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Szám: 20/2009. 

 

JEGYZŐKÖNYV 
 

 

Készült Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2009. október 08-án (csütörtökön) 10.00 órai kezdettel tartott ülésről 

 

 

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

György, Dicső Zoltán, Fülöp Zsolt, Hajdu Gábor, Hidegkuti 

Gergely, Horváth Győző, Magyar Judit, dr. Pázmány Annamária,  

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

Gyula, Trenka István és Zakar Ágnes képviselők. 

 

 Gulyás József országgyűlési képviselő 

 

Távol vannak:  dr. Dragon Pál és Kiss Károly képviselők. 

 

Hivatalból jelen 
van az ülésen:  dr. Molnár Ildikó jegyző  

 dr. Kirchhof Attila aljegyző 

 

 

Tanácskozási joggal 

jelen van az ülésen:   Puhl Márta irodavezető, Szűcs Imréné irodavezető, dr. Dóka Zsolt 

jogtanácsos, Alföldiné Petényi Zsuzsanna főépítész, dr. Gerendás 

Gábor irodavezető, Bartha Enikő törvényességi referens, Virágh 

János városüzemeltetési referens, Dala Nagy Katalin oktatási 

referens, Schinkovits Lajosné oktatási referens, Nánási Hajnalka 

vagyongazdálkodási referens. 

 

Napirendi ponthoz tanácskozási joggal megjelent: 
 

 

Sürgősségi indítvány a VSz Zrt könyvvizsgálójának visszahívásáról; 

A köztisztasággal kapcsolatos helyi közszolgáltatási szerződés módosításáról; 

A téli útüzemeltetési feladatok ellátásáról c. napirendi pontokhoz:  

 

Horváth József vezérigazgató (VSz Zrt) 

 

Az AquaPalace Kft társasági szerződésének kiegészítéséről, valamint a lízingszerződés 

módosításáról című napirendi ponthoz: 

 

Kanev László ügyvezető 

 

Sportlétesítmények kedvezményes igénybevételi lehetőségéről; 

Szentendre Városi Sportegyesület Úszó és Vizilabda Szakosztályának létrehozásáról 

című napirendi pontokhoz: 
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Boros Iván 

 

Szentendre Város Településrendezési Tervei felülvizsgálatáról című napirendi ponthoz: 

 

R. Takács Eszter 

 

Katona József utcai  játszótér hasznosításáról c. napirendi ponthoz:  

 

Mészáros György 

Redő Péter 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: 10.19 órakor az ülést megnyitja, megállapítja, hogy 16 fővel 

határozatképes.  

Három sürgősségi indítvány készült: 

- az ORFK-val kötendő együttműködési megállapodásról, 

- a pályázatok kérdéseivel foglalkozó és a 

- VSz Zrt könyvvizsgálójának visszahívásáról készült előterjesztések.  

 

Javasolja továbbá, hogy a meghívóban szereplő 8.,9. és 10. számú – sporttal összefüggő – 

előterjesztéseket egy napirendi pont keretében tárgyalják meg.  

 

Trenka István képviselő: ügyrendben kérdezi, hogy a 10 órai kezdést mi indokolta, hiszen az 

SZMSZ szerint az ülések időpontja a hónap minden második keddje 15 óra. 9 órakor még 

bejárást is tartottak. Nem tartják be az SZMSZ-t. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: válaszában elmondja, hogy az utóbbi időben az ülések előtt 

helyszíni bejárást tartanak a fontosabb döntésekkel kapcsolatos előterjesztések helyszínein és 

ez csúszott egy kicsit. 

 

Trenka István képviselő: a bejárás nem a testületi ülés napirendi pontja. Az SZMSZ szerint 

vagy 9 órai vagy 15 órai kezdéssel kell meghirdetni. Véleménye szerint a bejárást 8 órára 

kellett volna tenni.  

 

Radványi G. Levente képviselő: javasolja, hogy az úszással és a sporttal kapcsolatos három 

napirendi pontot tárgyalják a sürgősségi indítványok után, miután jelentős létszámban 

megjelentek a szülők, akik a felmerült problémákkal kapcsolatban várják az új információkat.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kérdése, hogy pontosan mire gondol a Képviselő úr?  

 

Radványi G. Levente képviselő: az Úszó és Vizilabda Szakosztály létrehozásáról, a 

Sportlétesítmények kedvezményes igénybevételi lehetőségéről illetve a sport feladatairól 

szóló rendelet módosításáról készült előterjesztésekre. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: elfogadja a javaslatot. 

 

Tolonics Gyula képviselő: ügyrendben a napirendi pontokról történő szavazás előtt 5 perc 

szünetet javasol.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szavaztatni fog erről.  
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Fülöp Zsolt képviselő: örömmel hallja, hogy Polgármester úr a fontos eseményeknek tartja a 

bejárás kapcsán érintett ügyeket Ezek szerint ide tartozik a Katona József utcai játszótér 

kérdése is, hiszen ma itt tartottak bejárást. Emlékezteti Polgármester Urat, hogy ezen a 

bejáráson azt mondta, hogy csak a fontosabb döntéseknél van frakciófegyelem. E kijelentés 

alapján szeretné, ha Polgármester Úr a lakosságnak tett ígéretét végig gondolná. Ezért kéri, 

hogy a játszótérrel kapcsolatos előterjesztést 18 óra körül tárgyalják, mert a lakók akkorra 

tudnak ide érkezni.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megköszöni a Képviselő úrnak, hogy egyszer elfáradt egy 

bejárásra, mert eddig még ez nem fordult elő. A fontosabb ügyeket – ahogy már mondta – a 

frakció fogja megbeszélni és dönt az elfogadásáról.  

 

Kun Csaba alpolgármester: jelzi, hogy az AquaPalace Kft társasági szerződésének 

kiegészítéséről és a lízingszerződés módosításáról szóló előterjesztést 11 órakor tárgyalják, 

mert a Raiffeisen Bank képviselői akkor érkeznek meg.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri a Jegyző Asszonyt, kísérje figyelemmel az időpontokat.  

 

Zakar Ágnes képviselő: támogatja Fülöp Zsolt képviselő úr azon javaslatát, hogy a Katona 

József utcai játszótér ügyében hallgassák meg a lakókat annál is inkább, mert a területi 

képviselő véleménye mindig segíti, irányítja egy-egy dologban. Megjegyzi azonban, hogy 

ennek a játszótérnek a felparcellázása korábban Fülöp Zsolt  képviselő úr javaslata volt.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: az SZMSZ szerint a napirendi pont tárgyalásakor folytassák a vitát. 

Megjegyzi azonban, hogy az uszoda kapcsán most kaptak kiegészítő anyagokat, mely a 

lízingszerződéssel kapcsolatos. Miután nem ismerik az anyagot és még el sem olvasták, 

javasolja, hogy most csak I. fordulóban tárgyalják meg. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: napirendre veszik az előterjesztést, de szavaztatni fog arról, 

hogy a mai ülésen csupán I. fordulós megtárgyalás legyen-e az adott témában. 

 

Dicső Zoltán képviselő: elmondja, hogy ismét megtárgyalásra javasolta a 0188/73 hrsz-ú és 

0188/30 hrsz-ú ingatlanokat érintő településrendezési szerződést, mert a lakosság félre lett 

tájékoztatva ezzel kapcsolatban. Most visszavonja a meghívó szerinti 23. sorszámú 

előterjesztést azzal, hogy az újbóli megtárgyalás előtt tartsanak lakossági fórumot, ahol 

mindkét fél elmondhatja az észrevételeit.    

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: tudomásul veszi. Egyéb kérdés, észrevétel nem lévén 

szavazásra bocsátja az ORFK-val kötendő együttműködési szerződésről szóló sürgősségi 

indítvány napirendre vételét.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1320   Száma: 09.10.08/0/0/A/KT 

Ideje: 2009 október 08 10:33  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 
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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 - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Távol - 

Kiss Károly Távol - 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátja a szentendrei óvodák felújítására és 

korszerűsítésére vonatkozó  pályázat saját forrásának kiegészítéséről; a városrehabilitációs 

pályázat kapcsán  Pro Szentendre Kft-vel megkötendő alapszerződés jóváhagyásáról, 

valamint  a  „Szentendre árvízvédelmi védmű megerősítése és átalakítása a történelmi 

óváros  védelmének érdekében” című pályázat II. fordulós projektmenedzsmentjének 

ellátásáról szóló sürgősségi indítvány napirendre vételét.   

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1321   Száma: 09.10.08/0/0/A/KT 

Ideje: 2009 október 08 10:33  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  
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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 - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Távol - 

Kiss Károly Távol - 

 

 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátja a Városi Szolgáltató Zrt. 

könyvvizsgálójának visszahívásáról szóló sürgősségi indítvány napirendre vételét.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1322   Száma: 09.10.08/0/0/A/KT 

Ideje: 2009 október 08 10:33  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 16 100.00 88.89 

Nem 0 0.00 0.00 
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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 - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Távol - 

Kiss Károly Távol - 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátja Fülöp Zsolt képviselő úr indítványát, 

hogy az Aquapalace Kft-vel kapcsolatos előterjesztést I. fordulóban tárgyalják-e a mai 

ülésen?   

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1323   Száma: 09.10.08/0/0/A/KT 

Ideje: 2009 október 08 10:34  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 7 43.75 38.89 

Nem 1 6.25 5.56 

Tartózkodik 8 50.00 44.44 

Szavazott 16 100.00 88.89 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   11.11 

Összesen 18   100.00 
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Megjegyzés: 

 

 

Benkovits György Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Trenka István Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Nem - 

Dicső Zoltán Tart. - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Tart. - 

Horváth Győző SzEB elnök Tart. - 

Kun Csaba alpolgármester Tart. - 

dr. Pázmány Annamária Tart. - 

Szegő András Tart. - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Tart. - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Tart. - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Távol - 

Kiss Károly Távol - 

 

 

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

Kéri szavazzanak erről.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1324   Száma: 09.10.08/0/0/A/KT 

Ideje: 2009 október 08 10:34  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 87.50 77.78 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 2 12.50 11.11 

Szavazott 16 100.00 88.89 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   11.11 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Benkovits György Igen - 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 
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Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Radványi G. Levente Tart. - 

Trenka István Tart. - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Távol - 

Kiss Károly Távol - 

 

 

 

SZÜNET  10.34-től 10.37-ig. 

 

 

 

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

elmondja, hogy a 9 órai bejáráson egy feszült de értelmes vita alakult ki a jelenlévők között. 

Ügyrendi javaslata, hogy a Katona József utcai játszótér tárgyában készült előterjesztést ne 

vegyék ma napirendre, hanem – a költségvetési koncepcióval egyidejűleg – a következő 

hónapban tárgyalják meg. 

 

Trenka István képviselő: nem támogatja a javaslatot, mivel ígértet tettek az érintett 

szülőknek, hogy ma megtárgyalják az előterjesztést. Vállalják a felelősséget a lakók felé. 

 

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

lakosságot lehet értesíteni arról, hogy nem ma tárgyalják az előterjesztést. Felelősségüket az 

összváros iránt nagyobbnak gondolja, minthogy most ennyire gyorsan döntsenek ebben a 

kérdésben. 

 

Trenka István képviselő: azt akarja bizonyítani, hogy az előterjesztés elő volt készítve, de 

vannak olyan fejlemények, amelyeket fel kell tudni vállalni, de nem kell ma dönteni.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátja az ügyrendi javaslatot – aki igennel 

szavaz, az azt mondja, hogy vegyék le a mai ülés napirendjéről és a költségvetési 

koncepciónál tárgyalják meg.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1325   Száma: 09.10.08/0/0/A/KT 

Ideje: 2009 október 08 10:40  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 
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Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 8 50.00 44.44 

Nem 3 18.75 16.67 

Tartózkodik 5 31.25 27.78 

Szavazott 16 100.00 88.89 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   11.11 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Nem - 

Radványi G. Levente Nem - 

Trenka István Nem - 

Benkovits György Tart. - 

Fülöp Zsolt Tart. - 

Hajdu Gábor Tart. - 

Szalay Fruzsina Tart. - 

Szegő András Tart. - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Távol - 

Kiss Károly Távol - 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megállapítja, hogy az előterjesztés napirenden marad és 18 

órakor kerül megtárgyalásra. 

 

Szavazásra bocsátja az előterjesztések napirendre vételét.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1326   Száma: 09.10.08/0/0/A/KT 

Ideje: 2009 október 08 10:41  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  
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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 - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Távol - 

Kiss Károly Távol - 

 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a napirendet a Képviselő-testület elfogadta. 

