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Szám: 14/2009. 

 

JEGYZŐKÖNYV 
 

 

Készült Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2009. július 16-án (csütörtökön) 15.00 órai kezdettel tartott  rendkívüli  üléséről 

 

 

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

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

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

Annamária, Radványi G. Levente, Szalay Fruzsina, Szegő András, 

Tolonics Gyula, Trenka István és Zakar Ágnes képviselők. 

 

 

Távol van:  Benkovits György képviselő   

 

 

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

  

Tanácskozási joggal 

jelen van az ülésen:   dr. Dóka Zsolt jogtanácsos, Kondacs Krisztián főkertész, Szirmai 

Erika irodavezető,  Szűcs Imréné irodavezető,  

 

Meghívott vendégek:  
 

1. Előterjesztés a Városi Szolgáltató Zrt. 2009. évi üzleti tervének elfogadásáról. 

2. Előterjesztés a Városi Szolgáltató Zrt. Vezérigazgatójának 2009. évi prémium 

feladatának kiírásáról 

3. 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. rendeletének módosításáról 

4. Előterjesztés AquaPalase Kft. Alapító Okiratának és az Uszoda lízing szerződés 

módosításáról 

Horváth József Vezérigazgató VSZ Zrt.  

Unterberger Tibor Felügyelő Bizottság Elnöke – VSZ Zrt.  

 

4. Előterjesztés AquaPalase Kft. Alapító Okiratának és az Uszoda lízing szerződés 

módosításáról 

Simon Péter QualiTeam-Consult Kft. 

6. Előterjesztés a SZEI beruházásról 

7. Előterjesztés a kistérségi csatornázási beruházásról 

Bornemisza Miklós Cseresznyés út 7 
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7. Előterjesztés a kistérségi csatornázási beruházásról. 

dr. Török Balázs Kistérségi Irodavezető 

 

10. Előterjesztés Pap-sziget revitalizációja pályázat. 

11. Előterjesztés az egyes vállalkozási formák gyakorlásának területi korlátozásáról 

szóló, 37/2003. (VI. 18.) Önk. rendelet módosításáról 

Kretschmer István Pap – sziget 

 

17. Előterjesztés a Szentendrei Sportcélú Kft-ről. 

Boros Iván Sportcélú Kft. 

  

 

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

testület 17 fővel  határozatképes. A meghívóban kiküldött napirendi pontokhoz képest 10 

sürgősségi indítvány került kiosztásra.  

Sürgősségi indítvány:  

1. szúnyoggyérítésről;  

2. a Szentendrei Nemzetközi Kapcsolatok Egyesülete kérelméről; 

3. az Egyházi, Műemléki Beruházási Alap felhasználására kiírt pályázatok elbírálásáról; 

4. a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács  helyi önkormányzatok 

fejlesztési feladatainak céljellegű decentralizált támogatására (HÖF CÉDE 2009) 

beadott pályázatok saját forrás kiegészítése az ÁFA változás következtében; 

5. a Nagycsaládosok Szentendrei Egyesülete. 2009. július 10-én benyújtott „Olvasóliget” 

országos szabadtéri rendezvénysorozat szentendrei megvalósításához szükséges 

díjmentes közterület-használat engedélyezéséről, 

6. TDM a „Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezetek támogatására” c. 

KMOP/2008/3.1.2.C jelű pályázati felhívásra, 

7. a 2009. június-júliusi dunai árhullám miatti keletkezett védekezési és helyreállítási, 

valamint a nagy esőzések okozta károk helyreállítási többletkiadásaira a 2009. évre 

vonatkozó vis maior támogatás igénylésére; 

8. az Egészséges Városok Zágrábi nyilatkozatával kapcsolatban; 

9. a 11-es számú főút - Római Sánc utca kereszteződésében, a 1075/7 hrsz-ú területen 

tájékoztató tábla elhelyezéséről;  

10. Németh Gábor méltatásától és Szentendre város saját halottjaként való elfogadásáról. 
 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátja az 1. számú sürgősségi indítvány 

napirendre vételét.    

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1177   Száma: 09.07.16/0/0/A/KT 

Ideje: 2009 július 16 15:14  
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Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 17 100.00 94.44 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 17 100.00 94.44 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   5.56 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Benkovits György Távol - 

 

     

1177   Száma: 2009.07.16/0/0/A/KT 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képviselő-testület támogatta a napirendre vételt. 

Szavazásra bocsátja a 2. számú sürgősségi indítvány napirendre vételét.    

 

  

Szavazás eredménye 

 

#: 1178   Száma: 09.07.16/0/0/A/KT 

Ideje: 2009 július 16 15:15  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 
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Tárgya:  

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 17 100.00 94.44 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 17 100.00 94.44 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   5.56 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Benkovits György Távol - 

 

     

1178   Száma: 2009.07.16/0/0/A/KT 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képviselő-testület támogatta a napirendre vételt. 

Szavazásra bocsátja a 3. számú sürgősségi indítvány napirendre vételét.    

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1179   Száma: 09.07.16/0/0/A/KT 

Ideje: 2009 július 16 15:15  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
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Igen 17 100.00 94.44 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 17 100.00 94.44 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   5.56 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Benkovits György Távol - 

 

     

1179   Száma: 2009.07.16/0/0/A/KT 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képviselő-testület támogatta a napirendre vételt. 

Szavazásra bocsátja a 4. számú sürgősségi indítvány napirendre vételét.    

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1180   Száma: 09.07.16/0/0/A/KT 

Ideje: 2009 július 16 15:15  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 17 100.00 94.44 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 17 100.00 94.44 
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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 - 

Kiss Károly 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 Távol - 

 

     

1180   Száma: 2009.07.16/0/0/A/KT 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képviselő-testület támogatta a napirendre vételt. 

Szavazásra bocsátja a 5. számú sürgősségi indítvány napirendre vételét.    

 

Benkovits György képviselő megérkezik az ülésterembe, a jelenlévő képviselők száma : 

18 fő.  

 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1181   Száma: 09.07.16/0/0/A/KT 

Ideje: 2009 július 16 15:16  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 18 100.00 100.00 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 18 100.00 100.00 
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Nem szavazott 0   0.00 

Távol 0   0.00 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Benkovits György Igen - 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

 

     

1181   Száma: 2009.07.16/0/0/A/KT 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képviselő-testület támogatta a napirendre vételt. 

Szavazásra bocsátja a 6. számú sürgősségi indítvány napirendre vételét.    

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1182   Száma: 09.07.16/0/0/A/KT 

Ideje: 2009 július 16 15:16  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 18 100.00 100.00 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 18 100.00 100.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 0   0.00 

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 - 

Kiss Károly 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 - 

 

     

1182   Száma: 2009.07.16/0/0/A/KT 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képviselő-testület támogatta a napirendre vételt. 

Szavazásra bocsátja a 7. számú sürgősségi indítvány napirendre vételét.    

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1183   Száma: 09.07.16/0/0/A/KT 

Ideje: 2009 július 16 15:16  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 18 100.00 100.00 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 18 100.00 100.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 0   0.00 

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 - 

Kiss Károly 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 - 

 

     

1183   Száma: 2009.07.16/0/0/A/KT 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képviselő-testület támogatta a napirendre vételt. 

Szavazásra bocsátja a 8. számú sürgősségi indítvány napirendre vételét.    

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1184   Száma: 09.07.16/0/0/A/KT 

Ideje: 2009 július 16 15:17  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 18 100.00 100.00 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 18 100.00 100.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 0   0.00 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Benkovits György Igen - 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 
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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 - 

 

     

1184   Száma: 2009.07.16/0/0/A/KT 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képviselő-testület támogatta a napirendre vételt. 

Szavazásra bocsátja a 9. számú sürgősségi indítvány napirendre vételét.    

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1185   Száma: 09.07.16/0/0/A/KT 

Ideje: 2009 július 16 15:17  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 18 100.00 100.00 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 18 100.00 100.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 0   0.00 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Benkovits György Igen - 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Szegő András Igen - 
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Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

 

     

1185   Száma: 2009.07.16/0/0/A/KT 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képviselő-testület támogatta a napirendre vételt. 

Szavazásra bocsátja a 10. számú sürgősségi indítvány napirendre vételét.    

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1186   Száma: 09.07.16/0/0/A/KT 

Ideje: 2009 július 16 15:17  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 18 100.00 100.00 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 18 100.00 100.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 0   0.00 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Benkovits György Igen - 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 
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1186   Száma: 2009.07.16/0/0/A/KT 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:  a napirendi pontok  közül a  Bölcsőde férőhelybővítéséről 

szóló előterjesztés levételre kerül, mert nem érkezett válasz a módosítást illetően.  

 

Zakar Ágnes képviselő: a Kulturális, Oktatási és Kisebbségi Bizottság elnökeként ügyrendi 

javaslata, hogy 1 perces néma felállással adózzanak Németh Gábor emlékének, aki a  

rendszerváltás utáni első polgármestere volt a városnak.   

  

dr. Dietz Ferenc polgármester: a tiszteletadásra a napirend elfogadása után kerül sor.  

 

Szegő András képviselő: Németh Gábor méltatásról a Polgármester Úrral közösen  tettek 

sürgősségi indítványt, mely a testületi ülés egyik napirendi pontjaként felvételre is került.  

  

dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátja a  napirend elfogadását.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1187   Száma: 09.07.16/0/0/A/KT 

Ideje: 2009 július 16 15:20  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 18 100.00 100.00 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 18 100.00 100.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Benkovits György Igen - 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 
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Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

     

1187   Száma: 2009.07.16/0/0/A/KT 

 

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

 

 

N A P I R E N D  
 

1.  Sürgősségi indítvány Szúnyoggyérítésről 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

 

2.  Sürgősségi indítvány a Szentendrei Nemzetközi 

Kapcsolatok Egyesülete kérelméről 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

 

3.  Sürgősségi indítvány az Egyházi, Műemléki Beruházási 

Alap felhasználására kiírt pályázatok elbírálásáról 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

 

4.  Sürgősségi indítvány a Közép-Magyarországi Regionális 

Fejlesztési Tanács helyi önkormányzatok fejlesztési 

feladatainak céljellegű decentralizált támogatására (HÖF 

CÉDE 2009) beadott pályázatok saját forrás kiegészítése az 

ÁFA változás következtében 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

 

5.  Sürgősségi indítvány a Nagycsaládosok Szentendrei 

Egyesülete 2009. július 10-én benyújtott „Olvasóliget” 

országos szabadtéri rendezvénysorozat szentendrei 

megvalósításához szükséges díjmentes közterület-használat 

engedélyezéséről 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

 

6.  Sürgősségi indítvány TDM a „Turisztikai Desztináció 

Menedzsment Szervezetek támogatására” c. 

KMOP/2008/3.1.2.C jelű pályázati felhívásra 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

 

7.  Sürgősségi indítvány 2009. június-júliusi dunai árhullám 

miatti keletkezett védekezési és helyreállítási, valamint a 

nagy esőzések okozta károk helyreállítási többletkiadásaira 

a 2009. évre vonatkozó vis maior támogatás igénylésére 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

 

8.  Sürgősségi indítvány az Egészséges Városok Zágrábi 

nyilatkozatával kapcsolatban 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

 

9.  Sürgősségi indítvány a 11-es számú főút - Római Sánc utca 

kereszteződésében, a 1075/7 hrsz-ú területen tájékoztató 

tábla elhelyezéséről 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

 

10.  Sürgősségi indítvány Németh Gábor méltatásától és dr. Dietz Ferenc 
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Szentendre város saját halottjaként való elfogadásáról 

 

polgármester 

 

11.  Előterjesztés a Városi Szolgáltató Zrt. 2009. évi üzleti 

tervének elfogadásáról 

 

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

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

 

12.  Előterjesztés a Városi Szolgáltató Zrt. Vezérigazgatójának 

2009. évi prémium feladatának kiírásáról 

 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

13.  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. rendeletének 

módosításáról 

 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

 

14.  Előterjesztés AquaPalace Kft Alapító Okiratának és az 

Uszoda lízing szerződés módosításáról 

 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

15.  Előterjesztés a PRO Szentendre Tulajdonosi Bizottság 

határozatainak megerősítéséről 

 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

16.  Előterjesztés a SZEI beruházásról  

 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

 

17.  Előterjesztés a kistérségi csatornázási beruházásról 

 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

 

 

18.  Előterjesztés a Szentendre, Radnóti Miklós utcai 

Társasházak által benyújtott ÖKO Program (LFP-2008-LA-

9-M) pályázatok támogatására 

 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

 

19.  Előterjesztés Szentendre Barackos út, Hörcsög u. – 

Vörösgyűrű sétány közötti szakasz, Egres út I-II. szakasz 

útépítés kivitelezés tárgyú közbeszerzési eljárásról 

 

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

rendelhető el! 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

20.  Előterjesztés Pap-sziget revitalizációja pályázat 

 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

 

21.  Előterjesztés az egyes vállalkozási formák gyakorlásának 

területi korlátozásáról szóló, 37/2003. (VI. 18.) Önk. 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 
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rendelet módosításáról  

 

 

 

 

22.  Előterjesztés köztéri képzőművészeti és iparművészeti 

alkotások megvalósítására, felújítások támogatására kiírt 

pályázaton való elindulásról 

 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

23.  Előterjesztés az Önkormányzat javára bejegyzett 

jelzálogjog törléséről 

 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

 

24.  Elővásárlási szentendrei ingatlanok elővásárlási jogának 

gyakorlásáról, illetve lemondásáról 

 

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

rendelhető el! 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

 

25.  Előterjesztés szentendrei ingatlanok törzsvagyonból történő 

kivonásáról 

 

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

rendelhető el! 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

26.  Előterjesztés a Szentendrei Sportcélú Kft-ről 

 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

 

27.  Előterjesztés az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről 

szóló 10/2009.(II.18.) Önk. sz. rendelet módosításáról 

 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

28.  Előterjesztés intézmények alapító okiratának módosításáról 

 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

29.  Előterjesztés Tasnádi Magdolna közterület-használati díj 

ügyében benyújtott fellebbezésének elbírálásáról 

 

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

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

 

30.  Előterjesztés a Somogyi és Fiai kft. közterület-használati díj 

ügyében benyújtott fellebbezésének elbírálásáról 

 

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

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester  

 

31.  Előterjesztés Laczkó Erzsébet közterület-használati díj 

ügyében benyújtott fellebbezés elbírálásáról 

 

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

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 
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32.  Egyebek 

 

 

 

Szentendre, 2009. július 10. 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ügyrendi javaslata, hogy tartsanak  5 perc olvasási szünetet. 

Szavazásra bocsátja.     

  

Szavazás eredménye 

 

#: 1188   Száma: 09.07.16/0/0/A/KT 

Ideje: 2009 július 16 15:21  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 17 94.44 94.44 

Nem 1 5.56 5.56 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 18 100.00 100.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 0   0.00 

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 - 

Kiss Károly 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 - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Nem - 
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1188 Száma: 2009.07.16/0/0/A/KT 

 

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

 

A Képviselő-testület 15.22 órától olvasási szünetet tart.    

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a szünet után folytatódik  az ülés. A jelenlévő képviselők 

száma 18 fő, a testület határozat képes.  

 

 

 

 

1. Sürgősségi indítvány szúnyoggyérítésről  

Előadó:  dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ismerteti a sürgősségi indítvány tartalmát, mely a 

kiterjesztett légi kémiai szúnyoggyérítésről szól.  

 

dr. Pázmány Annamária képviselő: kérdezi dr. Török Balázstól, a Kistérségi Iroda 

vezetőjétől, hogy mivel történik a permetezés?  Mi a biztosíték arra, hogy a  kipermetezett 

anyag nem veszélyes a környezetre?  Sajtóban megjelent hír szerint előfordult olyan 

szúnyoggyérítés, amikor egészségkárosító anyag került a levegőbe. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: tudomása szerint az ÁNTSZ nyilatkozatok a 

rendelkezésükre állnak.  

 

dr. Török Balázs a Kistérségi Iroda vezetője: közegészségügyi aggály a szerekkel 

kapcsolatban  nem merült fel, nem veszélyes az emberre. ÁNTSZ által megállapított vizsgálat 

után a levegő munkacsoport is  megkereste, hogy nyilatkozzanak, valamint támogató 

segítségüket kérte arra vonatkozóan, hogy milyen szereket ajánlanak használatra a további 

szúnyoggyérítés során. A jövőben a legkorszerűbb kémiai anyagot fogják alkalmazni.       

  

dr. Pázmány Annamária képviselő: kérdezi, hogy írásos szakvéleménnyel rendelkeznek-e 

arról, hogy nem  káros az anyag?  

 

dr. Molnár Ildikó jegyző: dr. Török Balázs irodavezető eljuttatta hozzá is az ÁNTSZ 

állásfoglalását.  

 

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

bocsátja a sürgősségi indítványt.   

 

   

Szavazás eredménye 

 

#: 1189   Száma: 09.07.16/1/0/A/KT 

Ideje: 2009 július 16 15:32  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 
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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: 

 

 

Benkovits György Igen - 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Tart. - 

Radványi G. Levente Távol - 

 

     

1189   Száma: 2009.07.16/1/0/A/KT 

 

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

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

248/2009. (VII. 16.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a szúnyoggyérítési munkák 

lebonyolítását végző Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulását, 

hogy egyszeri alkalommal 80 hektárnyi plusz terület (a kezelt Pismányi résztől Leányfaluig 

terjedő területen)  légi kémiai szúnyoggyérítési munkálatait végeztesse el, melynek költségét 

(80 x 850 Ft + ÁFA = 68.000 Ft + ÁFA) 751 845 szakfeladat működési előirányzat terhére 

biztosítja. 
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Felelős:     Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

2. Sürgősségi indítvány a Szentendrei Nemzetközi Kapcsolatok Egyesülete 

kérelméről 

Előadó:  dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ismerteti a kérelem alapját. 

  

Zakar Ágnes  képviselő: Kulturális, Oktatási és Kisebbségi Bizottság elnökeként  ismerteti a 

bizottság véleményét, miszerint támogatják az előterjesztést. Arra felhívja azonban a  

figyelmet, hogy  ne váljon rendszeressé.  

 

Honti Lászlóné irodavezető helyettes: a közművelődési  szakfeladat 926018 keret terhére 

írható ki a finanszírozás.  

 

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

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1190   Száma: 09.07.16/2/0/A/KT 

Ideje: 2009 július 16 15:36  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 17 94.44 94.44 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 1 5.56 5.56 

Szavazott 18 100.00 100.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 0   0.00 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Benkovits György Igen - 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 
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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. - 

 

     

1190   Száma: 2009.07.16/2/0/A/KT 

 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

249/2009. (VII. 16.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy a Szentendrei 

Nemzetközi Kapcsolatainak Egyesületének korábbi, 200.000 Ft fennálló tartozását 

támogatásként elengedi a Közművelődési szakfeladat  926018  keret terhére. 

 

 

 

Felelős:     Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

3. Sürgősségi indítvány az Egészséges Városok Zágrábi nyilatkozatával 

kapcsolatban 

Előadó:  dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

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

határozati javaslatot.   

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1191   Száma: 09.07.16/3/0/A/KT 

Ideje: 2009 július 16 15:36  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
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Igen 18 100.00 100.00 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 18 100.00 100.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 0   0.00 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Benkovits György Igen - 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

 

     

1191   Száma: 2009.07.16/3/0/A/KT 

 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

250/2009. (VII. 16.) Kt. sz. határozata: 

 

 
 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 

 

1. támogatja az Egészséges Városok Zágrábi Nyilatkozatát, az abban foglaltakkal 

egyetért; 

 

2. felhatalmazza a Polgármestert, hogy a az Egészséges Városok Zágrábi Nyilatkozatát 

öt eredeti példányban aláírja; 

 

3. felkéri a Polgármestert, hogy a Szentendre Városa által aláírt nyilatkozatot küldje meg 

az Egészséges Városok Szövetségének, az Egészséges Városok Magyarországi 
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Szövetségének, Szentendre Szakorvosi Rendelőintézetének, az Egészséges Városért 

Közalapítványnak 

 

Felelős:    Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

A Zágrábi nyilatkozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

4. Sürgősségi indítvány a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács  helyi 

önkormányzatok fejlesztési feladatainak céljellegű decentralizált támogatására 

(HÖF CÉDE 2009)  

Előadó:  dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

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

határozati javaslatokat.   

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1192   Száma: 09.07.16/4/0/A/KT 

Ideje: 2009 július 16 15:37  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 18 100.00 100.00 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 18 100.00 100.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 0   0.00 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Benkovits György Igen - 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 
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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 - 

 

     

1192   Száma: 2009.07.16/4/0/A/KT 

 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

251/2009. (VII. 16.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 

1. úgy dönt, hogy a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által 

meghirdetett a helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak céljellegű decentralizált 

támogatására (HÖF CÉDE 2009) kiírt pályázatán a Szentendrei Óvodaközpont 

Pannónia utca 3. alatt kialakítandó új csoportszoba létrehozására benyújtott pályázat 

forrásösszetételét módosítja az alábbiak szerint: 

 

A fejlesztés forrásösszetétele:     adatok Ft-ban 

bruttó 

 

Megnevezés 2009. év 

Saját forrás 4 447 269  

Hitel 0 

Támogatásból igényelt összeg 8 259 211 

Egyéb támogatás (nevesítve) 0 

Egyéb forrás  0 

Összesen 12 706 480 

 

2. biztosítja a saját forrás megnövekedett összegét a 2009. évi költségvetéséről szóló 

10/2009. (II. 18.) Önk. sz. rendeletében  a fejlesztési tartalékkeret  terhére. 

 

3. felhatalmazza a polgármestert a módosított pályázat benyújtására és a pályázathoz 

szükséges nyilatkozatok aláírására. 

 

Felelős:     Polgármester 

Határidő: azonnal 
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Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

252/2009. (VII. 16.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 

1. úgy dönt, hogy a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által 

meghirdetett a helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak céljellegű 

decentralizált támogatására (HÖF CÉDE 2009) kiírt pályázatán a II. Rákóczi 

Ferenc Általános Iskola és Gimnázium vizesblokkjának felújítására 

benyújtott pályázat forrásösszetételét módosítja az alábbiak szerint: 

 

A fejlesztés forrásösszetétele: 

      adatok Ft-ban bruttó 

Megnevezés 2009. év 

Saját forrás 3 706 058  

Hitel 0 

Támogatásból igényelt összeg 6 882 677 

Egyéb támogatás (nevesítve) 0 

Egyéb forrás  0 

Összesen 10 588 735 

 

2. biztosítja a saját forrás megnövekedett összegét a 2009. évi költségvetéséről 

szóló 10/2009. (II. 18.) Önk. sz. rendeletében a fejlesztési tartalékkeret  terhére. 

 

3. felhatalmazza a Polgármestert a pályázat benyújtására és a pályázathoz 

szükséges nyilatkozatok aláírására. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

 

 

5. Sürgősségi indítvány a Nagycsaládosok Szentendrei Egyesülete  2009. július 10-én 

benyújtott „Olvasóliget” országos szabadtéri rendezvénysorozat szentendrei 

megvalósításához szükséges díjmentes közterület-használat engedélyezéséről 

Előadó:  dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:  támogatja a határozati javaslatot, mert  a cél nagyon 
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hasznos, továbbá remélhetőleg az ingyenes területhasználat során a terület tisztántartása és 

rendezése is a város előnyére válik.  

 

Zakar Ágnes képviselő: a Kulturális, Oktatási és Kisebbségi Bizottság 3 szempontból 

véleményezte  az előterjesztést:      

1. ez idáig nem tudták, hogy Szabadság térnek nevezik a kijelölt részt; 

2. a  zöldséges legálisan árul-e a templom előtt,  és ha igen, nem ütközik-e a 

programmal? 

3. a bizottság javasolja, hogy a NSZE  egyeztessen a Kulturális Kht-val, hogy ne legyen  

ütközés a Szentendre éjjel-nappal keretében tartott programsorozattal. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:   kéri Jegyző Asszonyt, hogy reagáljon az elhangzottakra.   

 

dr. Molnár Ildikó jegyző: a zöldséges engedéllyel árul, de az árusítás  időpontja nem  

ütközik a programban meghírdetett napokkal.  A  NSZE részéről érkezett  kérelem 

tartalmazza az előzetes egyeztetést a Kulturális Kht.   és az NSZE közötti együttműködésről.  

Külön említése a határozatban indokolatlan.  

  

Benkovits György képviselő: észrevételezi, hogy az előterjesztés magyartalan 

megfogalmazása nem illik a tárgyhoz, mely éppen az olvasásra és a magyar nyelv szépségére 

hívja fel a figyelmet, és a könyvről, a magyar irodalomról szól.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: egyetért Benkovits György képviselővel.  Szavazásra 

bocsátja a határozati javaslatot.    

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1193   Száma: 09.07.16/5/0/A/KT 

Ideje: 2009 július 16 15:40  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 18 100.00 100.00 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 18 100.00 100.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 0   0.00 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Benkovits György Igen - 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 
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dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

 

     

1193 Száma: 2009.07.16/5/0/A/KT 

 

 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

253/2009. (VII. 16.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat  Képviselő-testülete: 

  

1. hozzájárul, hogy a Nagycsaládosok Szentendrei Egyesülete kérelmező az 

„Olvasóliget” elnevezésű rendezvénysorozat  megtartásához 2009. július 25.  

2009. július 31. - augusztus 1. 2009. augusztus 7., 8., 9. 2009. augusztus 14., 15., 

16. 2009. augusztus 21., 22., 23. 2009. augusztus 28., 29., 30. 2009. szeptember 

05. és 19. időpontokban a Bükkös-patak híd mellett, az Evangélikus templom előtti 

téren 15 m2 közterületet díjmentesen igénybe vegye; 

 

2. felkéri a Polgármestert a közterület-használati engedély kiadására. 

 

Felelős:    Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

6. Sürgősségi indítvány a „Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezetek 

támogatására” c. KMOP/2008/3.1.2.C jelű pályázati felhívásra 

Előadó:  dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:  ismerteti a tudnivalókat.  

 

Szegő András képviselő: hiányolja a  nonprofit kft. pontos megnevezését. A  határozati 
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javaslat  

a megnevezés nélkül  félreérthető.   

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri Jegyző Asszonyt, hogy  kerüljön átvezetésre a 

megnevezés.  

   

Fülöp Zsolt képviselő: ilyen rövid idő alatt ekkora horderejű témáról nem lehet dönteni. A 

szervezet kialakítása nem kevés pénzt jelent,  véleménye szerint  jobban át kell gondolni a 

döntést. Az előterjesztés  új helyzetet teremt, teljes koncepcióváltás történik, amit elemezni  

kellett volna. Tudomása szerint pl.  Pomáz városa  250 ezer Ft-tal részt vett  volna a 

folyamatban. Azt is tudni kell, hogyan hasznosul a befektetett összeg.  A képviselők közül 

nem mindenki van  tisztában azzal, hogy ez pontosan mit jelent a jövőre nézve.    

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a cél egyezik.  Azt is tudni kell, hogy a befektetett összegtől 

független a szavazati jog.  A pályázatot be kell adni, ahhoz viszont nem szükséges az  egész 

szervezetet  felállítani. A részletek kidolgozása végett visszakerül a testület elé. A 

későbbiekben kerül sor a részletes kidolgozásra. A továbblépés miatt szükséges a minimum 

döntés.   

 

Magyar Judit képviselő: aggályai azonosak Fülöp Zsolt képviselőével. A Polgármester 

érvelése viszont  meggyőzte őt.  Egyetlen aggálya: a civilek és a tagi hozzájárulás összegét 

nem látják pontosan. Mi a biztosíték arra, hogy nem hárul a városra az összes költség? 

