Asszony keresse meg az Állatvédő Ligát, mert rengeteg denevér él a házak 
tetején. Nagy számuk már zavarja a mindennapi életet, és az éjszakai nyugalmat.  
Védett állatok lévén áttelepítés volna szükséges.  
 
dr. Dietz Ferenc polgármester:  három javaslatot szeretne továbbítani a Képviselő-
testület tagjai felé:  
- a Megyei Közgyűlés a tagok által használt laptopokra Open Office-t telepített. Az 
Önkormányzat által majdan vásárolt laptopokra is javasolja ennek a 
programcsomagnak a telepítését,  mert ingyenes és könnyű a  használata,  
- egyetért azzal a gyakorlattal, hogy a  testületi ülések délután  kezdődnek; 
- megkereste őt Szentkirályi ügyvéd úr, aki nagy mennyiségű szentendrei 
vonatkozású iratot  ajánl fel a városnak; 
- szintén Szentendrét ábrázoló  XVII. századi képeket ajánlottak fel  a város 
számára.   
 
Szegő András képviselő: a kiosztott anyagban látja, hogy választ kaptak  a közúti 
közlekedés biztonságára vonatkozó javaslataikra. Javasolja, hogy a döntés 
meghozatalában illetékes a Magyar Közlekedési Hatóságot  is keressék meg  és 
kérjék a támogatásukat.  
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: köszöni az észrevételt, Jegyző Asszony  megkeresi 
őket.    
 
Hajdu Gábor képviselő: hasonlóan komoly problémát okozó egészségügyi 
veszélyforrásra hívja fel a figyelmet, mint Horváth Győző képviselő-társa. A Rákóczi 
Iskola udvarán kb. 80 galamb telepedett meg, ami lehetetlenné teszi az udvar, és az 
épületek tisztántartását.  Sürgős segítséget kér, mert a helyzet tarthatatlan.  
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri Jegyző Asszonyt, hogy tegye meg a szükséges 
lépéseket. További hozzászólás nem lévén, a testületi ülést  23.25 órakor bezárja.  
 
 
 

K.m.f. 
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dr. Dietz Ferenc                                                                                     dr. Molnár Ildikó 

polgármester                                                                                                   jegyző 


