
Szám: 7/2009. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2009. március 26-án (csütörtökön) 15.00 órai kezdettel tartott  rendkívüli  üléséről 

 

 

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

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:  Benkovits György, dr. Dragon Pál, Kiss Károly és Zakar Ágnes 

képviselők.   

 

 

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 jegyzői referens, Virágh János 

városüzemeltetési referens.  

 

A  testületi ülés megkezdése előtt elhagyta a termet Magyar Judit, Trenka István és Radványi G. 

Levente képviselő,  a jelenlévő képviselők száma: 11 fő.     

 

Napirendi pontokhoz tanácskozási joggal megjelentek: 

 

Előterjesztés   a Vasúti Villasori Tagóvoda működtetési jogának Református Egyházközség 

részére történő átadásáról című napirendi ponthoz: 

Szántosi Judit óvodavezető és Papp Zsuzsa tagóvoda vezető 

 

Előterjesztés a VSZ Zrt. 2009. évi üzleti tervének elfogadásáról c. napirendi pontjához: 

Horváth József vezérigazgató, Unterberger Tibor Felügyelő Bizottság elnöke  

 

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

jelenlévő  képviselők száma 11 fő. A Képviselő-testület határozatképes.   

 

Fülöp Zsolt képviselő: napirend előtt bejelenti, hogy visszalép a Közbeszerzési  

Munkacsoportból. Javasolja, hogy a Pénzügyi, Költségvetési, Vagyongazdálkodási és EU 

Bizottság  elnöke lépjen a helyére. Indoka: az elnyert pályázatok nagymértékben befolyásolhatják 

a város költségvetését, mely során a felmerülő pénzügyi problémákról rögtön tudna tájékozódni a 

Pénzügyi, Költségvetési, Vagyongazdálkodási és EU Bizottság elnöke. Ezért tette meg ezt a 

lépést.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: köszöni a  bejelentést. Kéri Jegyző Asszonyt,  hogy  készítse elő  

a Közbeszerzési  Szabályzatot, mert annak Képviselő-testület  általi elfogadása  szükséges. 

  

Szegő András képviselő:  a jegyzőkönyv  számára kívánja elmondani: hozzászólásakor  az idő 
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pontosan  3 óra 30 perc. Képviselő-társai 20 perc várakozás után távoztak. Kéri, hogy a jövőben a 

kezdés pontosan  történjen.  A hozzászólást ügyrendinek tekinti.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:   egyetért a hozzászólóval.  A következő ülésen percre pontosan 

kezdhető az ülés.  A mai nap azért várt  a kezdéssel, mert néhányan jelezték számára, hogy egyéb 

okokból később  érkeznek.    A teljes létszámú testület megérkezésére várt.  Sajnálatos módon 

még mindig van 2 képviselő, aki jelezte érkezését, de még nem ért ide.  Egyéb hozzászólás  nem 

lévén szavazásra bocsátja a napirendi pontok elfogadását.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 860   Száma: 09.03.26/0/0/A/KT 

Ideje: 2009 március 26 15:30  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 11 100.00 61.11 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 11 100.00 61.11 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 7   38.89 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Benkovits György Távol - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Távol - 

Kiss Károly Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

Trenka István Távol - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Távol - 

 

     

860   Száma: 2009.03.26/0/0/A/KT 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képviselő-testület a következő napirendet fogadta el:  
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N A P I R E N D  
 
 

1.  Előterjesztés Városunk „FÖLD ÓRÁJA” nevű akcióhoz 

való csatlakozása 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

2.  Előterjesztés a Vasúti Villasori Tagóvoda működtetési 

jogának Református Egyházközség részére történő 

átadásáról 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

3.  Előterjesztés a fogorvosokról és a SZEI beruházásról 

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

el! 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

 

4.  Előterjesztés a VSZ Zrt. 2009. évi üzleti tervének 

elfogadásáról 

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

el! 

 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

5.  Egyebek  

 

 

 

 

 

1. Előterjesztés   Városunk „FÖLD ÓRÁJA” nevű akcióhoz való csatlakozása 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ismerteti az előterjesztés lényegét.   

 

Tolonics Gyula képviselő: Pénzügyi, Költségvetési, Vagyongazdálkodási és EU Bizottság  

megtárgyalta a javaslatot, és  úgy döntött, hogy a díszkivilágítás kerüljön kikapcsolásra egy óra 

hosszára, valamint hogy a lakosság minél széleskörűbb tájékoztatást kapjon, azért a honlapon 

kerüljön közzétételre a felhívás.       

 

Szegő András képviselő: az előterjesztés morális kiállás az energiatakarékosság mellett,  a másik 

jelentősége pedig, ha ilyen világméretű az akció, mérhető eredménye kell legyen. Kérdezi, hogy 

van-e adat arról, hogy az 1 órás  világítás lekapcsolása   mennyi megtakarítást  eredményez?  

Javasolja, hogy a Szentendre és Vidéke című  lapba is tegyék bele a felhívást.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: az újág lapzártája  kedden volt, ezért már nem tudják közzétenni.   

Arról nincs konkrét adat, hogy milyen megtakarítást jelent egy-egy ilyen akció. Sok tényezőtől 

függ, pl. attól, mennyien csatlakoznak az akcióhoz.  Azt  a későbbiekben  tudják kiszámolni, 

hogy a szombati díszvilágítás kikapcsolása mennyi energia-megtakarítást eredményez a városnak. 

Első körben ez  inkább jelképes  tettnek minősül.  

További észrevétel, kérdés nem érkezett, szavazásra bocsátja a határozati javaslatot:     

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 861   Száma: 09.03.26/1/0/A/KT 

Ideje: 2009 március 26 15:34  
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Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 11 100.00 61.11 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 11 100.00 61.11 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 7   38.89 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Benkovits György Távol - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Távol - 

Kiss Károly Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

Trenka István Távol - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Távol - 

 

     

861   Száma: 2009.03.26/1/0/A/KT 

 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

96/2009. (III. 26.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozási szándékát fejezi ki a 2009. 

március 28-án szombaton este 20:30 és 21:30 óra között meghirdetett Föld Órája 

akcióprogramhoz és vállalja, hogy lekapcsolja a   város díszkivilágítását. 

