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Szám: 4/2009. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2009. március 5-én (csütörtökön) 17.00 órai kezdettel tartott  üléséről 

 

 

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

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

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

Szegő András, Tolonics Gyula, Trenka István és Zakar Ágnes 

képviselők. 

 

 

Távol vannak:  Kiss Károly képviselő és Kun Csaba alpolgármester.  

 

 

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

  

Tanácskozási joggal 

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

dr. Gerendás Gábor irodavezető, Puhl Márta irodavezető, Szűcs 

Imréné irodavezető, Bartha Enikő törvényességi referens, Virágh 

János városüzemeltetési referens.  

 

 

Napirendi ponthoz tanácskozási joggal megjelentek: 

 

Bornemisza Miklós ügyvezető (ProSzentendre Kft) 

Simon Péter ügyvezető Aquapalace Kft  

 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: 17.42 órakor az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy az ülés 

határozatképes, jelenlévő képviselők száma 15 fő. Ismerteti az előterjesztést és a határozati 

javaslatokat.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: kérdést tesz fel. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a kérdésre a választ megadja. Egyéb kérdés, észrevétel nem 

lévén, kéri szavazzanak a napirend elfogadásáról.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 779   Száma: 09.03.05/0/0/A/KT 

Ideje: 2009 március 05 17:47  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 
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Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 15 100.00 83.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 15 100.00 83.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   16.67 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Benkovits György Igen - 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

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 - 

Hajdu Gábor Távol - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Távol - 

Horváth Győző SzEB elnök Távol - 

 

 

N A P I R E N D  

 

 

1.  Előterjesztés a PRO Szentendre Városfejlesztési Kft 

Tulajdonosi Bizottsága által hozott határozatok 

jóváhagyásáról 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ismét felsorolja a határozati javaslatok témáját.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: a II. határozati javaslat 5. pontjával kapcsolatban javasolja megjelölni 

forrásként a Kötvényt, más megoldást nem lát – de az önrész megemelésének mértéke még 

nem derült ki, ezért az összeget ne jelöljenek meg.   
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dr. Dietz Ferenc polgármester: a Közgazdasági Iroda vezetőjével egyeztettek, de taktikai 

okokból nem írták be a forrást. Az irányító hatóságok olyan tájékoztatást adtak a szakorvosi 

rendelő ügyében, hogy amint megszületik a döntés és aláírásra kerül a szerződés, az alapján 

megindítható a közbeszerzés. Azt tanácsolták, hogy a közbeszerzés mindenképpen egy 

feltételes közbeszerzés legyen, - ami azt jelenti, hogy ha a rendelkezésre álló összegnél 

magasabb, akkor még el lehet dönteni, hogy megkötik a szerződést vagy sem. Ha a 

rendelkezésre álló összegnél magasabb összeg jelenik meg, akkor még első körben kérni lehet 

az átcsoportosítást. Ha viszont túl nagy az összeg, akkor ideküldenek egy szakértőt, aki 

megvizsgálja, hogy szabályosan történt-e minden. Van egy olyan lehetőség is, hogy többlet 

támogatást biztosítanak az Önkormányzat számára. Ha ez sem megy, akkor vagy 

visszamondják a pályázatot, vagy biztosítják az önrészt. . De ha már eleve azt írják a 

pályázatba, hogy a feladatra biztosított a fedezet a kötvényből, akkor kizárt, hogy a támogató 

hatóság további támogatást biztosít.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: a megvalósítás határidejét sikerült-e egyeztetni? 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: erre a kérdésre még információt vár, elvileg 2010-ig kell 

elszámolni.  

 

 

 

Zakar Ágnes képviselő távozik az ülésteremből. Jelenlévő képviselők száma 14 fő. 

 

 

Szegő András képviselő: mit jelent a saját forrás? Ugyanis az I. határozati javaslat 1. 

pontjában a prémium biztosítása saját forrásból történik és a 4. pontjában az szerepel, hogy az 

Önkormányzat biztosítja a saját forrást.  

 

Radványi G. Levente képviselő mikrofonon kívül jegyzi meg, hogy az I. határozati javaslat 

1. pontjában szereplő nettó kifejezés el van gépelve, mert szerinte az bruttó. 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a 4. pont a tagi hitelre vonatkozik. A prémium helyett jutalom 

szerepeljen – ezeket kéri pontosítani.  

 

Szegő András képviselő: a III/1. pont szerint, amennyiben a szerződés aláírásra kerül, nem 

jelenti-e ez a 250 MFt kötelezettségét?  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: nem. Bíznak abban, hogy a tervezett keretek között tudnak 

maradni, hiszen jók a tervek, elfogadták azokat a költségvetéssel együtt.  