  

dr. Dietz Ferenc polgármester: az előzetes egyeztetések során bennük is felmerült a kérdés, 

aminek következtében került be a  2. pont: „ … ha a Nonprofit Kft. létrehozásához és 

minimum 5 éves fenntartásához szükséges források hiányzó részét a partner önkormányzatok 

és a résztvevő vállalkozások biztosítják, úgy 5 éven keresztül legfeljebb évi  9 256 000 Ft-tal 

hozzájárul a TDM szervezet működéséhez évente a pályázat megvalósításának és 

fenntartásának időszaka alatt. 

 

Bornemisza Tibor a PRO Szentendre Kft. ügyvezetője: a TDM szervezethez kötött 

tevékenység, előírás szerűen, mint egy egyesület, vagy nonprofit társaság működik, melynek 

menete meghatározott sorrendben zajlik. A regisztrációt követően lehet pályázni, majd később 

a költségek átcsoportosításával   bevétele lesz ebből az Önkormányzatnak. A  pályázat 2 

fordulós, de a jelen helyzet nem arról szól, hogy most kell mindent megcsinálni, jelenleg a 

részvételhez csak a jogi feltételeket kell biztosítani.  

 

Radványi G. Levente képviselő: minden költségvetést érintő tételhez kell társítani költség 

helyet.  Javasolja, hogy az elvi hozzájárulást  adják meg a kft. létrehozására.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri képviselő urat, hogy fogalmazza meg módosító 

indítványát. A működésen mindenképp változtatni kell, mert a jövő évtől kezdődően a 

Magyar Turisztikai Zrt. nem finanszírozza a Tourinform-ot.  

 

Radványi G. Levente képviselő: Szentendre város Önkormányzat képviselő-testülete arról 

döntsön, hogy elvi hozzájárulását adja egy nonprofit Kft létrehozásához, amennyiben a 

szerkezete tisztázódik…  innen kéri megfogalmazni a további részt.  

 

Hajdu Gábor képviselő távozik az ülésteremből, a jelenlévő képviselők száma 17 fő.   
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dr. Molnár Ildikó jegyző: kéri Radványi G. Levente képviselőt, hogy  legyen segítségére a 

megfogalmazás pontosításában.   

 

Radványi G. Levente képviselő: ügyrendi javaslata, hogy vegyék le a napirendről az 

előterjesztés további tárgyalását és ezidő alatt megfogalmazza a javaslatát.    Visszatérés után 

csak a határozati javaslatról szükséges döntenie a testületnek.    

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kérdezi, hogy elegendő-e az elvi hozzájárulás?  

 

Bornemisza Tibor a PRO Szentendre Kft. ügyvezetője: ahhoz, hogy a  pályázaton el 

tudjanak indulni,  szükséges  megalakítani  a nonprofit szervezetet. Az előterjesztés  4. 

bekezdése szól erről.   

  

dr. Dietz Ferenc polgármester: megoldást jelenthet még a hiánypótlás. Szavazásra bocsátja 

Radványi G. Levente képviselő ügyrendi javaslatát.  

 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1194   Száma: 09.07.16/6/0/A/KT 

Ideje: 2009 július 16 16:03  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 17 100.00 94.44 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 17 100.00 94.44 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   5.56 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Benkovits György Igen - 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 
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Szalay Fruzsina Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Hajdu Gábor Távol - 

 

     

1194   Száma: 2009.07.16/6/0/A/KT 

 

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

hogy az érintettek egyeztessenek a határozati javaslat  módosítását illetően.  

   

 

 

7. Sürgősségi indítvány 2009. június-júliusi dunai árhullám miatti keletkezett 

védekezési és helyreállítási, valamint a nagy esőzések okozta károk helyreállítási 

többletkiadásaira a 2009. évre vonatkozó vis maior támogatás igénylésére 

Előadó:  dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

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

határozati javaslatokat.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1195   Száma: 09.07.16/7/0/A/KT 

Ideje: 2009 július 16 16:04  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 16 100.00 88.89 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 16 100.00 88.89 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   11.11 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Benkovits György Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 
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Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

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 - 

Radványi G. Levente Távol - 

 

     

1195   Száma: 2009.07.16/7/0/A/KT 

 

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

  

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

254/2009. (VII. 16.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete:  

 

1. úgy dönt, hogy a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által kiírt vis 

maior támogatásra kérelmet nyújt be 

 

A káresemény megnevezése: Szentendre, I. fokú árvízvédelmi készültség kapcsán 

keletkezett többletkiadás 

A beruházás megvalósulási helye: Duna korzó Rév állomás alatti szakasza (hrsz 

1788), Duna korzó sétány (hrsz. 4495, 4566, 4774), Pap sziget területe (hrsz. 4492, 

4481, 4484,4487), Postás park (hrsz. 25/3) 

 

A káresemény forrásösszetétele: 

a. adatok Ft-ban 

Megnevezés 
2009. 

év 
% 

Saját forrás 1.523.700,- Ft 30 

Biztosító kártérítése 0,- Ft 0 

Egyéb forrás 0,- Ft 0 

Vis maior igény 3.555.300,- Ft 70 

Források összesen 
5.079.000,- Ft 100 
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3. a károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltségét 5.079.000 Ft-t 

nem tudja / részben tudja biztosítani.  

 

4. nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem a tulajdonát képezi.  

 

5. nyilatkozik arról, hogy a bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban biztosítással 

rendelkezik / nem rendelkezik.  
 

6. nyilatkozik arról, hogy az adott káreseményre igényelt biztosítási összeget igényelt / 

nem igényelt. 
 

7. biztosítja a 2009. évi saját forrás összegét a 2009. évi költségvetéséről szóló 10/2009. 

(II.18.) Önk. sz. rendeletében  a működési tartalékkeret terhére. 

 

8. felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, a szükséges nyilatkozatok 

megtételére. 

 

Felelős:     Polgármester, Jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

255/2009. (VII. 16.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete:  

 

2. úgy dönt, hogy a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által kiírt vis 

maior támogatásra kérelmet nyújt be 

 

A káresemény megnevezése: Szentendre, dunai árhullám helyreállítási munkálatai 

(Fürdő utcai zsilip) kapcsán keletkezett többletkiadás 

A beruházás megvalósulási helye: Bükkös patak a Fürdő utcai zsilipnél (hrsz 1786) 

 

A káresemény forrásösszetétele: 

a. adatok Ft-ban 

Megnevezés 
2009. 

év 
% 

Saját forrás 6.270.000 Ft 30 

Biztosító kártérítése 0 Ft 0 

Egyéb forrás 0 Ft 0 

Vis maior igény 14.630.000 Ft 70 

Források összesen 
20.900.000 Ft 100 
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9. a károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltségét 20.900.000 Ft-t 

nem tudja / részben tudja biztosítani.  

 

10. nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem a tulajdonát képezi.  

 

11. nyilatkozik arról, hogy a bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban biztosítással 

rendelkezik / nem rendelkezik.  
 

12. nyilatkozik arról, hogy az adott káreseményre igényelt biztosítási összeget igényelt / 

nem igényelt. 
 

13. nyilatkozik arról, hogy az önkormányzat más - a tulajdonában lévő – vagyontárggyal a 

feladatát el tudja látni / nem tudja ellátni. 

 

14. biztosítja a 2009. évi saját forrás összegét a 2009. évi költségvetéséről szóló 10/2009. 

(II.18.) Önk. sz. rendeletében  a működési tartalékkeret terhére. 

 

15. felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, a szükséges nyilatkozatok 

megtételére. 

 

Felelős:     Polgármester, Jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

256/2009. (VII. 16.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete:  

 

1. úgy dönt, hogy a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által kiírt vis 

maior támogatásra kérelmet nyújt be 

A káresemény megnevezése: Szentendre, nagymennyiségű csapadék okozta 

útkárok helyreállítása kapcsán keletkezett többletkiadás 

A beruházás megvalósulási helye: Pézsma u. (hrsz. 10315/1), Sikló u. (hrsz. 

10169), Muflon u. (hrsz. 10113), Vanília u. (hrsz. 10221/3, 10225/2, 10234/4, 

10227/6), Kaptató u. (hrsz. 10061/3, 10243/4, 10244), Fürj u. (hrsz. 3345,3374/4), 

Czotter Aladár u. (hrsz. 2958), Szamóc u. (hrsz. 4218,4219/2), Ribizli u. (hrsz. 

6066, 6338), Forgách u. (hrsz. 3327, 3344/7), Fülemüle u. (hrsz. 8212), Vadász u. 

(hrsz. 7964), Zilah u. (hrsz. 3102), Florián u. (hrsz. 3035), Szofrics u. (hrsz. 532), 

Nagybányai u. (hrsz. 564), Nagyváradi u. (hrsz. 544, 1198) 

A káresemény forrásösszetétele: 

a. adatok Ft-ban 

Megnevezés 
2009. 

év 
% 

Saját forrás 4.229.892 Ft 40 

Biztosító kártérítése 0 Ft 0 
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Egyéb forrás 0 Ft 0 

Vis maior igény 6.343.788 Ft 60 

Források összesen 
10.572.980 Ft 100 

 

2. a károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltségét 10.572.980 Ft-t 

nem tudja / részben tudja biztosítani.  

 

3. nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem a tulajdonát képezi.  

 

4. nyilatkozik arról, hogy a bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban biztosítással 

rendelkezik / nem rendelkezik.  
 

5. nyilatkozik arról, hogy az adott káreseményre igényelt biztosítási összeget igényelt / 

nem igényelt. 
 

6. nyilatkozik arról, hogy az önkormányzat más - a tulajdonában lévő – vagyontárggyal a 

feladatát el tudja látni / nem tudja ellátni. 

 

7. biztosítja a 2009. évi saját forrás összegét a 2009. évi költségvetéséről szóló 10/2009. 

(II.18.) Önk. sz. rendeletében  a működési tartalékkeret terhére. 

 

8. felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, a szükséges nyilatkozatok 

megtételére. 

 

Felelős:     Polgármester, Jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

 

 

 

 

8. Sürgősségi indítvány a Közművelődési, Kulturális és Városmarketing Kht-val 

kötött közművelődési megállapodás módosításáról 

Előadó:  dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

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

határozati javaslatot.   

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1196   Száma: 09.07.16/8/0/A/KT 

Ideje: 2009 július 16 16:04  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 
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Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 16 100.00 88.89 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 16 100.00 88.89 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   11.11 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Benkovits György Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Dicső Zoltán Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

 

     

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

  

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

257/2009. (VII. 16.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 

  

1. elfogadja a Közművelődési, Kulturális és Városmarketing Kht-val kötött 

közművelődési megállapodás módosítását a határozat melléklete szerinti tartalommal; 

 

2. felkéri a Polgármestert a szerződés módosítás aláírására. 

 

 

Felelős:  Polgármester 
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Határidő:  azonnal 

 

 

 

 

KÖZMŰVELŐDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

 

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: Szentendrei Közművelődési, Kulturális és Városmarketing Közhasznú Társaság 

székhely: 2000 Szentendre, Dunakorzó 18. 

KSH azonosító: 22369655-9004-571-13. 

adószám: 22369655-2-13. 

bank: Raiffeisen Bank zRt. 

számlaszám: 12020005-00148595-00100001 

képviseli: Závodszky Zoltán ügyvezető 

 

– továbbiakban: Feladatellátó 

 

(Önkormányzat és Feladatellátó együttesen: Felek) 

 

között az alulírott napon és helyen a következő feltételekkel: 
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Önkormányzat és a Feladatellátó a kulturális javak védelméről és muzeális intézményekről, a 

nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 

(továbbiakban: törvény) 79. §-a alapján az alábbiakban állapodnak meg:  

 

1. Jelen közművelődési megállapodás (a továbbiakban: megállapodás) 1. számú mellékletében 

részletezett közművelődési feladatok ellátásával 2007. április 1-től az Önkormányzat 

Feladatellátót bízza meg. Feladatellátó a megbízást elfogadja és kötelezettséget vállal jelen 

megállapodásban részletezett feladatok színvonalas ellátására. Az Önkormányzat a 

közművelődési feladatok ellátása céljából Feladatellátó részére használati jogot biztosít az 

alábbiakban meghatározott, önkormányzati tulajdonú épületekben:  

 

1. Dunaparti Művelődési Ház 

2000 Szentendre, Dunakorzó 11/a. 

 

2. MűvészetMalom 

2000 Szentendre, Bogdányi u. 32. 

 

3. Püspökmajori Klubkönyvtár 

2000 Szentendre, Hamvas B. u. 6. 

 

4. Szentendrei Teátrum 

2000 Szentendre, Dunakorzó 11/a. 

 

5. Tourinform Iroda 

2000 Szentendre, Dumtsa Jenő u.22. 

 

6.  Szentendre és Vidéke Szerkesztősége 

2000 Szentendre, Duna-korzó 18. sz. 

 

 

 

2. A Feladatellátó 

 

a) kötelezettséget vállal arra, hogy jelen megállapodásban meghatározott feladatokat ellátja; 

 

b) az 1. sz. mellékletben feltüntetett önkormányzati közművelődési feladatokat a jelen 

megállapodás 6. pontjában rögzített időpontig biztosítja; 

 

c) Szentendre Város Önkormányzat Képviselő- testületének a közművelődésről szóló 

18/2007. Önk. számú önkormányzati rendeletben (a továbbiakban: rendelet) meghatározott, 

kötelező helyi közművelődési feladatokból jelen közművelődési megállapodás 1. sz. 

mellékletében megjelölt feladatokat az önkormányzat által rögzített formában, módon és 

mértékben ellátja. Az ellátott szolgáltatások közül a rendeletben meghatározott szolgáltatások 

ingyenesek, a közművelődési megállapodás többi szolgáltatásáért1 részvételi díjat kell 

fizetni. A feladatellátó a szolgáltatást a helyi sajátosságokhoz igazodóan köteles biztosítani. 

                                                 
1 „az Önkormányzat által meghatározott” szövegrészt törlésre került Szentendre Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 257/2009. (VII.16.) Kt. sz. határozata alapján.   
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d) kötelezettséget vállal arra, hogy a rendeletben foglalt, jelen közművelődési megállapodás 

tárgyát képező feladatok körében biztosítja a lakosság részvételének egyenlő lehetőségét és a 

törvény 2-3. §- ban meghatározott alapelvek érvényesülését. 

  

e) kötelezettséget vállal arra, hogy az általa vállalt közművelődési feladatok ellátásában 
foglalkoztatott közművelődési szakember szakképesítése tekintetében - többször módosított 
- az egyes kulturális közalkalmazotti munkakörök betöltéséhez szükséges képesítési és egyéb 
feltételekről szóló 2/1993. (I. 30.) MKM rendelet követelményeit alkalmazza. 
 

f) a közművelődési tevékenységéről a kötelező nyilvántartást, az évi statisztikai 

adatszolgáltatást az Önkormányzat részére biztosítja.  

 

g) jogosult arra, hogy a közművelődési megállapodásban rögzített feladatok ellátásán kívül a 

törvény és az önkormányzati rendelet céljaival egyező művelődési igényekre szolgáltatásokat 

kínáljon.  

 

 

 

 

2. A Felek képviselői  

 

a) által aláírt és a megállapodás részét képező mellékletek tartalmazzák annak az épületnek a 

megnevezését, címét, amelyben a feladatellátás megvalósul; 

 

b) által aláírt és a megállapodás részét képező 2. számú melléklet tartalmazza a 

közművelődési feladatellátásra átadott, átvett ingó és ingatlan vagyontárgyakat; leltári 

tárgyakat, eszközöket, azok típusát, jellemzőit. A feladatellátásra átvett ingó és ingatlan 

vagyontárgyak megóvásáról, őrzéséről, fenntartásáról a feladatellátó köteles gondoskodni és a 

használat jogának megszűntével (jelen megállapodás hatályának lejártával) köteles azokat 

haladéktalanul rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban az Önkormányzatnak 

visszaadni.  

 

3. A feladatellátó az Önkormányzat felhívására, illetve a rendeletben meghatározott határidőig 

írásban tájékoztatást ad jelen megállapodásban rögzített feladatok ellátásáról, aktuális 

helyzetéről.  

 

4. Az Önkormányzat éves költségvetéséből az önkormányzati rendeletben meghatározott 

kötelező közművelődési feladatok egészéből a Feladatellátó által ellátott közművelődési 

tevékenységre a Képviselő-testület határozatában és/vagy az Önkormányzat költségvetéséről 

szóló rendeletben meghatározott összegű hozzájárulást biztosít, amely támogatást a 

Feladatellátó működési költségeinek fedezetére adja és amely támogatás  a társaság által 

nyújtott szolgáltatások és termékek árát közvetlenül nem befolyásolja. A költségvetési 

hozzájárulásról a Feladatellátó az 5. pontban meghatározottak szerint elszámolni köteles és 

azt csak célhoz kötötten – a Képviselő-testület 273/2007. (IX.11.) Kt. számú határozatának 

megfelelően – működési költségek fedezetéhez használhatja fel.2 

 

 

                                                 
2 Módosította a 454/2008. (XII.09.) Kt. számú határozat. Hatályos: 2008. december 10-től 
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5. A Feladatellátó az általa ellátott közművelődési tevékenységhez az önkormányzat által 

átutalt összegről évenként, a vonatkozó pénzügyi szabályoknak megfelelően köteles a 

meghatározott időpontig elszámolni. 

 

6. Jelen megállapodás 2010. december 31-ig tartó határozott időtartamra jön létre. A 

határidő lejártát legalább 15 nappal megelőzően a Felek közösen megvizsgálják a 

megállapodás esetleges meghosszabbításának kérdését.3 

 

7. Az Önkormányzat és a Feladatellátó jelen megállapodás keretében rögzített feladatok 

megvalósításának minőségét érvényes szakértői engedéllyel rendelkező szakember illetve 

szakfelügyelő közreműködésével vizsgáltathatja. 

 

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

9. Önkormányzat jelen megállapodást írásban felmondhatja, ha 

 Feladatellátó a megállapodásban vállalt vagy jogszabályban előírt valamely 

kötelezettségét nem teljesíti; 

 Feladatellátó a feladatellátás céljára átvett ingó, vagy ingatlan vagyontárgyat 

rongálja vagy a rendeltetésellenesen használja; 

 

A felmondási idő 60 nap.  

 

Az Önkormányzat jelen megállapodást azonnali hatállyal is felmondhatja, ha a Feladatellátó a 

megállapodásban vállalt vagy jogszabályban előírt valamely kötelezettségét – írásbeli 

felszólítás ellenére – ismételten nem teljesíti.  

 

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

különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezései az 

irányadóak.  

 

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

Bíróság és a Pest Megyei Bíróság illetékességét kötik ki. 

 

12. Szentendre Város Önkormányzatának polgármestere Szentendre Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 257/2009. (VII.16.) Kt. számú határozata alapján jogosult jelen 

szerződés aláírására. 

 

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. július 16. 

 

                                                 
3 Módosította a 454/2008. (XII.09.) Kt. számú határozat. Hatályos: 2008. december 10-től 
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dr. Dietz Ferenc dr. Molnár  Ildikó Závodszky Zoltán 

polgármester jegyző ügyvezető 

Szentendre Város Önkormányzata  Szentendrei Közművelődési, Kulturális és 

Városmarketing Kht. 

 

 

 

9. Sürgősségi indítvány a 11-es számú főút - Római Sánc utca kereszteződésében, a 

1075/7 hrsz-ú területen tájékoztató tábla elhelyezéséről 

Előadó:  dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ismerteti az előterjesztést.   

 

Fülöp Zsolt képviselő: a látványtervet  nézve  az alapötlet félreértésre adhat okot, nem 

célszerű együtt kezelni a   Vizes 8-as  tájékoztató reklámtábláját a  testvérvárosokat bemutató 

ismertető  táblákkal.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: köszöni az észrevételt, de úgy véli  erre a feladatra lett 

létrehozva a  Művészeti tanács.  Ők döntik el, hogy a tényleges funkciókat hogyan lehet 

elválasztani egymástól.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: az előtte levő dokumentumokból az derül ki, hogy az alapötlet 

elfogadása esetén egységként  kezelik a két tájékoztató funkciót.  Módosító indítványa, hogy 

válasszák ketté a funkciót.   

 

Hidegkuti Gergely képviselő: ügyrendi javaslata, hogy szavazzanak a határozati javaslatról,  

mely egyértelműen megfogalmazza a szándékot.  A  mellékelt  ábra nincs kapcsolatban  a 

most döntésre kerülő javaslattal, arról  elegendő lesz dönteni a későbbiekben.    

 

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

javaslatot.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1197   Száma: 09.07.16/9/0/A/KT 

Ideje: 2009 július 16 16:12  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 12 75.00 66.66 

Nem 3 18.75 16.67 

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 - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt Nem - 

Magyar Judit PEB elnök Nem - 

Szalay Fruzsina Nem - 

Szegő András Tart. - 

Dicső Zoltán Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

 

     

 

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

 

Magyar Judit képviselő: felolvassa az előterjesztés  ide vonatkozó részét:   

„Az Aquapalace Kft. azzal a kéréssel kereste meg Önkormányzatunkat, hogy a Szentendre, 

11-es számú főút - Római Sánc utca kereszteződésében, területen egy az Uszodát és egyben 

Szentendre testvérvárosi kapcsolatait, a város fennállásának 1000 éves, illetve Szentendre 

és Wertheim között 20 évvel ezelőtt megkötött testvérvárosi szerződés évfordulóját hirdető 

tájékoztató tábla elhelyezésére adjon engedélyt.” Ezt értelmezve arra a következtetésre jut, 

hogy a két különböző funkció egy hirdetőtáblán kerül kihelyezésre. Fülöp Zsolt képviselő  azt 

kérte, külön legyen az uszoda hirdetése és a testvérvárosi  kapcsolatokat ismertető tájékoztató 

tábla.   

 

Szegő András képviselő: az ügyrendi javaslat beérkezésekor ő már jelezte hozzászólási 

szándékát,  de lemaradt. Kéri, hogy most pótlólag megtehesse észrevételét.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:  megadja aszót Képviselő Úrnak.  

  

Szegő András képviselő: a határozati javaslat 2. pontja arról szól, hogy  a Művészeti Tanács 

illetve a Kulturális, Oktatási és Kisebbségi Bizottság dönt a tábla mikéntjéről.  Véleménye 

szerint   

megfelelő garanciával rendelkeznek, bízzák rájuk a döntést.  A maga részéről támogatja a 

határozati javaslat  elfogadását.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri Jegyző Asszonyt, hogy  olvassa  be Fülöp Zsolt 
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képviselő: módosító indítványát.   

 

dr. Molnár Ildikó jegyző: a határozati javaslat  2. pontja a következőképp  alakul:  

2. felkéri a Művészeti Tanácsot, hogy a tábla elhelyezésére vonatkozó terveket 

véleményezze és vizsgálja meg, hogy a 2 funkció elválasztva kerüljön megvalósításra;  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátja a kiegészítést:  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1198   Száma: 09.07.16/9/0/A/KT 

Ideje: 2009 július 16 16:15  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 86.67 72.22 

Nem 0 0.00 0.00 

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: 

 

Benkovits György Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Trenka István Igen - 

Szegő András Tart. - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Tart. - 

Dicső Zoltán Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Távol - 
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dr. Dietz Ferenc polgármester:  szavazásra bocsátja a határozati javaslat  egészét:  

 

  

 

 

Szavazás eredménye 

 

 

#: 1199   Száma: 09.07.16/9/0/A/KT 

Ideje: 2009 július 16 16:17  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 15 88.24 83.33 

Nem 0 0.00 0.00 

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 - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Tart. - 

Szalay Fruzsina Tart. - 

Radványi G. Levente Távol - 

     

1199   Száma: 2009.07.16/9/0/A/KT 
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dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képviselő-testület a következő határozatot hozza:  

 

 

 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

258/2009. (VII. 16.) Kt. sz. határozata: 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete: 

 hozzájárul ahhoz, hogy Szentendre, 11-es számú főút - Római Sánc utca 

kereszteződésében, a 1075/7 hrsz-ú területen egy az Uszodát és egyben 

Szentendre testvérvárosi kapcsolatait, a város fennállásának 1000 éves, illetve 

Szentendre és Wertheim között 20 évvel ezelőtt megkötött testvérvárosi 

szerződés évfordulóját hirdető tájékoztató tábla kerüljön elhelyezésre; 

 felkéri a Művészeti Tanácsot, hogy a tábla elhelyezésére vonatkozó terveket 

véleményezze és vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy a 2 funkció 

elválasztva kerüljön megvalósításra;  

 felkéri a Kulturális, Oktatási és Kisebbségi Bizottságot, hogy az Önkormányzat 

nevében a tábla elhelyezését hagyja jóvá; 

 a tájékoztató tábla elkészítésének, kihelyezésének, karbantartásának költségeit 

az Aquapalace Kft. viseli; 

 felkéri a Polgármestert, hogy a kihelyezett tábla után közterület-használati díjat 

teljes mértékben engedje el.  

Felelős:    Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

 

10. Sürgősségi indítvány Németh Gábor méltatásáról és Szentendre város saját 

halottjaként való elfogadásáról 

Előadó:  dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

Szegő András képviselő: méltatja Németh Gábor munkáját, aki Szentendre Város  

rendszerváltás utáni első polgármestere volt. Liberális színekben került megválasztásra, 

minden körben köztiszteletnek örvendett, úgy a magánéletében, mint városvezetőként.  

  

dr. Dietz Ferenc polgármester: sok hasznos észrevétellel segítette az ő munkáját is. 

Bármikor számíthatott rá, a város korábbi működésével kapcsolatban többször is hasznos 

észrevételei voltak. Márciusban kapta meg a Köztársasági Érdemrend Középkeresztjét, mely 

alkalomból írásban is gratuláltak neki.  A határozati javaslat  elfogadására azért van szükség, 

mert a jelenleg hatályos jogszabályok alapján csak a díszpolgároknak jár a város általi 

temetés.  Szavazásra bocsátja a  határozati javaslatot.    
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Szavazás eredménye 

 

#: 1200   Száma: 09.07.16/10/0/A/KT 

Ideje: 2009 július 16 16:19  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 16 100.00 88.89 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 16 100.00 88.89 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   11.11 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Benkovits György Igen - 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Radványi G. Levente Távol - 

Trenka István Távol - 

 

     

 

 

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

 

 

 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

259/2009. (VII. 16.) Kt. sz. határozata: 
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Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 
 

1. saját halottjának tekinti Németh Gábort, 

2. vállalja a temetés költségeit a tartalékkeret terhére. 

 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

 

11. Előterjesztés  a Városi Szolgáltató Zrt. 2009. évi üzleti tervének elfogadásáról  

Előadó:  dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

Horváth Győző képviselő: megköszöni Horváth József vezérigazgatónak, hogy meghívta az 

érdekvédelmi szervezetet  a tárgyalásokra.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megadja a szót Vezérigazgató Úrnak, kéri, hogy egészítse ki 

az írásban benyújtott üzleti tervet.  

 

Horváth József vezérigazgató: összefoglalja az üzleti tervet - a szakbizottságok által feltett  

kérdésekre az ülésen megadták a választ, a Városüzemeltetési, Környezet- és 

Műemlékvédelmi Bizottság  elnökének kérdésére pedig e-mailben válaszoltak.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a határozati javaslatban a középtávú tervet kéri éves üzleti 

terve javítani. További kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a  határozati 

javaslatot:      

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1201   Száma: 09.07.16/11/0/A/KT 

Ideje: 2009 július 16 16:22  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 86.66 72.21 

Nem 1 6.67 5.56 

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: 
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Benkovits György Igen - 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt Nem - 

Szalay Fruzsina Tart. - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

Trenka István Távol - 

 

     

 

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

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

260/2009. (VII. 16.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező 

Városi Szolgáltató Zrt  2009. évi  üzleti tervét elfogadja. 