Felkéri a Polgármestert, hogy a  város honlapján kerüljön közzétételre a lakosság részére  

városunk „FÖLD ÓRÁJA” nevű akcióhoz való csatlakozásáról szóló felhívása.  

 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő: 2009. március 27. 

 



 5 

 

 

 

2. Előterjesztés   a Vasúti Villasori Tagóvoda működtetési jogának Református 

Egyházközség részére történő átadásáról 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ismerteti az előterjesztést.  A határozati javaslatnak megfelelően 

megérkezett dr. Szűcs Lajos Pest Megyei Közgyűlés elnökének válasza, melyben kifejti 

egyetértését, valamint Oktatási Hivatalból  Móczár Ferencné, független tanügyi, igazgatási   

szakértői  véleménye is, mely alapján elkészült a határozati javaslat.     

 

dr. Molnár Ildikó jegyző: kiegészítést javasol a határozati javaslat  3. pontjában:  

„ felhatalmazza a polgármestert a 2. pontban foglalt feltételeknek megfelelő közoktatási 

megállapodás és tulajdonjog-átadási szerződések és a továbbfoglalkoztatási  megállapodás 

aláírására.” 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: befogadja a javaslatot.   

 

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

minden tagja támogatta a határozati javaslat elfogadását.  

 

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

 

Szavazás eredménye 

 

#: 862   Száma: 09.03.26/2/0/A/KT 

Ideje: 2009 március 26 15:35  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 11 100.00 61.11 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 11 100.00 61.11 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 7   38.89 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 
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Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Benkovits György Távol - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Távol - 

Kiss Károly Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

Trenka István Távol - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Távol - 

 

     

862 Száma: 2009.03.26/2/0/A/KT 

 

 

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

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

97/2009. (III. 26.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 

 

1. az Önkormányzat által fenntartott Szentendre Város Óvodai Intézményei Villasori 

Tagóvodájának fenntartói jogát 2009. szeptember 1. napjától a Református Egyházközség 

részére átadja; 

 

2. az 1. pont szerinti átadáshoz szükséges közoktatási megállapodásnak, illetve az ingatlan-

nyilvántartáson szükséges átvezetéshez szükséges szerződésnek az alábbi feltételeket kell 

tartalmazniuk: 

- a szentendrei belterületi 787 hrsz-ú ingatlan tulajdonjogát az Önkormányzat 

térítésmentesen a Református Egyházközség részére átadja azzal, hogy az ingatlant az 

Egyházközség nem idegenítheti el, azt kizárólag az óvoda működtetésére használhatja, az 

óvodai funkció ingatlanon történő megszüntetése esetére kötelezettséget vállal az ingatlan 

tulajdonjogának Önkormányzat részére történő térítésmentes visszaadására; 

- az ingatlan felújításának költségeihez az Önkormányzat az alábbi pénzbeli támogatást 

nyújtja: a 2009. évben 16.000.000 Ft, a 2010. évben 4.480.000 Ft, a 2011. évben 

4.140.000 Ft. Az Egyházközség ezen támogatást köteles a határozat mellékletében 

tételesen felsorolt felújítási munkákra fordítani és azokról elszámolni; 

- az Egyházközség köteles az óvoda épületén a határozat mellékletét képező felújítási, 

beruházási munkálatokat az abban meghatározott ütemterv szerint elvégezni, az 

Önkormányzat a gyermekeknek a 2009. évben elvégzendő munkálatok ideje alatti óvodai 

elhelyezésében segítséget nyújt; 

- az Önkormányzat vállalja az Egyházközséggel közoktatási megállapodás megkötését, és 

a törvényi előírásoknak megfelelően az egyház részére járó kiegészítő normatíva központi 

költségvetés részére történő megtérítését a közoktatási megállapodás érvényességi 

időtartama alatt (Közokt. tv. 118. § (9) bekezdés); 

- az Egyházközség vállaljon kötelezettséget arra, hogy amint azt a törvényi előírások 

lehetővé teszik (a jelenlegi előírások alapján leghamarabb a közoktatási megállapodás 

megkötését követő 3. év után), haladéktalanul nyújtson be igényt a kiegészítő normatíva 

alanyi jogon történő igénylésére, mely által az Önkormányzat jogosulttá válik a 

közoktatási megállapodás azonnali hatályú felmondására (Közokt. tv. 118. § (9) 

bekezdés); 

- az Egyházközség vállaljon kötelezettséget arra, hogy a felvett gyermekek legalább 80%-

a szentendrei állandó lakcímmel rendelkezik; 
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- az Egyházközség vállaljon kötelezettséget arra, hogy a korábban beíratott gyermekeket 

az óvoda átvétele esetén kizárólag szülői egyetértéssel részesíthetik hitéleti 

foglalkozásokban, és hogy semmiféle hátrányt nem szenvednek azok, akik ezzel nem 

kívánnak élni; 

- az Önkormányzat vállalja, hogy az ingatlan tetőtéri részében található szolgálati 

férőhelyeket legkésőbb a Református Egyházközség tulajdonszerzéséig kiüríti, 

 

3. felhatalmazza a polgármestert a 2. pontban foglalt feltételeknek megfelelő közoktatási 

megállapodás és tulajdonjog-átadási szerződések és a továbbfoglalkoztatási  megállapodás 

aláírására. 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  2009. április 30. 

 

dr. Dragon Pál képviselő  megérkezik az ülésterembe, a jelenlévő képviselő száma: 12 fő.  

 

3. Előterjesztés a fogorvosokról és a SZEI beruházásról 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:  ismerteti az írásos előterjesztést, mely az érdekeltekkel történő 

egyeztetések  eredményeként született.   

 

dr. Pázmány Annamária képviselő:  a  határozati  javaslat  2.pontjában  kiegészítést javasol:  

„az 1. pont szerinti helyiségeket, valamint az 1. pont szerinti ingatlan földszinti, korábban 

tanműhelyként, illetve iskolai tornateremként használt helyiségcsoportjait Szentendre Város 

Egészségügyi Intézményei részére a „Szentendrei emelt szintű járóbeteg-szakellátó központ 

kialakítása” tárgyú beruházás befejezéséig átadja és hozzájárul az 1. pont szerinti helyiségek 

karbantartási, átalakítási munkáinak Szentendre Város Egészségügyi Intézményei általi, az 

Önkormányzattal egyeztetett műszaki, pénzügyi és jogi feltételekkel történő elvégzéséhez az 

ideiglenes járóbeteg-ellátási feladatok ellátásához szükséges mértékben.” 