 

 

N A P I R E N D  

 
 

 Tájékoztató a két ülése között történt fontosabb 

eseményekről 

 

 

 Tájékoztató a Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok 

Többcélú Kistérségi Társulás két ülése között eltelt 

legfontosabb eseményekről és döntésekről 

 

 

 Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok 

végrehajtásáról 

 

 

 Sürgősségi indítvány az ORFK-val kötendő együttműködési 

megállapodásról, 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 
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 Sürgősségi indítvány a szentendrei óvodák felújítása és 

korszerűsítésére vonatkozó pályázat saját forrásának 

kiegészítéséről; a városrehabilitációs  pályázat 

kapcsán a Pro Szentendre Kft-vel megkötendő 

alapszerződés jóváhagyásáról, valamint  a „Szentendre 

árvízvédelmi védmű megerősítése  és  átalakítása a 

történelmi óváros védelmének érdekében” című pályázat 2. 

fordulós projektmenedzsmentjének ellátásáról   

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

 

 Sürgősségi indítvány a VSz Zrt könyvvizsgálójának 

visszahívásáról  

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

 

1.  Előterjesztés a téli útüzemeltetési feladatok ellátásáról 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

 

2.  Előterjesztés a köztisztasággal kapcsolatos helyi 

közszolgáltatási szerződés módosításáról 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

3.  Előterjesztés a távhő- szolgáltatásról, és a szolgáltatási díjak 

alkalmazásáról szóló Szentendre Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 29/2008. (IX. 11.) Önk. sz. és a 

távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjairól szóló 

2/2009. (I.27.) Önk. sz. rendeleteinek módosításáról 

 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

4.  Előterjesztés az AquaPalace Kft. társasági szerződésének 

kiegészítéséről, valamint a lízingszerződés módosításáról 

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

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

5.  Előterjesztés a Kulturális Kht. folyószámlahitel kérelméről 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

 

6.  Előterjesztés az állattartási rendelet felülvizsgálatára I. 

forduló  

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

7.  Előterjesztés az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről 

szóló 10/2008. (II. 18.) Önk. sz. rendelet módosításáról 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

8.  Előterjesztés a 32/2007. (VI.15.) számú, az Önkormányzat 

testnevelési és sport feladatairól szóló rendelet 

módosításáról 

 

Előterjesztés a Szentendre Városi Sportegyesület Úszó és 

Vizilabda Szakosztályának létrehozásáról 

 

Előterjesztés Sportlétesítmények kedvezményes 

igénybevételi lehetőségéről 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

 

Hajdu Gábor 

Képviselő 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

9.  Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat és a helyi 

civil szervezetek kapcsolatrendszerének egyes kérdéseiről 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 
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és az egységes pályázati-támogatási rendszerről szóló 

rendelettervezetről – II. forduló 

 

10.  Előterjesztés közterület elnevezéséről 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

11.  Előterjesztés Szentendre, belváros forgalmi rendjének 

kialakítására Szentendre Város Önkormányzata és a 

FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt. között kötött 

szerződésről 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

12.  Előterjesztés díjmentes közterület-használatok 

engedélyezéséről 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

 

13.  Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatának 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló, többször 

módosított 27/2008. (IX.10.) Önk. sz. rendelet módosításról 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

 

14.  Előterjesztés Szentendre Dunakorzó közterület rendezése, 

valamint a Bolgár utcai parkoló létesítése céljára 

koncessziós pályázat kiírásáról 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

 

15.  Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat 

forgalomképtelen törzsvagyonáról való rendelkezésről 

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

rendelhető el! 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

 

16.  Előterjesztés Duna parti 4779, 4780, 4781 és 4782 hrsz. 

szentendrei ingatlanok értékesítéséről 

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

rendelhető el! 

 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

17.  Előterjesztés a környezettudatos működésre vonatkozó 

koncepció megvalósulása érdekében teendő 

intézkedésekről. 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

18.  Előterjesztés a szentendrei 023/57-63 és 023/66-67 hrsz-ú 

ingatlanok belterületbe csatolásáról 

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

rendelhető el! 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

19.  Előterjesztés a Katona József utcai játszótér hasznosításáról 

 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

 

20.  Előterjesztés a szerkezeti terv lakóterületi fejlesztésének új 

szempontok alapján történő vizsgálatáról 

Fülöp Zsolt 

képviselő 

 

21.  Előterjesztés Szentendre Város Településrendezési Tervei 

felülvizsgálatáról Véleményezési anyag elfogadása II. 

forduló  

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 
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22.  Előterjesztés az önkormányzati döntés-előkészítést szolgáló 

feladat ellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési 

terve aktuális értékelésének, szükség szerinti 

felülvizsgálatának jóváhagyására 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

23.  Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatának a 

Dumtsa Jenő Városfejlesztési stratégia Cselekvési 

programjának felülvizsgálatáról, aktualizálásáról a 

mindenkori éves költségvetési lehetőségek 

figyelembevételével 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

24.  Előterjesztés a KMOP-2009-4.7.1 jelű „Térségi 

közigazgatási és közszolgáltatási informatikai rendszerek 

továbbfejlesztése” nevű pályázaton való indulásról 

 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

25.  Előterjesztés a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési 

Tanács  által támogatásban részesített (KMRFT-TEUT 

2009) Liliom-Irányi Dániel-Rózsa utca útburkolatjavítási 

munkák kivitelezése és műszaki ellenőrzése tárgyú 

közbeszerzési eljárás megindítására 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

26.  Előterjesztés a Pap-szigetre tervezett szálloda fejlesztéshez 

szükséges városfejlesztési szerződésről 

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

rendelhető el! 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

27.  Előterjesztés településőr foglalkoztatásának támogatására 

irányuló pályázaton való részvételről 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

28.  Előterjesztés a Szentendréért  Közalapítvány Alapító 

Okiratának módosításáról 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

29.  Tájékoztató a temetőről 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

 

30.  Előterjesztés Városi Kitüntető Díjak és az 1956-os 

Emlékérem  adományozásáról  

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

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

 

31.  Előterjesztés Szentendre Város Civil Szervezete díj 

adományozásáról 

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

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

32.  Előterjesztés „Az év családja Pest megyében” díj 

adományozásának javaslattételére 

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

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

33.  Előterjesztés Kocsis József  közterület-használati díj 

ügyében benyújtott fellebbezésének elbírálásáról 

dr. Dietz Ferenc 

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

 

34.  Interpelláció, kérdés 

Válasz Fülöp Zsolt képviselő Barcsay Jenő Általános Iskola 

előtt parkolás tárgyában  

 

 

Hidegkuti Gergő 

35.  Egyebek  
 

 

 

 

 

Tájékoztató a két ülése között történt legfontosabb eseményekről 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

Tájékoztató a Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulás két 

ülése közötti fontosabb eseményekről és döntésekről 

Előadó: dr. Dietz Ferenc elnök 

 

 

Szegő András képviselő: a szeptember 15-én a kötvény ügyében folytatott megbeszélésről, 

valamint a 15-én, 23-án  és 29-én a városi uszoda ügyében folytatott egyeztetésekről kér 

tájékoztatást.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kötvény ügyében dr. Koltay Zsolttal folytatott megbeszélést, 

hogy a korábbi testületi ülések alapján hogyan készítse elő a kötvény felhasználását – Görög 

utca, Dunakorzó, parkolóházaknak a kérdése, a kötvénynek az uszodával történő kiváltása. 

Elmondja továbbá, hogy a megbeszélés után Koltay úr levélben felmondta a megbízását – 

családi okokra való hivatkozással – azóta nem tudják utolérni. A kötvénnyel kapcsolatos 

kidolgozások így elmaradtak.  

Az uszodával kapcsolatban folyamatos egyeztetéseket folytat különféle témákban. Kiemeli, 

hogy felmerült a felügyelő bizottság létrehozása, melynek érdekében több szóba jöhető 

személlyel tárgyaltak, a három fő szerepel, aki elvállalta a bizottsági munkát. Ők már – 

titoktartási kötelezettség mellett – betekinthettek az iratokba. Összefoglalva, azon dolgoznak, 

hogy az uszoda működését hogyan lehetne hatékonyabbá, eredményesebbé tenni.  

 

Trenka István képviselő: a 25-én tartott meghallgatással kapcsolatban kérdezi, hogy hova 

kívánnak felvenni munkatársat? Kifogásolja továbbá, hogy a hétvégi szüreti felvonulás végén 

– a DMH előtt – várták a Polgármester urat, de nem volt ott.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a vagyon irodára és a polgármesteri titkárságra kerestek 

munkatársat, a meghallgatás csak részben volt sikeres.  A szüreti felvonuláson jelen volt a 

Kht. meghívása alapján, de felkérést arra, hogy köszöntőt mondjon sem a Kht-tól, sem a 

Szentendre Gyökerei Hagyományőrző Egyesülettől nem kapott.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: 21-én került sor a kék hirdetőoszlopok megtekintésére, 25-én pedig a 

városi hirdetőtáblák ügyében volt megbeszélés. Ezzel kapcsolatban elmondja, hogy önálló 

előterjesztést adott be információs szigetek tervezésére, melyet a Képviselő-testület nem 
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fogadott el. Ha ilyen információs szigetek megvalósítására vonatkozott a megbeszélés akkor 

rendben van, de ha óriásplakátokról volt szó, akkor tiltakozik.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: nem volt szó óriásplakátokról. Végignézték hogy hol 

találhatóak a hirdetőoszlopok, és megújításukra – a Kht-n keresztül – felkérnek szentendrei 

művészeket, hogy a meglévő elemek felhasználásával a mai kornak megfelelő lehetőséget 

teremtsenek a hirdetéshez. Néhány oszlop áthelyezéséről is beszéltek.  

 

Magyar Judit képviselő: október 23-án a Koltai és Társa Kft felmondta a pénzügyi 

tanácsadói szerződést. Miért? 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ezt már az előzőekben ismertette – családi okokra 

hivatkozással, melyet Koltay úr nem kívánt részletezni. Ennél többet ő sem tud a döntés 

indokáról. 

 

Hajdu Gábor képviselő: a sportgimnasztika témában folytatott megbeszélésről és a 

wertheimi sportdelegáció szerepléséről kér tájékoztatást.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: egy hölgy kereste meg azzal, hogy a városi sportnapokon, 

gyereknapon bemutatókkal népszerűsítenék a sportgimnasztikát.  

Wertheimben az úszást és az összetett versenyt megnyerték a város képviselő gyerekek, 

mellyel Szentendre hírnevét öregbítették.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: a Koltai és Társa felmondásával kapcsolatban bővebb tájékoztatást 

vár, mert a város 3,5 Mrd Ft-os kötvényének felhasználásával volt megbízva a pénzügyi 

tanácsadó. Meg kell vizsgálni, hogy milyen munkát végzett, és az mennyibe került, volt-e 

valami hozadéka a munkájának és annak a Képviselő-testületi határozatnak megfelel-e, amit 

legutoljára hozott a Képviselő-testület. E szerint a novemberi ülésre előterjesztés készül a 

kötvény felhasználásáról a banknak. Ha nem készül, akkor a város megfontolja a kötvény e 

témában a visszaszolgáltatását a Raiffeisen Banknak, mert senkinek nem célja olyan kölcsönt 

felvenni, amit utána nem tud befektetni. Javasolja, hogy a novemberi ülésre készüljön 

előterjesztés a Pénzügyi, Költségvetési, Vagyongazdálkodási és EU Bizottság segítségével, 

ennek a cégnek tevékenységéről, valamint arról, hogy mi a szándékunk a kötvény 

felhasználására.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: természetesen készítenek anyagot, mely már előkészítés alatt 

van. Elmondja, hogy Koltay úr részére csak az elvégzett munka után történt a kifizetés, 

amióta nem küld anyagot azóta számlát sem küldött. Amit eddig beadott anyagot azt a testület 

tagjai jónak ítélték meg. Egyéb kérdés, észrevétel nem lévén a napirendet bezárja. 

 

 

 

Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról 

 

 

 

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

javaslatról.  
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Szavazás eredménye 

 

#: 1327   Száma: 09.10.08/0/0/A/KT 

Ideje: 2009 október 08 10:55  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű 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 - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Távol - 

Kiss Károly Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

Trenka István Távol - 

 

 

 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

319/2009. (X. 8.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a lejárt határidejű 

önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló jelentést azzal, hogy a  
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I. 

A 165/2009.(V.14.) Kt.sz.  Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

166/2009.(V.14.) Kt. sz.  Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

196/2009.(V.11.) Kt. sz.  Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

204/2009.(VI.11.) Kt.sz.  Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

231/2009.(VI.11.) Kt. sz.  Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

253/2009. (VII. 16.) Kt. sz.  Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

282/2009. (VII. 16.) Kt. sz.  Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

283/2009. (VII. 16.) Kt. sz.  Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

284/2009. (VII. 16.) Kt. sz  Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

II. 

A 234/2009.(XI.11.) Kt.sz.  Kt. sz. határozat  végrehajtása folyamatban van. Új határidő: 

2009. novemberi Kt. 

236/2009. (VI. 11.) Kt. sz  Kt. sz. határozat  végrehajtása folyamatban van. Új határidő: 

2009. október 8. 

 

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

Polgármestert, hogy a tett intézkedésekről számoljon be.  

Felelős: Polgármester, Jegyző 

Határidő:  azonnal 

 

 

 

 Sürgősségi indítvány az ORFK-val kötendő együttműködési megállapodásról 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: röviden ismerteti az előterjesztést.  

 

Hidegkuti Gergely Városüzemeltetési, Környezet- és Műemlékvédelmi Bizottság elnöke: 

elmondja, hogy nem az a fontos, hogy a bírságokból mekkora bevételt származik. Miután 

Szentendre egy nagyforgalmú főút mellett fekszik, céljuk hogy a város biztonságosabbá tétele 

úgy, hogy az országban mindenki előtt ismert legyen, hogy nem éri meg a városban túllépni a 

sebességet. Javasolja, hogy hozzanak létre egy alapot, ahova a bírságok városra eső része 

befolyik, és nevesítsék, hogy milyen közbiztonságot javító eszközök létrehozására fordítják.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megadja a szót a Közgazdasági és Vagyon Iroda Vezetőjének.  

 

Puhl Márta a Közgazdasági és Vagyon Iroda Vezetője: ezek a bevételek az önkormányzat 

saját forrását képezik, és nem köthetők feladatokhoz. Elmondja, hogy a Közterület 

Felügyeletre ennél sokkal többet fordítanak, mint amennyi a bevétel és az állami támogatás, 

amely érinti a területet.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kiegészítésként elmondja, hogy mostantól településőrök is 

lesznek. Ettől függetlenül vizsgálhatják hogy mennyi a bevétel, amit a költségvetésnél 

figyelembe vehetnek, csak nem rakhatják konkrétan arra a célra. Egyéb kérdés, észrevétel 

nem lévén, kéri szavazzanak a határozati javaslatról.  
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Szavazás eredménye 

 

#: 1328   Száma: 09.10.08/0/0/A/KT 

Ideje: 2009 október 08 10:59  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 15 100.00 83.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 15 100.00 83.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   16.67 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Benkovits György Igen - 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Távol - 

Kiss Károly Távol - 

Trenka István Távol - 

 

 

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

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

320/2009. (X. 8.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  

1. a határozat melléklete szerinti együttműködési megállapodást köti az ORFK-val a 

közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések elkövetését igazoló 
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képfelvételek készítésének, továbbításának, fogadásának és elszámolásának részletes 

feltételeiről; 

2. felhatalmazza a polgármestert az 1. pont szerinti megállapodás aláírására. 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:   azonnal 

 

Az együttműködési megállapodás a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

 

 Sürgősségi indítvány a szentendrei óvodák felújítása és korszerűsítésére 

 vonatkozó pályázat saját forrásának kiegészítéséről; a városrehabilitációs 

 pályázat kapcsán Pro Szentendre Kft-vel megkötendő alapszerződés 

 jóváhagyásáról, valamint  a „Szentendre árvízvédelmi védmű megerősítése  és 

 átalakítása a történelmi óváros védelmének érdekében” című pályázat 2. 

 fordulós projektmenedzsmentjének ellátásáról   

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ismerteti az előterjesztést. 