 

 

Felelős:  Polgármester  

Határidő: azonnal 

 

 

Az  üzleti terv a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

 

 

 

 

 

 

14. Előterjesztés  a Szentendrei Uszoda és Szabadidőközpont lízingszerződésének 

módosításáról, illetve az Aquapalace Kft. társasági szerződésének módosításáról 

Előadó:  dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a kérdéskörben a júniusi ülésen született két határozat, 

melyet  megküldtek a Raiffeisen  Property Lízing  Zrt. részére. Bécsben nem hagyták jóvá az 
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Önkormányzat kéréseit, melyek elfogadása számunkra kedvező lett volna.. Csak azokat a 

változtatásokat, melyek a bank számára előnyösek A következő válasz érkezett az 

Önkormányzathoz, mely az előterjesztésben szerepel:  

1. Önkormányzat által kibocsátott "Dumtsa Jenő" kötvényből Önkormányzat által igényelt 

733M HUF kiengedését (óvadéki betétből) a döntéshozó testület nem hagyta jóvá.  

2. Aquapalace Kft. lízingszerződésének módosítását a döntéshozó testület, az alábbi 

feltételekkel jóváhagyta:  

1. lízingszerződés összegének emelése max. 250 Mrd HUF összegben  

2. lízingszerződés tőketörlesztésének módosítása, 2010.04.30-ig türelmi idő, ezt 

követően havi annuitásos törlesztés  

3. lízingszerződés módosításával egyidejűleg a kamatot meg kell emelnünk 1,00%-kal 

(2,50%-ról 3,50%-ra)  

4. eredeti szerződésben vállalt önkormányzati "cash-flow" garancia helyett 

önkormányzati készfizető kezességvállalás szükséges.  

Összefoglalva: 

1. A Raiffeisen Bank Magyarországi Managementje 300 Mrd HUF felszabadítását 

kérte a Hitelgarancia Zrt. bevonásával.  A bécsi anyabank azonban nem hagyta 

jóvá, hogy az óvadéki betétből bármilyen összeg felhasználásra kerülhessen. 

2. Az egy éves türelmi időt követően a testületi határozat szerint további 6 hónapig 

csak 50%-os tőketörlesztést kellett volna teljesíteni, de a bécsiek ezt sem 

támogatták. 

3. Amellett, hogy az 1.-2. pontokban foglaltakat nem támogatták, 40%-kal kívánják 

emelni a fizetendő kamatot. 

4. A Bank kezdeményezi szintén, hogy a lízingszerződésben foglalt önkormányzati 

szerepvállalás „készfizető kezességre” kerüljön módosításra.  

 A felsorolt feltételeket nem tudja elfogadni az Önkormányzat, újabb döntést kérnek a 

banktól.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: olyan előterjesztést tárgyalnak a testületi ülésen, melyet a 

szakbizottságok előzetesen nem vitattak meg. Nem kevesebb, mint évi 170 M Ft újabb 

adósságról van szó. A bank valószínűleg nem járul hozzá a 2.5 Mrd-os rész felhasználásához.  

Esélyt az ületi terv benyújtása jelenthet, melynek feladatával lassan 1 éve foglalkozik  a 

feladattal megbízott cég, ezidáig eredmény nélkül. Javasolja, olyan határozatot fogadjanak el, 

amely konkrét időponthoz köti a kötvényfelhasználás lehetőségeit, 3 kidolgozott lehetőség 

figyelem bevételével.  Amennyiben a jelenlegi testület ebben a ciklusban nem tudja ésszerűen 

felhasználni a 2.5 Mrd Ft-os kötvényt, akkor le kellene mondani róla. Nem vezet eredményre 

az a megoldás, hogy felveszik az összeget és nem kezdenek vele semmit.  Minden 

lehetőségük adott  egy használható üzleti terv kidolgozására. Nem hagyhatnak olyan nagy 

adósságszolgálatot a   következő ciklusra, amely ilyen hatalmas  terhet ró a városra.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kérdezi Fülöp Zsolt képviselőtől, hogy az elmondottak 

alapján egy új, 3-as számú  határozati javaslat megfogalmazást kéri, melyben a Képviselő-

testület felkéri a Koltay és Társa Kft-t, hogy  dolgozzon  ki üzleti tervet a Képviselő-testület 

októberi ülésére?  

 

Kun Csaba alpolgármester: hiányolja az AquaPalace Kft-be Felügyelő Bizottság felállítását, 

javasolja, hogy ez pótlólag történjen meg.  Emlékezete szerint egy korábbi határozatában 

döntött erről a Képviselő-testület, amennyiben viszont ez nem történt meg, pótolják.  A  

személyi döntésekről egy későbbi ülésen döntsenek.  

Másik észrevétele a kötvény fenntartásának indokolt avagy indokolatlanságára vonatkozik:  
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előző évben a 3.5 Mrd Ft-ra  257 M Ft kamatot realizáltak.  Ez a kamatbevétel jelentős 

bevétele volt az Önkormányzatnak, ami részben a likviditást biztosította, másrészről 

többletbevételt jelentett. Megállapítható, hogy ésszerű a felhasználása, kifejezetten hasznot 

hozott, valamint a pályázatokhoz biztosítja az önrész mértékét.   

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: reagál az elhangzottakra: a Felügyelő Bizottság felállításáról 

tárgyaltak,  a júniusi ülésen is szó esett róla, de döntés nem született. Miután az 

Önkormányzat az 51 %-os tulajdonrészével a többségi tulajdonos, nem volt indokolt a 

határozati javaslatba történő befogalmazása.   

 

Radványi G. Levente képviselő: úgy véli, nem csak neki, de képviselő-társainak sem állt 

elegendő idő a rendelkezésére, hogy alaposan tájékozódjanak az előterjesztés részleteiről.  

Javasolja, hogy kellő háttér információk nélkül most ne döntsenek a határozati javaslat 2. 

pontjáról. Nézzék át, hogyan lehet tovább gondolkodni, milyen terveket tudnak letenni az 

asztalra.  

Új  pontként javasolja, hogy az  Aquapalace Kft.-től is kérjenek be üzleti tervet, valamint a 

2009. május 1-je utáni  időszak értékelését, beleértve a várható bevételek  felmérését is..  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a határozati javaslat 2. pontjára vonatkozó javaslatot a 

szavazás során tudja kezelni,  amennyiben nem kívánja a testület támogatni az abban 

foglaltakat, úgy nemmel szavaz rá.  

A határozati javaslat  2. pontja szövegszerűen a következő:  

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:   

2. újabb, az Önkormányzat számára kedvezőbb döntés meghozatalát 

kezdeményezi a Raiffeisen Banknál. 

 

Szegő András képviselő: „szellemvasút” történet az uszodatörténet. Amikor a 

negyedmilliárd Ft-ra vonatkozó kezességvállalás kiterjesztése volt napirenden, azt sem 

támogatta a frakciójuk. Olyan helyzet alakult ki, amelyikben nem lehet jó döntést hozni. Sem 

az előzmények, sem a kialakult helyzet miatt nem támogatják a határozati javaslatot. A 

helyzet tisztánlátása véget az októberi testületi ülésre kér egy összefoglalót, valamint az 

uszoda állapotáról kér egy tájékoztatást, mert tudomása szerint garanciális problémák vannak.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: a hitel- és a betéti kamat nem ugyanaz, és nem a hitelkamat javára dől 

a mérleg.  Amikor el kell kezdeni a törlesztést, akkor az magas összeget fog jelenteni.  

 

Magyar Judit PEB elnök: folytatja Fülöp Zsolt képviselő gondolatát – tudomása szerint 

2011-ben hozzájön a kamattörlesztéshez a tőketörlesztés része, ami így együtt nagyon nagy 

terhet fog jelenteni a városi költségvetésre.  Hosszú távon nehéz lesz a fizetés.  Úgy szavazták 

meg a 3.5 Mrd-os részt, hogy 1 Mrd Ft  kerül szabad felhasználásra, és 2.5 Mrd Ft-ot  

projekthez kötnek. Olyan beruházást terveztek választani akkor,  ami pénzt fial, mert 25 évig 

a tőkét is törleszteni kell. Az jó, hogy magas a betéti kamat és a befolyt összeg fedezi a 

működési hiányt, de nem szabad elfeledkezni arról sem, hogy a tőketörlesztés beindulásakor 

nagyon nagy kiadásokkal kell szembenéznie az Önkormányzatnak. Kéri Képviselő-társait, 

hogy a támogassák azt a határozati javaslatot, amelyben a testület kéri októberre a projekt-

tervezetet. Szükség van pénzt hozó beruházásra, mert enélkül  gondok adódhatnak.    

Szegő András képviselő hozzászólására reagál: az uszoda műszaki állapota az eltelt 2 hónap 

tükrében nem  értékelhető. A  költségek alakulása  2 hónap után nem mérvadó. Legközelebb 

november-december környékén célszerű összevetni az eredményeket.  
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dr. Dietz Ferenc polgármester: az uszoda üzemeltetéséről folyamatosan kap tájékoztatást.  

A látogatottság növekszik, a tapasztalatok alapján azonnal lépnek, bérlőváltás és egyéb 

tevékenységeket illetően.   

  

Kun Csaba alpolgármester: az Önkormányzat nagyon kedvező kamatra kapta a hitelt, nem 

lehet összehasonlítani a magánszerződésekkel.  Ez teszi lehetővé, hogy most pénzügyi 

nyeresége legyen a kötvénnyel az Önkormányzatnak. A tőke-visszafizetéssel kapcsolatban 

nem lehet probléma, mert a tőke a rendelkezésükre áll.  A bank azzal a feltétellel hagyta jóvá 

a szerződést, ha megtérülő beruházásba fektetik be. A tőkét a megtérülő beruházásból vissza 

tudja fizetni az Önkormányzat.  Számára  érthetetlen képviselő- társai aggályoskodása. 

Minden garancia megvan arra, hogy törlesztés esetén meglegyen a forrás is.   

Hozzászólásának másik részében jelzi, hogy tudomása szerint a Felügyelő Bizottság 

felállításával kapcsolatban született korábban egy testületi határozat. Akkor viszont még 

kisebbségi tulajdonban volt a … ami jelenleg  változott. Az Önkormányzat Képviselő-

testülete jelenleg rendelkezik azzal a lehetőséggel, hogy Felügyelő Bizottságot állítson fel.     

 

Radványi G. Levente képviselő: jelenleg nem úgy használják fel a kötvény által 

rendelkezésükre álló összeget, ahogy anno a testület megszavazta. Továbbra is fenntartja azon 

javaslatát, hogy fogadják el a III. számú határozati javaslatot, tekintsék át részleteiben a 

lehetőségeket, a Polgármester pedig tárgyaljon a finanszírozó intézettel.    

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: összegezve az elhangzottakat: 4 módosító indítványt számolt 

össze.  

1. Fülöp Zsolt képviselő által tett  javaslat, hogy a  kötvénnyel  kapcsolatos 

üzleti tervet dolgozza  ki Koltay úr és októberben kerüljön beterjesztésre a 

testület elé.   

 

Tolonics Gyula  képviselő: ügyrendi javaslata, hogy a módosító javaslatok beolvasása után 

tartsanak szünetet.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a végszavazás  előtt szünetet tartanak, a módosító 

indítványok pedig beolvasásra kerülnek.  

  

dr. Kirchhof Attila aljegyző:   
- új,  III. számú határozati javaslat: Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felkéri a Koltay és Társa Kft.-t,   hogy a Képviselő-testület 2009. októberi ülésére dolgozzon  

ki a 2.5 Mrd Ft óvadéki betét felhasználása céljából konkrét üzleti tervet, terveket.  

 

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

beolvasott javaslattal?  

 

Fülöp Zsolt képviselő: igen.  

 

dr. Kirchhof Attila aljegyző:   
- a  II. számú határozati javaslatot egészíti ki. Szentendre Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Aquapalace Kft. Társasági szerződése egészüljön ki a 

Felügyelő Bizottság felállításával és felkéri a Polgármestert, hogy az ezzel kiegészített 

Társasági Szerződést terjessze jóváhagyás céljából a Képviselő-testület szeptemberi ülésére. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:  érkezett még módosító javaslat Radványi G. Levente 
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képviselő részéről, melyben az uszoda üzleti tervét és a bevételekről szóló kimutatást kérte, 

valamint Szegő András képviselő kérte, hogy az uszoda bevételeiről és a fizikai állapotáról 

készüljön kimutatás. A javaslatokat egy új, 4-es határozati javaslatban kéri megfogalmazni.    

 

dr. Kirchhof Attila aljegyző:   

- a IV. számú határozati javaslat: Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felkéri a Polgármestert, hogy a Képviselő-testület 2009. szeptemberi ülésére kérjen be az  

AquaPalace Kft-től: 

a. Üzleti Tervet a 2009. évre vonatkozóan; 

 

b. kérjen írásos beszámolót az uszoda műszaki állapotával kapcsolatban.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:  kérdezi a két javaslattevő képviselőt, hogy egyetértenek-e 

az elhangzott megfogalmazással?  

 

Radványi G. Levente képviselő: igen. 

 

Szegő András képviselő: igen.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátja Tolonics Gyula  képviselő ügyrendi 

javaslatát, melyben tanácskozási  szünetet kért.  

 

Közben Szegő András  ügyrendi javaslatra jelentkezett.  

 

Szegő András képviselő: ügyrendi javaslata, hogy a II. számú határozati javaslatról, mely a 

Felügyelő Bizottság felállítását is tartalmazza,  külön szavazzon a testület.  

  

dr. Dietz Ferenc polgármester: minden  módosító indítványról és a határozati javaslatról 

külön szavaz a testület.   

Elsőként Fülöp Zsolt képviselő javaslatáról, azt követően a Felügyelő Bizottság felállításáról, 

mely Alpolgármester Úr  javaslata volt,  majd a 4. határozati javaslat következik, mely 

Radványi G. Levente képviselő és Szegő András képviselő módosító javaslatát tartalmazza.   

Ezt követi az eredeti I. számú határozati javaslat  és a II. számú, attól függően, hogy az azt 

megelőző szavazások eredménye hogyan alakul.  

 

Radványi G. Levente képviselő: a teljesség kedvéért jelzi, hogy anno volt egy ügyrendi 

javaslata, melyben azt kérte, hogy az eredeti II. számú határozati javaslatról ne szavazzon a 

testület, de értelemszerűen ez okafogyottá vált.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: további észrevétel nem érkezett képviselő-társaitól,  

szavazásra bocsátja Tolonics Gyula  képviselő ügyrendi javaslatát, melyben tanácskozási  

szünetet kért.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1206   Száma: 09.07.16/13/0/A/KT 

Ideje: 2009 július 16 17:13  

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 - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Szegő András Tart. - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Távol - 

Trenka István Távol - 

 

     

 

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

 

 

 

A Képviselő-testület 17.13 órától 17.24 óráig rövid szünetet tart.  

 

 

 

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

megállapítja, hogy a testület 18 jelenlévő képviselővel határozatképes.  Jelzi, hogy technikai 

ok miatt nem látható a képernyő, ennek ellenére az ülés folytatódik.  A napirendi pont 

tárgyalása során a technikai szünet elrendeléséig, kijelző hiányában csak az elhangzott 

párbeszédre hagyatkozva zajlik az ülés.  
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Szavazásra bocsátja az I. számú határozati javaslatot, mely Fülöp Zsolt képviselő módosító 

indítványaként került megfogalmazásra.     

„Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Koltay és Társa Kft.-t,   

hogy a Képviselő-testület 2009. októberi ülésére dolgozzon  ki a 2.5 Mrd Ft óvadéki betét 

felhasználása céljából konkrét üzleti tervet, terveket. „ 

 

    

Szavazás eredménye 

 

#: 1207   Száma: 09.07.16/13/0/A/KT 

Ideje: 2009 július 16 17:25  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 18 100,00 100,00 

Nem 0 0,00 0,00 

Tartózkodik 0 0,00 0,00 

Szavazott 18 100.00 100,00 

Nem szavazott 0   0,00 

Távol 0   0,00 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Benkovits György Igen - 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

 

     

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képviselő-testület támogatta a módosító indítványt.   
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A következő szavazás az eredeti  II. számú határozati javaslat  kiegészítéséről történik, 

melyben a Felügyelő Bizottság felállítása a kérés. Mivel a képviselők körében nem 

egyértelmű, hogy miről történik a szavazás, ezért megismétli a szavazásra bocsátot határozati 

javaslatot: a társasági szerződés elfogadásra most aktuális, de a Felügyelő Bizottság felállítása 

a  Képviselő-testület szeptemberi ülésére kerül vissza.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1208   Száma: 09.07.16/13/0/A/KT 

Ideje: 2009 július 16 17:26  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 72,22 72,22 

Nem 1 5,56 5,56 

Tartózkodik 4 22,22 22,22 

Szavazott 18 100.00 100,00 

Nem szavazott 0   0,00 

Távol 0   0,00 

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 - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Szalay Fruzsina Nem - 

Fülöp Zsolt Tart. - 

Hajdu Gábor Tart. - 

Magyar Judit PEB elnök Tart. - 

Radványi G. Levente Tart. - 

 

     

 

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

Szavazásra bocsátja  Radványi G. Levente, és Szegő András képviselők  módosító 
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indítványát, melyben az uszoda üzleti tervét, a bevételekről szóló kimutatást, valamint az 

uszoda bevételeiről és a fizikai állapotáról szóló kimutatás szerepelt.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1209   Száma: 09.07.16/13/0/A/KT 

Ideje: 2009 július 16 17:26  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 16 88,89 88,89 

Nem 0 0,00 0,00 

Tartózkodik 2 11,11 11,11 

Szavazott 18 100.00 100,00 

Nem szavazott 0   0,00 

Távol 0   0,00 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

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. - 

 

     

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képviselő-testület támogatta a  módosító indítványokat.     

Az eredeti I. számú határozati javaslatról történő  szavazás következik, ebben nem történt 

módosítás.   
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Szavazás eredménye 

 

#: 1210   Száma: 09.07.16/13/0/A/KT 

Ideje: 2009 július 16 17:27  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 16 88,89 88,89 

Nem 2 11,11 11,11 

Tartózkodik 0 0,00 0,00 

Szavazott 18 100.00 100,00 

Nem szavazott 0   0,00 

Távol 0   0,00 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Benkovits György Igen - 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Szalay Fruzsina Nem - 

Szegő András Nem - 

 

     

 

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

Szavazásra bocsátja az eredeti II. számú határozati javaslatot, amely kibővült, a Felügyelő 

Bizottság  felállításával.   

 

A képviselők körében ismét kérésként merül fel  a határozati javaslat  értelmezése, mert  nem 

egyértelmű számukra  a határozati javaslat  tartalma.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: elismétli a pontosság és az értelmezhetőség kedvéért. Imént 
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szavazott a Képviselő-testület a határozati javaslat módosításáról, hogy a Felügyelő Bizottság 

felállításra kerül. Kun Csaba alpolgármester úr javaslataként hangzott el. Az eredeti  II. számú 

határozati javaslat  egészült ki  a megfogalmazott  kiegészítéssel. A lezajlott szavazások a 

módosításokról történtek. Jelen szavazás az eredeti II. számú határozati javaslatról történik, 

melybe beépítésre került a Felügyelő Bizottság felállítása. A társasági szerződés azonnal 

hatályba lép, a Felügyelő Bizottság felállítása és a személyek kiválasztása a Képviselő-testület 

szeptemberi ülésre kerül vissza.  

 

 

A háttérben folyó mikrofonon kívüli egyeztetés nem került rögzítésre.   

 

 

 

dr. Kirchhof Attila aljegyző: mennyiben a testület nem dönt most a társasági szerződés 

módosításáról, illetőleg az üzletrész átruházásáról szóló szerződés elfogadásáról, akkor 

minden marad a régi állapotban és az Önkormányzat nem szere többségi tulajdonjogot.  

Amennyiben elfogadásra és aláírásra kerül a  társasági szerződés, megváltozik a tulajdonosi 

összetétel, az Önkormányzat  kifizeti az üzletrész vételárát, a 4 M Ft-ot.  Azt követően vissza 

lehet hoznia testület elé az előterjesztést és sor kerülhet a Felügyelő Bizottság   

megválasztására.  

Mindkét út járható, a kettő közötti különbség abból adódik, hogy ha most nem fogadja el a 

testület a társasági szerződést, akkor az egy későbbi időpontban tud hatályba lépni.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri Alpolgármester Urat, mivel nem egyértelmű a javaslat, 

a módosító indítványt ismételten olvassa be.   

 

Kun Csaba alpolgármester: javasolja, hogy az eredeti előterjesztés szövegének megfelelően 

módosítsák az AquaPalace Kft. társasági szerződését és a szeptemberi testületi ülésre 

hozzanak vissza egy  határozati javaslatot, melyben módosítják a Felügyelő Bizottság 

felállítását. Addig tudnak dönteni a személyi kérdésről is, most pedig csak a tulajdoni 

arányváltásról határozzanak.   

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri Aljegyző Urat, hogy az elhangzottak 

figyelembevételével pontosítsa a határozati javaslatot, mert félreértés adódott.     

 

dr. Kirchhof Attila aljegyző: Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy: 

1. elfogadja az AquaPalace Kft. üzletrészének átruházásáról szóló szerződést, valamint 

az AquaPalace Kft. egységes szerkezetbe foglalt Társasági szerződését a határozat 

melléklete szerinti tartalommal;  

2. felkéri a  Polgármestert, hogy  az AquaPalace Kft. Társasági Szerződése egészüljön ki 

a Felügyelő Bizottsággal és kéri, hogy az ezzel kiegészített Társasági Szerződést a 

Polgármester  terjessze a Képviselő-testület szeptemberi ülésére; 

3. felhatalmazza a Polgármestert a szerződések aláírására. 

 

Kun Csaba alpolgármester: azt kérte, hogy az eredeti szöveg legyen a II. határozati javaslat   

első része, ami azonnali határidejű. Az a rész pedig, amit módosításra kért, hogy a 

szeptemberi testületi ülésre kerüljön felállításra a Felügyelő Bizottság, és az ennek 

megfelelően módosított Társasági  Szerződést hozza be a Képviselő-testület szeptemberi 

ülésére a Polgármester.    
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dr. Dietz Ferenc polgármester: véleménye szerint  ugyanez hangzott el Aljegyző Úr 

megfogalmazásában.  

 

Kun Csaba alpolgármester:  nem ez került megfogalmazásra.   

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri Aljegyző Urat, hogy ismételten olvassa be a 

megfogalmazott módosító indítványt.  

 

dr. Kirchhof Attila aljegyző: Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy: 

1. elfogadja az Aquapalace Kft. üzletrészének átruházásáról szóló szerződést, valamint 

az Aquapalace Kft. egységes szerkezetbe foglalt Társasági Szerződését a határozat 

melléklete szerinti tartalommal;  

2. felkéri a  Polgármestert, hogy  az Aquapalace Kft. Társasági Szerződése egészüljön ki 

a Felügyelő Bizottsággal és kéri a Polgármestert, hogy az így  ezzel kiegészített 

Társasági Szerződést a  terjessze a Képviselő-testület 2009. szeptemberi ülésére; 

3. felhatalmazza a Polgármestert az 1. pontban foglalt  szerződések aláírására. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:  kérdezi az Alpolgármestertől,  hogy ezúttal rendben van-e a 

határozati javaslat  módosított megfogalmazása?  

 

Kun Csaba alpolgármester: igen.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: kérdezi Jegyző Asszonytól, hogy az  SZMSZ alapján  rendben van-e 

az előterjesztés tárgyalása, hiszen normál napirendi pontként tárgyalják, ugyanakkor az  

előterjesztés nem került a szakbizottságok elé előzetes megvitatásra.  

 

dr. Molnár Ildikó jegyző: tekintettel arra, hogy a nyári szünet miatt a testület rendkívüli 

ülésen tárgyal,  az SZMSZ ebben az esetben nem írja elő a bizottsági tárgyalási 

kötelezettséget. Az, hogy a képviselők a rendes ülésnek megfelelően a testületi ülést 

megelőzően napokkal előbb megkapták az anyagot, az a Hivatal előkészítésének köszönhető. 

Elméletileg az SZMSZ  az ülés előtti 2 napot határozza meg.    

 

Ismét technikai problémát jelez a Polgármester, melynek megoldása alatt Radványi G. 

Levente képviselő hozzászólást tesz.  

 

Radványi G. Levente képviselő: ügyrendi észrevétele: a szünet előtt ügyrendi javaslatot tett, 

mely szerint kérte, hogy a II. határozati javaslatról ne döntsenek. Az Aljegyző Úr által 

felolvasott módosításból úgy értelmezte, hogy egyaránt a szeptemberi ülésen döntenek a 

Társasági Szerződésről és a Felügyelő Bizottság felállításáról is. Fő kifogása az, hogy egy 

több, mint 20 oldalas anyagról átolvasás és  kellő háttér-információ nélkül döntsenek, 

elképzelhetetlen.  Kéri fenntartani eredeti ügyrendi javaslatát, hogy a II. számú határozati 

javaslatról ne döntsenek.   

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megkérdezte Aljegyző Urat, szükséges-e a határozati 

javaslat  levételéről  külön szavazni.  Véleménye szerint nem szükséges, mivel elegendő a 

határozati javaslat  döntésekor „nemmel”  szavaznia a képviselőnek. A nem gomb 

megnyomásával lehet jelzini, a határozati javaslat el nem fogadását.  Ismételten megkérdezi 

Jegyző Asszonyt,   hogy a törvényesség szempontjából szükséges-e a levételről  szavazni? 
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dr. Kirchhof Attila aljegyző: amennyiben a határozati javaslatot a többség nem szavazza 

meg,  az eredmény egyenértékű az el nem fogadással.    

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: jelzi, hogy ismét  5 ügyrendi hozzászólás érkezett.  

 

Radványi G. Levente képviselő: a szóban forgó ügyrendi kérdéshez kíván hozzászólni. 

Véleménye szerint  más eredményt ad az, ha az anyag ismeretében dönt úgy, hogy nem 

támogatja azt, és  az is más, ha úgy kapnak meg egy anyagot, hogy nincs  elegendő idő 

elolvasni azt.  A döntés mikéntje nem ugyanaz! Ő azt kérte, hogy vegyék le a napirendi pont 

ezen határozatának további tárgyalását.  

 

dr. Kirchhof Attila aljegyző: Radványi G. Levente képviselő módosító indítványa a 

következő:    

„Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Képviselő-

testületi ülésen nem kíván döntést hozni az AquaPalace Kft. üzletrészének átruházásáról 

szóló szerződésről, valamint az AquaPalace Kft. egységes szerkezetbe foglalt Társasági 

Szerződéséről, és felkéri a Polgármestert, hogy ezeket a szerződéseket újólag terjessze be 

a Képviselő-testület 2009. szeptemberi ülésére.”  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ügyrendben arról tud szavaztatni, hogy a testület vegye le 

napirendről az előterjesztés II. számú határozati javaslatát, a másik variáció szerint pedig ha 

Képviselő Úr kéri, hogy a határozati javaslatról a szeptemberi képviselő-testületi ülésen 

tárgyaljanak, akkor az Aljegyző Úr által beolvasott javaslatról szükséges szavazni.  Melyiket 

szeretné Képviselő Úr? 

 

Radványi G. Levente képviselő: az ügyrendi szavazást kéri. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ismételten  jelzi, hogy a fennálló technikai probléma miatt a 

monitoron továbbra sem láthatóak az ülés vezetéséhez a szükséges információk. Kéri a 

műszaki hiba elhárítását. (Megjegyzés: a jegyzőkönyv-vezető számára sem látható 

információ, kizárólag az elhangzottak alapján történik az ülés vezetése és adminisztrálása) 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Szavazásra bocsátja az ügyrendi javaslatot, mely szerint a II. 

számú határozati javaslatról ne döntsön a testület.  Az a képviselő, aki igennel szavaz, azt 

támogatja, hogy ne döntsenek a határozati javaslatról.   