Azért szükséges a kiegészítés, mert az ingatlan az Önkormányzat  tulajdonában levő épület, a 

további egyeztetésekhez szükséges a kiegészítés elfogadása.   

Tájékoztatásul közli, hogy az új finanszírozási rendszer  kerül bevezetésre az egészségügyben.   

Elképzelhető, hogy nem tudják megelőlegezni a szükséges összeget,  és arra is sor kerülhet, hogy 

felélik a tartalékot.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:  bízik abban, hogy sikerül plusz pontokat szereznie az 

intézménynek,  úgy, mint ahogy eddig is áthidalták a  problémákat.  Jelenleg központilag kerül 

meghatározásra a betegszám, és ha több beteg kerül ellátásra, mint amennyire a meghatározott 

adat szól, bűntetőpontokkal súlytják.  Ez számára is érthetetlen. Az intézmény  sokszor kockáztat, 

amit csak  központilag tudnak jelezni a felügyeleti szervek felé. Kéri  Jegyző Asszonyt, hogy 

készítsen levelet, melyben jelzik az ezzel kapcsolatos anomáliákat. Kérjenek módosítást, 

hivatkozva az ellehetetlenült helyzetre.  Országgyűlési képviselő is van a jelenlévő képviselők 

között,  dr. Dragon Pál személyében, aki remélhetőleg közvetlenül is tudja jelezni ezirányú 

kérését.  Pénteken érkezik a Hivatalba dr. Székely Tamás  Egészségügyi Miniszter, a Szakorvosi 

Rendelőintézet  felújítására nyert pályázat támogatási szerződésének ünnepélyes  átadására,  felé 

is  jelezni fogja a kialakult helyzetet.  

 

dr. Pázmány Annamária képviselő:  március hónapban 16-án  elfogyott a Teljesítmény 

Volumen Korlát, (továbbiakban TVK)  azóta gyakorlatilag  „ingyen” dolgoznak.     
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dr. Dietz Ferenc polgármester:  ismétli, már a holnapi nap folyamán jelzik a Miniszter Úr felé. 

Kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a módosítással kiegészített határozati 

javaslatot:    

 

Szavazás eredménye 

 

#: 863   Száma: 09.03.26/3/0/A/KT 

Ideje: 2009 március 26 15:42  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 12 100.00 66.67 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 12 100.00 66.67 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 6   33.33 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Benkovits György Távol - 

Kiss Károly Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

Trenka István Távol - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Távol - 

     

863   Száma: 2009.03.26/3/0/A/KT 

 

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

   

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

98/2009. (III. 26.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1. tudomásul veszi, hogy a Cigány Kisebbségi Önkormányzat a részére biztosított, az 

Önkormányzat tulajdonát képező, az ingatlan-nyilvántartásban közpark és irodaház 
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megnevezésű, szentendrei belterületi 1795 hrsz-ú, természetben a Szentendre, Dunakorzó 

18. szám alatt található épületben található helyiségek használati, bérleti jogáról lemond; 

2. az 1. pont szerinti helyiségeket, valamint az 1. pont szerinti ingatlan földszinti, korábban 

tanműhelyként, illetve iskolai tornateremként használt helyiségcsoportjait Szentendre 

Város Egészségügyi Intézményei részére a „Szentendrei emelt szintű járóbeteg-szakellátó 

központ kialakítása” tárgyú beruházás befejezéséig átadja és hozzájárul az 1. pont szerinti 

helyiségek karbantartási, átalakítási munkáinak Szentendre Város Egészségügyi 

Intézményei általi, az Önkormányzattal egyeztetett műszaki, pénzügyi és jogi feltételekkel 

történő elvégzéséhez az ideiglenes járóbeteg-ellátási feladatok ellátásához szükséges 

mértékben. 

  

Határidő: azonnal  

Felelős:     Polgármester 

 

 

3. Előterjesztés a VSZ Zrt. 2009. évi üzleti tervének elfogadásáról 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a napirend az Ötv. 12. § (4) bek. b) pontja alapján zárt ülésen 

tárgyalandó, amennyiben azt valamelyik képviselő kezdeményezi. Megállapítja, ilyen kérés nem 

érkezett. Ismerteti az előterjesztést. Nehezményezi, hogy a képviselők részéről nem érkezett  

előzetesen  kérdés, észrevétel. Ezek hiányéban Vezérigazgató Úr a saját elképzelései alapján 

készítette el az üzleti tervet.   

 

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

folyamatosan  továbbította Vezérigazgató Úr  felé a javaslatait, melyek nagy részét viszont  látja 

az előtte levő anyagban. Azt sajnálattal veszi tudomásul, hogy nem éltek többen  a lehetőséggel.     

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: bízik abban, hogy mindenki számára megfelelő megoldásokat 

tartalmaz.   

 

Kun Csaba alpolgármester: kéri a VSz. Zrt. vezérigazgatóját, nyilatkozzon arról, hogy miért 

kívánja a napirendi pont zárt ülésen  történő tárgyalását?  

 

Horváth József VSz. Zrt. vezérigazgatója: azért kéri  a testülettől, hogy zárt ülésen kerüljön 

megtárgyalásra az előterjesztés,  mert a VSz. Zrt. olyan 5 éves fejlesztési  tervet ismertet benne, 

amely  a piacgazdaságban tevékenykedő cég további lépéseit meghatározza. Amennyiben a 

tervezet nyilvánosságra kerül, alapvetően sértheti a tulajdonos érdekeit a versenytársakkal 

szemben.   

 

Fülöp Zsolt képviselő: véleménye szerint ebből a fejlesztési tervből  nem sok olyan adat derül ki,  

amely a versenytársak felé  konkrétumokkal szolgálna.  Továbbá arra sem alkalmas, hogy ezt a 

Képviselő-testület jóváhagyja. Olyan elképzeléseket tartalmaz, melyet sem pénzügyileg, sem 

indokoltság szempontjából nincsenek eléggé alátámasztva. A fejlesztések nem egyértelműek, 

valamint több fejezet, több pontban is ellentétes a Dumtsa Jenő Városfejlesztési Stratégiában 

megfogalmazottakkal. Úgy véli, nem tartalmaz olyan ismérveket, melyet a lakosság ne tudhatna.  