 

Fülöp Zsolt képviselő: az I. határozati javaslatban szereplő önerő a kötvénykibocsátásból 

származó forrás terhére van megjelölve. Emlékeztet, hogy a Polgármester úr már előzőekben 

figyelmeztetett, hogy a képviselők ne ötleteljenek a kötvénykibocsátásra, mert már 

túlvállalták magukat. Ez már előzőekbe be volt tervezve, vagy ez is egy túlvállalás? 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a pályázatokon túl ne vállaljanak. A pályázatokra kell a 

vállalás.  

 

Puhl Márta a Közgazdasági és Vagyon Iroda Vezetője: elmondja, hogy a költségvetési 

rendelet módosítása alapján visszapótlásra kerülnek azok az előirányzatok a kötvénybe illetve 

a tartalékba, amely beruházások megvalósítása idén nem történik meg – kb. 200 MFt ez az 

összeg.  

 

Tolonics Gyula képviselő: az előterjesztésben a Hold utcai óvodánál földszinti tornaszoba 

szerepel. Emlékezete szerint nem erről döntöttek.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri a Pályázati referenset, hogy adjon választ a kérdésre. 

 

Simon Annamária pályázati referens: a támogatási szerződés módosítása van folyamatban, 

és e szerint a pincében van a tornaszoba.  

 

Kun Csaba alpolgármester: az előterjesztésre hivatkozik, melyben szerepel, hogy az 5 %-os 

áfa-növekedésből adódó többletköltséget a finanszírozó támogató hatóság vizsgálja és ez pont 

akkora összeg, hogy ezt a különbözetet fedezheti, hogyha a támogatási szerződést sikerül 

ebben az értelemben módosítani.  

 



 20 

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

határozati javaslatról.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1329   Száma: 09.10.08/0/0/A/KT 

Ideje: 2009 október 08 11:02  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 15 100.00 83.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 15 100.00 83.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   16.67 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Benkovits György Igen - 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Távol - 

Kiss Károly Távol - 

Szegő András Távol - 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képviselő-testület az alábbi határozatot hozza:  
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Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

321/2009. (X. 8.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete  a Szentendrei Óvodák felújítására 

rendelkezésre álló pályázati önerő mértékét kiegészíti maximum bruttó 10,1 millió Ft-tal a 

2009. évi költségvetéséről szóló 10/2009. (II. 18.) Önk. sz. rendeletében kötvénykibocsátásból 

származó forrás terhére. 

 

Felelős:      Polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

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

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1330   Száma: 09.10.08/0/0/A/KT 

Ideje: 2009 október 08 11:03  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 15 100.00 83.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 15 100.00 83.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   16.67 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Benkovits György Igen - 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 
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Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Távol - 

Kiss Károly Távol - 

Szegő András Távol - 

 

 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

322/2009. (X. 8.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő- testülete felhatalmazza a Polgármestert a 

„Funkcióbővítő rehabilitáció” Pest megyei településközpontok fejlesztése - Integrált 

településfejlesztés Pest megyében KMOP-2007-5.2.1/B kódszámú pályázathoz kapcsolódó 

Városrehabilitációs alapszerződés melléklete szerinti tartalommal történő aláírására. 

 

 

Felelős:      Polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

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

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1331   Száma: 09.10.08/0/0/A/KT 

Ideje: 2009 október 08 11:03  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 15 100.00 83.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 15 100.00 83.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   16.67 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Benkovits György Igen - 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 
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Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Távol - 

Kiss Károly Távol - 

Szegő András Távol - 

 

 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

323/2009. (X. 8.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

1. pályázatot nyújt be a KEOP-2009-2.1.2 Önkormányzati árvízvédelmi fejlesztések 

kétfordulós pályázat konstrukció keretében megvalósítandó projektek támogatása 

című pályázat második fordulójára 

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

szükséges nyilatkozatok megtételére 

3. felkéri a Pro Szentendre Kft-t, hogy a KEOP-2009-2.1.2 jelű pályázat második 

fordulós pályázati dokumentációjának összeállításában vegyen részt, illetve, hogy a 

melléklet megbízási szerződés értelmében lássa el a második fordulós pályázat 

projektmenedzsmenti tevékenységét, bruttó 20 millió forint értékben, mely a pályázat 

keretében teljes mértékben elszámolható. 
 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

VÁROSFEJLESZTÉSRE VONATKOZÓ 

 ALAPSZERZŐDÉS 

 

amely létrejött az alulírott helyen és napon egyrészről a 

 

Szentendre Város Önkormányzata (székhely: 2000 Szentendre, Városház tér 3.; képviseli: dr. Dietz 

Ferenc Polgármester és dr. Molnár Ildikó Jegyző), mint önkormányzat (a továbbiakban: 

„Önkormányzat”),  
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másrészről a  

 

 Pro Szentendre Városfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2000 Szentendre, 

Városház tér 3.; cégjegyzék száma: 13-09-116473; adószáma: 14121559-2-13.; statisztikai számjele: 

14121559-7022-113-13; képviseli: Bornemisza Miklós ügyvezető), mint társaság a (a továbbiakban: 

„Társaság”),  

 

a továbbiakban együttesen  „Felek” külön-külön „Fél” 

 

között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel. 

 

PREAMBULUM 

 

TEKINTVE, HOGY az Önkormányzat Szentendre városfejlesztésének/városrehabilitációjának 

megvalósítására a Társaságot kívánja kijelölni, 

 

EZÉRT a Felek megállapodtak az alábbiak szerint: 

 

 

1.  A SZERZŐDÉS TÁRGYA  

 

1.1.  Jelen szerződés 1. számú mellékletét képezi az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében 

kiadott, Városfejlesztő Társaság létrehozására és működtetésére vonatkozó iránymutatás (a 

továbbiakban: „Iránymutatás”), melyre tekintettel Önkormányzat jelen szerződésben rögzíti, hogy az 

Iránymutatásban szereplő városfejlesztési és az ahhoz kapcsolódó feladatok ellátására a Társaságot 

kívánja kijelölni. Felek egybehangzóan kijelentik, hogy egymással megbízási szerződést fognak a 

jövőben kötni jelen szerződésben és az Iránymutatásban szereplő feladatok Társaság általi ellátására, 

tehát a konkrét megbízások a Felek közötti egyedi, írásos megállapodások alapján történnek.  

  

 

1.2 Társaság kijelenti, hogy az Iránymutatásban szereplő követelményeknek megfelel, az abban 

foglaltaknak eleget tesz. Társaság akként nyilatkozik, hogy mindazon szakmai 

kompetenciákkal és jogokkal rendelkezik, amelyek biztosítják a támogatott projekt 

megvalósításának közvetlen menedzselését, és amelyek révén alkalmas az Integrált 

Városfejlesztési Stratégiában meghatározott későbbi fejlesztések koordinálására is. 

 

1.3 Társaság feladatát képezi az Önkormányzat határozatával kijelölt rehabilitációs 

akcióterületek Akcióterületi Tervben (a továbbiakban: „ATT”) meghatározott fejlesztéséhez 

kapcsolódó feladatok ellátása, az alábbi felsorolás szerint: 

 

- ATT készítése és felülvizsgálata; 

- Gazdaságfejlesztési elemek integrációja; 

- Gazdasági partnerek koordinációja, civil és közigazgatási, államigazgatási partnerek 

koordinációja, lakosság bevonása; 
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- Fizikai beruházásokat kiegészítő tartalmi fejlesztések megvalósítása (önállóan vagy 

partnerrel); 

- Fenntartás koordinációja; 

- További pályázati és egyéb (pl. befektetői) források felkutatása a városfejlesztési célok 

érdekében; 

- A megvételre kijelölt ingatlanok megvásárlása (üzleti tárgyalások lebonyolítása, 

szerződések előkészítése és megkötése) külön megbízás alapján; 

- A terület-előkészítési munkák irányítása (bontások, közműépítési munkák elvégeztetése, 

ingatlanrendezéssel kapcsolatos feladatok ellátása az építési telkek kialakítása 

érdekében); 

- A közterületek rendezési munkáinak irányítása (tervek elkészíttetése, kivitelezési 

munkák pályáztatása, megrendelése, a munkálatok folyamatos ellenőrzése, az elkészült 

munkák átvétele); 

- Az Önkormányzat beruházásában megvalósuló egyes létesítmények (pl. 

közintézmények, szociális lakás stb.) esetében a beruházói feladatok ellátása (terveztetés, 

kivitelezési munkák pályáztatása, megrendelése, a munkálatok folyamatos ellenőrzése, 

az elkészült munkák átvétele); 

- A magánvállalkozások építési tevékenységének koordinálása (javasolt funkciók, 

beépítési formák megvalósulásának elősegítése); 

- Az akció mindenkori pénzügyi egyensúlyának biztosítása (a szükséges pénzforrások 

megszerzése, pályázatok és projektek elkészítése, esetleges bankhitelek felvétele); 

- Adminisztratív, információs feladatok ellátása (kapcsolattartás az Önkormányzattal, a 

Hivatal ügyosztályaival, a lakossággal, vállalkozókkal, bankokkal). 

 

2. A FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

 

2.1  A Társaság jogosult és köteles az Önkormányzat nevében, annak javára végrehajtani a 

városfejlesztési akciót. Felek egybehangzóan kijelentik, hogy az Önkormányzat köteles 

kijelölni a városfejlesztés stratégiai irányait, Társaság pedig köteles ezt figyelembe venni. Az 

önkormányzati bizottságok csak a rehabilitáció stratégiai irányait határozzák meg (és 

ellenőrzik azok megvalósulását), az operatív irányítás a Társaság kompetenciájába tartozik. 

 

2.2 Az Önkormányzat köteles biztosítani Társaság számára az önkormányzati határozattal 

kijelölt rehabilitációs akcióterületek teljeskörű fejlesztéséhez – akcióterületi fejlesztések 

előkészítése és végrehajtása – szükséges jogosultságokat. 

 

2.3 A Társaság az akcióterület fejlesztése során keletkező közvetlen fejlesztési bevételeket 

köteles visszaforgatni a fejlesztésbe, azokat az Önkormányzat nem jogosult elvonni. 

 

2.4 Az Önkormányzat köteles meghatalmazást adni a Társaság számára a befektetőkkel, 

vállalkozókkal, civil szervezetekkel, egyéb helyi szereplőkkel való tárgyaláshoz, 

egyeztetéshez, valamint szerződéskötéshez az akcióterületi rehabilitáció érdekében. 
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3. A REHABILITÁCIÓ TARTALMI PONTOSÍTÁSA 

 

3.1 Felek a fejlesztendő területen ellátandó helyi közszolgáltatási feladatokat a következőképpen 

határozzák meg:  

 - az 1. 3. pontban felsorolt tevékenységek.  

 

3.2 A helyi akcióterületek az alábbiak: 

- Belváros területe: a Részletes Akciótervben rögzített utcák és épületek.  

 

3.3 Felek a városrehabilitációs célú vagyont az alábbiak szerint határozzák meg: 

 - a városrehabilitációs tevékenységhez és a városfejlesztési társaság működéséhez szükséges 

önrész fedezetet Szentendre Város saját költségvetéséből biztosítja. A területen található 

ingatlanok jelenleg az Önkormányzat törzsvagyonának részei.  

 

3.4 A városrehabilitáció megvalósításához biztosított pénzügyi keretekről a felek külön 

megbízási szerződésekben döntenek.   

 

4. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

 

4.1 Az Önkormányzat kapcsolattartója a Társaság irányában az alábbi személy: 

 

Név:Pozsonyiné Magyar Orsolya 

Cím: 2000 Szentendre, Városház tér 3.  

Telefonszám: 06-26-503-350 

Faxszám: 06-26-312-905 

 

 

A Társaság kapcsolattartója Önkormányzat irányában az alábbi személy: 

 

Név:Bornemisza Miklós 

Cím: 2000 Szentendre, Dunakorzó 18.  

Telefonszám: 26/401-104 

Faxszám: 26/401-105 

 

4.2 Felek Megállapodnak, hogy a jelen Szerződésben nem szabályozott kérdések eltérő 

megítélése, bármilyen véleménykülönbség nem hátráltathatja jelen Szerződés teljesítését. 

 

4.3   A jelen Szerződés csak mindkét, a jelen Szerződést aláíró Fél írásos megállapodásával 

módosítható, vagy egészíthető ki. 

 

4.4   A jelen Szerződés 4 (négy) magyar nyelvű eredeti példányban kerül aláírásra. 

 

4.5   A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv ide vonatkozó 
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szakaszai, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései irányadók. 

 

A FENTIEK TANÚSITÁSÁUL a Felek megfelelően meghatalmazott képviselőik révén aláírják a 

jelen Szerződést az alábbiak szerint:   

 

Szentendre, 2009.  

 

 

 

_________________________________ 

Szentendre Város Önkormányzata 

        dr. Dietz Ferenc      dr. Molnár Ildikó  

         polgármester                  jegyző 

 

_________________________________ 

Pro Szentendre Kft. 

Bornemisza Miklós  

                                ügyvezető 

 

  

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: bejelenti a következő napirendi pontot, melyet a testület zárt 

ülésen tárgyal és kéri a megjelenteket, hogy hagyják el az üléstermet.  

 

 

A karzatról a hallgatók kifogásolják, hogy nem az uszoda használatával kapcsolatos 

napirendi pont kerül megtárgyalásra. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri, hogy a karzaton lévők hangos közbeszólással ne 

zavarják az ülés menetét. Tájékoztatásul közli a hallgatósággal, hogy a VSz Zrt-vel és az 

AquaPalace Kft-vel kapcsolatos előterjesztések tárgyalási időpontja a meghívottakkal 

egyeztetve lett, ezért először azokat kell tárgyalni.  