 

Kun Csaba alpolgármester: kérdezi Aljegyző Úrtól, hogy az egységes szerkezetű alapító 

okirata kipontozott részébe mi kerül?  

(Jelzi, hogy nem tudja kikapcsolni a mikrofont, lefagyott a rendszer) 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: véleménye szerint  marad az eredeti személy, Kanev László.   

 

Informatikus kollega kéri, hogy a Polgármester rendeljen el technikai szünetet,  miután a 

rendszer nem működik és szükséges a helyreállítása.   

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri a képviselőket, hogy kézfeltartással jelezzék szavazási  

szándékukat rövid szünet elrendelésére vonatkozó  ügyrendi javaslatról.  
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A Képviselő-testület 17.40 órától rövid szünetet tart.   

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a szünet után 17.45 órakor megnyitja a  Képviselő-testület 

ülését, megállapítja, hogy a testület 17 jelenlévő képviselővel határozatképes. Távol levő 

képviselő Fülöp Zsolt.  

Az üzleti szerződés 4. pontjában korrigál egy elírást, a 11%-os üzletrész vételára 1.100.000 

Ft, a Társasági Szerződésben pedig ügyvezető Kanev László.   

Szavazásra bocsátja Radványi G. Levente képviselő javaslatát a II. sz. határozati javaslat 

levételéről.   Aki az igen gombot nyomja meg, a levételt  támogatja. Jelzi, hogy ő maga 

tartózkodik.   

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1205   Száma: 09.07.16/14/0/A/KT 

Ideje: 2009 július 16 17:50  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 4 23.53 22.22 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 13 76.47 72.22 

Szavazott 17 100.00 94.44 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   5.56 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Benkovits György Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Trenka István Igen - 

Dicső Zoltán Tart. - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Tart. - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Tart. - 

Hajdu Gábor Tart. - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Tart. - 

Horváth Győző SzEB elnök Tart. - 

Kiss Károly Tart. - 

Kun Csaba alpolgármester Tart. - 

dr. Pázmány Annamária Tart. - 

Szalay Fruzsina Tart. - 

Szegő András Tart. - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Tart. - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Tart. - 

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

bocsátja az Aljegyző Úr által elmondott módosításokkal kiegészített változatot.  

  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1206   Száma: 09.07.16/14/0/A/KT 

Ideje: 2009 július 16 17:51  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 11 64.71 61.11 

Nem 2 11.76 11.11 

Tartózkodik 4 23.53 22.22 

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 - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Szalay Fruzsina Nem - 

Szegő András Nem - 

Benkovits György Tart. - 

Magyar Judit PEB elnök Tart. - 

Radványi G. Levente Tart. - 

Trenka István Tart. - 

Fülöp Zsolt Távol - 

 

     

 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

264/2009. (VII. 16.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Koltay és Társa Kft.-t,  

hogy a Képviselő-testület 2009. októberi ülésére dolgozzon  ki a 2.5 Mrd Ft óvadéki betét 

felhasználása céljából konkrét üzleti tervet.  

 

Felelős:     Polgármester, Koltay és Társa Kft.  

Határidő:  októberi testületi ülés 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

265/2009. (VII. 16.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete: 

 

c. elfogadja az Aquapalace Kft. üzletrészének átruházásáról szóló szerződést, valamint  

az Aquapalace Kft. egységes szerkezetbe foglalt Társasági Szerződését a határozat 

melléklete szerinti tartalommal.  

 

d. felkéri a  Polgármestert, hogy  az Aquapalace Kft. Társasági Szerződése egészüljön ki 

a Felügyelő Bizottság felállításával és felkéri a  Polgármestert, hogy az ezzel 

kiegészített Társasági Szerződést  terjessze jóváhagyás céljából a Képviselő-testület 

szeptemberi ülésére. 

 

e. felhatalmazza a Polgármestert a szerződések aláírására. 

 

Felelős:     Polgármester  

Határidő: 1. és 3. pont: azonnal 

 2. pont:  szeptemberi Képviselő-testületi ülés  

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

266/2009. (VII. 16.) Kt. sz. határozata: 

 

 

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

Képviselő-testület 2009. szeptemberi ülésére kérje be  az  Aquapalace Kft-től: 

f. a 2009. évre vonatkozó  Üzleti Tervet; 

 

g. írásos beszámolót az uszoda műszaki állapotáról és bevételeiről szóló 

kimutatást.  
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Felelős:     Polgármester  

Határidő:  szeptemberi Képviselő-testületi ülés  

 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

266/b/2009. (VII. 16.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:  

2. úgy dönt, hogy a Szentendrei Uszoda és Szabadidőközpont 

lízingszerződése tárgyában hozott 172/2009. (V. 14.) Kt. sz. és a 174/2009. 

(V. 14.) Kt. számú határozatait fenntartja, továbbá nem fogadja el az 1%-os 

kamatemelést, valamint nem járul hozzá a lízingszerződés önkormányzati 

vállalásainak módosításához; 

3. újabb, az Önkormányzat számára kedvezőbb döntés meghozatalát 

kezdeményezi a Raiffeisen Banknál. 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

 

15. Előterjesztés  a  SZEI beruházásról 

Előadó:  dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megadja a szót dr. Pázmány Annamária intézményvezető 

asszonynak, hogy egészítse ki a határozati javaslatot.   

 

dr. Pázmány Annamária képviselő: a határozati javaslat 3. pontját a következőkkel    

javasolja kiegészíteni: 

„kezdeményezi, hogy a  pályázatban megítélt orvos-műszer beszerzésre biztosított támogatás 

terhére, az építési beruházás hiányzó forrásainak biztosítására 77 millió forint összeg 

átcsoportosításra kerüljön, amennyiben a támogató ehhez hozzájárul;” 

  

dr. Dietz Ferenc polgármester: befogadja  kiegészítést. szavazásra bocsátja a határozati 

javaslatot.    

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1207   Száma: 09.07.16/15/0/A/KT 

Ideje: 2009 július 16 17:52  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 
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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: 

 

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 - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Szalay Fruzsina Tart. - 

Fülöp Zsolt Távol - 

 

     

 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

267/2009. (VII. 16.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 

  

1. a 67/2009 (III.05.) Kt. sz. határozatában foglaltakat megerősítve úgy határoz, hogy az 

Emelt szintű járóbeteg szakellátó központ kialakítására vonatkozó beruházást meg 

kívánja valósítani; 

2. kezdeményezi, hogy a támogatási szerződésben a projekt befejezési határideje 

2011.06.30. napjára kerüljön módosításra; 

3. kezdeményezi, hogy a pályázatban megítélt orvos-műszer beszerzésre biztosított 

támogatás terhére, az építési beruházás hiányzó forrásainak biztosítására 77 millió 

forint összeg átcsoportosításra kerüljön, amennyiben a támogató ehhez hozzájárul; 
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4. nyilatkozik arról, hogy a pályázatban foglalt egészségügyi szolgáltatásokat a pályázati 

tartalomnak megfelelően biztosítja a szakellátás területén; 

5. az Önkormányzat 2010., illetve 2011. évi költségvetésében biztosítja a beruházás 

megvalósításához szükséges, legfeljebb 152 M Ft többletforrást.  

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

 

16. Előterjesztés  a kistérségi csatornázási beruházásról 

            Előadó:  dr. Dietz Ferenc polgármester 
 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: köszönti a PRO Szentendre Kft munkatársait, akik az ülés  

ezen szakaszában  jelen vannak.  

 

dr. Molnár Ildikó jegyző: kiegészíti határozati javaslat 2. pontját:  

4. „a Polgármestert a szerződések aláírására, melynek feltétele, hogy a Dunakanyari és 

Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása a projektben érintett – 

Szentendrén kívüli – önkormányzatok fizetési kötelezettségéért készfizető 

kezességet vállal;” 
 

Magyar Judit képviselő: ismerteti a Képviselő-testület tagjaival a Pénzügyi Ellenőrző   

Bizottság  véleményét: a bizottság a konkrét számadatok hiányban tartózkodott határozati 

javaslat elfogadásáról.   

 

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

a  határozati javaslatot:  

 

   

Szavazás eredménye 

 

#: 1208   Száma: 09.07.16/16/0/A/KT 

Ideje: 2009 július 16 17:54  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 17 100.00 94.44 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 17 100.00 94.44 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   5.56 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 
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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 - 

Kiss Károly 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 - 

Fülöp Zsolt Távol - 

 

     

 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

268/2009. (VII. 16.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete:  

 

5. elfogadja határozat mellékletét képező szerződéseket a szentendrei szennyvíz-

agglomerációhoz tartozó települések csatornázásának KEOP-2009-1.2.0 pályázati 

forrásból történő megvalósítása érdekében; 

6.  felkéri a Polgármestert a szerződések aláírására, melynek feltétele, hogy a 

Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása a projektben 

érintett – Szentendrén kívüli – önkormányzatok fizetési kötelezettségéért készfizető 

kezességet vállal ; 

7. a 2009. évi költségvetés kötvény előirányzata terhére a Szentendrére eső összegek 

arányának megfelelően legfeljebb 1 656 150 Ft összeget biztosít a szentendrei 

szennyvíz-agglomerációhoz tartozó települések csatornázásának megvalósítása a 

KEOP-2009-1.2.0 pályázaton való részvétel érdekében a PRO Szentendre Kft.-nek 

fizetendő díjazásra (pályázatírás díja, előzetes megvalósíthatósági tanulmány 

elkészítésének díja és a sikerdíj összesen). 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

A 268/2009. (VII.16.) Kt. számú határozat melléklete 
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MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 

  

amely létrejött 

egyrészről 

Szentendre Város Önkormányzata 

Székhely: 2000 Szentendre, Városház tér 3, 

Képviseli: Dr. Dietz Ferenc polgármester 

Adószám: 15395364-2-13 

továbbiakban Megrendelő 

 

másrészről 

 

a Pro Szentendre Városfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság 

Székhely: 2000 Szentendre, Városház tér 3, 

Képviseli: Bornemisza Miklós ügyvezető 

Adószám: 14121559-2-13 

Bankszámlaszám: 12001008-00182694-00100005 

továbbiakban Szolgáltató 

együttesen: Felek között alulírott napon és helyen a jelen szerződésben írt feltételek szerint. 

 

 

I. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK: 

 

A Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsának 

20/2009.(III.04.), és 74/2009.(VI.17.)  DPÖTKT sz. határozatai alapján, a KEOP 1.2.0 

Szennyvízelvezetés és tisztítás kétfordulós pályázati konstrukcióban megvalósítandó 

projektek támogatása tárgyú pályázat újbóli elkészítése és beadása érdekében, Szentendre 

Város gesztor településként elvégezteti a megvalósítást a nagyprojektjei megvalósítására 

hatáskörrel rendelkező PRO Szentendre Kft-nek történő kiszervezésével. 

 

 

1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA: 

 

1.1. A szentendrei szennyvíz-agglomerációhoz tartozó települések csatornázásának KEOP-

2009-1.2.0 pályázat, pályázati forrásból történő megvalósítása.  

1.2. Szolgáltató a jelen szerződés szerinti feladatokat végzi a beruházás KEOP-1.2.0 számú 

pályázati komponens keretében történő megvalósításában, melyet Megrendelő 

megrendel. 

1.3. A Pályázat kedvezményezettjei: Szentendre város, Leányfalu község, Tahitótfalu 

község, Dunabogdány község, Pócsmegyer község, Szigetmonostor község (a 

továbbiakban: Kedvezményezett). 

1.4. Megrendelő megbízza a Szolgáltatót a Megrendelő részére az 1.1. pontban lévő 

pályázat beruházásához (a továbbiakban: beruházás) kapcsolódó kétfordulós pályázat 

első fordulóhoz kapcsolódó dokumentumainak az elkészítésével. 

 

 

 

 

2.      FELADATOK: 
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2.1. A KEOP I. fordulóhoz szükséges pályázati anyagok, dokumentumok elkészítése a 

pályázati útmutatóban meghatározottak szerint, különös tekintettel: 

 pályázati adatlap elkészítése; 

 

 költségvetés, ütemterv összeállítása; 

 egyéb szükséges mellékletek beszerzésében való közreműködés; 

 egyéb a pályázat benyújtásához szükséges szakmai anyagok, dokumentumok 

elkészítése; 

 pályázat benyújtása, benyújtott pályázat életútjának nyomon követése;  

 felmerülő hiánypótlások, módosítások, tisztázó kérdésekre adott válaszok elkészítése;  

 esetlegesen felmerülő panasz eljárásban való szakmai együttműködés;  

 nem nyertes pályázat esetén a pályázat megfelelő átdolgozása és lehetséges újbóli 

benyújtása; 

 nyertes pályázat esetén a Támogatási Szerződés aláírásához szükséges dokumentumok 

elkészítése külön megállapodás alapján, valamint a kért módosítások átvezetése a 

pályázatban.  

 

2.2. Szolgáltató feladata továbbá a KEOP I. fordulóhoz szükséges Előzetes 

Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítése:  

 

-  Az Előzetes Megvalósíthatósági Tanulmány kialakítása a pályázati kiírással, 

szabályokkal összhangban valamint különös tekintettel a főváros ivóvíz bázisát érintő és 

azt befolyásoló tényezők feltérképezése és a víz minőség megtartása tekintetében.  

 

- Az Előzetes Megvalósíthatósági Tanulmány műszaki részletezése:  

 

 Az előírt tervezői- műszaki tartalom kialakítása a kedvezményezettek 

adatszolgáltatása alapján történik.  

 

 Szentendre, Leányfalu, Tahitótfalu, Dunabogdány, Pócsmegyer, Szigetmonostor 

területén az eddig nem csatornázott területeinek vizsgálata a korábbi pályázatban kijelölt 

csatornázási elemek (kimaradt utcák, el nem látott településrészek) alapján, azok egyeztetése 

az üzemeltető DMRV közműnyilvántartásaival és az elérhető települési Rendezési Tervekkel.  

 A kijelölt csatornázási elemek vizsgálata a KEOP pályázati rendszer támogatási 

feltételeinek megfelelően (45 bekötés/km; 120 fő/km; 30 fő/ha).  

 A támogatható csatornázási elemek ábrázolása 1:10000 méretarányú „katonai” 

alaptérképen, melynek biztosítása a megrendelő feladata.  

 Az EMT elkészítéséhez szükséges adatszolgáltatások bekérése, illetve beruházási és 

üzemeltetési költségbecslés elkészítése.  

 

 Horány és Surány szennyvízelvezetése csatornázási változatainak elkészítése, a 

változatok bemutatása és értékelése műszaki szempontból.  

 

 

 

 

 

3.         MEGBÍZÁSI DÍJ: 
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3.1 A pályázat 1. fordulójának pályázatírási díja, amennyiben a pályázat befogadásra 

kerül: nettó 1.450.000,- Ft + ÁFA; 

 

3.2. Az Előzetes Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítésének díja:  

nettó 3.100.000 Ft + ÁFA; 

 

3.3. Pályázati sikerdíj nyertes pályázat esetén, amennyiben a pályázat részben, vagy 

egészben nyertesnek bizonyul: nettó 4.500.000 Ft + ÁFA 

 

 

 

4. FIZETÉSI FELTÉTELEK: 

 

4.1. A pályázatírás és az Előzetes Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítési díj 10%-a a 

jelen szerződés megkötését követő, a fennmaradó 90 % pedig a pályázat befogadásáról 

szóló értesítést követő 30 napon belül esedékes számla ellenében, a Szolgáltató 

számlájára történő átutalással. 

 

4.2. A sikerdíj a pozitív támogatási döntést közlő támogatói levél kézhezvételét követő 30 

napon belül esedékes számla ellenében, a Szolgáltató számlájára átutalással. 

 

4.3. Szerződő Felek rögzítik, hogy a pályázat nyertesnek minősül abban az esetben is, ha a 

Megrendelő részére az igényelt támogatási összeg egy csak részét ítéli oda az Irányító 

Hatóság. 

 

4.4. Amennyiben a Megrendelő vagy a Kedvezményezett az odaítélt támogatási összeget 

nem kívánja lehívni (nem veszi azt igénybe), fizetési kötelezettsége jelen szerződés alapján 

Szolgáltató felé ebben az esetben is fennáll a mind a pályázatírás, mind az Előzetes 

Megvalósíthatósági Tanulmány, mind a sikerdíja vonatkozásában (továbbiakban együtt: teljes 

megbízási díj) vonatkozásában. 

 

4.5. Amennyiben a pályázat Megrendelő vagy Kedvezményezett hibájából nem kapja meg 

a pályázat 1. fordulója esetében a „Befogadó nyilatkozatot”, abban az esetben Megrendelő a 

Szolgáltató részére az 1. forduló után járó megbízási díj összegét köteles megfizetni. 

Amennyiben a Megrendelő vagy a Kedvezményezett az elkészült pályázati anyagot mégsem 

adja be, tehát eláll a pályázattól, a Szolgáltatót jelen szerződésben megállapított pályázatírás 

teljes megbízási díja illeti meg, tekintettel arra, hogy Szolgáltató a megbízási feladatait 

teljesítette. 

 

4.6. Szolgáltató hibájának minősül, ha a pályázat formai hiba miatt nem kapja meg a 

„Befogadó nyilatkozatot” és ez egyértelműen kizárólag Szolgáltató magatartására vagy 

mulasztására vezethető vissza, illetve ha Szolgáltató az előírt határidőben nem készíti el a 

Megrendelő által küldött hiánypótlási felhívásban rögzítettek alapján csatolandó iratokat, 

dokumentációkat és ez egyértelműen kizárólag Szolgáltató magatartására vagy mulasztására 

vezethető vissza. Amennyiben a pályázat Szolgáltató hibájából nem kapja meg a pályázat 1. 

fordulója esetében a „Befogadó nyilatkozatot”, abban az esetben Szolgáltató nem jogosult 

megbízási díjra, és a mulasztásából eredő kárt megtéríteni köteles.  

 

4.7. Felek rögzítik, hogy Megrendelő és Kedvezményezett tudomással bír arról, hogy a 

pályázatírás és Előzetes Megvalósíthatósági Tanulmány teljes megbízási díja a támogatás 
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terhére nem elszámolható költség, azt teljes mértékben saját forrásból köteles Megrendelő és 

Kedvezményezett biztosítani és megfizetni. Megrendelő és Kedvezményezett kijelenti, hogy a 

beruházáshoz a szükséges önrészt előteremti, a későbbiekben az önrész hiánya nem szolgálhat 

kifogásul, így például nem lehet jelen szerződés felmondásának indoka. 

 

4.8. Felek rögzítik, hogy a szerződésben meghatározott megbízási díj összege tartalmazza a 

szolgáltatás során felmerült költségeket, kiadásokat. A megbízási díj nem tartalmazza 

különösen a pályázat beadhatósága érdekében feltétlenül szükséges, a Megrendelő 

adatszolgáltatására vonatkozó igazgatási szolgáltatási díjakat, illetékeket, az állam által 

kiszabott egyéb díjakat, valamint az esetleges közjegyzői díjakat. Szolgáltató a költségek 

megelőlegezésére nem köteles. E költségeket a Megrendelő a Szolgáltatóól kapott értesítés 

alapján köteles megtéríteni közvetlenül annak az intézménynek, szervezetnek, egyéb szervnek 

a részére, amely azt kiszabja, megállapítja. Megrendelő jelen díjakat stb. a jogszabályi és 

egyéb határidőben köteles megfizetni, és késedelmével nem sodorhatja jogellenes helyzetbe 

Szolgáltatót. 

 

4.9.  Megrendelő a szerződés teljesítésének elismeréséről, a (rész)teljesítésről teljesítés-

igazolást köteles kiállítani, amely a számla kiállításának alapja. Ha a Megrendelő a teljesítési 

igazolást a (rész)teljesítéstől számított 15  napon belül nem adja meg, és ennek okáról nem ad 

írásban részletes indokolást, akkor ezzel a teljesítést elfogadottnak ismeri el, s Szolgáltató 

jogosult számlát kiállítani.  

 

4.10. A Megrendelő a Szolgáltatót illető díjat a 12001008-00182694-00100005 

bankszámlára, átutalással köteles teljesíteni. A teljesítést a Szolgáltató bankszámláján történő 

jóváíráskor kell teljesítettnek tekinteni. Késedelmes teljesítés esetén a Szolgáltató a 

késedelembe esés időpontjától a teljesítés napjáig a mindenkori jegybanki alapkamatnak 

megfelelő késedelmi kamatra jogosult. 

 

 

5. FELEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE, KAPCSOLATTARTÁS: 

 

5.1. Szerződő felek kötelezettséget vállalnak a megbízás megvalósítására irányuló 

együttműködésre és arra, hogy a megvalósulást akadályozó tényezőkről egymást megfelelő 

határidőben jogkövetkezmények terhével kölcsönösen írásban tájékoztatják. 

 

5.2. Szerződő Felek a szerződést módosítják, ha adatszolgáltatás hiánya, műszaki 

körülmények jelentős változása, harmadik személy magatartása, tevékenysége, Megrendelő 

rendelkezése, vagy annak hiánya akadályozza a szerződés teljesíthetőségét, illetve olyan 

tevékenységet tesz szükségessé, amelyet Szolgáltató a szerződés kidolgozásakor még nem 

vett figyelembe.  

 

5.3. Megrendelő és Szolgáltató által átadott valamennyi adat, tény, információ, megoldás 

Szerződő Felek megállapodása alapján üzleti titoknak minősül, kivéve a nyilvános adatokat 

azzal a feltétellel, hogy érvényesülnie kell a személyes adatok védelméről és a közérdekű 

adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény 19. §-ban foglalt rendelkezéseknek. A 

Megrendelő birtokába került megoldási javaslatok, módszerek, iratok más természetes, vagy 

jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező társaság, szervezet részére a 

Szolgáltató írásosos engedélye nélkül át nem adhatók, kivéve a nyilvános adatokat. 

Megrendelő és a Szolgáltató a megbízás teljesítése során, és azt követően is kötelesek egymás 

üzleti jó hírét megőrizni, továbbá a megbízás teljesítése során egymásról tudomásukra jutott 
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adatokat, tényeket, üzleti titkokat és más bizalmas információkat a megbízás megszűnése után 

is harmadik személy tudomására csak az érintett fél előzetes, írásos hozzájárulásával 

hozhatják, kivéve a nyilvános adatokat. 

 

 

5.4. A Megrendelő jelen szerződés alapján elkészített és átvett mű (a továbbiakban: mű), 

mint szellemi alkotás felett valamennyi - vagyoni típusú - szerzői jogot, így különösen a 

többszörözés és az átdolgozás jogát a jelen szerződésben szereplő ellenszolgáltatás fejében 

megszerzi, tehát a díj a teljeskörű felhasználás díját is magában foglalja. Megrendelőnek a 

jelen szerződés alapján kizárólagos joga van a mű egészének vagy valamely azonosítható 

részének anyagi formában és nem anyagi formában történő bármilyen felhasználására és 

minden egyes felhasználás engedélyezésére. Szolgáltatót a felhasználás módjáról és 

mértékéről nem köteles tájékoztatni, valamint ahhoz Szolgáltató engedélyét nem köteles 

megkérni. Megrendelő kizárólagos joga, hogy a művet átdolgozza, illetve, hogy erre másnak 

engedélyt adjon. Amennyiben tehát a későbbiek során a mű átdolgozása válna szükségessé, 

úgy a Megrendelő a munkát mástól is megrendelheti. Megrendelő az általa a jelen 

szerződéssel megszerzett teljeskörű felhasználási engedélyt harmadik személyre szabadon 

átruházhatja, illetve harmadik személynek további engedélyt adhat a mű felhasználására 

anélkül, hogy Szolgáltatót további jutalék, vagy egyéb ellenszolgáltatás megilletné. 

Megrendelőnek joga van arra, hogy a művet kép- vagy hangfelvételen rögzítse, illetve, hogy 

azokat számítógéppel, vagy bármely adathordozóra másolja, többszörözze. Az át- vagy 

feldolgozáson, illetve a fordításon az alapul szolgáló mű szerzőjének nevét is fel kell tüntetni. 

Megrendelő a művet harmadik személlyel – a Szolgáltató értesítése, hozzájárulása és külön 

díjazása nélkül - oly módon is átdolgoztathatja, mely a külső megjelenést vagy a 

rendeltetésszerű használatot befolyásolja. A mű átdolgozása esetén a Szolgáltató szavatossági 

kötelezettségei csak az általa készített eredeti mű vonatkozásában állnak fenn továbbra is. 

 

A Szolgáltató kellékszavatossággal tartozik azért, hogy az általa szolgáltatott iratok minden 

tekintetben szakszerűek, rendeltetésszerű felhasználásra alkalmasak. Meg nem felelés esetén 

az anyagokat köteles határidőben, megfelelően külön díjazás nélkül átdolgozni oly módon, 

hogy az megfelelő legyen. 

 

A Szolgáltató által készített iratoknak alkalmasnak kell lenni arra, hogy azt a Megrendelő, 

illetőleg a projekt egyéb érdekeltjei rendeltetésszerűen, a szerződésben kikötött, a 

szerződéskötéskor, illetve a teljesítés folyamán megismert célnak megfelelően 

felhasználhassák. 

 

Szolgáltató az általa elkészített iratokért jogszavatosságot vállal, kijelenti, hogy azon 

harmadik személynek nincs olyan joga, mely annak Megrendelő általi felhasználását 

korlátozná, vagy akadályozná. 

 

Nyertes pályázat esetén Megrendelő Szolgáltatót bízza meg a szükséges közbeszerzési 

eljárások lebonyolításával, valamint a megvalósítás során ellátandó projekt menedzsment 

szolgáltatások elvégzésével. Az ehhez szükséges ellenszolgáltatást a közösen elfogadott 

pályázati költségvetés alapján, átutalással teljesíti Megrendelő Szolgáltató számlájára, 

Szolgáltató lehívó levele szerinti összegben és ütemezéssel, melynek a mindenkori pályázati 

ütemezéshez és az érintett Önkormányzatokkal, valamint a Dunakanyari és Pilisi 

Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulásával kötött szerződéshez kell igazodnia oly 
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módon, hogy Megrendelőnek a többi érintett Önkormányzat önrészét ne kelljen 

előfinanszíroznia.  

 

 

5.5. A megbízás teljesítése során és az azzal kapcsolatos ügyekben a Megrendelő 

utasításai, észrevételei, figyelmeztető közlései csak írásbeli nyilatkozatok formájában 

joghatályosak. 

 

5.6. A szóbeli közléseket utólagosan, késedelem nélkül, haladéktalanul írásban meg kell 

erősíteni. A Felek a szóbeli közlésekre csak akkor hivatkozhatnak, ha azt utólag írásba 

foglalták. 

 

5.7. Megrendelő és Szolgáltató köteles gondoskodni arról, hogy elérhetőségein a 

kapcsolattartás folyamatosan és hibamentesen biztosított legyen, az ennek megszegéséből 

eredő kárt és kockázatot viselni köteles. 

 

5.8. A megbízás teljesítése során és az azzal kapcsolatos ügyekben a Megrendelő 

utasításai, észrevételei, figyelmeztető közlései, kérdései csak elektronikus vagy papír alapú, 

írásbeli formában joghatályosak. A Felek az írásbeli forma mellett joghatályos közlésnek 

fogadják el a jelen szerződésben meghatározott elektronikus levélcímek (e-mail címek) 

használatával történő elektronikus levelezést.  

 

5.9. Ha az iratot postán küldték el, azt a tértivevényen feltüntetett átvételi időpontban, 

ajánlott küldemény esetében pedig - az ellenkező bizonyításáig - a feladástól számított ötödik 

munkanapon a címzetthez megérkezettnek kell tekinteni. A postai úton megküldött iratokat a 

kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt 

megtagadta. Ha a tértivevénnyel történő kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett 

az iratot nem vette át (az a feladóhoz „nem kereste” jelzéssel érkezett vissza), az iratot - az 

ellenkező bizonyításáig - a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik 

munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni. 