   

Horváth József VSz. Zrt. vezérigazgatója: továbbra is fenntartja kérését. Az előterjesztés 

tartalmaz olyan elképzeléseket és adatokat, mely a tulajdonos szempontjából zárt adatot 

képeznek. Nem célszerű minden részletet a nagy nyilvánosság előtt tárgyalni.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: táblázat valóban szerepel az üzleti terv részeként, de a szöveges 

rész az ő véleménye szerint sem indokolja a zárt ülésen való tárgyalást.  
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Fülöp Zsolt képviselő: minden cég nyilvánosan  közzéteszi a pénzügyi eredményeit,  mely 

minden érdeklődő számára  hozzáférhető a nyilvános adatbázisból.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:   szavazásra bocsátja a zárt ülés elrendelésére  vonatkozó 

javaslatot:  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 864   Száma: 09.03.26/4/0/A/KT 

Ideje: 2009 március 26 15:50  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 2 16.67 11.11 

Nem 1 8.33 5.56 

Tartózkodik 9 75.00 50.00 

Szavazott 12 100.00 66.67 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 6   33.33 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt Nem - 

Dicső Zoltán Tart. - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Tart. - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Tart. - 

Hajdu Gábor Tart. - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Tart. - 

Horváth Győző SzEB elnök Tart. - 

Kun Csaba alpolgármester Tart. - 

Szalay Fruzsina Tart. - 

Szegő András Tart. - 

Benkovits György Távol - 

Kiss Károly Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

Trenka István Távol - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Távol - 

 

     

864   Száma: 2009.03.26/4/0/A/KT 

 

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

pont tárgyalása továbbra is nyílt ülésen folytatódik.  
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Tolonics Gyula képviselő: a Pénzügyi, Költségvetési, Vagyongazdálkodási és EU Bizottság  

megtárgyalta  az előterjesztést, érdemi döntés nem született, és  továbbtárgyalásra javasolják.  

 

Fülöp Zsolt  képviselő: ügyrendi javaslata, hogy az előterjesztést jelen ülésen 1. fordulós  

tárgyalásnak tekintsék, és a következő testületi ülésen hozzák vissza ismételt megtárgyalásra.  A 

képviselők közül sokan nincsenek itt, viszont a döntésnél szükséges lenne a maximális 100  

százalékos részvétel. Javasolja, hogy most ne  szülessen határozati  javaslat.  

 

dr. Dietz Ferenc  polgármester: egyetért az elhangzottakkal. Kéri, hogy akinek ezzel 

kapcsolatban  bármilyen állásfoglalása van,  most nyilvánítson véleményt.  Szavazásra bocsátja  

az 1. fordulós tárgyalásra vonatkozó javaslatot.  

  

Szavazás eredménye 

 

#: 865   Száma: 09.03.26/4/0/A/KT 

Ideje: 2009 március 26 15:52  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 9 81.82 50.00 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 2 18.18 11.11 

Szavazott 11 100.00 61.11 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 7   38.89 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Szegő András Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Tart. - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Tart. - 

Benkovits György Távol - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Távol - 

Kiss Károly Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

Trenka István Távol - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Távol - 

 

     

865   Száma: 2009.03.26/4/0/A/KT 
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dr. Dietz Ferenc polgármester:  a Képviselő-testület nem támogatta a javaslatot.  

 

Hidegkuti Gergely  képviselő:   jelzi, hogy  nem értette pontosan a szavazásra vonatkozó 

javaslatot,  élni kíván  az  SZMSZ által nyújtott lehetőséggel és új szavazást kér.   

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:  ismételten szavazásra bocsátja az előterjesztés 1. fordulóként   

történő tárgyalására vonatkozó javaslatot.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 866   Száma: 09.03.26/4/0/A/KT 

Ideje: 2009 március 26 15:53  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 11 91.67 61.11 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 1 8.33 5.56 

Szavazott 12 100.00 66.67 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 6   33.33 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Tart. - 

Benkovits György Távol - 

Kiss Károly Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

Trenka István Távol - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Távol - 

 

     

866   Száma: 2009.03.26/4/0/A/KT 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képviselő-testület támogatta a javaslatot.  
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Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

99/2009. (III. 26.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Városi Szolgáltató Zrt. 

2009-2013. évi üzleti tervének elfogadásáról szóló előterjesztést jelen ülésen 1. fordulós 

tárgyalásnak tekinti és a 2009. évi áprilisi testületi ülésen ismét napirendre tűzi. Felkéri a 

Polgármestert, hogy  az  előterjesztést az áprilisi ülésen terjessze  elő.   

 

 

Felelős:     Polgármester 

Határidő: a Képviselő-testület 2009. évi áprilisi ülése 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: részletezi az előterjesztést.  A köztisztasági feladatoknál szerepel, 

hogy a városközpont köztéri szemetesinek növelésére tettek javaslatot. Mintegy 200 db-ra lenne 

szükség. A Környezetvédelmi Alap terhére volna indokolt betervezni az új hulladékgyűjtők 

beszerzését.   

A vagyongazdálkodás során szó esett a  központi telephely  átfogó koncepció alapján történő 

hasznosításáról,  mely fontos lépés. Az előterjesztés tartalmaz arra vonatkozóan utalást, hogy a 

hulladékgazdálkodási tevékenységet hogyan lehet áthelyezni, valamint az áttelepítés milyen 

költségekkel jár.  Az áthelyezést indokolja a környéken  lakók védelme, valamint a terület értéke.  

   

Szegő András képviselő: az előterjesztésben  szerepel, hogy a Felügyelő Bizottság a stratégiát 

pozitívan ítélte meg, ugyanakkor nem találja az anyagban a véleményt.   

Kérése, mielőtt elkezdik a vitát, előtte a Vezérigazgató Úr ismertesse az anyagot.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:   tudomása szerint az Felügyelő Bizottság még nem 

véleményezte  az üzleti tervet.    