 

 

 

 

 Sürgősségi indítvány a Városi Szolgáltató Zrt. könyvvizsgálójának 

 visszahívásáról 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

 

11.04 órától a Képviselő-testület zárt ülésen tanácskozik, melyről külön jegyzőkönyv készül.  

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: 11.33 órakor a nyílt ülést megnyitja, jelenlévő képviselők 

száma 16 fő, a testület határozatképes.  

 

 

1.  Előterjesztés-kiegészítés az AquaPalace Kft. társasági szerződésének 

 kiegészítéséről, valamint a lízingszerződés módosításáról 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 
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A napirendi pont tárgyalásakor az ülésteremben tartózkodik Horváth József a VSz Zrt 

vezérigazgatója, Kanev László az AquaPalace Kft ügyvezetője, valamint a Raiffeisen Bank 

képviseletében Szendrődi Tamás és Udvardy Attila. 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ismerteti az előterjesztést. Felhívja a figyelmet, ha valaki úgy 

érzi hogy üzleti titkot sért a tárgyalás, akkor jogosult indítványozni a zárt ülés elrendelését.  

Bejelenti, hogy Kanev László úr benyújtotta lemondását az AquaPalace Kft. ügyvezetői 

tisztségről. A legutóbbi testületi döntés értelmében több személlyel is egyeztettek az FB 

felállításával kapcsolatban. Panyi Zsolt, Légrádi Tibor és Kecze Zoltán ingyenesen vállalták a 

munkát, hogy a Képviselő-testület segítségére lesznek. A könyvvizsgáló Veres Olga – a 

Verko-Full Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft munkatársa – lesz.  

Ismerteti a határozati javaslatokat.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: véleménye szerint tegyenek javaslatot arra, hogy tisztán 

önkormányzati tulajdonú legyen az uszoda, és ne legyen benne kisebbségi tulajdonú a 

Qualiteam Kft. Ezzel az önkormányzat befektetné a kötvény összegét – miután nem talál jobb 

befektetést erre – így a város polgárai is hasznát látnák, sőt megoldódna a probléma a 

szolgáltatással kapcsolatban is. Módosító javaslata, hogy az önkormányzat vásárolja ki a 

Qualiteam Kft részét, hiszen kisebbségi tulajdonban vannak, tehát egyébként sem tudnak 

beleszólni a gazdálkodásba.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ez egy nagy gesztus lenne a Qualiteam Kft. részére, ugyanis 

nekik is van egy kézfizető kezességük – ha a lízingdíjjal valami probléma lenne, akkor nem 

csak az Önkormányzat, hanem a Qualiteam Kft is a teljes vagyonával felelős. Ha a Kft. részét 

az Önkormányzat kivásárolja, akkor ez a kezesség megszűnik.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: ez a helyzet akkor állna elő, ha az Önkormányzat csődbe menne.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a javaslatról szavaztatni fog.  

 

Radványi G. Levente képviselő: kifogásolja, hogy az előterjesztéshez – az ülés előtt – kapott  

kiegészítésen nem szerepel aláírás, az csak egy repülőlap. Az itt szereplő határozati 

javaslatokkal kapcsolatos észrevételeit ismerteti: 

- nincs mellékelve az AquaPalace Kft egységes társasági szerződése, melynek aláírására 

megbízzák a Polgármester urat. Egységes szerkezetről egyébként még nem 

beszélhetnek, mert ez csak folyamatban van. 

- szorgalmazza a gazdasági társaság mielőbbi felépítését azért, hogy ne kerüljenek a 

mostani helyzetbe. 

- nem javasolja dönteni a kötvény felhasználással kapcsolatos előterjesztésben, 

- valamint kifogásolja, hogy a még nem létező FB-t hogyan tudják megkérni, hogy a 

következő ülésre készítsen előterjesztést? 

Az elmondottak alapján javasolja, hogy az előterjesztést egy külön, csak ezzel a témával 

foglalkozó rendkívüli ülésen tárgyalják.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: válaszában elmondja, hogy a hivatkozott társasági szerződés 

fenn van az interneten a Képviselő úr által kért takarékosság jegyében. Az FB felállítása nem 
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hirtelen jött elhatározás, arról már van határozat, most a személyekről történik döntés, melyet 

már előzetesen egyeztettek a tulajdonosokkal. Pontosítja továbbá, hogy az anyagban a 

kötvénnyel kapcsolatos előterjesztésben nem annak felhasználásáról szóló döntés szerepel, 

hanem a megvásárlás lehetőségének megvizsgálása. Ezért hívták meg a tanácskozásra a bank 

képviselőit, akik az itt elhangzottak értelmében Bécsbe utaznak, ahol majd a döntés 

megszületik. Szavazásra bocsátja azt a javaslatot, hogy rendkívüli ülésen tárgyalják meg az 

előterjesztést.  

 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1335   Száma: 09.10.08/1/0/A/KT 

Ideje: 2009 október 08 11:51  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 7 43.75 38.89 

Nem 3 18.75 16.67 

Tartózkodik 6 37.50 33.33 

Szavazott 16 100.00 88.89 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   11.11 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Benkovits György Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Trenka István Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Nem - 

Kun Csaba alpolgármester Nem - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Nem - 

Dicső Zoltán Tart. - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Tart. - 

Horváth Győző SzEB elnök Tart. - 

Szalay Fruzsina Tart. - 

Szegő András Tart. - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Tart. - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Távol - 

Kiss Károly Távol - 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megállapítja, hogy folytatódik a tanácskozás.  
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Hidegkuti Gergely képviselő: jelezte, hogy hozzá kíván szólni a napirendhez, de „eltűnt” a 

listáról. Kéri az eredeti sorrend visszaállítását.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megadja Képviselő úrnak a szót.  

 

Hidegkuti Gergely képviselő: nem érzi, hogy az uszodával kapcsolatban katasztrófahelyzet 

alakult volna ki, de azzal, hogy a napirendi pont tárgyalását elnapolják nem ért egyet. Miután 

előző nap lemondott az ügyvezető igazgató, a testület felelősséggel tartozik az uszoda további 

működéséért. A lízingszerződéssel kapcsolatban felhívja a figyelmet arra, hogy a Raiffeisen 

Bank a 2,5 Mrd Ft folyósításának feltételeként az uszoda üzleti tervét kérte, majd az üzleti 

tervet jóváhagyta, tehát a szerződés módosításával kapcsolatban erre kell a Bank felé 

hivatkozni. A Felügyelő Bizottság felállításáról már tavasszal döntöttek, így a mostani 

helyzetben elengedhetetlen ennek felállítása. Az FB a jelenlegi igazgatóval össze tudja állítani 

azokat az információkat, amely alapján az operatív és hosszú távú döntés meghozható. Nem 

látja indokoltnak az előterjesztés elnapolását, hiszen kötelességük a város legnagyobb 

intézményének működtetése.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kérdezi, hogy mi a módosító javaslat? 

 

Hidegkuti Gergely képviselő: a Raiffeisen Banknak kiküldendő dokumentumba ahelyett, 

hogy megkérdezik hogy, a kötvénnyel kiválthatják-e a lízinget, idézzék az előzőekben említett 

két dokumentumot – amelyet a Raiffeisen írt alá – és kérdezzék meg, hogy milyen objektív 

oka van annak, hogy ezt ne engedélyezzék.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: még nem írhatják, hogy megvásárolják az uszodát, mert azt 

még nem döntötték el.  

 

Magyar Judit Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnöke: elmondja, hogy a bizottsági ülésen már 

majdnem levették napirendről az előterjesztést az anyag előkészítetlensége miatt, de bekértek 

még információkat. Megköszöni Aljegyző úrnak az ebben nyújtott segítségét. A megkapott 

információk alapján az ülés előtt még egyszer végigtárgyalták. A „repülő cetlinek” nevezett 

papír – ami nincs aláírva – már azt tartalmazza, melyet megszavaztak a bizottsági ülésen. 

Nem tartalmazza viszont azt, hogy – melyet nagyon fontosnak tart – tartsanak egy olyan 

testületi ülést, ahol csak és kizárólag az uszoda ügyével foglalkoznak. Egyrészt költségvetési 

koncepciót készítenének – melyet nemsokára el kellene fogadni. A Hivatal költségvetése 

nagyban függ attól, hogy az uszoda megvásárlásával kapcsolatban milyen döntést hoz a 

testület, mely a bank döntésétől függ. Javasolja, hogy hozzanak határozatot arról, hogy 

amikor készen áll a felügyelő bizottság beszámoló anyaga – illetve amikor a Raiffeissen 

Banktól visszajön, hogy mit döntöttek az ügyünkben – akkor összehívnának egy testületi ülést 

kizárólag ennek a témának a megvitatására. Ha az uszodahitelt és a másik hitelt összevetik – 

mely közel 6 Mrd forint (korábban ennyi volt a város költségvetése) – ezt mindenképpen meg 

kell tenni.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: maximálisan egyetért a javaslattal és kéri a Jegyző Asszonyt, 

hogy fogalmazza meg az elhangzottakat VII. határozati javaslatként. Az elhangzottakból 

kiderül, hogy nem repülőlapról van szó, hanem annak tartalma mögött komoly munka van.  

 

Szegő András képviselő: az uszoda építésének kezdetekor még nem volt tagja a testületnek, 

de azt a liberális frakció korábbi tagjai ellenezték, mert bizonytalannak látták az uszoda 
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jövőjét, és milliárdos nagyságrendű készfizető-kezességet kellett vállalnia a városnak, hogy ez 

a vállalkozói beruházás megvalósulhasson. Sajnálattal állapítja meg, hogy az akkori félelmek 

mostanra megvalósultak és nem látja azt, hogy hogyan lehetne a kialakult helyzetből 

kilábalni. Elfogadhatatlannak tarja azt a megoldást, hogy a kötvényből megvásárolják az 

uszodát, hiszen annak vállalkozói alapon kell működnie.  

 

Radványi G. Levente képviselő: (az SZMSZ szerint már nincs lehetősége – időhiány miatt.) 

 

Tolonics Gyula képviselő: kényszerpályán van az Önkormányzat, de az uszoda fontos a város 

lakóinak. 

 

Zakar Ágnes képviselő: miután a Kováts-hagyatékból nem épült meg az uszoda, azért 

szavazta meg uszoda építését. A jelenlegi helyzetben a testületnek egységesen kell fellépnie. 

Hogy ki a felelős azért, hogy az uszoda ilyen helyzetbe jutott azt az FB fogja megállapítani és 

szeretné ha a felelősöket felelősségre vonnák. Nem ért egyet az elnapolással. 

 

Horváth Győző képviselő: megszavazta az uszoda építését, mert fontos, hogy a következő 

generációnak biztosítva legyen a sportolási lehetősége. Most az a feladatuk, hogy a kialakult 

problémát megoldják.  

 

Kun Csaba alpolgármester: reagálva az eddig elhangzottakra elmondja, hogy az uszoda 

önkormányzati tulajdonba vételének az a kockázata, hogy akkor a jelenlegi többségi 

tulajdonos – aki a készfizető kezese a lízingszerződésnek – joggal kérheti, hogy engedjék ki 

ebből a beruházásból. A beruházás sikere vagy kudarca rajtuk múlik, hiszen ők állították 

össze az üzleti tervet, ők kötöttek szerződést a bankkal. Javasolja, hogy a 76 %-os többségre 

törekedjenek, amely mintegy 16 MFt-os tőkeemelést jelentene és ezzel az Önkormányzat el 

tudna mindent dönteni ebben a cégben. A döntéssel kapcsolatban elmondja, hogy az lenne a 

felelőtlenség, ha most nem döntenek az uszoda kérdésében. A rendkívüli ülés összehívásával 

egyetért, de ez a mostani döntést nem pótolja. Pénzügyi döntést kell hozni, ezért javasolja, ha 

előnyösebb a kötvényből megvásárolni az uszodát, akkor tegyék azt meg. A felelősség 

kérdésével kapcsolatban elmondja, hogy azt majd a Felügyelő Bizottság fogja megállapítani, 

és azt is, hogy van-e olyan dolog, amelyben a testületnek dönteni kell. Most az uszoda 

működtetése a feladat.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: javasolja, zárják le a vitát és szavazzanak a módosító javaslatokról.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: miután már csak egy hozzászóló van, megadja a szót 

Benkovits György képviselő úrnak.  

 

Benkovits György képviselő: a felelősség nem egyszerű. Azt látja körvonalazódni, hogy 

bűnbakot kezdenek keresni, amelyben – fogalmazzunk úgy, hogy – az Önkormányzat, vagy 

annak az a része, amelyik sorozatosan mindent megszavazott is felelősséggel bír. Két dolgot 

emel ki, amelyben talán saját felelőssége is benne van.  

Az egyik, hogy megvalósult Szentendrén az elmúlt 15 év legnagyobb beruházása, amelyet a 

megvalósulása során százfajta fanyalgás vett körül. Ahelyett, hogy az Önkormányzat vezetése 

ennek az élére állt volna, együtt örült volna a város, sikerült olyan helyzetet előállítania, 

amiben az egész beruházást ilyen dolog vette körül. Hozzáteszi, hogy frakciójuk soha 

semmilyen kérdésben nem mondott ellent az uszoda létesítésének. Kritikai megfogalmazásuk 

bizonyos részkérdésekre irányult, de az egész uszodával kapcsolatban nem. 
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Második, hogy nem tudtak mit kezdeni azzal az illúzióval, amely abból táplálkozott, hogy 

míg Leányfalun az Önkormányzat segítségével a strandon tudtak biztosítani az ott lakók 

számára olcsó úszási lehetőséget – mely valamikor Szentendrén is biztosított volt – senki nem 

számolt azzal, nem nézett utána, hogy ez az uszoda nem úgy fog működni. Sokkal drágában,  

másfajta szolgáltatásokkal, másfajta igények kielégítésére alkalmas. Miután ily módon nem 

lett előkészítve, most kínlódnak azzal, hogy hogyan lehetne hasznosan üzemeltetni. Egyetért 

azzal, hogy ebben megoldást kell találni, de a legrosszabb az lenne, ha elkezdenek 

bűnbakokat keresni, mert abból megoldás nem lesz. Olyan légkört kell kialakítani az uszoda 

körül, amely a létesítmény felé a bizalmat megteremti.  