 

Szegő András képviselő: az előterjesztésben szerepel, hogy az óvoda felújítás, a csapadékvíz 

elvezetés és a belvárosi pályázatok esetében nem lesz többletköltség. Ezzel szemben az 

Ügyvezető Úr nyilatkozata csak két pályázatról szól.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Bornemisza Miklós ügyvezető úr válaszolni fog az 

észrevételre. Megadja a szót.  

 

Bornemisza Miklós ügyvezető: az első két projekt, az óvoda felújítása, a csapadékvíz 

elvezetése túlhaladt azon a ponton, ahol többletköltség jelentkezhetne. Nyilatkozata ezekre 

érvényes. A város-rehabilitációt érintő  tárgyalásokra március a 16-ai időpontot tűzte ki a Pro 
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Régió. A közreműködő szervezet már tájékoztatta őket a csökkentett támogatásról, de annak  

mértékéről még nincs pontos adat, így azt nem tudja véglegesíteni.    

 

Radványi G. Levente képviselő: kérdezi, hogy a I/1. számú határozati javaslatban szereplő   

„egy havi nettó jövedelem” megjelölés, amely a Polgármester ismertetésében már  

jutalomként szerepel,  nem volna-e szerencsésebb „egy havi jövedelemként” nevesítve?   

Továbbá kérdezi, hogy a 3. pontban jóváhagyott 35.MFt-os tagi hitel  pontosan miről szól?  

Nem látja a cél megjelölését a Tagi Kölcsönszerződésben. Kéri  bővebben kifejteni a háttér 

információkat.   

A III. számú határozati javaslatba javasol befogalmazni egy új 5. pontot, mely szerint 

sürgősen meg kell vizsgálni a Belváros forgalmi rendjét rövid távon és koncepciójában is.  

A Pro Szentendre Kft. nyilatkozata Pannónia Csapadékvíz elvezetésről szól. A tervekhez 

2008. áprilisában – amikor napirenden szerepelt – a Főépítésszel együtt megjegyzéseket 

fűzött. Ilyenek, hogy némelyik útszakaszban eltűnik az útszélesség, nincs hely a nyitott 

ároknak. Kérdése, hogy az észrevételeket ellenőrizte-e valaki, illetve bedolgozásra kerültek-e 

a jelenlegi tervekbe? A rendelkezésére álló adatok szerint nem látja ezt.  Kérdezi, hogy ezeket 

vizsgálta-e illetékes? Pl.: a burkolt árkok szélessége bizonyos szakaszokon eltűnik, nem 

marad hely nyitott ároknak. Úgy véli, a most rendelkezésükre álló terv elbírna még egy 

helyszíni bejárást.  A lakosságot is tájékoztatni kellene, mert bizonyos utcáknál komoly 

ellenállás várható egy ilyen terv megvalósítása ellen.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:  a csapadéktervre vonatkozó észrevétel nem módosítja a 

határozati javaslatot,  figyelemfelhívás a Pro Szentendre  ügyvezetője részére, hogy legyen 

figyelemmel a tervre.  

A Belváros forgalmi rendjének  vizsgálata folyamatban van,  a következő testületi ülésre kerül 

be  a kész anyag. Az utolsó kérdésre Ügyvezető Úr  válaszol.  

 

Simon Péter ügyvezető: a 35. MFt célja  egy szabad felhasználású forgóeszköz hitel, mely a 

cég működését segíti.  A pályázati lehívások nincsenek szinkronban a működési költségekkel. 

Annak nincs akadálya, hogy a működés finanszírozásához szabad felhasználású és az üzleti 

terv alapján történő egyeztetés alapján történő lehívás kiegészítésként befogalmazásra 

kerüljön.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:  ezzel a kiegészítéssel kéri Jegyző Asszonyt, hogy 

fogalmazza meg a kiegészítést.    

 

Simon Péter ügyvezető: a határozati javaslatban szereplő jutalom bruttó összeget jelent, 

köszöni az észrevételt.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: befogadja a  kiegészítést.  