 

Horváth József VSz. Zrt. vezérigazgatója: az előzményekből kiindulva a jelenlegi helyzet: a  

csődközeli állapotot, amelyben a cég volt,  sikerült megszűntetniük.  Figyelembe véve az elmúlt 

évek gazdálkodását,  amortizációt ugyan képzett a cég,  de az annak megfelelő, pótló 

beruházásokat nem hajtotta végre. A szinten tartás is nehezen sikerült, beruházásra pedig nem 

került sor.  Azokat a racionalizálási lépéseket megtették, amik előzőleg költségként jelentkeztek, 

de árbevételt nem képezett a cégnek.  Minden olyan operatív intézkedést végrehajtottak, amely a 

pazarló gazdálkodást megszűntette.  A mellékelt táblázatban az eredményterv a 2006-os évtől 

kezdődően tartalmazza az árbevétel és költségráfordítás oldal alakulását.   Megfigyelhető, hogy 

míg a 2006-2007-es évben  díjnövekmény csak a díjemelésből adódott, addig 2008-ban már 

mintegy 30%-os  árbevétel növekedés jellemezte a céget. Véleménye szerint  a divíziónként 

meghozott intézkedések, valamint a  megvalósított beruházások hatására a felvázolt 

eredményterv tartható.  Pénzügyi tervet abban az esetben lehet  a fejlesztési terv  mögé tenni, ha 

ismerik a pénzügyi terv peremfeltételeit, ahhoz viszont 5 évre előre kéne ismerni a várható  

ágazati inflációs indexek alakulását, kiemelten az energiaárak alakulását, a mindenkor hatályos 

járulék ás adószabályokat, valamint az árfolyamváltozásokat. Kinevezése idején fennálló 

adatokhoz képest, a 120 M Ft-os kintlévőség,  130 M Ft-os szállítói tartozás,   80 M Ft-os 

folyószámla hitel mindennapi 100 %-os kihasználtsága  után most ott tartanak, hogy az 

EMFESZ-t kivéve minden szállítót határidőre ki tudnak fizetni. Tőlük olyan szerződést 

örököltek, amely matematikailag nem teszi lehetővé a határidőre történő kifizetést. Azokat a 

kötelezettségeket tudják teljesíteni, melyeket vállaltak a testület, mint tulajdonos jóváhagyásával.. 

A várható eredmény predesztinálja a céget arra, hogy a lefektetett fejlesztési  elképzeléseket meg 

tudja valósítani.  

 

Unterberger Tibor Felügyelő Bizottság elnöke:  az idő rövidsége miatt a Felügyelő Bizottság 
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még nem tudott  tárgyalni a fejlesztési tervről, így jelen pillanatban nem  tud véleményt mondani.   

 

Hajdu Gábor képviselő: az utóbbi időben kérdésként merült fel az, hogy mintegy 50-80 millió 

Ft-os kár keletkezett volna abban az esetben, ha Horváth Gusztáv korábban kötött szerződése  

érvényben maradt volna. Kérdezi, hogy helyes-e az az  információ, mely szerint a korábbi vádak 

nem állták meg a helyüket.  Amennyiben bebizonyosodik, hogy a mellékszolgáltatási szerződés 

mégsem volt hátrányos a cég számára, akkor a vélt hátrány miatt, de  már rosszabb feltételek 

mellett  újból megkötött  energiaszolgáltatási szerződésekért ki a felelős?  

 

Horváth József VSz. Zrt. vezérigazgatója: a megfelelő jogi lépéseket megtették az ügyben, mely 

jelenleg is folyamatban van.  Az az állítás nem állja meg a helyét, hogy más képlet lett 

beterjesztve az akkor igazgatóság elé, azon változtatás nem történt. Továbbra is fenntartja  

véleményét, ha nem tették volna meg a megfelelő intézkedéseket, a cégnek súlyos kárt okozott 

volna a  szerződés teljesítése.  

 

Unterberger Tibor Felügyelő Bizottság elnöke: Hajdu Gábor képviselő információi részben 

helytállóak. Valóban voltak olyan  pontok, ahol eltérés mutatkozott, de a szerződés teljesítésre 

került. A fűtőmű és az energiaszolgáltatás területén akadt olyan pont, ahol a Felügyelő Bizottság 

jogi lépések megtételét javasolja.  

 

Hidegkuti Gergely képviselő: kérdezi, hogy miként lesz összekötve a parkolás nyeresége a 

városüzemeltetés működtetésével? Szükségét látja néhány mutatószám beiktatását, amely a 

könnyebb érthetőséget biztosítja.  Amennyiben erre sor került, azt viszont már zárt ülésen tartja 

indokoltnak megtárgyalni.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: javasolja, hogy a felmerült kérdést a Városüzemeltetési, 

Környezet- és Műemlékvédelmi  Bizottság  zárt ülésen tárgyalja majd meg.  

 

Hidegkuti Gergely képviselő: kéri, hogy a lezárt évet követően dokumentumokkal alátámasztva  

számoljon be  Vezérigazgató Úr a bizottságnak a  városüzemeltetési feladatok és a parkolási 

rendszer  nyereségének összekapcsolásáról. A parkolás mellékletét kéri csatolni majd az 

anyaghoz, mert azt nem találta. A köztisztasági feladatok elemzésénél hiányolja  azt az 

előremutató tervezést, amely azt célozná meg, hogy inspirálja a lakosságot a további  

kompromisszumokra., melyek a város  tökéletesebb tisztaságát eredményeznék. A lakosság 

részéről a legtöbb észrevétel a hulladékgyűjtők kihelyezésére  és azok ürítésére  vonatkozik.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: egyetért Hidegkuti Gergely  képviselővel, valóban  feltételként 

szabták meg, hogy  a parkolási lizingdíj   és egyéb járulékos költség levonása utáni összeg a 

városüzemeltetés működési költségire  fordítsák. A parkolóházak kérdése is felvetődött,  

amennyiben Vezérigazgató Úr  végiggondolná annak lehetőségét, és  elképzelésit megosztaná a 

Képviselő-testülettel.   

  

Fülöp Zsolt képviselő: kérdezi, hogy  a fűtőmű éves gázszámlája mekkora összeget tesz ki?  