Az egész uszodát körülvevő pénzügyi konstrukció olyan helyzetet teremtett – meggyőződése, 

hogy nem az Önkormányzat hibájából, hanem a bekövetkezett gazdasági válság miatt – hogy 

kiszolgáltatottá tette a várost egyetlen pénzintézetnek, amelynek zsebében vannak és 

jóindulatára vannak utalva a továbbmaradásra, hiszen nemcsak uszodakérdésről van szó, 

hanem az egész önkormányzat működtetésének kérdéséről is. A számok alapján az derül ki, 

hogy olyan terhek nehezednek a következő évben a városra, amelyben a következő testületnek 

lesz feladata, hogy továbbélje ezt a szituációt. Ezért kellene világosan, nyíltan beszélni mind a 

gazdasági-, mint az uszoda helyzetéről, és egy optimistább képet mutatni, hogy higgyenek 

benne az emberek. Ha bizalom veszi körül az intézményt és az önkormányzatot, akkor ebből a 

helyzetből jobban ki lehet jönni. Nem ért egyet Zakar képviselő asszony dolgával és azokéval 

sem, akik azt mondják, hogy ők nem szavazták meg, nem úgy akarták, és nem szerették volna 

a dolgot. A város legnagyobb beruházásában így nem szabad viselkedni. Módosító javaslata 

nincs. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a bűnbakkereséssel ő sem ért egyet, de büszkén vállalja hogy 

megszavazta az uszodát, és meg is tett mindent az érdekében, így büszkén vállalja az uszoda 

megépítését. Beszámol a testvérvárosi delegáció pozitív nyilatkozatairól és arról, hogy a 

kistérségi települések polgármestereinek nyilatkozott, hogy a kistérség lakói hogyan tudják 

kedvezményesen igénybe venni az uszodát. Elmondja, hogy a marketing munkába is 

besegített, ha problémák adódtak annak megoldására egyeztetéseket folytatott az 

érdekeltekkel.  

 

Trenka István képviselő: igaz a mondás, hogy a megtörtént eseményeket nem lehet nem 

megtörténtté tenni, lehet visszaemlékezni így-úgy, mindenki döntse el saját maga. Nem volt 

tagja annak a testületnek, de a város büszkén vállalhatja, hogy van egy ilyen sportuszodája. 

Amikor Benkovits György képviselőtársa azt mondta, hogy talán nem tettek meg mindent,  

esetleg arra gondolhatott  - melyet láttak több városban – igazából csak akkor rententábilis, ha 

valamilyen támogatást tud maga mögött, ha vannak támogató szponzorok. A hozzáértők 

szerint egy welness-központ egy szállodakomplexummal tud hatékonyan működni – 0-

szaldóval, vagy valamilyen nyereséggel. Nekünk ez van, ezzel kell gazdálkodni – jól 

gazdálkodni. Május óta eltelt 6 hónap, most tartanak ott, hogy vizsgálgatják a kérdéseket, még 

mindig nem tudnak igazán jó üzleti tervről, melyet majd vizsgálhatna a felügyelő bizottság, 

most már nincs ügyvezetése a cégnek, pedig Radványi képviselőtársa elmondta, hogy mi egy 

cégnek a felépítése illetve egy felügyelő bizottság mit tud vizsgálni. Zakar képviselő asszony 

említette, hogy az uszodát olyanná kell tenni, hogy fogadjon be mindenkit, hogy hozza a 

pénzt, legyen nagyon sok vendég. A napokban került tudomására, hogy az uszoda nem 

mindig így működik, mert kitiltanak gyerekeket, szülőket, egyesületet hogy ott működjön. Ez 

így nem megy tovább. A felelős gondolkodáshoz és testületi viselkedéshez ezt el kell 

felejteni, ezt rendbe kell tenni, ez ennek a testületnek lesz a felelőssége – de az is, hogy 

innentől kezdve rentábilisen működtessék.   
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Zakar Ágnes képviselő: nem bűnbakot akar keresni, hanem felelőst.  

 

Radványi G. Levente képviselő: a melléklet hiányával kapcsolatban felolvassa az SZMSZ 

10. § 3/f. pontját: „Amennyiben az előterjesztés szerződés-tervezetet tartalmaz, a 

Polgármesteri Hivatal jogtanácsosával ellenjegyeztetni kell. Az előterjesztéshez csatolni kell a 

szerződést kísérő lapot, valamint a teljes szövegű szerződés-tervezetet, vagy egyértelmű 

nyilatkozatot, amely az esetleges elállás jogkövetkezményeit is tartalmazza.” 

Az ülés előtt kiosztott lapot továbbra is repülőlapnak minősíti. Kéri a Polgármester urat hogy 

nyilatkozzon arról, hogy az az ő előterjesztése-e. Kéri továbbá a Jegyző Asszonyt, hogy 

nyilatkozzon, hogy az a törvényességi szempontnak megfelel-e.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ígéretet tesz, hogy a kiegészítést alá fogják írni.  

 

dr. Molnár Ildikó jegyző: a kiegészítés a törvényességi előírásnak megfelel, de valóban 

hiányossága, hogy nem írták alá.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri megfogalmazni azokat a módosításokat, amelyeket 

befogad. Kéri a Jegyző Asszonyt, hogy olvassa fel Magyar Judit képviselő indítványát.  

 

A Jegyző Asszony helyett az Aljegyző úr válaszol.  

 

dr. Kirchhof Attila aljegyző: figyelmeztet az indítványok sorrendiségére.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ennek alapján Fülöp képviselő úr indítványát kéri felolvasni.  

 

dr. Kirchhof Attila aljegyző: a módosító indítvány az uszoda 100 %-os tulajdonba vételére 

vonatkozott, ami a IV. határozati javaslatban szövegszerűen a következő: 

„Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 172/2009. 

(V.14.) Kt.sz. határozatának 2. pontját visszavonja és ezzel egyidejűleg a kibocsátott kötvény 

terhére 10 MFt-tal kezdeményezi az Aquapalace Kft törzstőkéjének névértéken történő 

megvásárlását és ezzel az AquaPalace Kft 100 %-os önkormányzati tulajdonba kerül.” 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátja az elhangzott módosítást.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1336   Száma: 09.10.08/1/0/A/KT 

Ideje: 2009 október 08 12:22  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 3 18.75 16.67 

Nem 2 12.50 11.11 

Tartózkodik 11 68.75 61.11 

Szavazott 16 100.00 88.89 
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Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   11.11 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Fülöp Zsolt Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Nem - 

Szegő András Nem - 

Benkovits György Tart. - 

Dicső Zoltán Tart. - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Tart. - 

Hajdu Gábor Tart. - 

Horváth Győző SzEB elnök Tart. - 

Kun Csaba alpolgármester Tart. - 

dr. Pázmány Annamária Tart. - 

Radványi G. Levente Tart. - 

Szalay Fruzsina Tart. - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Tart. - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Tart. - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Távol - 

Kiss Károly Távol - 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megállapítja, hogy a Képviselő-testület a módosítást nem 

fogadta el.  

 

dr. Molnár Ildikó jegyző: megfogalmazza Magyar Judit képviselő asszony módosító 

javaslatát:  

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

Felügyelő Bizottság által készített AquaPalace Kft eddigi működéséről és jövőbeni 

lehetőségeiről szóló áttekintő anyaga elkészül és a Raiffeisen Banktól a lízingszerződés, 

valamint a kötvény 2,5 Mrd Ft-os összegéből a Szentendrei Uszoda és Szabadidő Központ 

megvásárlási lehetőségéről szóló válasz megérkezik, a Képviselő-testület rendkívüli ülést tart 

ebben a tárgyban.” 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a javaslatot befogadja, mely a VII. határozati javaslat lesz. 

Kéri megfogalmazni az Alpolgármester úr javaslatát, hogy a tulajdon ¾ részét szerezze meg 

az Önkormányzat.  

 

dr. Kirchhof Attila aljegyző: bediktálja a IV. határozati javaslatot a módosításokkal: 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

„1. a 172/2009. (V. 14.) Kt. sz. határozatának 2. pontját visszavonja és ezzel egyidejűleg - 

a kibocsátott kötvény terhére – 19.000.000 Ft-al kezdeményezi az AquaPalace Kft. 

törzstőkéjének megemelését, amely tőkeemelés után a társaság tulajdonosi struktúrája az 

alábbiakra módosul: 

 

VSZ Zrt. (3/29)      10,36% 

QualiTeam Kft. (7/29)      24,14% 

Szentendre Város Önkormányzata (19/29)    65,5% 
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Tőrzstőke: 29.000.000 Ft      100%  

 

A Társaságban a szavazati jog mértéke a fentiek szerint alakul.” 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátja a módosítást. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1337   Száma: 09.10.08/1/0/A/KT 

Ideje: 2009 október 08 12:24  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 5 31.25 27.78 

Nem 3 18.75 16.67 

Tartózkodik 8 50.00 44.44 

Szavazott 16 100.00 88.89 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   11.11 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Benkovits György Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Nem - 

Szalay Fruzsina Nem - 

Szegő András Nem - 

Dicső Zoltán Tart. - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Tart. - 

Fülöp Zsolt Tart. - 

Hajdu Gábor Tart. - 

Horváth Győző SzEB elnök Tart. - 

dr. Pázmány Annamária Tart. - 

Radványi G. Levente Tart. - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Tart. - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Távol - 

Kiss Károly Távol - 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megállapítja, hogy a módosító javaslatot a Képviselő-testület 

nem fogadta el.  

Megadja a szót Kanev László ügyvezető úrnak. 
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Kanev László ügyvezető: olyan állapotot próbált teremteni, hogy tovább tudjanak együtt 

dolgozni, hogy egy hosszú távú egységes rendszer legyen.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megköszöni az eddigi munkáját. Megkérdezi, hogy tudomásul 

veszi-e, hogy az új ügyvezető megválasztásáig hivatalban marad? 

 

Kanev László ügyvezető: tudomásul veszi.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megadja a szót a Raiffeisen Bank képviselőjének.  

 

Szendrődy Tamás: a Raiffeisen Bank képviseletében: nagyon fontos szem előtt kell tartani 

azt a tényt, hogy van üzemel egy olyan létesítmény, amely még nincs átadva. Most a 

legfontosabb, hogy a lízingszerződés-módosítást elfogadtassák és aláírassák. Ellenkező 

esetben a lízinget aktiválják a jelenlegi szerződés szerint, de akkor 100 MFt-os hiány van. 

Már előzőekben is tisztázták, hogy az uszodát át kell adni, aktiválni kell. A lízing kiváltásával 

kapcsolatban egyetért azzal, hogy az uszoda dolgait külön ülésen tárgyalja a testület, mert 

nagyon összetett dologról van szó. Elmondja még, hogy a kötvényóvadékban nincs annyi 

pénz, amennyi az uszodalízing összege. Azt is figyelembe kell venni, hogy ha a lízinget 

kiváltják, akkor az uszoda tulajdonba kerül, mely után – 10 %-os – illetékfizetési 

kötelezettség lép fel. Már korábban is beszélt arról, hogy a kötvény óvadék kiengedésnek 

három feltétele van: 

- az önkormányzat működését vizsgálja a bank,  

- az adott beruházáshoz  üzleti tervet kérnek, melyet megvizsgálnak,  

- az uszoda működésének a következménye annak megállapítása, hogy mennyi pénzt 

tudnak kiengedni.  

A bécsi tárgyalások alkalmával az uszoda működését nem tudja pozitívan beállítani. Az üzleti 

tervet megvizsgálták és tettek hozzá javaslatot – mint például azt, hogy a bérleti díjakat 

vizsgálják felül, mert szerintük azok alulárazottak. Az előzőekben elhangzottakra válaszul 

elmondja, hogy az, hogy a bank megvizsgálta az üzleti tervet még nem jelenti azt, hogy arra 

ki is enged pénzt.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ha az önkormányzat veszi meg az uszodát, akkor az 

adómentes. A bérlőkkel kapcsolatban szívesen vesznek javaslatokat új bérlőkre. 

 

Hidegkuti Gergely képviselő: a bank képviselője által elmondottakra válaszolva elmondja, 

hogy olyan üzleti tervről van szó, amelyet a bank egy üzleti vállalkozásnak jóvá hagyott. 

Annyi változna ebben, hogy a vállalkozás helyébe az Önkormányzat lép, amely 

hitelképesebb.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a lízing ügyében zárt ülést javasol. Kéri szavazzanak 

javaslatáról.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1338   Száma: 09.10.08/1/0/A/KT 

Ideje: 2009 október 08 12:34  

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 - 

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 - 

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. Dragon Pál JIÜB elnök Távol - 

Kiss Károly Távol - 

 

 

12.34 órától zárt ülésen folytatódik a tanácskozás, melyről külön jegyzőkönyv készül.  

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: 12.46 órakor a nyílt ülést megnyitja, jelenlévő képviselők 

száma 16 fő, a testület határozatképes. 

A következőkben három napirendi pont egyben kerül megtárgyalásra.  

 

 

 

2/a.  Előterjesztés a 32/2007. (VI.15.) számú, az Önkormányzat testnevelési és sport 

 feladatairól szóló rendelet módosításáról 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

2/b.  Előterjesztés a Szentendre Városi Sportegyesület Úszó és Vizilabda 

 Szakosztályának létrehozásáról 

 Előadó: Hajdu Gábor képviselő 
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2/c.  Előterjesztés Sportlétesítmények kedvezményes igénybevételi lehetőségéről 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a rendelettel kapcsolatban elmondja, hogy ebben a verzióban 

már beépítésre került a gyerekek iskolai úszásoktatása és a gyerekek gyógyúszása is. Az 

egyesületek kérése volt, hogy ne csak egy-két egyesület kerüljön támogatásra, hanem a 

sportrendeleten is változtassanak. Az ezzel kapcsolatos módosító javaslat kiemelten figyel az 

elért eredményekre, arra, hogy mennyi szentendrei van a tagok között és a város számára 

kiemelten fontos sportágakra.  

Az ide kapcsolódó másik előterjesztés egy úszó és vízilabda szakosztály létrehozásáról szól, 

valamint a harmadikban a sportlétesítmények kedvezményes igénybevételére kérnek az 

egyesületek támogatást. Megadja a szót. 