 

Bornemisza Miklós ügyvezető: a csapadékvíz elvezetés projektnél figyelembe kell venni az 

NFÜ által előírt szabályokat. A 150 M Ft-ot  meghaladó beruházások esetében az úgynevezett 

EU-s FIDIK rendszerű műszaki tervellenőrzési szabványokat, és ezeket ismerő 

szakembereket, ilyen jogosítvánnyal  rendelkező mérnököket  alkalmaznak.  Közbeszerzési 

eljárás során kerülnek kiválasztásra a szakmák, a közbeszerzési kiírás pedig  azokat a 

kritériumokat tartalmazza, amelyeket a mérnöknek  tudnia kell. Az eddigi bejárásokon jelen 

voltak az NFÜ mérnökei is, véleménye szerint fenntartás nélkül hagyatkozhatnak a 

szakemberek tudására. A kommunikáció megvalósítása és a lakosokkal való kapcsolattartás 

meghatározása szintén része a jelenlegi határozati javaslatnak.  
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dr. Pázmány Annamária képviselő: módosító indítványa, mivel a műemlékvédelemmel 

kapcsolatos munkálatok nem tűrnek halasztást, azok megkezdésére vonatkozóan  a III./5. 

pontba javasol befogalmazni egy új pontot. Nagyon sürgős a feladat.    

Másik észrevétele: a szakorvosi rendelő kiköltözésekor  az egyszeri  teljes lebonyolítás volna 

a célszerű,  nemcsak a  betegellátás zavartalanságának biztosítása érdekében, hanem a 

munkálatok gyorsítása érdekében is.  Amennyiben helyben maradnak, és az áradás két 

ütemben történik, akkor  szükségük lesz  a „Fehér Házban” jelenleg üresen maradó területre,  

hogy az átadás zökkenőmentesen történjen.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: egyeztetni szükséges még a  fogorvosokkal és a helyi 

kisebbségi önkormányzattal, akik jelenleg  az épületben kaptak irodát. A műemléki feltárásra 

vonatkozó javaslatot támogatja.  

 

Kun Csaba alpolgármester: az  I. határozati javaslat  3-4. pontját javasolja egy mondatban 

összefoglalni, míg az 5. pont elhagyható, mert nem érinti a költségvetési rendeletet.  A III. 

határozati javaslatba  célszerű volna beírni, hogy  feltételes a közbeszerzési eljárás.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a Közbeszerzési Munkacsoport fog dönteni, de semmi 

akadálya, hogy belekerüljön a szövegbe.   Egyetért Alpolgármester Úr  észrevételeivel.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: kérdezi, hogy a III. határozati javaslat  3. pontja szükséges-e?  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a közbeszerzési eljárás mindenképpen a Munkacsoport elé 

kerül, nem kerülhető ki az eljárás során.  

 

dr. Kirchhof Attila aljegyző: az Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata azt is 

tartalmazza, hogy ki jogosult bizonyos kérdésekben a döntést meghozni. A kompetenciák nem 

változnak. Arról van szó, hogy  az előkészítő munkákat jelen esetben nem a Hivatal végzi  el, 

hanem  a Pro Szentendre Kft., de  ugyanúgy a Munkacsoport és a Bizottság dönt az ügyekben. 

 

Fülöp Zsolt képviselő: mikrofonon kívül kérdez.  

 

dr. Kirchhof Attila aljegyző: pontosítja az előbbieket: az Önkormányzat Közbeszerzési 

Szabályzata alapján a közbeszerzési szakértelmet ellássa és a jogszabályi előírásoknak 

megfelelően adminisztrálja.   

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kérdezi Bornemisza Miklós ügyvezetőt, van-e észrevétele 

erre vonatkozóan.  

 

Bornemisza Miklós ügyvezető: nincs. 

 

Radványi G. Levente képviselő: a pannóniai csapadékelvezetéssel kapcsolatban elmondja, 

hogy a terv nem is nagyon problémás, úgy értette, hogy nem teljesen koleál a helyszínhez. 

Példaként a Honvéd utcát említi, ahol nem lesz hely az árok miatt a telekhez befordulásra. 

Szerinte módosítani kell a műszaki megoldáson, lehet, hogy költségkihatása is lesz. Mielőbbi 

egyeztetést javasol.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri az Ügyvezető Urat, hogy Radványi G. Levente és Dicső 

Zoltán képviselő urakkal folytasson egyeztetést, mert célszerű a helyismeret szempontjából 

végignézni a terveket.  
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Bornemisza Miklós ügyvezető: ez volt nekik is az elképzelésük. Elmondja, hogy 

pillanatnyilag az engedélyezési tervek vannak készen, a kiviteli tervek pedig készülnek, 

amikor elkészültek szívesen fogadják az észrevételeket.  

 

Dicső Zoltán képviselő: véleménye szerint a kiviteli tervek előtt kell egyeztetni.  

 

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

 

dr. Molnár Ildikó jegyző: az I. határozati javaslat 1. pontjában a nettó meghatározás bruttóra 

módosul, a prémium jutalomra, a 4. pont folytatásként beépül a 3. pont végére. Azzal, hogy a 

saját forrás helyett hitel szerepel és az 5. pont törlésre kerül.  