 

Horváth József VSz. Zrt. vezérigazgatója: mennyiségében a fűtőmű 1.750.000 m3 gázt használt 

el, a  gázmotor 2.363.000 m3-t. Ez hozzávetőlegesen 147-187.000.000 Ft-ra tehető.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: kérdése azért hangzott el, mert a cég Alapító Okirata tartalmazza az 

alapító döntési hatáskörét. E szerint az alapító, azaz a Képviselő-testület jogköre: döntés minden 

olyan  jogügyletről, melynek értéke az alaptőke 10 %-át  meghaladja. Tudomása szerint az 

alaptőke 10 %-a jóval kevesebb, mint  a gázszerződés összege. A  kérdés, hogy a szerződést 

jogszerűen mondta fel  Vezérigazgató Úr, vagy sem.  Ilyen és hasonló esetekben ki kell kérni a  

Képviselő-testület  döntését. Véleménye szerint ezt korrigálni szükséges, illetve várja a Felügyelő 

Bizottság véleményét a döntésről. A VSz. Zrt. cégvezetésének legfontosabb célja az kell legyen, 
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hogy jó minőségű és megfelelő árú szolgáltatást tudjon nyújtani a városlakóknak. Ha nem 

megfelelő áron vagy  nem megfelelő színvonalon történik a szolgáltatás, akkor változtatni kell.  

Továbbá: a  Felügyelő Bizottság nyilatkozatát  pótolni  szükséges.    

Az anyagban szerepel, hogy a környező községben Tahitótfaluban a pályázat elnyerése után 

megemelték a hulladékszállítási díjat. A nála levő számla alapján viszont nem történt áremelés. A 

2008. évi 1. negyedévi és 2008. év 4. negyedévi számla alapján  4.554 Ft-ot fizetnek 

negyedévente a 120 literes kuka ürítésért.  Ugyanakkor az előterjesztés összehasonlító 

táblázatában az szerepel, hogy   Szentendrén 5.334 Ft negyedévente a hulladékszállítási díj 1 db. 

120 literes kukára. Ezzel szemben 2.066 Ft+ÁFA*3 hónappal = 7.438 Ft a  számla végösszege.    

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri vezérigazgató Urat, hogy válaszoljon a felmerült 

észrevételekre.  

 

Horváth József VSz. Zrt. vezérigazgatója: a fejlesztési elképzelés első menetét véleményezte a 

Felügyelő Bizottság.  A jelenlegi komplett anyag valóban nem volt még a Felügyelő Bizottság 

előtt.  

A szerződés tekintetében több esetben jelezte a Képviselő-testület és Polgármester felé, hogy a 

szerződés a közüzemi árhoz van rögzítve.  Azonban 2008. július 1-étől nincs közüzemi ár.  

Amennyiben nem mondják fel a szerződést, úgy nem tudják versenyhelyzetbe hozni a 

gázszolgáltatókat. Az ajánlat nem követeli meg közbeszerzés kiírását, így egyszerűbb a választás.  

Az ajánlatok beérkezése után a Képviselő-testület el tudja dönteni, hogy a jövőben melyik 

szolgáltatóval kíván szerződést kötni.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: arra nem kapott még választ  Vezérigazgató Úrtól, hogy az 

Alapító Okiratban foglaltaknak megfelelően  jártak-e el. Válaszában azt fejtette ki, hogy a 

testületnek döntése volt arról, hogy a  közbeszerzési eljárás során egyszerre indul valamennyi 

intézmény, az Önkormányzat és a VSz. Zrt. is. Azonban mindenképp külön kellett választani a 

menetet, mert a VSz. Zrt. által bevont szakértő szerint a két  eljárás külön tétel, nem indokolt 

azok összevonása. Fülöp Zsolt képviselő jogosan jelzi, hogy nem kapott választ a kérdésére.   

 

Horváth József VSz. Zrt. vezérigazgatója: a szerződésben megadott határidőket nem tudták 

volna másképp tartani.  A versenytársak ügyében hangzott még el kérdés, mely a számlákat 

érintette. A  hulladékdíjak  számítása a környező településeken más-más díjképzési technika 

alapján történik. Díjkonverziót hajtottak végre, hogy összehasonlítható legyen Szentendre és a 

környező települések  hulladékszállítási díja. Ezt tartalmazza a mellékelt táblázat.   

Az ő információja szerint a szerződéskötés után a  község 20 %-kal emelte meg a díjakat. 

 

Dicső Zoltán képviselő: a lakosság régi óhaja, hogy a hulladékgazdálkodás  elkerüljön a jelenlegi 

helyéről.  Mivel  szóba került még egy tömörítő beállítása, az új helyen már  azzal együtt kell 

tervezni. A köztisztaság tekintetében többször került említésre, hogy többre van szükség. Úgy a 

belvárosban is, mint a  távolabbi területen is.   

 

Kun Csaba alpolgármester: Fülöp Zsolt képviselő által említett  tahitótfalui számla azért  nem 

állja meg a helyét, mert egy januári és egy decemberi számla került bemutatásra.  Éven belül 

nincsenek változások, amiről szó esett az a 2007-es évről 2008-ra történt.  

Azzal a kijelentéssel sem ért  egyet, hogy a  cég piaci jelenléte nem fontos, annál fontosabb, hogy 

a tulajdonos érdekeit szolgálja ki a közszolgáltató cég.   Úgy véli, ahhoz, hogy jól működjön, 

szükséges egy bizonyos optimális mérce, melyhez hozzátartozik, hogy piacot nyerjen. A korábbi 

cégvezetés  fő célkitűzése is az volt, hogy megtartsa a régit és emellé új piacot nyerjen. A 

távfűtés mellett a hulladékgazdálkodás a fő tevékenysége a VSz. Zrt.-nek.  Azzal egyetért, hogy a 

szerződésekkel kapcsolatos döntés a Képviselő-testületre tartozik. Utólagosan ezt jóvá kell 

hagyniuk, valamint arról is döntést kell hozniuk, hogy az új szerződést melyik céggel kötik meg.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: hozzá kíván szólni.  
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Elfogyott a Képviselő Úr  hozzászólási ideje, a mikrofon kikapcsol. 

 

Fülöp Zsolt képviselő: ügyrendi hozzászólásában bejelenti Jegyző Asszonynak, hogy nem tud 

élni képviselőjogaival.  Egy fejlesztési  koncepció  mindenre kiterjedő megtárgyalására  és 

elemzésére nem elegendő az SZMSZ-ben   elfogadott 5 percnyi hozzászólási idő. Letelt a 

számára kiszabott idő, mely korlátozza képviselői jogait és érdemi hozzászólását nem tudja már 

megtenni.  