 

Magyar Judit Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnöke: az úszó és vízilabda szakosztály 

létrehozásával kapcsolatban a bizottság a határozati javaslat b) változatát  javasolja elfogadni 

azzal, hogy fontosnak tartják, de most nem tudunk hozzájárulni.  

 

Horváth Győző Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság elnöke: beszámol arról, hogy a 

sport rendelet módosításával kapcsolatban az egyesületi vezetőkkel megbeszélést folytattak. 

Megismétli a Polgármester úr által elmondottakat, mely szerint a javasolt módosítások 

beépítésre kerültek. Megkérték az ott jelenlévőket, hogy még egy fordulóban tárgyalják meg a 

rendelet módosítását, amely a novemberi ülésre a testület elé kerül.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a bizottság javaslata, hogy két fordulóban tárgyalják ezeket a 

kérdéseket, vagy csak a sportrendeletet?  

 

Horváth Győző Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság elnöke: csak a sportrendeletet 

tárgyaljuk két fordulóban.  

 

dr. Pázmány Annamária képviselő: javasolja, hogy a gyógyúszáson kívül a 

mozgáskorlátozottak is kerüljenek be a támogatandók körébe. A gyógyúszást – az önrészen 

kívül – havi 200 eFt-tal meg tudnák oldani. 200 gyerekről van szó, akik szeptembertől nem 

tudnak úszni járni. Tisztában van a nehéz gazdasági helyzettel, de kéri gondolják át, hogy 

milyen módon lehetne ezeknek a gyerekeknek segíteni.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megadja a szót a Közgazdasági és Vagyon iroda vezetőjének. 

 

Puhl Márta a Közgazdasági és Vagyon iroda vezetője: a 2009-es évre nem lát további 

kötelezettség vállalásra lehetőséget.  

 

dr. Pázmány Annamária képviselő: kérdezi, hogy az Egészséges Városok Közalapítvány 

támogatásánál nem maradt-e valamennyi pénz?  

 

Puhl Márta a Közgazdasági és Vagyon iroda vezetője: tudomása szerint kimerítették a 

keretet, de utána fog nézni.  
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Radványi G. Levente képviselő: a sportkoncepcióval kapcsolatban helyesnek tartja 

átgondolni a támogatások rendszerét és a II. fordulóban történő döntést.  

Az Úszó és Vízilabda Szakosztály létrehozásáról szóló előterjesztés kapcsán kéri hallgassák 

meg a Kossuth Egyesület Elnökét. Ezzel kapcsolatban elmondja, hogy egy egyesületnek van 

joga dönteni, hogy milyen szakosztályt hoz létre, melyet a testület tudomásul vehet.  

Az előterjesztésben szerepel, hogy „a létesítmény uszodai részét (wellness részleg használata 

nélkül) hétköznapokon 15:00-17:00 kizárólag a sportegyesület tagjai vegyék igénybe edzések 

céljából ez azt jelenti, hogy ezen időszakban az uszoda külső vendégek részére zárva tart a 

létesítmény úszómedencéjét és tanmedencéjét kizárólag a sportolók használhatják”. – ez 

diszkrimináció.  

Javasolja, hogy az egyesületek szakosztályai kapjanak támogatást, de bárki aki sportolni 

szeretne – még ha nem is szentendrei sportegyesület része – az megtehesse, hiszen a pályákat 

meg lehet osztani.  

A sportlétesítmények kedvezményes igénybevételéről a jelen gazdasági helyzetben ne 

döntsenek.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kistérségi kötelezettsége volt hogy ez utóbbi igényt a testület 

elé terjessze. Kéri Hajdu Gábor képviselőt – mint az Úszó és Vízilabda Szakosztály 

létrehozásáról szóló napirendi pont előterjesztőjét – hogy válaszoljon az észrevételekre.  

 

Hajdu Gábor képviselő, előterjesztő: megdöbbent az elhangzottakon. Elmondja, hogy a 

városi sportegyesületet megkereste egy sportegyesület, hogy szívesen csatlakozna hozzájuk. 

Örömmel fogadták őket és úgy gondolták, hogy az új uszodában tartják majd az edzéseket, a 

mérkőzéseket. 80 gyerek edzési lehetőségére vízfelületet kértek, és a vízilabda edzés 

alkalmával kérték csak a teljes medencét, mert akkor az egész felületre szükség van. Nagyon 

sokan rossz hírét keltik a városi sportegyesületnek, melyet visszautasít. A sportegyesület 

vízilabda szakosztályt hozott létre, nem foglalkoznak úszásoktatással. Ha a V8-as úgy 

gondolja, hogy nem tud vízfelület biztosítani az edzésekre, akkor újra gondolják a szakosztály 

létrehozását. Havi 1,3 MFt + Áfa összeget kérnek az edzésekért, melyet nem tudnak kifizetni, 

hiszen a működési költséget is elő kell teremteni.  

A rendelet módosításával nem ért egyet, mert a Szentendrei Sportegyesületet, mely négy 

szakosztályt működtet, hátrányba hozza. Az Egyesület 20 MFt-ból működik, melyet az 

Önkormányzat 6,1 MFt-tal támogat, a többit szponzoroktól – a városi vállalkozóktól – kapják. 

Kéri a rendelet újragondolását.    

 

 

Trenka István távozik az ülésteremből, jelenlévő képviselők száma 15 fő.  

 

 

Szegő András képviselő: a sportkoncepciót támogatja, hiszen a sportolásra minden gyereknek 

szüksége van, akár szentendrei egyesületben sportol, akár nem. Sajnos a pénzügyi keretek 

korlátozottak, ezért a kötelező feladatokra kell koncentrálni.  

Az Úszó és Vízilabda Szakosztály létrehozását támogatja, de az anyagi támogatását nem tudja 

megszavazni, az előzőek miatt. Felhívja a figyelmet, hogy az előterjesztésben nem vízfelület 

szerepel, hanem egyértelműen havi 1,3 MFt + Áfa támogatásról szól. Erős túlzásnak tartja 

kizárólag a vízilabda edzésekre hétfőtől-péntekig a 15-17 óra közötti időpontot.  

A sportlétesítmények kedvezményes igénybevételét nem támogatja.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: az előterjesztések kapcsán elmondja, hogy az Állami Számvevőszék 

vizsgálata kapcsán merült fel, ki kellene mutatni a költségvetésben, hogy milyen egyéb 
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támogatásokat nyújt az Önkormányzat. Úgy érzi, hogy átesnek a ló túlsó oldalára, hiszen most 

nem csak kimutatják, hanem ki is fizettetik – a támogatások. Ezek nagyrészt visszajönnek, 

hiszen az uszoda is az önkormányzat egyik intézménye lesz közvetve vagy közvetlenül. Az 

Önkormányzat pályáztat, az egyesület pályázik, majd megnyeri. A tevékenységét valamelyik 

iskolában, vagy az uszodában folytatja. Ezután a megrendelt vízfelületet vagy tornatermet 

kifizeti, majd az önkormányzat a számlát ellenőrzi, a támogatásból visszaveszi. 25 % áfa-t 

simán elbukik, és mi történt? Egyik zsebéből átteszi a pénzt a másikba. Az ÁSZ azt kérte, 

hogy mutassák ki, de ahol ésszerűtlen ennek a tényleges pénzmozgással való kifizetése, azt 

meg kellene gondolni, hogy  a pénzügyi koncepcióban ne tegyük, ne kívánják ezt az 

egyesületektől. A problémát meg lehetne oldani –  akár az úszásoktatás akár az egyéb 

terembérletek kapcsán – hogy mutassák ki, de pénzmozgás ne történjen, mert így a 25 % áfa-t 

megspórolhatja az önkormányzat és egyéb dolgokat tud belőle megvalósítani, vagy több 

támogatást tud belőle nyújtani. Ha ezt a költségvetési koncepcióban figyelembe tudja venni a 

város vezetése, akkor ez sokat jelentene az egyesületekkel való tárgyalásoknál is, hiszen ők 

lehetőséget kérnek, vízfelületet kérnek és nem 1.300 Eft + áfa-t. Majd tárgyalni kell az uszoda 

költségvetését és üzleti tervét – ha ez a normál működés költsége, akkor ez nem ennyibe 

kerül. Az üzleti terv alapján majd kiderül, hogy 1 óra uszodahasználat mennyibe kerül. Az 

előző üzleti tervben benne volt. az önkormányzatnak, csak ezt kell majd valahogyan 

finanszíroznia és nem az egész üzemi nyereséget + a 25 %-os áfa-t.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: az önkormányzati intézmények és az iskolák áfa-mentesek. 

Másrészt – amikor 3 hónapja a sportegyesületekkel beszéltek erről, pont ők hurrogták le, hogy 

nem kérnek támogatást, hanem engedjük, hogy a Barcsayba, Rákócziba lehessenek. Azt 

mondták akkor az iskolaigazgatók, hogy nincs annyi hely. Valahogy ki kell találni, hogy 

hogyan pályáztassák meg a helyeket, mivel többszörös az igény, mint amennyi hely van. Ha 

erre van jó elképzelése Képviselő úrnak, akkor egyeztessen a Szociális, Egészségügyi és 

Sport Bizottság Elnökével, és  dolgozzanak ki egy új megoldást. Örömmel venné mindenki, 

hiszen elsődlegesen ez volt az összejövetel célja.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: nem a pályáztatás eltörlése volt a javaslata, hiszen a pályáztatáson 

nem az nyer, aki azt mondja, hogy ő kétszer annyit hajlandó fizetni. Az az elsődleges 

szempont, hogy hány szentendrei gyermek tud sportolni és utána következik az, hogy ki 

mennyit fizet. Ha a pályáztatási rendszert megtartják, akkor a többi igényekből ki lehet 

választani azokat a sportegyesületeket, akik ebben tudnak élni. Az Önkormányzatnak viszont 

nem mindegy, hogy a tényleges pénzmozgást hogyan s miképpen bonyolítja.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kérdezi Hajdu Gábor úrtól, hogy az iskola le tud-e mondani 

az ilyen bevételről?  

 

Hajdu Gábor képviselő, előterjesztő: általában az iskolák saját tanulói használják a 

tornatermeket. Néha befér egy-egy sportegyesület is, tehát az ebből befolyó bevétel nem 

döntő.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri, hogy Fülöp Zsolt képviselő úr felvetését ne itt az ülésen, 

hanem a Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság valamint a Sport Munkacsoport ülésén 

vizsgálják meg alaposan.  

 

Benkovits György képviselő: az előző napi sportfórummal kapcsolatos benyomásait szeretné 

elmondani. (Megjegyzi, hogy nem szokott sportfórumokra eljárni, mert tapasztalata szerint 

ezek veszekedésekbe torkollnak.)  



 41 

Meglepő számára, hogy a sportegyesületek 90 %-a nem tudja elfogadni  azt, hogy az 

Önkormányzat számukra kevesebb juttatást tud biztosítani az elkövetkező időszakban. 

Követelik, hogy a számukra – bármilyen címen – adott támogatás összege kb. 10 %-kal 

növekedjen.  

Meglepőnek tartja azt is, hogy azok a sportvezetők, akik Szentendrén az élsportért, a 

tömegsportért felelősek, és azt mondják, hogy mindent megtesznek érte, semmire sem 

méltányolják azt, hogy a városban egy uszoda épült.  

Azt látni kell ebből, hogy az uszoda fenntartását valahogy meg kell oldani. Meggyőződése 

szerint nem rossz forma, ha a gyerekek számára átadják a pénzt és ők vesznek igénybe 

bizonyosfajta szolgáltatásokat, mint direkt módon pumpálják bele egy ilyen létesítménybe a 

pénzt. Ez az elv számára elfogadható. Azonban változtatni kell a légkörön. Az 

elfogadhatatlan., hogy létrejött Szentendre – összegben – legnagyobb létesítménye, amire 

büszkének kellene lennünk, amely örömet kellene hogy okozzon, ezzel szemben ez 

ellenkezőjét tapasztalja. Legjobban annak kellene örülniük, akik testneveléssel foglalkoznak. 

Helyette irigység van. Egy dologban van óriási tülekedés. Abban, hogy az önkormányzat által 

szponzorált helyeket ki fogja elfoglalni, és vesz részt olyan módon a sport tevékenység 

szervezésében – ez nem mindenkire vonatkozik, nem akarja általánosítani. 

Ebből adódóan azt gondolja, hogy világosan át kellene tekinteni az uszoda működését – nem 

ennek a napirendi pontnak a kapcsán – mert ez vissza fog hatni erre a kérdésre is, mármint a 

sportkoncepcióra is, ha elkészül az uszoda működése, hogy ténylegesen mennyi lesz az az 

összeg, amit a gyermekek támogatásán, vagy egyesületek támogatásán keresztül az uszodába 

– mint fenntartásába – visszaforgat az Önkormányzat, és mennyit másik dologba. Ez csak 

akkor derül ki – látja, hogy 20-25 MFt-ba próbálták korlátozni az önkormányzati fenntartást 

ezen a módon – ha vizsgálták a dolgot.  

Támogatja, hogy létrejöjjön egy vízilabda szakosztály mert nem hiszi, hogy az úszás, 

szinkronúszás és a vízilabdán kívül más, jobb propagandát ki lehet fejteni egy ilyen 

létesítménynek mint ezek. Ez a fenntartás PR-kérdése, ezt komolyan kell venni. Azzal nem ért 

egyet – ha lesz egy harmadosztályú vízilabda-csapat (melyben ő maga is benne lesz) – az nem 

fogja kifejteni azt a PR-vonzást, mintha a Kemény Dénes lesz az edző és valamelyik sztár az 

első számú játékosa. Tehát így kellene a dolgot megvizsgálni, és figyelembe venni.  

Az előbb elmondottak alapján, a sportvezetők nem méltányolják, mert másként 

gondolkodnak. Sajnos a sportkoncepciót gyakorlatilag a 75 % elutasította, nem értett egyet 

annak semmiféle változtatásával.  