A III. határozati javaslat 3. pontjában a szükséges közbeszerzési eljárás helyett feltételes 

közbeszerzési eljárás szerepel, ugyanitt a lefolytassa szó helyett a szakértelmet ellássa 

szerepel.  

Az új 5. pont: „felkéri a Polgármestert, hogy a beruházással kapcsolatos előzetes régészeti 

feltárást rendelje meg és ennek költségét a 2009. évi költségvetés terhére biztosítja. Felkéri a 

Polgármestert, hogy a 2009. évi költségvetés módosítását terjessze a Képviselő-testület elé”.  

A mellékletet képező Tagi kölcsönszerződés első francia bekezdésének kiegészítése: „adós 

fizetőképességének biztosítása céljából” szövegrész kerül.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: egyben kéri szavazzanak a határozati javaslatokról.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 780   Száma: 09.03.05/1/0/A/KT 

Ideje: 2009 március 05 18:18  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 100.00 77.78 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 14 100.00 77.78 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 4   22.22 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Benkovits György Igen - 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 
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Radványi G. Levente Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Hajdu Gábor Távol - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Távol - 

Horváth Győző SzEB elnök Távol - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Távol - 

 

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

 

 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

65/2009. (III.05.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  

 

1. támogatja, hogy a ProSzentendre Városfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság 

munkavállalóit saját forrásai terhére egyhavi bruttó jövedelemnek megfelelő összegű 

jutalomban részesítse; 

2. a ProSzentendre Kft. 2009. évre vonatkozó üzleti tervét jóváhagyja a határozat 

melléklete szerinti tartalommal; 

3. jóváhagyja a határozat mellékletét képező 35 000 000 forint összegű tagi 

hitelszerződést és felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására, és biztosítja a 

hitel összegét a pályázaton elnyert támogatások és az ahhoz kötődő önrész terhére.  

 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

TAGI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 

 

 

Mely létrejött egyrészről Szentendre Város Önkormányzat (székhely: 2000 Szentendre, 

Városház tér 3.), mint kölcsönadó (továbbiakban: hitelező), másrészről Pro Szentendre Kft. 

(székhely: 2000 Szentendre, Városház tér 3.), mint kölcsönvevő (továbbiakban. adós) között a 

keltezés szerinti napon az alábbi feltételekkel: 

 

- a hitelező 35.000.000.- Ft (azaz harmincöt millió forint) kölcsönt bocsát az adós 

rendelkezésére tagi hitelkeret formájában adós fizetőképességének biztosítása céljából, 

amit az adós elfogad. 

- A kölcsönösszeg a Pro Szentendre Kft 2009-2010 üzleti tervében szereplő ütemezés 

vagy felek együttes megállapodása alapján kerül átutalásra a Pro Szentendre Kft 

12001008-00182694-00100005 számú bankszámlájára. 
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- A kölcsön tőkeösszegének törlesztése 2010. december 31-ig esedékes. 

- Adós kölcsön utáni jegybanki alapkamatnak megfelelő kamat megfizetésére köteles 

- Az adós biztosíték nyújtására nem köteles.  

- A szerződés rendes felmondási ideje 15 nap. A felek a szerződést akkor mondhatják 

fel, ha körülményeikben a szerződés megkötését követően olyan lényeges változás áll 

be, amely mellett a szerződés fenntartása többé nem várható el. Ilyen körülmények 

különösen, ha a kölcsön szerződésszerű célra fordítása lehetetlen, vagy az adós azt 

nem szerződésszerűen használja fel, vagy az adós a törlesztő részletet írásbeli 

felszólítás ellenére sem fizette meg szerződésszerűen, vagy az adós ellen felszámolási, 

illetve csődeljárás kezdődik. A szerződés nem mondható fel, ha a késedelmes teljesítés 

oka a banki adminisztráció vagy hatósági intézkedés. 

- A szerződésből eredő és a felek között folyó peres eljárásokban a felek a hitelező 

székhelye szerinti egyébként hatáskörrel rendelkező rendes bíróság kizárólagos 

illetékességének vetik alá magukat. 

- Amennyiben jelen szerződés valamely rendelkezése érvénytelen, vagy érvénytelenné 

válik, ez nem érinti a további rendelkezések érvényességét. Egy érvénytelen vagy nem 

világos kikötést úgy kell pontosítani, vagy értelmezni, hogy azáltal a kitűzött 

gazdasági cél elérhető legyen. A szabályozási hiányosságokat e szerződés kitűzött 

gazdasági céljának megfelelően kell kitölteni. 

 

Szentendre, 2009. március 3. 

 

 

 …………………………………..  ………………………………….. 