 

Szegő András képviselő:  ügyrendi javaslata, hogy a Képviselő-testület szavazzon meg Fülöp 

Zsolt képviselő számára plusz 3 perc hozzászólási időt.   

  

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

 

Szavazás eredménye 

 

#: 867   Száma: 09.03.26/4/0/A/KT 

Ideje: 2009 március 26 16:29  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 12 100.00 66.67 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 12 100.00 66.67 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 6   33.33 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Benkovits György Távol - 

Kiss Károly Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

Trenka István Távol - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Távol - 
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867   Száma: 2009.03.26/4/0/A/KT 

 

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

 

Fülöp Zsolt képviselő: Tahitótfalu községi tájékoztatójában szerepel, a cég által benyújtott  

érvényes pályázat, mely tartalmazza, hogy mekkora összeget kell fizetnie a lakosságnak.  Az 

újságban szereplő és a számlán található összeg megegyezik. A cég azt az összeget számlázta ki, 

amit vállalt.  

Szentendrére  vonatkozóan már nem ilyen egyszerű a helyzet. A díjkonverzióban  szerepel, hogy 

a 120 literes kukára 5.334 Ft a fizetendő összeg negyedévente, miközben  a számlán  7.438 Ft 

szerepel. Ő maga is ennyit fizet.  Budakalászon 5.885 Ft a hulladékdíj,  Tahitótfaluban 4.554 Ft-

ot, Pomázon ugyanez a szolgáltató mindösszesen 3.120 Ft-ot számláz ki.  A számok valósak.  

Továbbá szerepel az anyagban, hogy a VSz. Zrt. stratégiai partnere a Saubermacher, amely  

Pilisvörösváron szolgáltat, mindössze 3.520 Ft-ért. Kevesebb mint a fele a Szentendrén  

számlázott összegnek. Ugyanolyan cég, hasonló szolgáltatást nyújt feleannyi pénzért. 

Ugyanakkor az üzletágankénti eredmény kimutatás és a most közölt adatok sem egyeznek.  

 

(Mikrofon kikapcsol, letelt a Képviselő Úr hozzászólási ideje.)  

  

Horváth Győző képviselő: hulladékszállítás címen nem ugyanaz a tartalom Szentendre, Pomáz 

és  Tahitótfalu szolgáltatása között. Szentendrén a hulladékszállítási díjban szerepel a kuka 

elszállítási díj, a zöld hulladék megsemmisítése, a lom és a szelektív hulladék elszállítása, 

valamint tartalmazza a hulladékudvar költségét. A kérdés az, hogy a többi szolgáltatást megfizeti 

az Önkormányzat a szolgáltatónak, vagy áttételesen beszedi a lakóktól, esetleg adó formájában.     

 

Horváth Győző képviselő: véleménye szerint  meg kellene határozni  az 5 év távlatában azt, 

hogy a jövőben  csökkenhet-e a  fűtésszámla összeg?   Lát erre lehetőséget Vezérigazgató Úr?  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: az utóbbi időben  tárgyalt események,  az ÖKO program, a 

Concerto, a gázmotor vásárlás mind ezt a célt szolgálják. Ezért is kezdeményezett  Horváth 

Győző  képviselő egy újabb lakossági fórumot,  ahol az ÖKO program fontosságára kívánják 

felhívni a lakosság figyelmét.  

 

Horváth József VSz. Zrt. vezérigazgatója: a pénzügyi terv nem helyettesíti a fejlesztési tervet. A 

távhő ellátáshoz kapcsolódó  fejlesztések  épp azt a  célt szolgálják, hogy a díjak csökkenjenek. A  

gáz árváltozását nem tudják befolyásolni,  azonban az alapdíj összege csökkenthető. Egy év 

működés után, 2009. év végén visszatérnek az alapdíjak kérdésére, akkorra kiderül a beruházás 

eredményessége. A hődíj a beszerzett gázártól függ, az alapdíj pedig a  fejlesztésekből adódó 

eredményességtől.  

 

Hidegkuti Gergely képviselő: azt ő is észrevételezte, hogy a 120 literes kuka  szemétszállítási 

díja nem egyezik a  táblázatban megjelölt összeggel.  Anno volt egy előterjesztése a nulla 

hulladékkal kapcsolatban, mely során megállapítást nyert, hogy a hulladék mennyiségét mindenki 

csökkentheti a saját meglátása szerint, csak akarat kell hozzá.  

 

Szegő András képviselő: mielőtt továbblépnének a következő ülésen a végleges tárgyalásra, 

néhány kérdést tisztázni kíván.  

Az előterjesztésben szerepel, hogy Budakalász kistérségi komposztáló telepet kíván 

megvalósítani.  Szó esett arról, hogy a házi komposztáláson kívül a nagy mennyiségű 

komposztálás nem kifizetődő,  kérdése ezzel kapcsolatban, hogy akkor Budakalásznak hogyan éri 

meg?   Ellentmondást lát.   

 

Horváth József VSz. Zrt. vezérigazgatója:  Budakalász a Duna-Vértes projekt keretében vállalta 

a beruházást,   valószínűleg számolt azzal is, hogy  gazdaságilag nem megtérülő beruházás lesz.   
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Szegő András képviselő: hamarosan bezár  a  közelben levő inert hulladéklerakó. Kérdése, hogy 

készült-e erről  hatástanulmány?    

 

Horváth József VSz. Zrt. vezérigazgatója: a működése  környezetvédelmi engedélyhez kötött.  

2009. július 16-val a nem EU komfort hulladéklerakókat be kell zárni,  ott már csak rekultivációs 

tevékenység végezhető. A folyamat megköveteli egy környezetvédelmi hatástanulmány  

elkészítését, területet kell keresni, előzetes elvi hozzájárulás szükséges hozzá, stb.  

 

Szegő András képviselő: a Concerto programmal kapcsolatban kérdezi, hogy a biomassza-

kazánról   és a napkollektorokról lehet-e többet tudni?    