 

Kun Csaba alpolgármester: mint a fórum levezetőjének, nem ez volt a benyomása. A 35 

sportegyesület nevében 14-en vettek részt a megbeszélésen. Szimpatikusnak tartotta a 

változtatást Tóth István a Kossuth Egyesület elnöke, Fitos József –200 főt foglalkoztató 

egyesület elnöke, valamint Sólyom András a közel 100 főt foglalkoztató kosárlabda egyesület 

elnöke. A többiek vegyesen fogadták, de nem utasították el egy az egyben. A mostani 

koncepció szerint demokratikusabban szeretnék a hozzájárulást elosztani azzal, hogy 1,2 %-ra 

növelték a működési költségre szánt összeget, mellyel megteremtették azt, hogy rendeletileg 

szabályozzák az uszodában történő úszásoktatást – erre fordítják 0,7 %-át a teljes összegnek – 

és továbbra is 0,5 % marad elosztandó pénzként az egyéb városi sportokra. Ennek felosztása 

úgy történik, hogy 5 % tartalékalapot képeznek, 30 % a városi sportrendezvényekre megy, és 

a maradék 65 % megy a diáksportra és a városi sportegyesületek támogatására. Az 

egyesületek között a vitát az igazolt tagok között a szentendreiek aránya váltotta ki, de ez is 

csak javaslatszerűen. Az uszoda használatával kapcsolatban elmondja, hogy a jelen 

helyzetben ingyen nem tudnak helyet biztosítani egyik egyesületnek sem.  
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Radványi G. Levente képviselő: luxusnak tartja az uszodát főidőben kizárólagos használatra 

kiadni.  

 

Magyar Judit képviselő: ebben az évben 40 MFt-ot fordítanak a sportra. A vízilabda 

támogatása 15 MFt + Áfa lenne, ezen kívül az uszodát támogatják még 20 MFt-tal. Ezek 

nagyon nagy összegek, és jelen gazdasági helyzetben tudomásul kell venni, hogy több 

támogatást nem tud adni az önkormányzat. Azt kellene inkább elérni, hogy minél több pénz 

folyjon be az uszodába. Tapasztalata szerint a vízilabda-oktatáshoz nem szükséges a teljes 

medence. Tudomása szerint a Kossuth SE támogatás nélkül úsztatja a gyerekeket és fizeti ki a 

bérelt vízfelületet.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a Kossuth SE kitiltását nem a város tette meg, hanem az 

Aquapalace Kft.  

 

Hidegkuti Gergely képviselő: válasszák külön a kérdést. Az első, pénzügyi és sportpolitikai 

kérdés az, hogy támogatnak-e városi pénzből vízilabda sportot.  A másik, hogy adott egy 

uszoda korlátozott kapacitással és ezt a kapacitást a különféle egyesületek hogyan használják 

egymás mellett. A kialakult probléma megoldására javasolja, hogy hívják össze az 

egyesületek vezetőit, az uszoda részéről a felelős vezetőket, és egy hivatali moderátorral 

beszéljék át és keressék meg a lehetőségeket, melyekkel azok kiküszöbölhetők. Mint volt 

vízilabdázó megerősíti azt a véleményt, hogy az edzések nagy része úszásból és nem 

labdázásból áll.   

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kérdezi az előterjesztő Hajdu Gábor képviselő urtól, 

befogadja-e azt a javaslatot, hogy létrejöjjön a javasolt megbeszélés, kiegészítve Horváth 

Győző úrral, a Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság elnökével.  

 

Hajdu Gábor képviselő, előterjesztő: elfogadja a javaslatot, de elmondja, hogy nem ők 

idézték elő a kialakult helyzetet. Felhívja azonban a figyelmet, hogy keverednek fogalmak. 

Más egy szakosztály működése, ahol a gyerekeket sportoltatják, versenyeztetik, és más egy 

olyan tanfolyam, ahol díjat szednek és ebből emberek élnek. A gyerekeket azért sportoltatják, 

versenyeztetik, hogy megméretődjenek. Nem ért egyet a rendelet módosításával.  

 

Kun Csaba alpolgármester: fontosnak tartja, hogy a pénzeket nyilvánosan, pályázati 

rendszerben, pontrendszer alapján osszák el, hogy mindenki egyenlő eséllyel indulhasson.  

 

Hidegkuti Gergely képviselő: a pályákon való osztozkodást nem szabad hogy befolyásolja 

az, hogy ki mennyi támogatást kap.  

 

Szegő András képviselő: miután a hozzászólási ideje lejárt, fél perc időt kér.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátja a Képviselő úr kérését.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1340   Száma: 09.10.08/2/0/A/KT 

Ideje: 2009 október 08 13:36  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 
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Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 93.33 77.77 

Nem 1 6.67 5.56 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 15 100.00 83.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   16.67 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Benkovits György Igen - 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Nem - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Távol - 

Kiss Károly Távol - 

Trenka István Távol - 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Szegő András képviselő úr megkapta a fél perchozzászólási 

időt.  

 

Szegő András képviselő: az uszoda vezetésének a Kossuth SE-nek írt levelében az szerepel, 

hogy semmiféle úszásoktatást nem engedélyeznek. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátja, hogy Tóth urat – a Kossuth SE 

képviselőjét – meghallgassák.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1341   Száma: 09.10.08/2/0/A/KT 

Ideje: 2009 október 08 13:37  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 



 44 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 15 93.75 83.33 

Nem 1 6.25 5.56 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 16 100.00 88.89 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   11.11 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

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 - 

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 Nem - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Távol - 

Kiss Károly Távol - 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megadja a szót.  

 

Tóth István Kossuth SE elnöke: megdöbbenve hallgatta Hajdu Gábor szavait és erre 

reflektálva elmondja, hogy a Szentendrei Sportegyesületnél is ki van írva, mennyiért oktatnak 

úszást és vízilabdát. Miután az egyesület elnöke képviselő, elő tudja adni az üléseken az 

érdekeiket. Az uszoda átadása után megkeresett több egyesületet – Hajdu Gábort is – és ennek 

alapján kiderült, hogy senki nem kíván oktatni az uszodában, így elkezdték az úszásoktatást a 

V8-ban. Nyáron a vendégek 80 %-át egyesületük generálta a gyerekeket kísérő szülők 

személyében. Érvényes szerződésük van napi 16 – 19 óra között, melyre 120 Eft-ot fizetnek. 

Nem tartja jó ötletnek a párhuzamos oktatást és azt sem, hogy másik egyesületet ingyen 

beengedjenek oktatni. Nem konfliktust akarnak, a levél minden sora igaz. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: úszásoktatással kapcsolatban többen megkeresték őt is, de 

mindenkit az AquaPalace-hoz irányított, és ők döntöttek, hogy kivel kötnek szerződést. Kéri 

Hajdu Gábor urat – mint előterjesztőt –reagáljon az elmondottakra.  
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Hajdu Gábor képviselő, előterjesztő: májusban valóban tárgyalt Tóth úrral, aki akkor az 

AquaPalace alkalmazottja volt. Akkor ő már tárgyalásokat folytatott vizes szakosztály 

létrehozásáról a Kópéval. Elmondja, hogy nem ők kérték a kizárólagosságot és nem kerültek 

az AquaPalace-szal konfliktusba. Edzésidőt kértek, melyet napi 15-17 óra között kaptak meg. 

Fenntartja továbbra is, hogy egy versenyszakosztály pénzbe kerül, ezért el kell döntenie 

avárosnak, hogy támogatja-e.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a városban széles a spaletta, ezért nem lehet csak egyet 

támogatni.  

 

Hidegkuti Gergely képviselő: ügyrendben kéri a vita lezárását, azzal, hogy 17-én 18 óráig 

jöjjön létre az egyeztetés az uszodában működő szakosztályok között, valamint a 

finanszírozást a költségvetési koncepcióval együtt tárgyalják. 

 

 

Mikrofonon kívül visszavonja a vita lezárására vonatkozó ügyrendi javaslatát. 

 

 

Kun Csaba alpolgármester: miután a másik egyesület 100 %-ban saját maga finanszírozza az 

uszoda bérlését – kérdése Hajdu Gábor úrhoz, hogy az Egyesület jelenleg mekkora összeggel 

járul hozzá saját forrásából az uszodabérlethez?  

 

Hajdu Gábor képviselő, előterjesztő: a héten kezdték az edzéseket, és a testület döntésétől 

függ a folytatás. Élő szerződésük nincs.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megállapítja, hogy nincs több hozzászóló. A rendelet I. 

fordulóban került megtárgyalásra, így arról a mai ülésen nem kell dönteni. Kéri a Jegyző 

Asszonyt, olvassa fel Magyar Judit képviselő asszony módosító javaslatát. 

 

dr. Molnár Ildikó jegyző: a Képviselő Asszony javaslatát kiegészítette Hidegkuti Gergely 

képviselő úr módosító javaslatának egy részével, melyet felolvas:  

„Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete fontosnak tartja a Szentendre Városi 

Sportegyesület Úszó és Vízilabda Szakosztályának létrehozását, azonban az önkormányzat 

pénzügyi helyzetére tekintettel a Városi Sportegyesület Úszó és Vízilabda Szakosztályának 

létrehozásához és működtetéséhez szükséges pénzügyi fedezetet nem tudja biztosítani 2009. 

évben. A 2010-es finanszírozásról a Képviselő-testület a költségvetési koncepció tárgyalása és 

a 2010. évi költségvetés elfogadása során dönt.” 

 

Mikrofonon kívüli beszélgetés alkalmával külön szavazást kér Magyar Judit képviselő 

asszony az általa tett módosításról. 

 

dr. Molnár Ildikó jegyző: „Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 

Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság Elnökét, hogy legkésőbb október 17-én 18.00 

óráig az érintett szakosztályok, vízilabda egyesületek, valamint a Szentendrei Uszoda és 

Szabadidőközpontot üzemeltető AquaPalace Kft. képviselőjének bevonásával folytasson 

egyeztetést az uszoda vízfelületének használata tárgyában, a mindenki számára elfogadható 

megoldás kidolgozása érdekében.” 
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dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátja Magyar Judit képviselő asszony által tett 

módosító javaslatot.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1342   Száma: 09.10.08/2/0/A/KT 

Ideje: 2009 október 08 13:54  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 93.33 77.77 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 1 6.67 5.56 

Szavazott 15 100.00 83.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   16.67 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Benkovits György Igen - 

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 - 

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 Tart. - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Távol - 

Kiss Károly Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátja Hidegkuti képviselő úr javaslatát: „a 

2010-es finanszírozásról a Képviselő-testület a költségvetési koncepció tárgyalása és a 2010. 

évi költségvetés elfogadása során dönt.” 

 

 

Szavazás eredménye 
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#: 1343   Száma: 09.10.08/2/0/A/KT 

Ideje: 2009 október 08 13:54  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 9 64.28 50.00 

Nem 2 14.29 11.11 

Tartózkodik 3 21.43 16.67 

Szavazott 14 100.00 77.78 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 4   22.22 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Hajdu Gábor Nem - 

Magyar Judit PEB elnök Nem - 

Benkovits György Tart. - 

Szalay Fruzsina Tart. - 

Szegő András Tart. - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Távol - 

Kiss Károly Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Távol - 

 

 

 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

332/2009. (X. 8.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete fontosnak tartja a Szentendre Városi 

Sportegyesület Úszó és Vízilabda Szakosztályának létrehozását, azonban az önkormányzat 
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pénzügyi helyzetére tekintettel a Városi Sportegyesület Úszó és Vízilabda Szakosztályának 

létrehozásához és működtetéséhez szükséges pénzügyi fedezetet nem tudja biztosítani 2009. 

évben. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:   Polgármester 

 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátja a bizottság felállításáról szóló javaslatot: 

 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1344   Száma: 09.10.08/2/0/A/KT 

Ideje: 2009 október 08 13:55  

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 - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 
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dr. Dragon Pál JIÜB elnök Távol - 

Kiss Károly Távol - 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

333/2009. (X. 8.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Szociális, Egészségügyi és 

Sport Bizottság Elnökét, hogy legkésőbb október 17-én 18.00 óráig az érintett szakosztályok, 

vízilabda egyesületek, valamint a Szentendrei Uszoda és Szabadidőközpontot üzemeltető 

AquaPalace Kft. képviselőjének bevonásával folytasson egyeztetést az uszoda vízfelületének 

használata tárgyában, a mindenki számára elfogadható megoldás kidolgozása érdekében.  

 

Határidő:  2009. október 17. 

Felelős:   Polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátja a sportlétesítmények kedvezményes 

igénybevételi lehetőségéről szóló előterjesztés határozati javaslatainak – a bizottságok által 

javasolt – b változatait.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1345   Száma: 09.10.08/2/0/A/KT 

Ideje: 2009 október 08 13:56  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 15 93.75 83.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 1 6.25 5.56 

Szavazott 16 100.00 88.89 
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Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   11.11 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

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 - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Benkovits György Tart. - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Távol - 

Kiss Károly Távol - 

 

 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

334/2009. (X. 8.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem tudja elfogadni a Négy évszak 

sportiskola Kft. ajánlatát, mert nem tudja anyagilag támogatni a jégpálya fenntartását. 

Határidő:  azonnal 

Felelős:   Polgármester 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

335/2009. (X. 8.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem tudja elfogadni az AquaPalace Kft 

ajánlatát, mert az eddigi támogatások (így különösen az úszás oktatás finanszírozása) mellett 

ebben az új formában már nem tudja támogatni minden szentendrei lakos uszodahasználatát. 

Határidő:  azonnal 

Felelős:   Polgármester 
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dr. Dietz Ferenc polgármester: ebédszünet következik, az ülést berekeszti.  

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: 15.17 órakor az ülést megnyitja, jelenlévő képviselők száma 

10 fő, az ülés határozatképes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Előterjesztés a téli útüzemeltetési feladatok ellátásáról 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

 

 

A napirendi pont tárgyalásakor az ülésteremben tartózkodik Horváth József a VSZ Zrt 

vezérigazgatója.  

 

 

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

Bizottság a Közlekedési Munkacsoport javaslatára kéri további sótartó műanyag ládák 

kihelyezését, illetve havazás esetén a prioritási lista felülvizsgálatát, az útviszonyoknak 

megfelelően. 

 

Zakar Ágnes képviselő: az Aszú utcai lakók hótakarítást kérnek a megnövekedett forgalomra 

való tekintettel. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kérdezi a Vezérigazgató urat, hogy befogadhatóak-e a 

javaslatok? 