   Adós      Hitelező 

 

 

 

A ProSzentendre üzleti terve a jegyzőkönyv másolatát képezi.  

 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

66/2009. (III.05.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  

 

1. a Szentendrei árvízvédelmi védmű megerősítése (továbbiakban: projekt) 1. 

fordulós pályázat tárgyában hozzájárul a szükséges közbeszerzési eljárások 

lefolytatásához, melynek adminisztrációját a Polgármesteri Hivatal végzi; 

2. amennyiben az 1. pontban meghatározott projekt kivitelezésére vonatkozóan az 

Önkormányzat pályázati támogatásban részesül, úgy felkéri a ProSzentendre Kft-t 

a projektmenedzsmenti feladatok ellátására, a pályázatban meghatározott e 

feladatra elszámolható költségek terhére; 
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3. felkéri a Polgármestert, hogy az 1. pont szerinti közbeszerzéseket az 

Önkormányzat készülő 2009. évi közbeszerzési tervébe vegye fel; 

4. felkéri a Közbeszerzési Munkacsoportot a közbeszerzési eljárások lebonyolítására, 

a Közbeszerzési Bizottságot a közbeszerzési eljárásokat lezáró döntések 

meghozatalára, a Polgármestert a közbeszerzési szerződések aláírására. 

5. a Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítésének munkálataival 

megbízza a ProSzentendre Kft-t a pályázatban elszámolható bruttó 6 000 000 Ft 

terhére. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

67/2009. (III.05.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

1. úgy határoz, hogy az Emelt szintű járóbeteg szakellátó központ kialakítására 

vonatkozó beruházást megvalósítja, felkéri a Polgármestert, hogy az előírt határidőben 

vonatkozó Támogatási Szerződést írja alá; 

2. a Támogató Hatóság által kirendelt szakértővel vizsgáltassa meg a beruházás teljes 

költségvetését (ebbe beleértve az építési és az eszközbeszerzésre vonatkozó 

költségeket is), annak érdekében, hogy az „Emelt szintű járóbeteg szakellátó központ 

kialakítására” vonatkozó forrás – a szakrendelő részleges, vagy teljes átköltöztetése 

mellett – rendelkezésre álljon.  A vizsgálat eredményéről adjon tájékoztatást; 

3. felkéri a Pro Szentendre Kft.-t, hogy az „Emelt szintű járóbeteg szakellátó központ 

kialakítása Szentendrén” c. pályázat tárgyában a feltételes közbeszerzési eljárásokat, 

az Önkormányzat nevében, az Önkormányzat Közbeszerzési szabályzata alapján a 

közbeszerzési szakértelmet ellássa és a jogszabályi előírásoknak megfelelően 

adminisztrálja; 

4. az Önkormányzat 2009. éves összesített Közbeszerzési tervében a szükséges 

közbeszerzési eljárásokat szerepelteti; 

5. felkéri a Polgármestert, hogy a beruházással kapcsolatos előzetes régészeti feltárást 

rendelje meg és ennek költségét a 2009. évi költségvetés terhére biztosítja. Felkéri a 

Polgármestert, hogy a 2009. évi költségvetés módosítását terjessze a Képviselő-

testület elé.  

  

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

68/2009. (III.05.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
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1. felkéri a Közbeszerzési Munkacsoportot, hogy az „Emelt szintű járóbeteg 

szakellátó központ kialakítása Szentendrén”, a „Szentendre – Pannónia telep 

csapadékvíz elvezetése”, valamint a „Szentendre Barackos - Egres utcai 

útfelújítás” tárgyú pályázatok kommunikációs tevékenységének ellátása érdekében 

folytasson le közbeszerzési eljárást; 

2. az Önkormányzat 2009. éves összesített Közbeszerzési tervében az 1. pontban 

meghatározott közbeszerzési eljárásokat szerepelteti. 

 

 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

69/2009. (III.05.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dunakanyari és Pilisi 

Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása határozata alapján felkéri a ProSzentendre 

Kft-t, hogy a KEOP 1.2.0 („Szennyvízelvezetés és tisztítás kétfordulós pályázati 

konstrukcióban megvalósítandó projektek támogatása”) tárgyú pályázat újbóli beadását 

készítse elő és a Képviselő-testület 2009. március 12-i ülésére tegyen javaslatot annak 

megvalósítására. 

 

Felelős: Ügyvezető 

Határidő: azonnal, 2009. március 12-i Kt-ülés 

 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: az ülést 18.18 órakor bezárja.  

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

dr. Dietz Ferenc                                                                                  dr. Molnár Ildikó 

 polgármester                                                                                 jegyző 

 