 

Horváth József VSz. Zrt. vezérigazgatója:  a nevezett programmal kapcsolatos  tevékenységet az 

ÉMI Kht. fogja  össze. A pontos, számszerűsített  egyeztetés most folyik Brüsszelben. A további 

információval a  későbbiekben tud szolgálni.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kiegészíti  Vezérigazgató Úr válaszát:  Concerto programmal  

egy közös nemzetközi projekt. Alpolgármester épp ez ügyben utazik Koppenhágába Matolcsi 

Úrral, az ÉMI Kht munkatársával.  Bővebb tájékoztatást hazaérkezésük után  Alpolgármester Úr 

tud majd adni.  

 

Szegő András képviselő: következő észrevétele: az önálló fűtőmű létrehozásához jelentős likvid 

pénzeszközre volna szükség.  A  200 milliós összeg  30 napra van kalkulálva. Az írott anyagból 

nem derül ki, hogy mennyi időre szükséges a likvid,  ezért  kéri ezzel az információval utólag   

egészítsék ki az előterjesztést. Az  5. számú mellékletben megfigyelhető a  vállalkozási 

eredmény, melynél  jelentős ugrás látható 2008-ról 2009-re. Idén még csak az első negyedév telt 

el, ezért felmerül a kérdés, hogy a tervezett 40 milliós összeg  mennyire tűnik megalapozottnak?      

 

Horváth József VSz. Zrt. vezérigazgatója: a 2008. évi kommunatív eredmény kimutatás 

tartalmazza, hogy 2008. májusában mínusz 43,5  M Ft  volt a szokásos vállalkozási eredmény,  

azonban júniusban már 2,4 M Ft plusz eredményt tudtak rögzíteni. Év végén mérlegszerinti 

eredményként pedig már 26,1 M Ft – ot tudtak produkálni.  Látható, hogy  minimálisan 40-50 M 

Ft működésből való eredményt értek el. Kiemeli, nem szokásos vállalkozási, hanem működési 

eredmény mutatható ki. Azoknak a bevezetett racionalizáló eredményeknek tudható be, melyet  

költség csökkentés és eredményesebb gazdálkodás érdekében vezettek be. A felesleges 

költségeket lefaragták, a  cég működésben javulás  tapasztalható,  úgy véli, a szerepeltetett adat 

megalapozott.    

 

Kun Csaba alpolgármester: röviden összefoglalva az eddig elhangzottakat: olyan üzleti tervet 

kaptak, mely kellő alapossággal taglalja a  különböző divíziókat, kellő mélységben taglalva a  

kiemelten fontosabbakat. Természetesen az üzleti terv nem adhat minden kérdésre választ, 

maradtak nyitott kérdések. Mivel a VSz. Zrt.-vel  folyamatosan  foglalkozik az Önkormányzat, a 

fennmaradó kérdésekre év közben választ kaphatnak. Többek közt májusban lesz az éves 

beszámoló ideje,  melyben  sok eredményességgel kapcsolatos kérdés kerül napirendre. Továbbá 

el kell majd fogadniuk  az üzleti tervet, a Képviselő-testület elé kerül majd a prémium kiírása, 

valamint a szelektív hulladékgyűjtés és energia-beszerzés is sorra kerül hamarosan.     

Felmerült a Concerto  programról néhány gondolat -  közvetlen Európai Unió által kiírt pályázat,  

Spanyol és Norvég  partnerrel pályázott az ÉMI  Kht. és az Önkormányzat, és   óriási eredmény, 

hogy első helyen végeztek. Magyarországról 2 nyertes pályázat érkezett, és Szentendre az összes 

pályázó közül szerezte meg a legelső helyet, a legtöbb pontszámot kapva.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Fülöp Zsolt képviselő jelentkezik hozzászólásra, de sajnos már 

nem tud neki szót adni. Kéri, hogy írásban tegye fel kérdéseit, melyre a későbbiekben kap 

választ.   
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Fülöp Zsolt képviselő: kérdezi Jegyző Asszonytól, hogy tehet-e határozati javaslatot?      

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: első körben történő tárgyalás esetén nem hoznak határozatot az 

üzleti terv elfogadásáról.   

 

dr. Molnár Ildikó jegyző: az SZMSZ nem tiltja, hogy a képviselő határozati javaslatot tegyen.    

 

Fülöp Zsolt képviselő: élve az SZMSZ-ben rögzített képviselői jogaival, módosító indítványt 

tesz.    

A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt és VSz. Zrt. Felügyelő Bizottságát, hogy vizsgálja meg, 

hogy a VSz. Zrt. vezérigazgatója jogszerűen járt-e el akkor, amikor az MFESZ-szel  fennálló 

szerződését felbontotta.  Nem lépte-e túl a hatáskörét, nem sértette-e meg azt.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:  felkéri Jegyző Asszonyt, hogy fogalmazza meg a határozati 

javaslatot. Ettől függetlenül írásban minden képviselő felteheti a kérdéseit.  A bizottságok is 

napirendre tűzik,  valamint a testületi ülésen is lehetőség lesz erre.  

 

dr. Molnár Ildikó jegyző:  a  Képviselő-testület úgy dönt, hogy  felkéri a  Jegyzőt és a  VSz. Zrt. 

Felügyelő Bizottságát, hogy vizsgálja meg, hogy a VSz. Zrt. vezérigazgatója jogszerűen járt-e el 

akkor, amikor az EMFESZ-szel fennállószerződését felbontotta.   

 

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

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 868   Száma: 09.03.26/4/0/A/KT 

Ideje: 2009 március 26 16:53  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 8 72.73 44.44 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 3 27.27 16.67 

Szavazott 11 100.00 61.11 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 7   38.89 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Szegő András Igen - 

Dicső Zoltán Tart. - 

dr. Pázmány Annamária Tart. - 
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Tolonics Gyula KVEUB elnök Tart. - 

Benkovits György Távol - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Távol - 

Kiss Károly Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

Trenka István Távol - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Távol - 

 

     

868 Száma: 2009.03.26/4/0/A/KT 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képviselő-testület nem támogatta Fülöp Zsolt képviselő 

javaslatát.  A napirendi pont tárgyalást lezárja.  Egyebek napirendi ponthoz nem érkezett 

hozzászólás.    

 

Köszöni a megjelenést, a Képviselő-testület ülését 16.55 órakor bezárja.  

 

 

K.m.f. 

 

 

dr. Dietz Ferenc                                                                                     dr. Molnár Ildikó 

polgármester                                                                                                   jegyző 

 