 

5.10. A Felek megállapodnak abban, hogy az ügyek menetéről, illetve a szerződés 

teljesítését érintő minden lényeges körülményről egymást haladéktalanul írásban 

tájékoztatják. A Felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő által adott megbízási 

feladatokat, utasításokat emlékeztetőben, feljegyzésben vagy munkanaplóban rögzítik, 

amelyet a Megrendelő köteles vezetni. Szóbeli utasításokra Megrendelő nem hivatkozhat, a 

szóbeli utasításokat a Szolgáltató csak írásbeli megerősítést követően köteles teljesíteni. 

 

5.11. Jelen megbízási szerződés aláírásával Megrendelő – további meghatalmazás 

kibocsátása nélkül – meghatalmazza Szolgáltatót arra, hogy a megbízás céljából a 

Megrendelő nevében teljes körűen eljárjon, nevében jognyilatkozatot tegyen, folyamatos 

kapcsolatot tartson valamennyi érintettel, adatot, információt, tájékoztatást kérjen, iratot adjon 

át, iratot vegyen át, kivéve a pénzügyi kötelezettségvállalásokat. 

 

 

6. MEGRENDELŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI: 

 

6.1. Megrendelő köteles folyamatosan a szolgáltatás nyújtásához szükséges adatokat, 

iratokat, dokumentumokat, engedélyeket, tanulmányokat, terveket, információkat, tényeket, 

körülményeket stb. késedelem nélkül, a felkészüléshez és a teljesítéshez elegendő, a Felek 
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által rögzített határidőig írásban, elektronikus úton és nyomtatottan, a szükséges 

példányszámban Szolgáltató rendelkezésére bocsátani. Megrendelő felel minden 

késedelemből eredő kárért, kivéve, ha az Megrendelőnek fel nem róható.  

 

6.2. Megrendelő felel az általa közölt adatok helytállóságáért, valódiságáért. Megrendelő 

tudomásul veszi, hogy hiányos vagy téves adatszolgáltatásából eredő kárért vagy elmaradt 

haszonért a Szolgáltató felelősséggel nem tartozik. 

 

6.3. Megrendelő köteles a Szolgáltatót haladéktalanul írásban tájékoztatni minden, a jelen 

szerződés tekintetében lényeges változásról, döntésről. 

 

6.4. Megrendelő kötelezettségei közé tartozik a saját Projektvezető kijelölése, megbízása 

és megfelelő hatáskörrel történő felruházása. A jelen megbízás teljesítése során a Megrendelő 

részéről a Szolgáltató utasítására kizárólagosan jogosult személy a Megrendelő kijelölt 

Projektvezetője. A Projektvezetőn kívül más személy utasítást nem adhat Szolgáltatónak. A 

Projektvezető felügyeli a megbízással kapcsolatos feladatokat.  

 

Szolgáltató ellátja a projektmenedzseri és dokumentálási feladatokat.  

 

Megrendelő kötelezettsége, hogy a jelen szerződés aláírását követő 3 (három) munkanapon 

belül a Projektvezető személyét és elérhetőségét Szolgáltató felé írásban közölje. Megrendelő 

bármikor jogosult más személyt Projektvezetőjévé kinevezni, azonban ennek megtörténte 

előtt legalább 1 munkanappal köteles Szolgáltatót írásban értesíteni. 

 

6.5. Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a megbízás sikeres teljesítése érdekében – 

késedelem nélkül – meghozza a szükséges döntéseket és gondoskodik a szükséges testületi 

határozatok meghozataláról. Szolgáltatót a kedvezményezetti testületi határozat elhúzódása 

miatti késedelemből semminemű felelősség nem terheli. 

 

6.6. Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen megbízást érintő döntéseit 

haladéktalanul, de legkésőbb az adott vonatkozó határidő lejárta előtt legalább kettő 

munkanappal közli Szolgáltatóval. Megrendelő késedelme esetén Szolgáltató nem vállal 

semminemű felelősséget. 

 

6.7. Megrendelő és Kedvezményezett kötelezettségei közé tartozik a saját erő biztosítása, 

fizetendő illetékek, eljárási díjak, a pályázattal kapcsolatban felmerülő egyéb hatósági 

költségek megfizetése. 

 

6.8. Megrendelő a hiánypótlás kézhezvételét követően haladéktalanul köteles Szolgáltatót 

írásban értesíteni, amennyiben az a Szolgáltató intézkedését igényli. Amennyiben Megrendelő 

ezen kötelezettségeit késedelmesen teljesíti, úgy az ebből eredő kár őt terheli. 

 

6.9. Bármilyen a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos káreset bekövetkeztekor Felek  

kötelesek haladéktalanul, de legkésőbb a káreset megtörténtétől számított egy munkanapon 

belül írásban értesíteni a másik felet. Az érintett fél köteles kettő munkanapon belül a 

káresetről jegyzőkönyvet felvenni, amely tartalmazza a káresemény tényállásának leírását 

(kiegészítve szakmai álláspontjával), a károkozás helyét és időpontját, a kár 

bekövetkezésének helyét és időpontját, a kár jellegét és mértékét, a kárhoz vezető 

cselekményekben résztvevőket, a kárbejelentésig megtett intézkedések leírását, minden egyéb 
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lényeges dokumentumot (pl: a teljes pályázati iratanyag). Az érintett fél köteles minden 

lehetőt megtenni a kár mihamarabbi elhárítása, illetve enyhítése érdekében. 

 

 

7. SZOLGÁLTATÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

 

7.1. Szolgáltató vállalja, hogy jelen szerződésben foglalt feltételekkel, szakértelmével, a 

vonatkozó szabályoknak megfelelően, határidőben teljesíti a megbízást. 

 

7.2. Szolgáltató a jelen megállapodás alapján pályázatírás tárgyában az alábbi feladatok 

elvégzésére köteles:  

A pályázat 1. fordulója (projekt előkészítés) során:  
- pályázatírás előkészítése; gazdálkodási adatok és információk begyűjtése 

Megrendelőtől; 

-  beruházás elemeire vonatkozó adatok és információk begyűjtése Megrendelőtől; 

-  a pályázati dokumentáció pályázati útmutatóban meghatározott tartalmi és formai 

követelményeknek megfelelő elkészítése Megrendelő által szolgáltatott adatok és 

információk alapján; 

-  a pályázati felhívásban előírt mellékletek és nyilatkozatok előállítása, illetőleg, 

amennyiben az Megrendelőnél rendelkezésre áll, úgy azok bekérése 

Megrendelőtől; 

-  előzetes megvalósíthatósági tanulmány elkészítése; 

-  a pályázati adatlapok kitöltése; 

-  pályázati dokumentáció ellenőrzése formai, tartalmi, nyelvi szempontból; 

-  pályázati dokumentáció aláíratása és benyújtása. 

 

7.3. Valamennyi eljárási és egyéb, a teljesítéssel összefüggő cselekmény teljesítési helye a 

Szolgáltató székhelye. 

 

7.4. A Szolgáltató az elbíráló szerv pályázatot érdemben elbíráló döntéséért nem vállal 

felelősséget. A Szolgáltató kijelenti, hogy az adott pályázat pályázati kiírásnak formailag és 

tartalmilag megfelelő módon történő elkészítésén kívül, sem a konkrét pályázati támogatás 

elnyerése, sem pedig meghatározott pályázati támogatási összeg elnyerése tekintetében 

semmifajta felelősségét nem vállal.  

 

7.5. A pályázat 1. fordulójában (előkészítési szakasz) a pályázathoz szükséges valamennyi 

adatot, dokumentumot, információt Megrendelő folyamatosan írásban biztosítja Szolgáltató 

részére oly módon, hogy a teljes körű adatszolgáltatását legkésőbb 15 nappal a pályázat 

tervezett beadási határideje előtt hiánytalanul teljesíti. Ezen időpontoktól abban az esetben 

térhet el Szolgáltató, ha a Megrendelő az adatokat, dokumentumokat, információkat nem vagy 

hiányosan szolgáltatta. A Szolgáltató a pályázat közzétételét követően írásban leadja a 

Megrendelőnek a megbízás teljesítéséhez szükséges dokumentumok, adatok, információk 

listáját. A pályázathoz előírt iratok előállítása Szolgáltató feladata, kivéve, ha azok 

valamelyike Megrendelőnél rendelkezésre áll. A megbízás teljesítésének helye: Szolgáltató 

székhelye. 

 

7.6. Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy az előírt határidőben elkészíti a 

Megrendelő által küldött hiánypótlási felhívásokban rögzítettek alapján csatolandó iratokat, 

dokumentációkat, feltéve, hogy Megrendelő kellő időben eljuttatja a hiánypótlási felhívásokat 
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Szolgáltatónak. Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a hiánypótlást határidőben 

beadja. 

 

7.7. Megrendelő a jelen szerződés 1. pontjában írt beruházással kapcsolatos pályázatírás 

vonatkozásában kizárólagos megbízást ad Szolgáltató részére. Ennek alapján Megrendelő 

jelen szerződés aláírásával kifejezetten kijelenti, hogy a jelen szerződés vonatkozásában sem 

maga, sem általa Szolgáltató harmadik személy egyéb – jelen beruházás tárgyával megegyező 

– pályázatírást nem végez. Megrendelő ezen kötelezettsége betartásáért Szolgáltatóval 

szemben kártérítési felelősséggel tartozik. 

 

7.8. Szolgáltató a tevékenysége körében okozott kár megtérítésért a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szabályai szerint felel. 

Szolgáltató felelőssége az általa adott és dokumentált adatok, valamint kiállított 

dokumentumok tartalmára terjed ki.  

 

7.9. Szolgáltató semminemű felelősséget nem vállal, amennyiben a Megrendelő a 

Szolgáltató által kidolgozott javaslattól, dokumentumtól eltérő intézkedést hajt végre vagy 

döntést hoz, vagy a döntés előkészítő anyagtól eltérő anyagokat használ. 

 

7.10. Szolgáltató felelőssége és fizetési kötelezettsége csak abban az esetben áll meg, ha a 

Megrendelő a Szolgáltató bevonásával minden jogi lehetőséget kimerített és jogerősen ítélik 

meg a kárt.  

 

7.11. A Szolgáltató személyesen köteles eljárni; igénybe veheti azonban más személy 

közreműködését, minden további Megrendelői hozzájárulás nélkül. A Szolgáltató az igénybe 

vett személyért úgy felel, mintha a rábízott ügyet maga látta volna el.  

 

7.12. Szolgáltató nem teljesíthet élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető, vagy jogszabály, 

illetve hatósági rendelkezés megsértésére vezető megbízást vagy utasítást. 

 

 

8. SZELLEMI ALKOTÁSOKKAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK 

 

8.1. Mindkét fél jogosult – a felek által írásban egyeztetett formában és tartalommal - 

egymás érdekeit nem sértő módon, a kölcsönös hivatkozás betartásával az együttműködés 

során elért eredményeket publikálni, illetve referenciaként megjelölni. Megrendelő vállalja, 

hogy Szolgáltató kérésére a kérés kézhezvételétől számított kettő munkanapon belül (akár 

több alkalommal is) referenciaigazolást bocsát ki. 

 

8.2. A Szolgáltató már most hozzájárul ahhoz, hogy a Megrendelő a Szolgáltatót mint 

szerződéses partnerét, az adott pályázattal kapcsolatos minden információt, valamint a 

Szolgáltató által korábban megírt pályázatokat referenciáiban, ismertető anyagaiban illetve 

honlapján feltüntesse azzal, hogy mindenkor köteles feltünteti, hogy az adott pályázatot a Pro 

Szentendre Kft. készítette. 

   

 

9. A JOGVISZONY MEGSZŰNÉSE 

 

9.1. Ha a szerződés a megbízás teljesítése előtt szűnt meg, a Szolgáltató a díjnak 

tevékenységével arányos részét követelheti (Ptk. 478. § (3) bekezdés). Erre az esetre Felek 
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napidíjas elszámolásban állapodnak meg, amelynek mértéke 50.000,-Ft + ÁFA/nap, azonban 

összesen nem haladhatja meg a megbízási díjat. 

 

9.2. Amennyiben Megrendelő jelen szerződés teljesítése során észleli, hogy a Szolgáltató 

nem szerződésszerűen teljesít, Megrendelő köteles azonnali egyeztetést kezdeményezni. 

Amennyiben az egyeztetést követően Megrendelő újra azt észleli, hogy a Szolgáltató nem 

szerződésszerűen teljesít, jogosult a jelen szerződést felmondani és kárigényét érvényesíteni. 

 

9.3. A megbízási szerződés alapos felmondási ok hiányában történő, azonnali hatályú 

felmondása esetén a Megrendelő köteles a Szolgáltató kárát megtéríteni. 

 

9.4. A felmondás kizárólag írásban érvényes. Szerződő Felek rögzítik, hogy a rendes 

felmondás esetén a felmondási idő 15 nap. Szolgáltató a felmondási idő alatt köteles 

megbízásának megfelelően tevékenységet végezni. Megrendelő a felmondás esetén köteles 

megfizetni a megbízási díjnak a Szolgáltató tevékenységével arányos részét. 

 

9.5. A Szolgáltató azonnali hatállyal felmondhatja a jelen megbízást, amennyiben a 

Megrendelő a szerződésben foglalt fizetési határidőhöz képest 60 napot meghaladó 

késedelembe esik. 

 

 

10. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

10.1. Jelen szerződés tartalmazza a Felek teljes és kizárólagos tárgybani megállapodását és a 

Felek között a szerződéskötést megelőzően létrejött minden szóbeli vagy írásbeli 

megállapodást magában foglal. A jelen tárgyú szerződés megkötését megelőző szóbeli 

megállapodások, nyilatkozat, mellék- vagy háttér-megállapodások jelen szerződés 

megkötésével érvényüket veszítik. 

 

10.2. Jelen szerződés csak írásban, tehát kétoldalú jogügylettel módosítható és egészíthető 

ki. Szóbeli módosítás, nyilatkozat, mellék- vagy háttér-megállapodás érvénytelen. 

 

10.3. Felek képviselői jelen szerződés aláírásával kijelentik, hogy önálló képviseleti, aláírási 

joggal rendelkeznek a jelen szerződésben szerződő felek képviselőiként, s jogosultak önállóan 

a Felek nevében kötelezettséget vállalni és jelen szerződést aláírni. Az esetlegesen szükséges 

felhatalmazásokat egymás részére bemutatják a Felek jelen szerződés aláírásával együtt. 

 

10.4. Felek kijelentik, hogy jelen szerződés feltételeinek rögzítése és aláírása során nem 

hallgattak el egymás elől olyan tényt vagy körülményt, amely a szerződés jogszerűségét 

érintené. 

 

10.5. Jelen szerződés akkor is érvényes, ha bármelyik rendelkezése érvénytelen, hatálytalan. 

Az érvénytelen vagy hatálytalan rendelkezést Szerződő Felek szerződésének megkötése 

időpontjában fennállott szándékának leginkább megfelelő, érvényes rendelkezéssel kell 

pótolni. 

 

10.6. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a közöttük felmerülő esetleges jogvitát – 

fokozott együttműködési kötelezettség mellett – tárgyalásos úton próbálják meg rendezni, s a 

jelen szerződésből fakadó vitás kérdésekben megegyezésre törekednek. Amennyiben ez nem 

jön létre, úgy jelen megbízás vonatkozásában felmerülő vagyonjogi ügyeik tekintetében 
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kikötik – hatáskörtől függően – a Pest Megyei Bíróság, illetve a Szentendrei Bíróság 

kizárólagos illetékességét. 

 

10.7. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a vonatkozó más hatályos 

jogszabályok rendelkezései az irányadóak. A szerződés tartalmának értelmezése a magyar 

nyelvtan szabályai szerint történik. 

 

10.9. Fentiek tanúsításaként Felek jelen szerződést akaratuk kölcsönös és egybehangzó 

kifejezéseként – a szerződés áttanulmányozása, értelmezése és megértése után –, mint 

akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá. 

 

 

Szentendre, 2009. július 17. 

 

 

 

 

                      Megrendelő                                                         Szolgáltató 
Szentendre Önkormányzata képviseletében:            Pro Szentendre Kft. képviseletében: 

        

 

 

 

 

  dr. Dietz Ferenc  dr. Molnár Ildikó             Bornemisza Miklós  

    polgármester                 jegyző                                             ügyvezető 
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A 268/2009. (VII.16.) Kt. számú határozat melléklete 

 

 

Megbízási szerződés 

  

amely létrejött egyrészről  

 

Tahitótfalu Önkormányzata 2021 Tahitótfalu, Kossuth Lajos u. 4. 

Pócsmegyer Önkormányzata 2017 Pócsmegyer, Hunyadi utca 6. 

Szigetmonostor Önkormányzata 2015 Szigetmonostor, Fő utca 26. 

Dunabogdány Önkormányzata 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. 

Leányfalu Önkormányzata 2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 126.  

a továbbiakban: Önkormányzatok  

és   

Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása  

2000 Szentendre, Városház tér 3. 

- a továbbiakban DPÖTKT, vagy Megrendelő - 

 

másrészről   

 

Szentendre Önkormányzata 2000 Szentendre, Városház tér 3. 

mint szolgáltató - a továbbiakban Szolgáltató 

együttesen: Felek között alulírott napon és helyen a jelen szerződésben írt feltételek szerint. 

 

1. Jelen szerződés tárgya a szentendrei szennyvíz-agglomerációhoz tartozó települések 

csatornázásának KEOP-2009-1.2.0 pályázati forrásból történő megvalósítása. 

 

2. Szolgáltató a jelen szerződés szerinti feladatokat végzi a beruházás Környezet és Energia 

Operatív Program (KEOP-1.2.0) számú pályázati komponens keretében történő 

megvalósításában, melyet Megrendelő és az Önkormányzatok megrendelnek. 

 

3. A „szentendrei szennyvíz-agglomerációhoz tartozó települések csatornázása” tárgyú 

program további kidolgozását és végrehajtását Szolgáltató vállalja különösen az alábbi 

részfeladatok elvégzésével: 

 

A KEOP I. fordulóhoz szükséges pályázati anyagok, dokumentumok elkészítése a 

pályázati útmutatóban meghatározottak szerint, különös tekintettel: 

 Pályázati adatlap elkészítése, 

 Költségvetés, ütemterv összeállítása,  

 Egyéb szükséges mellékletek beszerzésében való közreműködés, 

 Egyéb a pályázat benyújtásához szükséges szakmai anyagok, dokumentumok 

elkészítése; 

  Az önerő finanszírozására alternatív javaslatok nyújtása;  

 Pályázat benyújtása, benyújtott pályázat életútjának nyomon követése;  

 Felmerülő hiánypótlások, módosítások, tisztázó kérdésekre adott válaszok elkészítése;  

 Esetlegesen felmerülő panasz eljárásban való szakmai együttműködés;  

 Nem nyertes pályázat esetén a pályázat megfelelő átdolgozása és lehetséges újbóli 

benyújtása; 
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 Nyertes pályázat esetén a Támogatási Szerződés aláírásához szükséges 

dokumentumok elkészítése, kért módosítások átvezetése a pályázatban.   

 

4. A pályázatírási feladatok díja: Nettó 1.450.000 Ft + ÁFA 

 

5. Nyertes pályázat esetén a pályázati sikerdíj: Nettó 4.500.000 Ft + ÁFA 

 

6. Fizetési feltételek: a díj 10%-a a jelen szerződés megkötését követő, a fennmaradó 90 % 

pedig a pályázat befogadását követő 8 napon belül esedékes számla ellenében, a 

Szolgáltató számlájára átutalással.  

 

7. A sikerdíj a sikeres pályázatról szóló támogatói levél kézhezvételét követő 8 napon belül 

esedékes számla ellenében, a Szolgáltató számlájára átutalással. 

 

8. Az Önkormányzatok fizetik a 4., 5. és 10. pont szerinti díjakat, az igényelt támogatás 

arányában oly módon, hogy a díjnak Szentendre Önkormányzatára eső részét nem kell 

megfizetni. Az Önkormányzatok jelen pontban megjelölt fizetési kötelezettségéért a 

Megrendelő készfizető kezességet vállal.  

 

9. Szolgáltató feladata továbbá a KEOP I. fordulóhoz szükséges Előzetes 

Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítése:  

 Az Előzetes Megvalósíthatósági Tanulmány kialakítása a pályázati kiírással, 

szabályokkal összhangban valamint különös tekintettel a főváros ivóvíz bázisát 

érintő és azt befolyásoló tényezők feltérképezése és a víz minőség megtartása 

tekintetében.  

 

Az Előzetes Megvalósíthatósági Tanulmány műszaki részletezése: 

 

 Szentendre 

 Leányfalu 

 Tahitótfalu 

 Dunabogdány   

 

Az eddig nem csatornázott területeinek vizsgálata a korábbi pályázatban kijelölt 

csatornázási elemek (kimaradt utcák, el nem látott településrészek) alapján, azok 

egyeztetése az üzemeltető DMRV közműnyilvántartásaival és az elérhető települési 

Rendezési tervekkel. A kijelölt csatornázási elemek vizsgálata a KEOP pályázati rendszer 

támogatási feltételeinek megfelelően (45 bekötés/km; 120 fő/km; 30 fő/ha). A 

támogatható csatornázási elemek ábrázolása 1:10000 léptékű „katonai” alaptérképen. Az 

EMT elkészítéséhez szükséges adatszolgáltatás, illetve beruházási és üzemeltetési 

költségbecslés elkészítése.  

 

 Horány  

 Surány  

 

Horány és Surány szennyvízelvezetése - Előzetes Megvalósíthatósági Tanulmányra előírt 

műszaki tartalommal – csatornázási változatainak elkészítése, a változatok bemutatása és 

értékelése műszaki szempontból.  

 

10. Az Előzetes Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítésének díja: Nettó 3.100.000 Ft + ÁFA. 



 79 

 

11. Fizetési feltételek: a díj 10%-a a jelen szerződés megkötését követő, a fennmaradó 90 % 

pedig a pályázat befogadását követő 8 napon belül esedékes számla ellenében, a 

Szolgáltató számlájára átutalással. 

 

12. Nyertes pályázat esetén Megrendelő és a többi érintett Önkormányzat Szolgáltatót bízza 

meg a szükséges közbeszerzési eljárások lebonyolításával kapcsolatos szolgáltatások, 

valamint a megvalósítás során ellátandó projekt menedzsment szolgáltatások 

megrendelésével. Az ehhez szükséges ellenszolgáltatást az igényelt támogatás arányában, 

a közösen elfogadott pályázati költségvetés alapján, átutalással teljesítik Szolgáltató 

számlájára - oly módon, hogy a díjnak Szentendre Önkormányzatára eső részét nem kell 

megfizetni - Szolgáltató lehívó levele szerinti összegben és ütemezéssel, melynek a 

mindenkori pályázati ütemezéshez kell igazodnia. Az Önkormányzatok jelen pontban 

megjelölt fizetési kötelezettségéért a Megrendelő készfizető kezességet vállal. 

 

13. Jelen szerződés csak írásban módosítható, illetve szűntethető meg. 

 

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

Bíróság és a Pest Megyei Bíróság illetékességét kötik ki.  

 

15. Felek a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályok 

rendelkezéseit tekintik irányadónak. 

 

16. Felek képviselői a jelen szerződést mint akaratukkal mindenben megegyezőt, a képviselet 

szabályainak betartásával írják alá. 

 

Szentendre, 2009 

 

 

Tahitótfalu Önkormányzata képviseletében:  

 

 

dr. Sajtos Sándor polgármester 

 

Pócsmegyer Önkormányzata képviseletében:  

 

 

Németh Miklós polgármester  

 

Szigetmonostor Önkormányzata képviseletében:  

 

 

Molnár Zsolt polgármester 

 

 

Dunabogdány Önkormányzata képviseletében:  

 

 

Schuszter József polgármester 
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Leányfalu Önkormányzata képviseletében: 

 

  

Nyíri Csaba polgármester 

 

 

Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása képviseletében  

 

 

dr. Dietz Ferenc elnök 

 

 

Szentendre Önkormányzata képviseletében: 

 

  

Kun Csaba alpolgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megköszöni a PRO Szentendre Kft. munkatársainak a 

részvételét.  

 

 

 

17. Előterjesztés  a Szentendre, Radnóti Miklós utcai Társasházak által benyújtott 

ÖKO Program (LFP-2008-LA-9-M) pályázatok támogatására 

Előadó:  dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

  

dr. Dietz Ferenc polgármester: megköszöni a területi képviselőknek a hatékony munkát, 

melynek  nagymértében  köszönhető, hogy 380 lakás csatlakozott a programhoz.   Szavazásra 

bocsátja a határozati javaslatokat:  

   

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1209   Száma: 09.07.16/17/0/A/KT 

Ideje: 2009 július 16 17:54  

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 

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 - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Dicső Zoltán Távol - 

Fülöp Zsolt Távol - 

 

     

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

269/2009. (VII. 16.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testülete: 

1. támogatja a 2000 Szentendre, Kondor Béla út 13. (hrsz. 1600/11) alatti Társasházi 

Közösség által benyújtott LFP-2008-LA-9-M kódszámú pályázatát; 

2. az 1.854.592,- Ft. teljes felújítási költségű, a támogatás szempontjából 1.807.227,- Ft. 

elismerhető bekerülési költségű fejlesztéshez egyösszegű vissza nem térítendő 

támogatást biztosít a következők szerint: 

1. a 616.000,- Ft. igényelt állami támogatáson, valamint a lakások tulajdonosai által 

vállalat 47.365,- Ft. saját erőn felül az Önkormányzat, mint támogató 1.191.227,- 

Ft. támogatást biztosít      

2. az önkormányzati támogatás feltétele az elnyert állami támogatás igazolása 

pályázó részéről 

3.  az Önkormányzat és az ingatlanok tulajdonosai között megállapodás kerül 

megkötésre, mely rögzíti, hogy az ingatlan tulajdonosai vállalják, hogy 10 évig 

nem válik le a támogatott lakás a távfűtési rendszerről, továbbá 10 évig biztosítják 

a fejlesztés működésének fenntartását. 

3. biztosítja a jelen határozatban megnevezett pályázathoz szükséges önrész mértékét a 

pályázat vonatkozásában a 2009. évi költségvetésben a kötvénykibocsátás terhére; 

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

szükséges nyilatkozatok megtételére. 
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Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

270/2009. (VII. 16.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testülete: 

 

1. támogatja a 2000 Szentendre, Radnóti u. 6. (hrsz. 8634/16) alatti Társasházi Közösség 

által benyújtott LFP-2008-LA-9-M kódszám pályázatának kiegészítését; 

 

2. a fejlesztés megnövekedett költségeihez plusz 159.236,- Ft. vissza nem térítendő 

önkormányzati támogatást biztosít; 

 

3. biztosítja a jelen határozatban megnevezett pályázathoz szükséges önrész mértékét a 

pályázat vonatkozásában a 2009. évi költségvetésben a kötvénykibocsátás terhére; 

 

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

szükséges nyilatkozatok megtételére. 

 

Felelős:     Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

285/2009. (VII. 16.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testülete: 

1. támogatja a 2000 Szentendre, Radnóti u. 6. (hrsz. 8634/12) alatti Társasházi Közösség 

által benyújtott LFP-2008-LA-9-M kódszám pályázatát; 

2. a 1.075.643,- Ft. teljes felújítási költségű, a támogatás szempontjából 1.075.643,- Ft. 

elismerhető bekerülési költségű fejlesztéshez egyösszegű vissza nem térítendő 

támogatást biztosít a következők szerint: 

1. a 537.822,- Ft. igényelt állami támogatáson, valamint a lakások tulajdonosai 

által vállalat 0,- Ft. saját erőn felül az Önkormányzat, mint támogató 537.822,- Ft. 

támogatást biztosít,      

2. az önkormányzati támogatás feltétele az elnyert állami támogatás igazolása 

pályázó részéről; 

3.  az Önkormányzat és az ingatlanok tulajdonosai között megállapodás kerül 

megkötésre, mely rögzíti, hogy az ingatlan tulajdonosai vállalják, hogy 10 évig nem 

válik le a támogatott lakás a távfűtési rendszerről, továbbá 10 évig biztosítják a 

fejlesztés működésének fenntartását; 

3. biztosítja a jelen határozatban megnevezett pályázathoz szükséges önrész mértékét a 

pályázat vonatkozásában a 2009. évi költségvetésben a kötvénykibocsátás terhére; 

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

szükséges nyilatkozatok megtételére. 

 

Felelős:     Polgármester 
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Határidő: azonnal 

 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

286/2009. (VII. 16.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testülete: 

1. támogatja a 2000 Szentendre, Kálvária. u. 61. (hrsz. 1600/6) alatti Társasházi 

Közösség által benyújtott LFP-2008-LA-9-M kódszám pályázatát; 

2. az 1.225.460,- Ft. teljes felújítási költségű, a támogatás szempontjából 1.225.460,- Ft. 

elismerhető bekerülési költségű fejlesztéshez egyösszegű vissza nem térítendő 

támogatást biztosít a következők szerint: 

1. a 612.730,- Ft. igényelt állami támogatáson, valamint a lakások tulajdonosai 

által vállalat 0,- Ft. saját erőn felül az Önkormányzat, mint támogató 612.730,- Ft. 

támogatást biztosít      

2. az önkormányzati támogatás feltétele az elnyert állami támogatás igazolása 

pályázó részéről 

3.  az Önkormányzat és az ingatlanok tulajdonosai között megállapodás kerül 

megkötésre, mely rögzíti, hogy az ingatlan tulajdonosai vállalják, hogy 10 évig nem 

válik le a támogatott lakás a távfűtési rendszerről, továbbá 10 évig biztosítják a 

fejlesztés működésének fenntartását. 

3. biztosítja a jelen határozatban megnevezett pályázathoz szükséges önrész mértékét a 

pályázat vonatkozásában a 2009. évi költségvetésben a kötvénykibocsátás terhére; 

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

szükséges nyilatkozatok megtételére. 

 

Felelős:     Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Dicső Zoltán képviselő távozik az ülésteremből, a jelenlévő képviselők száma: 16 fő. 

 

 

18. Előterjesztés  Szentendre BARACKOS ÚT Hörcsög utca - Vörösgyűrű sétány 

közötti szakasz, EGRES ÚT I-II. szakasz útépítés kivitelezés tárgyú közbeszerzési 

eljárásról  

Előadó:  dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

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

határozati javaslatot.  

 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1210   Száma: 09.07.16/18/0/A/KT 

Ideje: 2009 július 16 17:55  

Típusa: Nyílt 



 84 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 16 100.00 88.89 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 16 100.00 88.89 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   11.11 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Benkovits György Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Dicső Zoltán Távol - 

Fülöp Zsolt Távol - 

 

     

 

 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

271/2009. (VII. 16.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 

  

1. Szentendre BARACKOS ÚT Hörcsög utca - Vörösgyűrű sétány közötti szakasz, 

EGRES ÚT I-II. szakasz útépítés kivitelezés tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró 

döntést a határozat mellékletét képező írásbeli összegzés szerint fogadja el; 
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2. felkéri a Polgármestert a szükséges nyilatkozatok és intézkedések megtételére. 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  azonnal 
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A 271/2009. (VII.16.) Kt. sz. határozat melléklete, mely a   

2/2006. (I. 13.) IM rendelet 18. melléklete 

 

 

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 

 

 

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Szentendre Város Önkormányzata 2000 Szentendre, Városház 

tér 3.  

2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: 

Szentendre  

BARACKOS ÚT Hörcsög utca - Vörösgyűrű sétány közötti szakasz útépítés 

Út szélessége 6,00 m 

Út hossza: 619 m 

Út területe mindösszesen (útcsatlakozásokkal, kiszélesedésekkel): 4045 m2 

EGRES ÚT I. szakasz útépítés  

Út szélessége: 5,50 m 

Út hossza: 553 m 

Út területe mindösszesen (útcsatlakozásokkal, kiszélesedésekkel): 3222 m2 

EGRES ÚT II. szakasz útépítés  

Út szélessége: 3,50 m 

Út hossza: 447 m 

Út területe mindösszesen (útcsatlakozásokkal, kiszélesedésekkel): 1596 m2 

 

3. A választott eljárás fajtája: nemzeti nyílt 

4. a) Eredményes volt-e az eljárás: eredményes 

b)* Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka:- 

c) Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás: - 

d) Az ellenszolgáltatás összege: 205 385 257 Ft + ÁFA 

5. A benyújtott ajánlatok száma: 6 

6. a) Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe és ajánlatuknak a bírálati szempont – az 

összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak részszempontjai – szerinti 

tartalmi eleme, illetőleg elemei: 

 

Ajánlattevő  

neve: MAGYAR ASZFALT KFT. 

címe: 1135 BUDAPEST, SZEGEDI ÚT 35-37. 

A vállalkozási ár: 

205 385 257 Ft + ÁFA 

 

Ajánlattevő  

neve: PENTA ÁLTALÁNOS ÉPÍTŐIPARI KFT. 

címe: 2100 GÖDÖLLŐ, KENYÉRGYÁRI ÚT 1/E. 

A vállalkozási ár: 

235 057 895 Ft + ÁFA 

 

Ajánlattevő  

neve: SWIETELSKY MAGYARORSZÁG KFT. 

címe: 2120 DUNAKESZI, SZÉKESDŰLŐ 135. 

A vállalkozási ár: 
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214 999 999 Ft + ÁFA 

 

7. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: 

BOLA 95 KFT. 

címe: 2000 SZENTENDRE, RÓZSA U. 14. 

1. Az ajánlatkérési dokumentáció szerint az érvényes ajánlattétel feltétele, hogy az 

ajánlattevő csatolja ajánlatához a vállalkozási díj nettó értékének 20 %-át elérő 

káronkénti kifizetési limit összegű építés-szerelési felelősségbiztosítási szerződését, 

vagy kötvényét. A becsatolt kötvény káronkénti kifizetési limit összege nem éri el a 

vállalkozási díj nettó értékének 20 %-át. A hiánypótlás során benyújtott 

szándéknyilatkozat nem minősül sem felelősségbiztosítási szerződésnek, sem 

biztosítási kötvénynek. 

2. Az aszfalt keverő telepet rendelkezésre bocsátó, Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti 

szervezettől nem csatolta be a ajánlati felhívás feladásától számított 60 napnál nem 

régebbi cégkivonatot, az ajánlatban nyilatkozatot tevő képviselő aláírási címpéldányát, 

valamint a Kbt. 60. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok hiányáról szóló, Kbt. 63. § 

(7) bekezdés szerinti, közjegyző által hitelesített nyilatkozatot. 

Az ajánlat a Kbt. 88. § (1) bekezdés e), f) pontja alapján érvénytelen. 

 

ÁR-LA ÉPÍTŐ ÉS KÖRNYEZETVÉDŐ KFT. 

címe: 1162 BUDAPEST, ISTRÁNG U. 88. 

1. Az ajánlatkérési dokumentáció szerint az érvényes ajánlattétel feltétele, hogy az 

ajánlattevő csatolja ajánlatához a vállalkozási díj nettó értékének 20 %-át elérő 

káronkénti kifizetési limit összegű építés-szerelési felelősségbiztosítási szerződését, 

vagy kötvényét. Ez nem került becsatolásra. A hiánypótlás során benyújtott 

szándéknyilatkozat nem minősül sem felelősségbiztosítási szerződésnek, sem 

biztosítási kötvénynek. 

Az ajánlat a Kbt. 88. § (1) bekezdés f) pontja alapján érvénytelen. 

 

VIANOVA 87 ZRT. 

címe: 1215 BUDAPEST, VASAS U. 65-67. 

1. A benyújtott gépjármű kimutatás nem igazolja a 3 db 5 tonna, 5 db 10 tonna 5 db 13 

tonna teherbírású tehergépjármű rendelkezésre állását. 

2. Az ajánlatkérési dokumentáció szerint az érvényes ajánlattétel feltétele, hogy az 

ajánlattevő csatolja ajánlatához a vállalkozási díj nettó értékének 20 %-át elérő 

káronkénti kifizetési limit összegű építés-szerelési felelősségbiztosítási szerződését, 

vagy kötvényét. A becsatolt kötvény káronkénti kifizetési limit összege nem éri el a 

vállalkozási díj nettó értékének 20 %-át. A hiánypótlás során benyújtott 

szándéknyilatkozat nem minősül sem felelősségbiztosítási szerződésnek, sem 

biztosítási kötvénynek. 

Az ajánlat a Kbt. 88. § (1) bekezdés e), f) pontja alapján érvénytelen. 

 

8. a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege 

és ajánlata kiválasztásának indokai: 

Ajánlattevő  

neve: MAGYAR ASZFALT KFT. 

címe: 1135 BUDAPEST, SZEGEDI ÚT 35-37. 

A vállalkozási ár: 

205 385 257 Ft + ÁFA 
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Az adott ajánlattevő fenti ajánlata a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó 

érvényes ajánlat. 

 

b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az 

ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 

Ajánlattevő  

neve: SWIETELSKY MAGYARORSZÁG KFT. 

címe: 2120 DUNAKESZI, SZÉKESDŰLŐ 135. 

A vállalkozási ár: 

214 999 999 Ft + ÁFA 

Az adott ajánlattevő fenti ajánlata a második legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást 

tartalmazó érvényes ajánlat. 

9.* A szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben 

igénybe venni kívánt alvállalkozók neve és címe:- 

10.* A közbeszerzésnek az a része (aránya, értéke), amelyre a nyertes, illetőleg az őt követő 

ajánlattevő harmadik személlyel szerződést köthet:  

MAGYAR ASZFALT KFT.: 

Forgalomtechnika (ideiglenes, végleges) 

- útburkolati jelek 

- közúti jelzőtáblák, információs táblák 

- egyéb forgalomtechnika 

Szállítási feladatok 

10% alatt. 

SWIETELSKY MAGYARORSZÁG KFT.: 

Laborvizsgálat, forgalomtechnika, őrzés-védelem, víz-, csatornaépítés, elektromos munkák, 

földmunka részfeladatok, betonozási részfeladatok, kertészeti munkák 

10% alatt. 

 

11.* Tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése: 

- 

12.* Egyéb információk:- 

13. Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes 

tájékoztatóra és közzétételének napja:- 

14. Hivatkozás az eljárást megindító, illetőleg meghirdető hirdetményre és közzétételének 

napja: 

Közzététel dátuma: 2009/04/04/ 

Iktatószám: 5990/2009 

 

15. Az eredményhirdetés időpontja: 2009. július 20. 15.00 óra. 

16. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2009. július 16. 

 

Szentendre, 2009. július 16. 

 

 

dr. Dóka Zsolt 

jogtanácsos 

 

 

Hajdu Gábor képviselő távozik az ülésteremből, a jelenlévő képviselők száma: 15 fő. 
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19. Szentendre Pap-sziget kis Duna ág revitalizációjának érdekében pályázat  

 benyújtásáról 

Előadó:  dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

A napirendi pont tárgyalása során jelen van Krecsmer István, a Pap-sziget 

Revitalizációjáért Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ismerteti az előterjesztést.   

 

Szirmai Erika Építéshatósági iroda vezetője: az előterjesztéssel kapcsolatos kiegészítésként  

ismerteti  a helyi sajátosságokat. A tervezett beruházás kertvárosi lakóterületen található, 

melynek következtében  a  város által kért csónakház építésére szóló építési engedélyt 

módosítani kell, valamint biztosítani kell a  környezetvédelmi tanulmány alapján  kijelölt 

„sólyapálya” helyét. A jelenleg benyújtott vázlat ezt nem tartalmazza.  

Az eljárás menete: elvi építési engedélyben meghatározni a tervezett funkciót, a 

környezetvédelmi hatóságtól beszerezni a szakhatósági állásfoglalást.        

 

Zakar Ágnes képviselő:  kérdezi, hogy a környezetvédelmi munkacsoport milyen véleményt  

alkotott jelen előterjesztéssel kapcsolatban?   

 

Hidegkuti Gergely Városüzemeltetési, Környezet- és Műemlékvédelmi  Bizottság  elnök:  

a környezetvédelmi munkacsoport  észrevétele, hogy  a mederkotrás néhány millió Ft-ból 

elvégezhető, amihez képest az előttük levő anyagban ez nagyobb összeget  tesz ki.  

 

dr. Dragon Pál  Jogi, Igazgatási és Ügyrendi Bizottság elnöke: a bizottság egyhangúlag 

támogatta a határozati javaslatot.   

Képviselőként  fűzi hozzá, hogy a terület régi sportmúlttal rendelkezik, a szentendrei lakosok  

szívesen emlékeznek vissza az évtizedekkel ezelőtti aktív vízi sportéletre.   

 

Kiss Károly képviselő:  egyetért dr. Dragon Pál képviselővel,  és félő, hogy ha nem lépnek 

időben, a terület visszafordíthatatlan károkat szenved. Ha betömődik a mellékág, megszűnik.   

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: további észrevétel nem érkezett a képviselők részéről, 

szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.      

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1211   Száma: 09.07.16/19/0/A/KT 

Ideje: 2009 július 16 18:04  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 12 80.00 66.66 
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Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 3 20.00 16.67 

Szavazott 15 100.00 83.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   16.67 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Benkovits György Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Tart. - 

Szalay Fruzsina Tart. - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Tart. - 

Dicső Zoltán Távol - 

Fülöp Zsolt Távol - 

Hajdu Gábor Távol - 

 

     

 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

272/2009. (VII. 16.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete:  

 

1. úgy dönt, hogy a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében megjelent az 

„Élőhelyek és élettelen természeti értékek megőrzését, helyreállítását szolgáló 

beruházások” című KMOP-2009-3.2.1/A kódszámú pályázati kiírásra pályázatot nyújt be 

a Pap-szigeti Kis-Dunaág revitalizációja érdekében, az alábbi tartalommal: 

A pályázat célja: Szentendre Pap-sziget Kis-Dunaág revitalizációja 

A fejlesztés forrásösszetétele:  önrész:               55.000.000 Ft 

pályázati forrás:  500.000.000 Ft 

összesen:  555.000.000 Ft 

2. biztosítja a pályázathoz szükséges önrészt a 2009. évi költségvetésében. 
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3. felhatalmazza a Polgármestert a pályázat benyújtására és a pályázathoz szükséges 

nyilatkozatok aláírására. 

 

Felelős:     Polgármester 

Határidő: azonnal  

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

272/B/2009. (VII. 16.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete:  

I.  

1. A pályázat beadásához szükséges önrészt, a Pap-sziget Revitalizációjáért 

Közhasznú Nonprofit Kft által átadott pénzeszköz útján biztosítja. 

2. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a II. 1. pontban meghatározott pénzeszköz 

átadásáról szóló szerződést a Pap-sziget Revitalizációjáért Közhasznú Nonprofit 

Kft –vel kösse meg. 

3. A pályázat előkészítését összeállítását, nyertes pályázat esetén annak 

lebonyolítását, azzal kapcsolatos dokumentumok beszerzését, közbeszerzési 

eljárás lebonyolítását a Pap-sziget Revitalizációjáért Közhasznú Nonprofit Kft 

végzi. 

 

II. a Pap-sziget revitalizációja érdekében a következő szabályozási terv 

felülvizsgálatakor, amennyiben a szakhatóságok hozzájárulásukat adják és a 

beruházáshoz készülő előzetes környezetvédelmi hatástanulmány lehetővé teszi, a 

4777; 4778;4479/1; 4781 hrsz-ú területek besorolását változtassa meg, benzinkút 

építése érdekében. 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal  

 

 

 

20. Előterjesztés az egyes vállalkozási formák gyakorlásának területi korlátozásáról 

szóló, 37/2003. (VI. 18.) Önk. rendelet módosításáról  

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester  

 

 

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

rendelet-tervezetet.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1212   Száma: 09.07.16/20/0/A/KT 

Ideje: 2009 július 16 18:05  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 



 92 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 87.50 77.78 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 2 12.50 11.11 

Szavazott 16 100.00 88.89 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   11.11 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Benkovits György Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Tart. - 

Szalay Fruzsina Tart. - 

Dicső Zoltán Távol - 

Fülöp Zsolt Távol - 

 

     

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

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

26/2009. (VII.22.) Önk. számú rendelete 

az egyes vállalkozási formák területi korlátozásáról szóló 37/2003. (VI.18.) Önk. sz. 

rendelet módosításáról 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, 

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

alapján az egyes vállalkozási formák területi korlátozásáról szóló 37/2003. (VI.18.) Önk. sz. 

rendeletet, az alábbiak szerint módosítja: 

 

1. § 
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(1) Az egyes vállalkozási formák területi korlátozásáról szóló 37/2003. (VI.18.) Önk. sz. 

rendelet 4. §-ban szereplő, alábbi szövegrész helyébe: 

„ …,  valamint 11-es főút keleti oldalán a Pap-szigeti bejárótól délre a Dunakorzó útig 

terjedő szakaszon.” 

az alábbi szövegrész lép: 

„….., valamint 11-es főút keleti oldalán a Derecskei utcától a Határcsárdáig terjedő 

szakaszon.” 

 

2. § 

 

(1)  A rendelet 2009. augusztus 1-jén lép hatályba. 

 

(2)  A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik. 

 

Szentendre, 2009. július 16. 

 

 

  

21. Előterjesztés Szentendre Köztéri képzőművészeti és iparművészeti alkotások 

megvalósítására, felújítások támogatására kiírt pályázaton való indulásról 

Előadó:  dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ismerteti az előterjesztést. A lektorátus támogatta a szobor 

felállítását melyhez a 750.000 Ft-ot a városi költségvetés  egyéb kulturális tevékenység 

terhére az Önkormányzat, míg a fennmaradó 750.000 Ft-ot a lektorátus biztosít.   

  
Szegő András képviselő: kérdezi, hogy a Ligeti elnevezésre vonatkozó javaslat miért került 

elvetésre? 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: mert  még nem telt el  10 év a művész elhunyta óta és az 

Önkormányzat közterületek elnevezéséhez kapcsolódó rendelete ebben az esetben még nem 

teszi lehetővé egy adott személyről a közterület elnevezését.. További kérdés nem lévén, a 

határozati javaslatot szavazásra bocsátja.    

 

  

Szavazás eredménye 

 

#: 1213   Száma: 09.07.16/21/0/A/KT 

Ideje: 2009 július 16 18:07  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 87.50 77.78 

Nem 0 0.00 0.00 
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Tartózkodik 2 12.50 11.11 

Szavazott 16 100.00 88.89 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   11.11 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Benkovits György Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Tart. - 

Radványi G. Levente Tart. - 

Dicső Zoltán Távol - 

Fülöp Zsolt Távol - 

     

 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

273/2009. (VII. 16.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 

 

1. benyújtja pályázatát a Képzőművészeti Lektorátus iparművészeti alkotások 

megvalósítására, felújítások támogatására kiírt támogatásra Ligeti Erika tervei alapján 

szobor felállításának céljából, 

A fejlesztés forrásösszetétele: 

   adatok Ft-ban 

   bruttó 

Megnevezés 2008. év 

Saját forrás 750.000 

Hitel 0 

Támogatásból igényelt összeg 750.000 
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Egyéb támogatás (nevesítve) 0 

Egyéb forrás  0 

Összesen 1.500.000 

 

2. biztosítja a saját forrás összegét a 2009. évi költségvetéséről szóló 10/2009. (II. 18.) 

Önk. sz. rendeletében  az  egyéb kulturális költség 926018 szakfeladat  sor terhére. 

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

nyilatkozatok aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester  

 

22. Előterjesztés  Önkormányzat javára bejegyzett jelzálogjog törléséről 

Előadó:  dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

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

   

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1214   Száma: 09.07.16/22/0/A/KT 

Ideje: 2009 július 16 18:07  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 15 88.24 83.33 

Nem 0 0.00 0.00 

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 - 
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Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Szalay Fruzsina Tart. - 

Szegő András Tart. - 

Fülöp Zsolt Távol - 

     

 

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

 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

274/2009. (VII. 16.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete:  

 

3. elfogadja a Mészáros Jánossal kötendő, a dunabogdányi 357/2 helyrajzi számú 

ingatlannak a Mészáros János tulajdonát képező 2635/4150-ed tulajdoni illetőségére 

az önkormányzat javára bejegyzett jelzálogjog törléséről szóló megállapodást a 

határozat melléklete szerinti tartalommal; 

 

4. felkéri a Polgármestert a szerződés aláírására, és a szerződésben rögzített feltételek 

teljesülése esetén a jelzálogjog törléséről szóló nyilatkozat kiadására. 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

 

Jelzálogjog törlésről szóló szerződés 

 

 

amely létrejött egyfelől: 

Szentendre Város Önkormányzata (2000 Szentendre, Városház tér 3. Adószám: 15395364-

2-13; Statisztikai számjel: 15395364-7511-321-13; Bankszámlaszám: 12001008-00122568-

00100003), mint jelzálogjog-jogosult, képviseli: dr. Dietz Ferenc polgármester,  

 

másrészről Mészáros János (aki személyazonosságát a felmutatott 664038BA számú 

személyi igazolvánnyal igazolja, született: 1954. 07. 30. Lajosmizse; anyja neve: Balla 

Piroska; személyi azonosító jele: 15407303182) 2000 Szentendre, Méhész u. 3. szám alatti 

lakos, mint jelzálogjogot engedő között a mai napon az alábbi feltételekkel: 
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1. Felek rögzítik, hogy a dunabogdányi 357/2 helyrajzi számú ingatlannak a Mészáros 

János tulajdonát képező 2635/4150-ed tulajdoni illetőségére az általa vállalt, a 

szentendrei hévízkút fúrás beruházás kapcsán tett 9.212.400 Ft összegű társfinanszírozói 

felajánlás biztosítására az ingatlan nyilvántartásban az első jelzálogjogi ranghelyen 

Szentendre Város Önkormányzata mint jogosult javára jelzálogjog alapításáról a felek 

között szerződés jött létre, továbbá a szerződés alapján a jelzálogjog az ingatlanra az 

ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre került. 

 

2. Mészáros János az Önkormányzat részére felajánlotta, hogy ellentételezést nem kérve 

17 millió forint értékben város fenntartási, város fejlesztési munkákat végez 

Szentendrén és ezzel az 1. pont szerinti felajánlást kiváltja. 

 

3. Fentiekre tekintettel az Önkormányzat a 2. pont szerinti munkák szerződésszerű és 

teljeskörű elvégzését követően külön íven adott írásos nyilatkozattal  

 elfogadja az 1. pont szerinti társfinanszírozói felajánlás teljesítését és  

 hozzájárul az 1. pont szerinti jelzálogjog törléséhez az ingatlan-nyilvántartásból. 

 

4. Jelen szerződést felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és értelmezés 

után jóváhagyólag aláírják. 

 

 

Szentendre, 2009. …………………. hó ………. nap 

 

 

 

 …………………………………………………….. ………………………….. 

  dr. Dietz Ferenc     dr. Molnár Ildikó Mészáros János 

  polgármester                  jegyző   

  Szentendre Város Önkormányzata 

  

     

Jelen szerződést szerkesztettem és ellenjegyzem: dr. Mendlik György ügyvéd (2022 Tahi, 

Szent István u. 13.) 

 

 

Szentendre, 2009. …………………. hó ………. nap  

 

 

 

23. Előterjesztés  szentendrei ingatlanok elővásárlási jogának gyakorlásáról illetve 

lemondásáról 

Előadó:  dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

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

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1215   Száma: 09.07.16/23/0/A/KT 



 98 

Ideje: 2009 július 16 18:08  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 17 100.00 94.44 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 17 100.00 94.44 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   5.56 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Benkovits György Igen - 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt Távol - 

 

     

 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

275/2009. (VII. 16.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 

 

1. a Szentendre, 7953 hrsz-ú természetben Boldogtanyai u. 27. sz. alatt található belterületi, 

kivett hétvégi ház és udvar megjelölésű, tulajdoni lap szerint 759 m² ingatlan, valamint 

7955 hrsz-ú, természetben Erdősor 1. sz. alatt található belterületi, kivett hétvégi ház és 
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udvar megjelölésű, tulajdoni lap szerint 780 m² ingatlan 18.000.000,- Ft. vételáron történő 

adásvételi szerződés megkötéséhez hozzájárul, és nem kíván élni elővásárlási jogával; 

 

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

 

Felelős:      Jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

24. Előterjesztés  szentendrei ingatlanok törzsvagyonból történő kivonásáról 

Előadó:  dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

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

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1216   Száma: 09.07.16/24/0/A/KT 

Ideje: 2009 július 16 18:08  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 17 100.00 94.44 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 17 100.00 94.44 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   5.56 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Benkovits György Igen - 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 
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Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt Távol - 

 

     

 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

276/2009. (VII. 16.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete: 

1. a tulajdonában lévő 3773/2 hrsz-ú közterületből 298 m2 törzsvagyonból történő 

kivonásához és forgalomképes vagyonkörbe való átvezetéséhez, valamint 7500,- Ft/m2 

áron az értékesítéséhez hozzájárul; 

 

2. felkéri a Jegyzőt, hogy 3773/2 hrsz-ú ingatlant érintő változás ingatlanvagyon-

kataszteren való átvezetéséről rendelkezzen. 

 

Felelős:     Jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

 

25. Előterjesztés  a Szentendrei Sportcélú Kft-ről  

Előadó:  dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: jelzi a Képviselő-testület tagjaink, hogy a Kft. ügyvezetője 

Boros Iván még nem érkezett meg, ezért türelmüket kéri. 

Ügyrendi javaslata, hogy amíg az ügyvezető megérkezik, addit tárgyalják a további napirendi 

pontokat. Amint megérkezik, visszatérnek a Sport Kht-val kapcsolatos előterjesztés 

megtárgyalására.  

Szavazásra bocsátja az ügyrendi javaslatot. 

       

Szavazás eredménye 

 

#: 1217   Száma: 09.07.16/25/0/A/KT 

Ideje: 2009 július 16 18:09  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 17 100.00 94.44 



 101 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 17 100.00 94.44 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   5.56 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Benkovits György Igen - 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt Távol - 

     

 

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

 

 

 

26.  Előterjesztés az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 10/2008. (II. 18.) 

Önk. sz. rendelet módosításáról – Polgármesteri keret -   

Előadó:  dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátja a rendelet-módosítást és a határozati 

javaslatot. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1218   Száma: 09.07.16/26/0/A/KT 

Ideje: 2009 július 16 18:10  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
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Igen 17 100.00 94.44 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 17 100.00 94.44 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   5.56 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Benkovits György Igen - 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt Távol - 

 

     

 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

279/2009. (VII. 16.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Képviselő-testülete a Polgármesteri keret felhasználásáról szóló tájékoztatót 

elfogadja és felkéri a Polgármestert, hogy az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 

10/2009. (II.18.) Önk. sz. rendelet módosításáról gondoskodjon. 

 

 

Felelős:    Polgármester 

Határidő: a soron következő előirányzat módosítás 

 

 

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

el: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 



 103 

27/2009. (VII.22.) Önk. sz. rendelete 

 

 

az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 10/2009. (II.18.) 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 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvényben meghatározottaknak 

megfelelően Szentendre Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről szóló 10/2009. 

(II.18.) Önk. sz. rendeletének (továbbiakban: R.)  módosítására az alábbi rendeletet alkotja: 

 

1. § 
 

 

(1) Szentendre város 2009. évi költségvetésének 

bevételi főösszege            11 890 013 EFt-ról           11 958 393  EFt főösszegre  

kiadási főösszege             11 890 013 EFt-ról           11 958 393 EFt főösszegre 

változik 

 

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

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

 

 

2. § 

 

 

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

gazdálkodó költségvetési szervenként, kiemelt előirányzatonként és létszámadatok -  

helyébe jelen rendelet  2. számú melléklete lép. 

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

lép. 

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

helyébe jelen rendelet    4.  számú melléklete lép. 

 (4) A R. 5/A  számú  melléklet – Ellátottak pénzbeli támogatás – helyébe jelen  rendelet    

4/A  számú melléklet lép. 

(5) A R. 5/B számú melléklet – Támogatás, pénzeszköz átadás - helyébe a rendelet 4/B 

számú  melléklete lép. 

(6) A R. 5/C számú melléklete – Kisebbségi önkormányzatok 2009. évi költségvetés – 

helyébe a rendelet 4/C számú  melléklete lép. 

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

melléklete lép. 

 

 

3.§ 

 

(1) E rendelet a kihirdetés napjával lép hatályba. 

(2) A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik. 
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27. Előterjesztés  az önkormányzati intézmények alapító okiratainak módosításáról  

Előadó:  dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: dr. Pázmány Annamária intézményvezető jelezte, hogy a  

Szentendre Város Önkormányzat  Egészségügyi Intézményei alapító okiratánál kiegészítés 

szükséges. Kéri Jegyző Asszonyt, olvassa be  a módosításokat.  

 

dr. Molnár Ildikó jegyző: a  Szentendre Város Önkormányzat  Egészségügyi Intézményei  

alapító okirata kiegészül az alábbiakkal: 

a) tevékenységi köre szakfeladatonként: 

2009. december 31-ig hatályos szakfeladatai: 

   851275 Járóbeteg gyógyító szakellátás 

851286 Fogorvosi ellátás 

              851967 Egyéb humán-egészségügyi ellátás 

   751922 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások  

     elszámolásai 

 

2010. január 1-től hatályos szakfeladatai: 

   862211 Járóbeteg gyógyító szakellátás 

   862303 Fogorvosi szakellátás 

   869011 Egyéb humán-egészségügyi ellátás 

841901 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások  

elszámolásai 

 

A Szentendre Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága alapító okiratának 8. pontja 

kiegészül az alábbiakkal:  

Illetékességi területe:  

Működési területe: Dunabogdány, Kisoroszi, Leányfalu, Pilisszentlászló, Pócsmegyer, 

Szentendre, Szigetmonostor, Tahitótfalu, Visegrád települések. 

Megelőzési tevékenység ellátása: működési terület és Budakalász, Csobánka, Pilisszántó, 

Pilisszentkereszt, Pomáz települések. 

Az elhangzott módosítások kiosztásra kerültek.   

 

Radványi G. Levente képviselő: javasolja, hogy a legközelebbi alkalommal elektronikus 

formában kerüljön kiküldésre az alapító okiratok módosítása, miután a terjedelme meghaladja 

az átlagot.  

 

dr. Pázmány Annamária képviselő: Jegyző Asszony által elmondott módosítás a 

2009.december 31-ig terjedő szakfeladatokra vonatkozott.   

 

dr. Molnár Ildikó jegyző: megismétli a 2010. január 1-től is hatályos szakfeladatokat: 

   862211 Járóbeteg gyógyító szakellátás 

   862303 Fogorvosi szakellátás 

   869011 Egyéb humán-egészségügyi ellátás 

841901 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások  

elszámolásai 

 



 105 

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

határozati javaslatot.   

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1219   Száma: 09.07.16/27/0/A/KT 

Ideje: 2009 július 16 18:13  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 17 100.00 94.44 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 17 100.00 94.44 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   5.56 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Benkovits György Igen - 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt Távol - 

 

     

1219   Száma: 2009.07.16/27/0/A/KT 

 

 

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

280/2009. (VII. 16.) Kt. sz. határozata: 

 

I. 

1. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal alapító 

okiratát az alábbiak szerint módosítja: 

 

Az alapító okirat  9. bekezdése kiegészül az alábbi szöveggel: 

„A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: A helyi önkormányzatokról 

szóló 1990. évi LXV. törvény alapján ellátja az önkormányzat működésével, az 

államigazgatási ügyek döntésre történő előkészítésével, a döntések végrehajtásával és a 

kisebbségi önkormányzatokkal kapcsolatos, a mindenkori hatályos jogszabályi rendelkezések 

alapján a feladat- és hatáskörébe utalt feladatokat.” 

 

2. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat melléklete szerinti 

tartalommal elfogadja a Polgármesteri Hivatal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

II. 

1. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Gondozási Központ alapító 

okiratát az alábbiak szerint módosítja: 

 

Az alapító okirat 11. pontjában a költségvetési szerv működési területe megnevezés a 

költségvetési szerv működési köre megnevezésre változik. 

 

Az alapító okirat 12. pontja kiegészül az alábbi szöveggel: 

a költségvetési szerv alaptevékenysége: 

… 

Szakágazati száma: 881000 idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül 

És törlésre kerül a következő két TEÁOR szám:  8899 m.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás 

nélkül, 8690egyéb humán-egészségügyi ellátás 

 

2. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat melléklete szerinti 

tartalommal elfogadja a Gondozási Központ egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

III. 

1. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Püspökmajor lakótelepi Bölcsőde 

alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 

 

Az alapító okirat 10. pontja kiegészül az alábbi szöveggel: 

… 

Szakágazata: 889110 Bölcsődei ellátás 

 

Az alapító okirat 14. pontjában a költségvetési szerv működési területe megnevezés a 

költségvetési szerv működési köre megnevezésre változik 
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2. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat melléklete szerinti 

tartalommal elfogadja a Püspökmajor lakótelepi Bölcsőde egységes szerkezetbe foglalt alapító 

okiratát. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

IV.  

1. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szentendre Város Egészségügyi 

Intézményei alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 

 

Az alapító okirat 1.d) pontja kiegészül az alábbiakkal: 

1. d) Jogszabályban meghatározott közfeladata: az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. 

törvényben meghatározott, az Önkormányzat által ellátandó egészségügyi járóbeteg-

szakellátási feladatok 

Szakágazata: 862200 Szakorvosi járóbeteg-ellátás 

 

Az alapító okirat 3. pontjában a költségvetési szerv működési területe megnevezés a 

költségvetési szerv működési köre megnevezésre változik 

 

Az alapító okirat 5. a) pontja helyére az alábbi szöveg lép: 

 

5. A költségvetési szerv 

a) tevékenységi köre szakfeladatonként: 

2009. december 31-ig hatályos szakfeladatai: 

   851275 Járóbeteg gyógyító szakellátás 

851286 Fogorvosi ellátás 

              851967 Egyéb humán-egészségügyi ellátás 

   751922 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások  

     elszámolásai 

 

2010. január 1-től hatályos szakfeladatai: 

   862211 Járóbeteg gyógyító szakellátás 

   862303 Fogorvosi szakellátás 

   869011 Egyéb humán-egészségügyi ellátás 

841901 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások  

elszámolásai 

 

2. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat melléklete szerinti 

tartalommal elfogadja Szentendre Város Egészségügyi Intézményei egységes szerkezetbe 

foglalt alapító okiratát. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

V.  

1. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Gazdasági Ellátó Szervezet alapító 

okiratát az alábbiak szerint módosítja: 
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Az alapító okirat 7. bekezdése kiegészül az alábbiakkal: 

Jogszabályban meghatározott közfeladata: A közoktatási és szociális intézmények 

gazdasági és pénzügyi feladatainak ellátása. 

Szakágazata: 841116 Önkormányzati, valamint többcélú kistérségi társulási 

intézményeket ellátó, kisegítő szolgálatai 

 

Az alapító okirat 9. bekezdésében költségvetési szerv működési területe megnevezés a 

költségvetési szerv működési köre megnevezésre változik 

 

2. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat melléklete szerinti 

tartalommal elfogadja a Gazdasági Ellátó Szervezet egységes szerkezetbe foglalt alapító 

okiratát. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

VI.  

1. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szentendre Város 

Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 

 

Az alapító okirat 6.  pontja kiegészül az alábbiakkal: 

Szakágazat: 842520 Tűzvédelmi tevékenységek 

 

Az alapító okirat 8. pontja kiegészül az alábbiakkal:  

Illetékességi területe:  

Működési területe: Dunabogdány, Kisoroszi, Leányfalu, Pilisszentlászló, Pócsmegyer, 

Szentendre, Szigetmonostor, Tahitótfalu, Visegrád települések. 

Megelőzési tevékenység ellátása:  működési terület és Budakalász, Csobánka, 

Pilisszántó, Pilisszentkereszt, Pomáz települések 

 

Az alapító okirat 10. pontja  kiegészül az alábbiakkal: 

A költségvetési szerv feladatellátásához gyakorolt funkciója alapján: 

  

2. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat melléklete szerinti 

tartalommal elfogadja a Szentendre Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága egységes 

szerkezetbe foglalt alapító okiratát. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

VII.  

1. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szentendre Város Óvodai 

Intézménye alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 

 

Az alapító okirat 1. pontjában az intézmény elnevezés költségvetési szerv elnevezésre 

módosul, és kiegészül a költségvetési szerv típusával: óvoda. 

 



 109 

Az alapító okirat 2. pontja kiegészül az alábbiakkal: 

Az intézmény jogszabályban meghatározott közfeladata: A közoktatásról szóló 1993. évi 

LXXIX. törvény alapján a tankötelezettség kezdetéig óvodai nevelés. 

Szakágazati megnevezése, száma: alapfokú oktatás, 851020 

 

Az alapító okirat 3. pontjában az intézmény „gyakorolt funkciója” szókapcsolat 

„feladatellátáshoz kapcsolódó funkció” szókapcsolatra változik. 

 

Az alapító okirat 4. pontjának megnevezése kiegészül az alábbi szövegrésszel: „….és a 

vagyon feletti rendelkezési jog” 

 

Az alapító okirat 8. pontjában az intézmény működési területe megnevezés az intézmény 

működési köre megnevezésre változik 

 

2. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat melléklete szerinti 

tartalommal elfogadja a Szentendre Város Óvodai Intézménye egységes szerkezetbe foglalt 

alapító okiratát. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

VIII.  

1. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a II. Rákóczi Ferenc Általános 

Iskola és Gimnázium alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja 

 

Az alapító okirat 1. pontjában az intézmény elnevezés költségvetési szerv elnevezésre 

módosul, és kiegészül a költségvetési szerv típusával: többcélú intézmény – általános iskola 

és gimnázium. 

 

Az alapító okirat 2. pontja kiegészül az alábbiakkal: 

Jogszabályban meghatározott közfeladata: A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 

törvény alapján alapfokú és általános középfokú nevelés-oktatás. 

Szakágazati megnevezése és száma: alapfokú oktatás, 852010 

 

Az alapító okirat 3. pontjában az intézmény „gyakorolt funkciója” szókapcsolat 

„feladatellátáshoz kapcsolódó funkció” szókapcsolatra változik. 

 

Az alapító okirat 4. pontjának megnevezése kiegészül az alábbi szövegrésszel: „….és a 

vagyon feletti rendelkezési jog” 

 

Az alapító okirat 8. pontjában az intézmény működési területe megnevezés az intézmény 

működési köre megnevezésre változik 

 

2. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat melléklete szerinti 

tartalommal elfogadja a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium egységes 

szerkezetbe foglalt alapító okiratát. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 
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IX.  

1. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Barcsay Jenő Általános Iskola 

alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja 

 

Az alapító okirat 1. pontjában az intézmény elnevezés költségvetési szerv elnevezésre 

módosul, és kiegészül a költségvetési szerv típusával: általános iskola. 

 

Az alapító okirat 2. pontja kiegészül az alábbiakkal: 

Jogszabályban meghatározott közfeladata: A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 

törvény alapján alapfokú nevelés-oktatás. 

Szakágazati megnevezése és száma: alapfokú oktatás, 852010 

 

Az alapító okirat 3. pontjában az intézmény „gyakorolt funkciója” szókapcsolat 

„feladatellátáshoz kapcsolódó funkció” szókapcsolatra változik. 

 

Az alapító okirat 4. pontjának megnevezése kiegészül az alábbi szövegrésszel: „….és a 

vagyon feletti rendelkezési jog” 

 

Az alapító okirat 8. pontjában az intézmény működési területe megnevezés az intézmény 

működési köre megnevezésre változik 

 

2. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat melléklete szerinti 

tartalommal elfogadja a Barcsay Jenő Általános Iskola egységes szerkezetbe foglalt alapító 

okiratát. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

X.  

1. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Templomdombi Általános Iskola 

alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja 

 

Az alapító okirat 1. pontjában az intézmény elnevezés költségvetési szerv elnevezésre 

módosul, és kiegészül a költségvetési szerv típusával: általános iskola. 

 

Az alapító okirat 2. pontja kiegészül az alábbiakkal: 

Jogszabályban meghatározott közfeladata: A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 

törvény alapján alapfokú nevelés-oktatás. 

Szakágazati megnevezése és száma: alapfokú oktatás, 852010 

 

Az alapító okirat 3. pontjában az intézmény „gyakorolt funkciója” szókapcsolat 

„feladatellátáshoz kapcsolódó funkció” szókapcsolatra változik. 

 

Az alapító okirat 4. pontjának megnevezése kiegészül az alábbi szövegrésszel: „….és a 

vagyon feletti rendelkezési jog” 
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Az alapító okirat 8. pontjában az intézmény működési területe megnevezés az intézmény 

működési köre megnevezésre változik 

 

2. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat melléklete szerinti 

tartalommal elfogadja a Templomdombi Általános Iskola egységes szerkezetbe foglalt alapító 

okiratát. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

XI.  

1. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Izbégi Általános Iskola alapító 

okiratát az alábbiak szerint módosítja 

 

Az alapító okirat 1. pontjában az intézmény elnevezés költségvetési szerv elnevezésre 

módosul, és kiegészül a költségvetési szerv típusával: általános iskola. 

 

Az alapító okirat 2. pontja kiegészül az alábbiakkal: 

Jogszabályban meghatározott közfeladata: A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 

törvény alapján alapfokú nevelés-oktatás. 

Szakágazati megnevezése és száma: alapfokú oktatás, 852010 

 

Az alapító okirat 3. pontjában az intézmény „gyakorolt funkciója” szókapcsolat 

„feladatellátáshoz kapcsolódó funkció” szókapcsolatra változik. 

 

Az alapító okirat 4. pontjának megnevezése kiegészül az alábbi szövegrésszel: „….és a 

vagyon feletti rendelkezési jog” 

 

Az alapító okirat 8. pontjában az intézmény működési területe megnevezés az intézmény 

működési köre megnevezésre változik 

 

2. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat melléklete szerinti 

tartalommal elfogadja az Izbégi Általános Iskola egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Az intézmények  alapító  okirata a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

 

Szegő András képviselő:  ügyrendi hozzászólásában jelzi, hogy az előző napirendi pontnál -  

Előterjesztés  szentendrei ingatlanok törzsvagyonból történő kivonásáról – szavazás során  

elmaradt a Pénzügyi, Költségvetési, Vagyongazdálkodási és EU Bizottság módosító javaslata, 

miszerint a törzsvagyonból kivonás 10.000 Ft/m2 áron történő döntés. Íly módon a 

törzsvagyonból való kivonás 7.500 Ft-os áron került elfogadásra. Ez az összeg túl alacsony a 

szentendrei telekárakhoz viszonyítva, a bizottság ezért javasolta a 10.000 Ft-os m2 árat.  

Ismételt szavazást kér a határozati javaslat tekintetében. 
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dr. Molnár Ildikó jegyző: értékbecslő határozta meg az összeget, ez indokolja az 

előterjesztésben szereplő árat.   

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:  kérdezi Képviselő úrtól, javasolja a napirendi pont újbóli 

felvételét az ülésen?  

 

Magyar Judit  képviselő: a bizottsági ülésen elhangzott, hogy korábban volt  egy korábbi 

értékbecslés 6.500 Ft-os áron.  Az Önkormányzat új becslést kért a jelenlegi esetre, aminek 

eredményeként lett megállapítva a 7.500 Ft-os m² ár. Eddigi gyakorlat szerint nem szokták 

felülbírálni a szakember által hozott döntést.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátja Szegő András ügyrendi javaslatát.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1220   Száma: 09.07.16/28/0/A/KT 

Ideje: 2009 július 16 18:15  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 82.36 77.77 

Nem 2 11.76 11.11 

Tartózkodik 1 5.88 5.56 

Szavazott 17 100.00 94.44 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   5.56 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Nem - 

Trenka István Nem - 
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Benkovits György Tart. - 

Fülöp Zsolt Távol - 

 

     

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képviselő-testület ismételten napirendre vette az 

előterjesztést. Javasolja, szavazzanak a megtárgyalásra váró sürgősségi indítvány napirendre 

vételéről is.  Szavazásra bocsátja az időközben kiosztásra került - az Egyházi, Műemléki 

Beruházási Alap felhasználására kiírt pályázatok elbírálásáról – sürgősségi indítványt. 

 

  

Szavazás eredménye 

 

#: 1221   Száma: 09.07.16/28/0/A/KT 

Ideje: 2009 július 16 18:16  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 17 100.00 94.44 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 17 100.00 94.44 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   5.56 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Benkovits György Igen - 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt Távol - 
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dr. Dietz Ferenc polgármester:. a Képviselő-testület támogatta a szentendrei ingatlanok 

törzsvagyonból történő kivonásáról szóló előterjesztés ismételt napirendre vételét. 

Szavazásra bocsátja  a Pénzügyi, Költségvetési, Vagyongazdálkodási és EU Bizottság 

módosító javaslatát, mely  10 ezer Ft  értékben  határozta meg az értékesítendő ingatlan m2 

árát.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1222   Száma: 09.07.16/28/0/A/KT 

Ideje: 2009 július 16 18:17  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 10 58.83 55.55 

Nem 1 5.88 5.56 

Tartózkodik 6 35.29 33.33 

Szavazott 17 100.00 94.44 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   5.56 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Benkovits György Igen - 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Nem - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Tart. - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Tart. - 

Kiss Károly Tart. - 

Kun Csaba alpolgármester Tart. - 

Radványi G. Levente Tart. - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Tart. - 

Fülöp Zsolt Távol - 
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dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képviselő-testület támogatta a  bizottsági módosító 

javaslatot. 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

277/2009. (VII. 16.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete: 

1. hatályon kívül helyezi a 276/2009. (VII. 16.) Kt. sz. határozatát; 

 

2. hozzájárul a tulajdonában lévő 3773/2 hrsz-ú közterületből 298 m2 törzsvagyonból 

történő kivonásához és forgalomképes vagyonkörbe való átvezetéséhez, valamint 

10.000,- Ft/m2 áron az értékesítéséhez; 

 

3. felkéri a Jegyzőt, hogy 3773/2 hrsz-ú ingatlant érintő változás ingatlanvagyon-

kataszteren való átvezetéséről rendelkezzen. 

 

Felelős:     Jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

dr. Molnár Ildikó jegyző: a Képviselők minősített többségű szavazással támogatták a 10.000 

Ft/ m²-es eladási árat.  A korábban hozott  határozat hatályon kívül helyezésre került.  

 

dr. Dragon Pál képviselő: mint a Jogi, Igazgatási és Ügyrendi Bizottság  elnöke kérdezi, 

hogy a törzsvagyonból történő kivonást tartalmazó előterjesztés ismételt  napirendre vétel 

jogszerű volt-e.  Véleménye szerint  alapszabály ellenes a napirendi pont ismételt 

visszavétele.  

 

dr. Molnár Ildikó jegyző: megítélése szerint a Képviselő-testület tagjainak az ülés ideje alatt 

minősített többséggel jogukban áll napirendet módosítani, előterjesztést  felvenni illetve  

levenni  a tárgyalás során. Jelen helyzetben a képviselők minősített többséggel szavazták meg 

az előterjesztés ismételt  napirendre vételét, arra való hivatkozással, hogy Szegő András 

képviselő a bizottsági javaslat figyelembe nem vételére hívta fel a testület figyelmét.   Úgy 

ítéli meg, hogy a tényállás teljes körű tisztázása után, a testület által hozott döntést követően a 

módosító indítvány minősített többséget kapott, így az előterjesztésben szereplő, 

értékbecsléssel megállapított és szakértő által alátámasztott értéket  már nem lehet 

módosítani.  

 

dr. Dragon Pál képviselő: köszöni Jegyző Asszonynak a jogértelmezést.  

 

 

28. Sürgősségi indítvány az Egyházi, Műemléki Beruházási Alap felhasználására 

kiírt pályázatok elbírálásáról 

Előadó:  dr. Dietz Ferenc polgármester 
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dr. Dietz Ferenc polgármester: a Városüzemeltetési, Környezet- és Műemlékvédelmi  

Bizottság   

visszautalta a döntést a testület hatáskörébe.  

 

Hidegkuti Gergely  képviselő: a Városüzemeltetési, Környezet- és Műemlékvédelmi  

Bizottságnak 3.000.000 Ft állt a rendelkezésére az Egyházi, Műemléki Beruházási Alap 

számláján. Két pályázat érkezett be, egyik a zsidó temető drótkerítésének javítására, másik a 

Szent András Általános Iskola és a Szentendrei Keresztelő Szent János Plébánia épületének 

homlokzati felújítására. A bizottság úgy döntött, hogy kibővíti a rendelkezésre álló összeget.  

A döntést azonban a Képviselő-testületre bízza, miután nem tartozik a bizottságuk 

hatáskörébe a pénzügyi részről való döntés.   

A maga részéről felajánlja a saját képviselői költségtérítésének fennálló részét, mely 170.000 

Ft. 

 

Kun Csaba alpolgármester: javasolja, hogy a hiányzó összeget, ami 30 ezer Ft körül van, a 

működési tartalék keret terhére biztosítsák.    

 

dr. Molnár Ildikó jegyző: a hiányzó összegre a működési tartalékból tudnak fedezetet 

biztosítani. 

 

Magyar Judit  képviselő: tart tőle, hogy precedenst teremtenek. Véleménye szerint  a 

nagyobb összegű pályázatból kellene átcsoportosítani a  másik pályázathoz, és nem a 

működési tartalékot megterhelni. 

 

Hidegkuti Gergely  képviselő:  a Városüzemeltetési, Környezet- és Műemlékvédelmi  

Bizottság  a Képviselő Asszony által elmondott javaslatot is   felvetette, de több  indok  miatt 

is elvetették. A Katolikus Iskola 88%-os önrésszel rendelkező pályázaton indult, és nem 

tartották indokoltnak azt, hogy a 10%-os pályázat irányába „csípjenek” le az ő általuk kért 

támogatásból. Ezért jutottak arra a megoldásra, hogy az alapot növeljék meg.   

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: az elhangzott módosító indítványok közül  a Hidegkuti 

Gergely képviselő által tett javaslatot befogadja. A 330.000 Ft működési tartalékból történő 

kifizetésére vonatkozó javaslatot szavazásra bocsátja.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1223   Száma: 09.07.16/29/0/A/KT 

Ideje: 2009 július 16 18:28  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 17 100.00 94.44 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 17 100.00 94.44 

Nem szavazott 0   0.00 
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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 - 

Kiss Károly 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 - 

Fülöp Zsolt Távol - 

 

     

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képviselő-testület támogatta a módosító indítványt. 

Szavazásra bocsátja a határozati javaslat  egészét.  

 

    

Szavazás eredménye 

 

#: 1224   Száma: 09.07.16/29/0/A/KT 

Ideje: 2009 július 16 18:28  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 17 100.00 94.44 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 17 100.00 94.44 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   5.56 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Benkovits György Igen - 
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Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

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 - 

 

     

 

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

 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

281/2009. (VII. 16.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete  az Egyházi, Műemléki Beruházási Alap 

2009. évi keretét 3,5 millióra emeli egyrészt Hidegkuti Gergely  képviselő költségtérítésének 

(170.000 Ft), másrészt a 2009. évi költségvetésről szóló 10/2009. (II.18.) Önk. sz. rendelet 

működési tartalékkeret (330.000 Ft) terhére.  Az így megemelt alapból a Városüzemeltetési, 

Környezet- és Műemlékvédelmi Bizottság javaslata alapján:  

 

1. Kertész Péter temetőgondnok részére, a zsidó temető drótkerítésének vaskerítésre 

történő cseréjéhez 500.000 Ft támogatást nyújt; 

2. Szentendrei Keresztelő Szent János Plébánia részére a Szent András Általános Iskola 

és a Szentendrei Keresztelő Szent János Plébánia épületének homlokzati felújításához 

3.000.000 Ft támogatást nyújt. 

3. felkéri a Polgármestert, hogy a pályázat nyerteseivel a támogatási szerződést kösse 

meg. 

 

Felelős:     Polgármester 

Határidő: azonnal, beszámolásra a Képviselő-testület 2009. szeptemberi ülése 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a  további, 29-30-31. számú, cím szerint a következő 

napirendi pontok tárgyalása zárt  ülésen történik, kéri a feltételek biztosítását.  
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29. Előterjesztés  Tasnádi Magdolna közterület-használati díj ügyében benyújtott 

fellebbezésének elbírálásáról; 

30. Előterjesztés  a Somogyi és Fiai Kft. közterület-használati díj ügyében benyújtott 

fellebbezésének elbírálásáról és  

31. Előterjesztés  Laczkó Erzsébet közterület-használati díj ügyében benyújtott fellebbezés 

elbírálásáról.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képviselő-testület nyílt  ülését bezárja. 

 

 

A Képviselő-testület 18.28-18.32 óráig zárt ülésen tárgyal, melyről külön jegyzőkönyv 

készül.   

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képviselő-testület nyílt ülését megnyitja, megállapítja, 

hogy a jelenlévő képviselők száma: 14 fő.   

 

 

A Képviselő-testület visszatért a 25. napirendi pont tárgyalására, mely felfüggesztésre 

került a módosító indítvány megfogalmazása végett.  

 

 

25. Előterjesztés  a Szentendrei Sportcélú Kft-ről  

Előadó:  dr. Dietz Ferenc polgármester 

  

 

A napirendi pont tárgyalása során jelen van Boros Iván, a Sportcélú Kft. ügyvezetője.  

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a meghívóban kiküldött anyaghoz képest rövid kiegészítés 

került kiosztásra,  melyet Fitos Úr juttatott el az ülés előtt, és  a SZE-FI Sportegyesület füves 

labdarúgópályára vonatkozó felújítási javaslatát és tervezett  költségeit tartalmazza. A másik 

változat egy építési koncesszió kiírására vonatkozik. Több befektető kereste meg az 

Önkormányzat azzal a céllal, hogy az adott területet hasznosítani kívánja.  A projekt 

volumenéből adódóan mindenképpen építési koncesszió kiírása javasolt. E megoldás révén a 

sportingatlan marad az Önkormányzat tulajdonában, a fejlesztő, szakmai beruházó pedig 

meghatározott időtartamra - maximum 20 év - megkapja a létesítmény 

üzemeltetési/hasznosítási jogát. Az Önkormányzat vagy pénzbeli ellenszolgáltatást, vagy a 

beruházásban megvalósult pályák valamelyikének üzemeltetési jogát kérheti a beruházótól.   

Megadja a szót Boros Ivánnak, hogy ismertesse az előterjesztéshez kapcsolódó észrevételeit.  

 

Boros Iván, a Sportcélú Kft. ügyvezetője: a sportpálya állapota és minősége a rendszeres 

sportolásra szinte alkalmatlan, néhol veszélyes is, különös tekintettel arra, hogy a pályákat 

nagy részben gyerekek, fiatalok használják.  Az öltözők és mosdók állapota még ennél is 

rosszabb képet fest.  Többszöri konzultáció eredményeképpen jutottak arra a következtetésre, 

hogy még ha átmenetileg is, de helyzeten sürgősen változtatni kell. A kiosztott  lapon 

olvasható a tervezett munkafázis és a hozzávetőleges költségigény.  A munkafolyamat 

mintegy másfék-két hónapot venne igénybe. Az egyesület vezetője a számlával igazolt 

költségeket bérbeszámítás útján kívánja kompenzálni.  
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Horváth Győző képviselő: kérdezi, hogy az utólag kapott kiegészítést miért csak most 

kapták meg, holott az abban szereplő információ már az Ügyvezető Úr  rendelkezésére  állt.  

A Szociális, Egészségügyi és Sport  Bizottság  pedig tárgyalta is az előterjesztést, és  

támogatta is  a határozati javaslatot.    

 

Boros Iván, a Sportcélú Kft. ügyvezetője: a külön kiosztott listán levő adatok az 

előterjesztésben is  szerepelnek.  A most kiosztott dokumentum a Fitos Úrtól eredetileg kapott  

és kivonatolt  összegzést tartalmazza.  

 

Kun Csaba alpolgármester: úgy véli a felújításhoz járuljanak hozzá, de szigorú feltételek 

mellett tegyék ezt, a  döntéssel pedig egészítsék ki a határozati javaslatot.  Maximálják havi 

20 ezer Ft-ban a bérbeszámítási összeget, valamint hogy az új füves pálya használatba 

vételéig lehessen élni a számlával igazolt  bérbeszámítási lehetőséggel.  Az előterjesztés 

második része a koncesszióról szól, erről még nem  számolt be az Ügyvezető Úr, kéri térjenek 

vissza rá.   

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:  kéri Jegyző Asszonyt, hogy az elhangzott módosító 

indítványt fogalmazza be a határozati javaslatba.       

 

Dicső Zoltán képviselő: úgy véli, hogy mivel mindenképpen felújításra kerül a pálya, 

ideiglenes megoldásokkal nem kell próbálkozni.  

  

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri Boros Ivánt, hogy véleményezze az elhangzottakat. Ha 

felújítják a pályát, mennyire indokoltak azok a munkák, melyek a felsorolásban szerepelnek?   

 

Boros Iván, a Sportcélú Kft. ügyvezetője: a szóban forgó pályafelújítás rövidtávra szól, 

figyelembe véve azt, hogy mintegy 260 gyermek használja a sportpályát, a fű intenzív 

igénybevételnek van kitéve. Ha most kerül elvégzésre a munka, főleg a fűmag  elvetése, akkor 

szeptemberre nem lesz használható a pálya, mert a fű sajnos nem tud annyira megerősödni, 

hogy bírja az igénybevételt.   A másik oldalról vizsgálva a felújítást, akkor viszont 

elképzelhető, hogy idén nem fog lezárulni a koncessziós pályázat, valószínűleg áthúzódik a 

megvalósítás a következő évre. Megoldást jelenthet egy olyan szerződéskötés, melyben  az 

Önkormányzat hozzájárul a fejlesztéshez, de  figyelembe véve a beruházás menetét, a SZE-FI 

részére csak olyan mértékben  tud  bérbeszámítást jóváírni, amennyi  a pályahasználat során 

reálisan megállapítható. 

 

Radványi G. Levente képviselő: amennyiben kiírják a koncessziós pályázatot, milyen 

határidőkkel tudnak számolni? 

 

Boros Iván, a Sportcélú Kft. ügyvezetője: véleménye szerint figyelembe véve a határidőket, 

október előtt nem számíthatnak  eredményre. A pályázat nyílt, meg kell jelentetni különböző 

napilapokban,  majd asz eredményt követően, az időjárástól függően lehet elkezdeni a 

földmunkákat.  Mindent egybevetve  a  jövő tavaszi határidőt látja megvalósíthatónak.   

    

Kiss Károly képviselő: a számításokat tartalmazó összegzést elemzi, a  felszámolt díjakat 

nem tartja reálisnak.    

 

Kun Csaba alpolgármester: részt vett azon a szülői értekezleten, melyen a szülők kifejtették 

azon véleményüket, hogy a pálya ebben az állapotában veszélyes és alkalmatlan a gyerekek 

sportolására. A SZE-FI számlákkal igazolt beruházás esetén legalább arra az időre lehetővé 
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teszi a pálya használatát, ameddig végleges megoldást találnak. A bérbeadási díjból pedig 

havi 20 ezer Ft-ként levonásra kerülhet az általuk  befektetett összeg. Megehet, hogy a 

koncessziós pályázat eredménytelen lesz, de legalább elindulnak  valamilyen megoldás felé.   

 

Radványi G. Levente képviselő: jelentős a gyereklétszám, akik  számára lehetővé kell tenni 

a biztonságos pályahasználatot. Kérdezi, hogy a koncesszió megvalósításáig mennyi az a 

minimális befektetés, amit be kell invesztálni ahhoz, hogy a pálya használható legyen?  A 

bérbeadói szerződés tartalmát nem ismeri, de megtalálva az arany középutat össze kell 

hangolni az igényeket  a lehetőségekkel. A megfogalmazás során nem javasolja az 

összegszerűséget,  inkább egy méltányossági  összeg  megállapítását tartja elfogadhatónak az 

üzemeltetésre és  fenntartásra. Állapítsák meg, hogy a  koncesszió  eredményéig  mekkora az 

a minimális összeg, amit szükséges befektetni,  valamint hogy az októberi testületi ülésen, a 

bővebb információk birtokában  tárgyalják újra az anyagot.   

 

dr. Molnár Ildikó jegyző: kérdezi Képviselő Urat, hogy javaslatában azt kéri, hogy a testület  

ne most döntsön a határozati javaslatról, hanem  majd az októberi testületi ülésen?     

 

Radványi G. Levente képviselő: korrigálja előbbi javaslatát: a 20 ezer Ft havi 

bérbeszámítást fogadják el, de pontosítsák a feltételeket. Októberig ne végezzenek nagyobb 

beruházást, akkor térjenek vissza, és a további adatok tükrében tárgyalják ismételten meg az 

előterjesztést.   

 

dr. Molnár Ildikó jegyző: a megfogalmazás előtt összefoglalja a hallottakat, és a tényeket. A 

SZE-FI  Sport Egyesületnek 5 éves határozott idejű szerződése van a pálya használatára 

vonatkozóan. Ha a havi 20 ezer Ft-os bérbeszámítást veszi alapul,  évi 7 hónap használattal, 

akkor maximum 700 ezer Ft-ot tud a SZE-FI bérbeszámítás címen jóváírni. Ha ezzel szemben  

most 1 M Ft-ot beruháznak, akkor is elszámolási kötelezettség keletkezik a Sportcélú Kft és a 

SZE-FI Sport Egyesület között. A számlákat vagy a bérbeadó vagy az Önkormányzat nevére 

szükséges kiállítani, mert csak a számlával igazolt költségek  számolhatók el.  

 

dr. Pázmány Annamária képviselő:  mintegy 250 gyermekről van szó, akik rendszeresen 

használják a sportpályát. Úgy véli, az Önkormányzat részéről mindenképpen fontos a 

támogató döntés. Boros Iván ügyvezető felhatalmazást kapott az Önkormányzattól, a  

Képviselő-testülettől arra, hogy  saját hatáskörben tárgyaljon,  és mérlegelés után döntsön. 

Kéri, hogy megfelelő keretek közt támogassák a  továbblépést. 

  
Kun Csaba alpolgármester:  a már elhangzott hozzászólások alapján egyértelműsíteni lehet 

a feltételeket. A határozati javaslat  melléklete szerinti tartalom akkor állja meg a helyét,  ha 

azt a megegyezés után mellékelik. Az előzetes megállapodásban az élőmunkát bizonyos 

értékhatárig be lehet számítani,  a bérbeszámítási díjat pedig addig tudja érvényesíteni a SZE-

FI, ameddig az új pálya el nem készül.  

 

Horváth Győző képviselő: dr. Pázmány Annamária képviselő hozzászólásával egyetért, a 

gyerekeknek nagy szükségük van a pálya használatra.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: nem vitás, hogy az ott folyó munka hasznos, gyerekek 

érdekében  nagyon sok  szülő is sokat tesz annak érdekében, hogy használható legyen a pálya.  

Ennek érdekében történt  a szerződés meghosszabbítása is.  

  

Kiss Károly képviselő: a munkafázisokat átnézve azt látja, hogy szerepel közte a boronálás, 
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ami véleménye szerint  nem tartozik az újonnan történő füvesítés munkálataihoz, hiszen az 

már a létező fű szellőzését  segíti elő.  Nem érti,  hogyan került bele a felsorolásba.  

  

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri Jegyző Asszonyt, hogy amennyiben megtörtént az 

egyeztetés a módosító indítványokat illetően,   olvassa fel azokat.  

 

dr. Molnár Ildikó jegyző: Kun Csaba alpolgármester módosító indítványa: 

a SZE-FI Sport Egyesület a bérbeadó nevére kiállított számlákkal igazolt, az Izbégi 

futballpályára költött értéknövelő beruházásának összegét, havonta maximum 20 000 Ft 

összegű bérbeszámítással  érvényesítheti;  az építési koncesszió nyomán felújított futballpálya 

használatba vételétől a SZE-FI Sport Egyesületet a bérbeszámítási Jogtanácsos és 

közbeszerzési szakértő nem illeti meg és a felek között (a Sportcélú Kft és a SZE-FI Sport 

Egyesület)  elszámolási viszony keletkezik. 

 

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

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1228   Száma: 09.07.16/32/0/A/KT 

Ideje: 2009 július 16 19:01  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 92.86 72.22 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 1 7.14 5.56 

Szavazott 14 100.00 77.78 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 4   22.22 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 
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Szegő András Tart. - 

Benkovits György Távol - 

Fülöp Zsolt Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

Szalay Fruzsina Távol - 

 

     

 

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

 

dr. Molnár Ildikó jegyző: Radványi G. Levente képviselő módosító indítványa:  

a Képviselő-testület felkéri a  Sportcélú  Kft.-t, hogy határozza meg a minimális karbantartási 

költségeket a felmerülő igények figyelembevételével, és az  Izbégi futballpályára csak a 

szükséges minimális mértékű  ráfordításon túl egyéb költséget ne fordítson. A felek között 

egyeztetett minimális keretösszeg mértékéig a bérbeadó nevére kiállított számlákkal igazolt és 

az    Izbégi futballpályára költött értéknövelő beruházások összegét maximum  havi 20 000 Ft 

összegű bérbeszámítással érvényesítheti. A 2009. októberében az építési koncesszióról szóló 

Önkormányzati döntést követően felek az  Izbégi futballpálya fenntartási üzemelési költségit 

tárgyalják újra.   

  

dr. Dietz Ferenc polgármester: részben átfedés van a két határozati javaslat   között.  

 

dr. Molnár Ildikó jegyző: az 1. számú határozati javaslatban  az 1 M Ft mint  kihasználható 

lehetőség szerepel, míg a  2. számú határozati javaslatban  a Kft-re bízza a minimális 

keretösszeg meghatározását. Semmi más felesleges kiadást nem engedélyez, valamint a 

koncesszióról szóló döntés kimenetelétől függően az előterjesztés újratárgyalását teszi 

lehetővé.    

 

Kun Csaba alpolgármester: nem ért egyet a javaslat magyarázatával.  Nem látja indokoltnak 

az 1 M Ft meghatározását. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kérdezi Jegyző Asszonyt, hogy a két határozati javaslat   

összefésülhető-?  

 

dr. Dóka Zsolt jogtanácsos és közbeszerzési szakértő: azt kell eldönteni, hogy a SZE-FU 

Sport Egyesület döntési jogkörébe helyezik-e azt, hogy mekkora  számlát állít elő a beruházás 

kapcsán, vagy pedig  konszenzus határozza meg a költségeket?  

 

Boros Iván, a Sportcélú Kft. ügyvezetője: üzemeltetőként szükséges a tulajdonos 

felhatalmazása, anélkül nincs jogosultsága.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ügyrendi javaslata, hogy az egyeztetés idejére függesszék fel 

a napirendi pont tárgyalását és  egyebek napirendi pont  következzen.  

Szavazásra bocsátja az ügyrendi javaslatot.  

   

szavazás eredménye 

 

#: 1229   Száma: 09.07.16/32/0/A/KT 

Ideje: 2009 július 16 19:07  

Típusa: Nyílt 
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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 - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

 

     

 

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

 

 

32. Egyebek 

 

 

Zakar Ágnes képviselő: a Bükkös patakon nagy arányú halpusztulást eredményező klóros 

szennyezés történt. Köszöni a Hivatal dolgozóinak és a civil segítőknek a gyors segítséget. A  

szennyeződés bekerülésére irányuló nyomozás  megkezdődött, a kivizsgálás folyamatban van. 

Továbbá az esővíz elvezető csatornákat is vizsgálják, melynek eredménye alapján 

elmondható, hogy  a szennyeződés  vélhetően nem családi házból került ki.  

Másik információja az iskolabusz indítására vonatkozik, augusztus folyamán  kerül sor az 

egyeztető tárgyalásokra. 

Végezetül felhívja a figyelmet a zöld részek karbantartására vonatkozó problémára - miután 
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égetni tilos,  a közterületről  összegyűjtött zöld hulladékot valahogyan el kellene juttatni a 

VSz. Zrt. területére. Kéri a Városüzemeltetési, Környezet- és Műemlékvédelmi Bizottságot, 

hogy találjanak  megoldást a problémára. Ehhez kapcsolódik utolsó kérdése: a 60 db 

közterületi szemétgyűjtő mikor és hova kerül kihelyezésre?      

 

Kiss Károly képviselő:  a halpusztulással kapcsolatban tesz észrevételt. Az első jelzések már 

vasárnap késő délután beérkeztek, ami után hétfőre bekövetkezett a teljes halpusztulás a 

Mókus hídtól lefelé.  Mintegy 2 évvel ezelőtt ugyanitt történt már hasonló szennyezés, akkor 

megtalálták a vétkest. Sajnos  ezt követően ősszel ismét megtörtént a szennyezés, ugyanattól a 

csapadékvíz elvezetőtől eredően,  és ugyanúgy kipusztultak a halak. A víz regenerálódik, a 

halak visszatelepülnek, de meg kell előzni a  további hasonló eseményt.    

 

Benkovits György képviselő: a volt Marx tér mellett levő házban található egy artézi kút.    

Javasolja, hogy gondolják át  a felújítás  lehetőségét,  tegyék használhatóvá.   

Kérdése, hogy a Szabadtéri Néprajzi Múzeum  területén levő úgynevezett „Taller ház”  

működése az Önkormányzattal együtt történik?  

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a testület együttműködési szerződést fogadott el,  a 

jegyárusításra vonatkozóan, valamint vendégszobát biztosítanak az ideérkező vendégek 

számára. Kivéve a nyári időszakot, amikor  ők fogadják a tájmúzeumokból ideérkező 

kutatókat.    

 

Horváth Győző képviselő: ügyrendi javaslata, hogy a Képviselő-testület hallgassa meg 

Grósz János edző kérését, aki az Egyebek napirendi ponthoz érkezett.   

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátja a javaslatot.   

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1230   Száma: 09.07.16/33/0/A/KT 

Ideje: 2009 július 16 19:17  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 16 100.00 88.89 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 16 100.00 88.89 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   11.11 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Benkovits György Igen - 

Dicső Zoltán Igen - 
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dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

 

     

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

megadja a szót Grósz János a női kézilabda csapat edzőjének.  

 

Gróz János a Szentendrei Női Kézilabda Egyesület elnöke, az Ifjúsági- és Felnőtt  

Strandkézilabda válogatott  szövetségi kapitánya és edzője:  

Segítséget kér a csapat további edzési lehetőségének megoldásához, mert a kialakult helyzet 

tönkreteheti az egész eddigi munkájukat és veszélyezteti a csapat jövőjét. Eddig a Móricz 

Zsigmond Gimnázium tornatermében edzettek, melynek bérleti díja annak ellenére is igen 

magas volt, hogy csak a legminimálisabb szolgáltatásokat vették igénybe. Hideg vizet 

használtak, a folyosón öltöztek, így spóroltak meg havonta 150- 200 ezer Ft-ot. Az előző 

napon, július 15-én tudatták vele, hogy elvették a csapattól a  terembérlési lehetőséget tőlük, 

azaz nincs a továbbiakban joguk a termet használni, nincs edzési lehetőségük. Ez a csapat 

megszűnésének veszélyét jelentheti. Saját költségére nem tudja tovább vállalni a felmerülő 

költségeket, 1995 óta finanszírozza a csapatot. Teremre, terembérletre és túlélésre szeretne 

támogatást kérni, hogy átvészeljék a krízisidőszakot. Az a megoldás kivitelezhetetlen, hogy 

szentendrei gyerekeket Budapestre vigyenek edzésre, mert sem a szülőket nem lehet arra 

kötelezni, hogy tanítás után  autóval szállítsák őket, sem a gyerekeket, hogy órákat utazzanak  

tömegközlekedéssel és a késő esti órákban, sötétben  érjenek haza.  Azért kért hozzászólási 

lehetőséget, hogy a megoldásban segítségére  legyen a város. Egyfelől pénzügyben, másfelől 

abban hogy egyenlő elbírálás legyen a városon belül.  A nők nem másodrendű állampolgárok, 

szeretnék ők is megkapni azt a lehetőséget, ami kijár nekik.  Eljutottak az NB I-be,  Európa 

bajnokok lettek strandkézilabdában,  napi 3-4 órát edzenek, mindent megtesznek azért, hogy 

előre jussanak.  Kevesli a sportpénzt, kevesli a lehetőségeket, és nem érti, hogy  miért nem 

kapnak támogatást, ráadásul még a teremhasználat lehetősége is elveszett. A példa nem 

egyedi, a Korfball Klub is hasonló gondokkal küzd.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: elsősorban gratulál az elért eredményekhez, méltán büszke a 

város a csapatra. Jelen helyzetben annyi segítséget tud felajánlani, hogy megkeresi levélben 

dr. Szűcs Lajos  elnök urat, hogy a feltételeket a továbbiakban is biztosítsák az egyesület 

számára. A többi sport egyesület gondjairól is értesült, többen is megkeresték őt támogatást 

kérve, volt ahol pénzt formájában, de  a terembérlet elengedése is kérésként merült fel, arra 

hivatkozva, hogy a pénzügyi válság következtében megszűnt a szponzorok támogatása. Ha 



 127 

azonban valamely csapatnak elengednék a terembérleti díjat, akkor a többieket is megilletné 

ugyanez a kedvezmény. Kérdezi, hogy a sportalaphoz pályáztak-e? Amennyiben nem, 

véleménye szerint  hiba volt kihagyni a lehetőséget, mert utólag nincs rá mód. A 

sportkoncepció és sportrendelet módosítása folyamatban van, kéri Gróz urat,  hogy 

aktívabban működjenek közre a jövőben, hogy ténylegesen úgy kerüljön átalakításra a 

rendszer, hogy a lehető legjobban szolgálja a helyi  sportegyesületek érdekeit. Ehhez 

szükséges az aktív közreműködés.  Az átdolgozás során tudják az igényekhez igazítani az 

elosztást, most nincs lehetőség a módosításra. Több pénzt nem tud ígérni, de az 

átcsoportosítással  enyhíteni tud a gondokon. Amit jelenleg tud tenni, az, hogy levél útján 

megkeresi dr. Szűcs Lajos elnök urat.  

 

Gróz János elnök:  tény és való, hogy nem pályáztak a sporttámogatásra,  amit azzal indokol, 

hogy az előző évi támogatás során 500 000 Ft-ot kaptak, ami a többi egyesület támogatásához  

képest sok, ugyanakkor nekik 1 havi terembérletüket fedezte. Úgy vélekedett, hogy nem veszi 

el az összeget azoktól a sportegyesületektől, akiknek a 2-300 000 Ft támogatás a megélhetést 

jelenteti. Nem ez a probléma.  Ott látja a legnagyobb hiányosságot, hogy a város nem biztosít 

elég lehetőséget a sportoláshoz, megfelelő helyet, elegendő összeget és minden egyebet 

összefoglalva, beleértve.  Kevésnek tartja az erre szánt összeget, és arra számított, hogy 

kibővítik   a szétosztható összeget.  13 millió Ft nem 0.5 %-a a város költségvetésének, 

miközben egy-egy csapat 4 millió Ft-ot fizet ki terembérlésre. Egy felnőtt csapat edzése 3 

órában 36 ezer Ft. A fiatalok sportolási lehetősége túlságosan korlátozott, az iskolában nincs 

elegendő testnevelés óra, és nem jutnak mozgási lehetőséghez. Nem csak gyerekek, felnőttek 

és idősebbek is igénylik a mozgást, lehetőséget kell nekik biztosítani. Ehhez kér segítséget.  A 

város dönthet úgy, hogy támogatja  a sportolást és ezzel hozzájárul ahhoz, hogy életben 

maradjon a női strand kézilabda a városban. 

 

Horváth Győző képviselő: kérdezi, hogy heti lebontásban hány alkalommal és napi hány órát 

edzettek a gimnázium tornatermében?  Arra nem tud válaszolni, hogy szeptembertől mi 

várható, és ki akar a helyükre lépni.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: javasolja, hogy a  Szociális, Egészségügyi és Sport  

Bizottság  üljön össze és tárgyaljon az ügyben. Jelen pillanatban nem tudja előteremteni a 

hiányzó összeget. Nincs olyan költség hely, amiből el tud venni és átcsoportosítással oda 

tudná adni a sport egyesületnek. 

 

Gróz János elnök:  utolsó információja szerint 13 M Ft adott a sportcélú működésre,   

kérdezi, hogy a 0,5 %   és a 13 M Ft közötti különbség hol található? 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a kiosztható 0.5 % összeg lebontás szintű elosztását minden 

egyesületi vezető megkapta. Idén nincs már lehetőség a költségvetési rendelet módosítására.  

 

Gróz János elnök: kérdezi, hogy az az információ nem helytálló, miszerint  a Polgármester 

saját hatáskörében 7.5 M Ft-ot oszthat szét? A sportkoncepcióban szerepel ez az összeg?   

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: nem rendelkezik saját hatáskörben a kérdezett összeggel. A 

költségvetési rendeletben szereplő összeg a városi sportrendezvényekre szánt összeg.  Ovi-

olimpia, sport-expo. stb. Jelzi, hogy a szóban forgó kérdésekről most nem tud sem dönteni, 

sem módosítani a szétosztandó összeget, jelen  helyzet nem erről szól. A Sport Munkacsoport, 
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és a Szociális, Egészségügyi és Sport  Bizottság hatáskörébe tartozó eldöntendő kérdés, 

melyet a Képviselő-testület nem tud most megválaszolni. 

 

dr. Molnár Ildikó jegyző: a félreértések eloszlatása miatt tájékoztatásként közli a pontos 

összegeket. A működési költség 0.5 %-a  18 M Ft, ehhez képest az Önkormányzat 2009-ben 

30 M Ft-ot költ a sportra, amibe beleértendő a gyerekek úszásoktatása, a sportpályázatok, a 

sportrendezvények támogatása, és a sporttal kapcsolatos kiadások. Nem csak a megpályázható 

összeg kerül kifizetésre a sporttal és sporttevékenységgel kapcsolatban. Az egyesületeknek azt 

is tudniuk kell, hogy a város nem 0.5 %-ot költ sportra, hanem ennél sokkal többet. A 

szerkezeti elosztáson lehet változtatni, az arányokat lehet módosítani, a rendeletet át lehet 

dolgozni, - ehhez kérnek ötleteket. 

 

Hidegkuti Gergely  képviselő: ügyrendi javaslata, hogy a szakbizottság foglalkozzon a 

feladattal és megfelelő háttéranyag birtokában döntsön a további lépésekről.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: az ügyrendi javaslattal egyetért, a vitát zárják le, a Szociális, 

Egészségügyi és Sport Bizottság  rendkívüli ülés keretében a következő hetekben  tárgyaljon a 

megoldási lehetőségekről. Szavazásra bocsátja a vita lezárását.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1231   Száma: 09.07.16/33/0/A/KT 

Ideje: 2009 július 16 19:35  

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 - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 
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Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Tart. - 

Radványi G. Levente Tart. - 

Trenka István Tart. - 

Fülöp Zsolt Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

 

     

   

dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képviselő-testület a vitát lezárta.  Egyebek napirendi pont 

keretében nincs több hozzászólás.  

 

 

A Képviselő-testület visszatért a 25. napirendi pont tárgyalására, mely felfüggesztésre került 

a módosító indítvány megfogalmazása céljából. 

 

 

 

25. Előterjesztés  a Szentendrei Sportcélú Kft-ről  

Előadó:  dr. Dietz Ferenc polgármester 

  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri Jegyző Asszonyt, hogy olvassa be a megfogalmazott 

határozati javaslatot.      

 

dr. Molnár Ildikó jegyző: Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a 

Sportcélú Kft-t, határozza meg a minimálisan szükséges költségeket (max. 700.000 Ft) amely 

az izbégi futballpálya balesetmentesítéséhez szükséges, és erre kössön a SZEFI 

Sportegyesülettel bérbeszámítási megállapodást max. 20.000 Ft/hó bérbeszámítási összegre, a 

bérbeadó nevére kiállított számlákkal igazolt bérlői költségek érvényesítésére azok erejéig.   

Amennyiben a Képviselő-testület minősített többséggel  támogatja a javaslatot, úgy a 

korábban hozott szavazás  érvényét veszti.  

 

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

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1232   Száma: 09.07.16/33/0/A/KT 

Ideje: 2009 július 16 19:36  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 81.25 72.22 
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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 - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Kiss Károly Tart. - 

dr. Pázmány Annamária Tart. - 

Szegő András Tart. - 

Fülöp Zsolt Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

 

     

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képviselő-testület támogatta a módosító indítványt. 

Egyben  bocsátja szavazásra az I. és a II.   változatot.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1233   Száma: 09.07.16/33/0/A/KT 

Ideje: 2009 július 16 19:36  

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 
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Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Benkovits György Igen - 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Szegő András Tart. - 

Fülöp Zsolt Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

 

     

 

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

 

 

 Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

278/2009. (VII. 16.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Sportcélú Kft-t, hogy 

határozza meg a minimálisan szükséges költségeket (max. 700.000 Ft) amely az izbégi 

futballpálya balesetmentesítéséhez szükséges, és erre kössön a SZEFI Sportegyesülettel 

bérbeszámítási megállapodást max. 20.000 Ft/hó bérbeszámítási összegre, a bérbeadó nevére 

kiállított számlákkal igazolt bérlői költségek érvényesítésére azok erejéig.   

 

Felelős:     Ügyvezető 

Határidő: azonnal 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

278/b/2009. (VII. 16.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Szentendrei Sportcélú 

Kft. által kiírandó, az Izbégi sporttelepre vonatkozó építési koncessziós pályázat az 

előterjesztésben szereplő főbb feltételeit, felkéri az Ügyvezetőt a további részlet feltételek és 

koncessziós pályázat kidolgozására és a Közbeszerzési Munkacsoportot a pályázati eljárás 
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lefolytatására. Az Önkormányzat 2009. évi közbeszerzési tervében az építési koncessziós 

beszerzést szerepelteti. Az eljárást lezáró döntést a Képviselő-testület hozza meg. 

 

Felelős: Ügyvezető, 

              Közbeszerzési Munkacsoport 

Határidő: azonnal 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: további észrevétel nem érkezett az egyebek napirendi 

ponthoz. A  Képviselő-testület ülését 19.40 órakor bezárja.  

 

   

 

 

 

K.m.f. 

 

 

  dr. Dietz Ferenc    dr. Molnár Ildikó 

    polgármester           jegyző 

 

 

 