 

 

Benkovits György, Fülöp Zsolt, Hajdu Gábor, Magyar Judit, dr. Pázmány Annamária és 

Radványi G. Levente képviselők távoznak az ülésteremből, jelenlévő képviselők száma 10 fő. 

 

Horváth József vezérigazgató: ezekről nem kell határozatot hozni, mert a téli útüzem 

szabályzatba fogják beleírni.  

 

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

határozati javaslatról.  

 

 

 

Szavazás eredménye 
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#: 1346   Száma: 09.10.08/3/0/A/KT 

Ideje: 2009 október 08 15:19  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 10 100.00 55.56 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 10 100.00 55.56 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 8   44.44 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Benkovits György Távol - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Távol - 

Fülöp Zsolt Távol - 

Hajdu Gábor Távol - 

Kiss Károly Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

 

 

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

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

336/2009. (X. 8.) Kt. sz. határozata: 

 

 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1. elfogadja a Vsz Zrt. által kezdeményezett általánydíjra vonatkozó 7 %-os és a gépek 

óradíjára vonatkozó 9,15%-os, kézi munkavégzés 7%-os, módosítását, valamint 

szóróanyag árak alábbiak szerinti emelését: 

 Homok-só 3:1 arányú keveréke:  17.470 Ft/m2+ÁFA  
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 Zúzalék 0-5 frakció:      3.490 Ft/tonna+ÁFA  

 Só:      18.950 Ft/tonna+ÁFA 

 

 

2. felkéri a VSz Zrt Vezérigazgatóját, hogy további sótartó műanyag ládák kerüljenek 

kihelyezésre, valamint havazás esetén a prioritási listák felülvizsgálatát végezze el az 

útviszonyoknak megfelelően; 

 

3. felhatalmazza a Polgármestert jelen előterjesztés mellékletét képező szerződés 

módosítás, és a módosításokat tartalmazó egységes szerkezetű szerződés aláírására; 

 

 

4. felkéri a Polgármestert, hogy a szerződés-módosításban 2010. évre vonatkozó 

általánydíj 12.093.999 Ft+ÁFA összeget és a tényleges munkavégzés összegét, a 

2009-es bázisévet alapul véve az Önkormányzat 2010. évi költségvetésébe tervezze 

be. 

 

 

Felelős:      1-2. pontban foglaltakért:VSz Zrt Vezérigazgatója,  

 3-4.. pontban foglaltakért: Polgármester 

 

Határidő:  1,2,3. pont: azonnal 

 4. pont:  2010. évi költségvetés tervezésekor 

 

 

 

 

A 336/2009. (X.8.) Kt. sz. határozat melléklete 

 

 

 

TÉLI ÚTÜZEMELTETÉS ELLÁTÁSRÓL SZÓLÓ 

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA 

 

 
mely létrejött egyrészről Szentendre Város Önkormányzata (2000 Szentendre Városháza tér 

1-3.), mint Megrendelő (a továbbiakban Megrendelő), másrészről a Városi Szolgáltató Zrt. 

(2000   

Szentendre Szabadkai u. 9.), mint Vállalkozó (a továbbiakban  

Vállalkozó), együttes említésük esetén Felek (a továbbiakban Felek) között az alulírott napon 

és helyen az alábbi feltételekkel: 

 

 

 

Felek közös megegyezéssel a közöttük 2005. november 1-én hatályba lépett 2010. március 

15-ig érvényes vállalkozási szerződést, annak III.2., III.6., III.7, pontja alapján a 2009-2010 

évi téli útüzemeltetési időszakra vonatkozóan az alábbiakban állapodnak meg: 
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1. Átalánydíj 

 

A szerződés tárgyát képező munkákért Vállalkozó 12.093.999 Ft + ÁFA átalánydíj 

számlázására jogosult az alábbi ütemezés szerint: 

 

 2009. november 30-án: 1.439.762 Ft+ÁFA 

 2009. december 31-én: 2.879.524 Ft+ÁFA     

 2010. január 31-én:  3.109.885 Ft+ÁFA 

 2010. február 28-án:  3.109.885 Ft+ÁFA 

 2010. március 31-én:  1.554.943 Ft+ÁFA   

 

 

2. Gépek óradíja (Ft/óra) 

 

 

Gép megnevezése Munkaidőben Munkaidőn  Hétvégén és 

  06.00-14.30 kívül ünnepnapokon 

kettős rendeltetésű szóró      

ekéző gépjármű 9 824 10 442 11 049 

IFA, UNIMOG, NEW HOLLAND       

Multicar szóró, ekéző      

gépjármű 5 263 6 497 7 722 

M25       

Multicar szóró, ekéző      

gépjármű 9 265 9 846 10 430 

FUMO       

       

MTZ ekéző jármű 3 849 4 468 5 074 

        

       

Rakodógép 6 921 7 536 8 147 

        

A gépi óradíjak nettó értékek, az ÁFA-t nem tartalmazzák. 

 

 

 

 

3. Kézi munkavégzés 

 

Kézi munkavégzés típusa Munkaidőben Munkaidőn  Hétvégén és 

  06.00-14.30 kívül ünnepnapokon 

       

Rakodómunka (Ft/óra/fő) 1 469 1 782 2 210 

        

       

Kézi hóeltakarítás (Ft/m2) 9,56 9,79 14,33 
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A kézi munkavégzés díjai nettó értékek, az ÁFA-t nem tartalmazzák. 

 

 
     

4. Szóróanyag árak 

 

 

 

Homok-só 3:1 arányú keveréke: 17.470 Ft/m2+ÁFA  

Zúzalék 0-5 frakció:     3.490 Ft/tonna+ÁFA  

Só:     18.950 Ft/tonna+ÁFA 

 

 

 

A téli időszakon (november 15. és március 15. közötti időszak) kívüli téli útüzemeltetési 

feladatok elvégzése pótmunkaként, jelen szerződésmódosítás szerint kerül elszámolásra a 

Felek között. 

 

 

 

Az alapszerződés többi pontja változatlanul érvényben marad. 

 

 

 

 

Szentendre, 2009. …………………………………. 

 

 

 

 

 …………………… ………………….   …………………  

   dr. Dietz Ferenc  dr. Molnár Ildikó       Horváth József 

     polgármester                   jegyző           vezérigazgató 

 

              Megrendelő                     Vállalkozó 

 

   

 

 

 

 

 

 

            
  

 

TÉLI ÚTÜZEMELTETÉS ELLÁTÁSÁRÓL SZÓLÓ VÁLLALKOZÁSI  

SZERZŐDÉS  

EGYSÉGES SZERKEZETBEN SZENTENDRE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-

TESTÜLETE ( 285/2006. (XI.28) Kt.sz határozatában elfogadott módosításokkal 
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Amely létrejött egyrészről Szentendre Város Önkormányzata (2000 Szentendre Városház tér 

1 - 3.) mint megrendelő (továbbiakban: Megrendelő) 

másrészről a 

Városi Szolgáltató ZRT (2000 Szentendre, Szabadkai u. 9.) mint Szolgáltató (továbbiakban: 

Szolgáltató) között az alábbi feltételekkel: 

 

1. A szerződés jogi alapja 

 

A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 29. § (2) bekezdés h) pontjában 

megfogalmazottak alapján, a város köztisztaságáról szóló, többször módosított 44/2008. (XII. 

17.) Önk. sz. rendelet 2.§-sa alapján Szentendre Város Önkormányzata a téli útüzemeltetési 

feladatok ellátásával a Városi Szolgáltató Zrt-t bízza meg. 

  

2. A szerződés tárgya 

 
A téli útüzemeltetési feladatok ellátása Szentendre Város területén. 

 

3. A szerződés részletes feltételei 

 

Szolgáltató a téli útüzemeltetési feladatokat az önkormányzati utak kezelője által jóváhagyott 

/Határozat száma:122/2005. (X.04.) VKB sz. határozat/ 

 

TÉLI ÚTÜZEMELTETÉSI TERV-ben előírtaknak megfelelően látja el. 

 

4. Szolgáltató feladatai 

 

4.1. A 2. pontban részletezett feladatok elvégzéséről téli útüzemeltetési naplót vezet.   

 

4.2. A vállalt feladatok teljesítését akadályozó körülményekről tájékoztatja Megrendelőt (pl.: 

parkoló autók). 

 

4.3. Megbízottja útján a közös ellenőrzéseken, bejárásokon részvételét biztosítja. 

 

5. Megrendelő feladatai 

 
5.1. Megrendelő jogosult a szerződés tárgyát képező tevékenységet meghatalmazottja útján 

ellenőrizni, észrevételeit a Téli útüzemeltetési naplóban rögzíteni legalább 8 napos 

időszakonként. 

 

5.2. A Szolgáltató által tevékenység során tapasztalt és a Megrendelő felé írásban jelzett 

hiányosságokat kivizsgálja, és szükséges intézkedéseket megteszi, melyről Szolgáltatót 

írásban tájékoztatja. . 

 

5.3. A vállalt feladat terv szerinti végzését befolyásoló illetve akadályozó körülményekről 

(pl.: útlezárás, stb.) Szolgáltatót értesíti 1 héttel az esemény előtt. 

 

6. Pótmunkák 
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6.1. A szerződés tárgyába nem tartozó munkákat Megrendelő írásban köteles megrendelni. 

 
6.2. Szolgáltató írásban nyilatkozik a megrendelés megérkezése utáni munkanapon a munkák 

vállalásárról, díjáról és határidejéről. 

 

6.3. Megállapodás esetén Szolgáltató köteles a pótmunka elvégzésére, Megrendelő pedig a 

készre jelentést követő 8 munkanapon belül a teljesítés igazolására. 

 

7. Szerződés hatálya: 

 

Jelen szerződés aláírását követően 2005. november 1-jén lép hatályba, és a város 

köztisztaságáról szóló 45/2001. (X. 15.) Önk. sz. rendelet 2. §-sában meghatározottaknak 

megfelelően 2010. március 15-ig marad hatályban. 

 

Szerződő felek folyamatosan értékelik a szerződés végrehajtását. Évente, az első félév végéig 

a Szolgáltató által összeállított utókalkuláció alapján az átalánydíj következő évi mértékét 

megállapítják. Az értékelés alapján a szerződés módosítását mindkét fél jogosult 

kezdeményezni, egyéb tartalmi kérdésekben is. 

 

8. A szerződés tárgyát képező szolgáltatás díja 

 

8.1. A szerződés tárgyát képező munkákért Vállalkozó 12.093.999 Ft+ÁFA átalánydíj 

számlázására jogosult az alábbi ütemezés szerint: 

 2009. november 30-án: 1.439.762 Ft+ÁFA 

 2009. december 31-én: 2.879.524 Ft+ÁFA     

 2010. január 31-én:  3.109.885 Ft+ÁFA 

 2010. február 28-án:  3.109.885 Ft+ÁFA 

 2010. március 31-én:  1.554.943 Ft+ÁFA   

 

 

Az átalány díj a téli időszakban / november 15-től március 15-ig / végzett munkák 

előkészületeinek fedezetét biztosítja. 

A ténylegesen elvégzett munkák mennyiségének tételes elszámolása a jelenleg érvényes 

gépüzemóra díjtáblázat alapján lehetséges. 

A ténylegesen felmerült munkák elszámolása és a felhasznált szóróanyag számlázása a 

fenti ütemezés szerint történik. 

Az ettől eltérő időszakban végzett munka pótmunkaként kerül elszámolásra. 

 
 

8.2. A szerződés tárgyát képező munkák során a síkosság-mentesítés érdekében az útfelületre 

kiszórt, Téli útüzemeltetési naplóban Megrendelő által igazolt szóróanyag mennyiség árát 

Szolgáltató külön számlán küldi meg Megrendelőnek a tárgyhót követő hónap 5. napjáig. 

 

8.3. A pótmunkát a leigazolás után a Szolgáltató azonnal jogosult számlázni a Megrendelő 

felé. 

 

9. Fizetés módja 

 
9.1. Megrendelő kötelezi magát, hogy a benyújtott számlát, a számla beérkezésétől számított 
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30 banki munkanapon belül átutalja Szolgáltató részére, a számlán közölt számlaszámra. 

 
 

9.2. Késedelmes fizetés esetén Szolgáltató jogosult a számla összegére vonatkoztatva a 

mindenkori, PTK-ban meghatározott késedelmi kamat érvényesítésére. 

 

 

9.3. A leszámlázott összeg mértékét - Megrendelő által történt teljesítmény leigazolás után - 
csak bírósági úton lehet vitatni, kifogásolni. 

 

10. A szerződésben foglaltak ellenőrzése 

 

A szerződésben foglaltak, illetve az elvállalt pótmunkák teljesítését, szerződő felek 

megbízottjai közösen ellenőrzik, a teljesítés során jelentkező panaszokat közösen vizsgálják 

ki, észrevételeiket a Téli útüzemeltetési naplóban rögzítik 

 

11. Egyéb kikötések 

 

11.1. Rendkívüli időjárás esetén a Téli útüzemeltetési terv vonatkozó előírásai lépnek életbe. 

 

11.2. Szolgáltató a Szentendre város területén végzett tevékenység után helyi adók 

megfizetésére kötelezett. 

 

11.3. Jelen szerződés felmondására súlyos szerződésszegés esetén mindkét fél jogosult 3 havi 

felmondási idővel. (Pl. díjfizetés végleges elmaradása, szerződéses feladat elvégzésének 

megtagadása). 

 

12. Záró rendelkezések 

 
12.1. A szerződésben nem érintett kérdések tekintetében a Ptk., valamint a vonatkozó egyéb 

jogszabályok az érvényesek. 

 

12.2. Jelen szerződést a felek együttes akaratukkal megegyezően írják alá. 

 

12.3. Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Téli útüzemeltetési terv és annak 

mellékletei. 

 

Szentendre, 2009. október 28. 

 

Mellékletek:  

 

          1. sz. melléklet: Téli útüzemeltetési terv    

          2. sz. melléklet: egységárak 

 

 

 …………………… ………………….   …………………  

   dr. Dietz Ferenc  dr. Molnár Ildikó       Horváth József 

     polgármester                   jegyző           vezérigazgató 
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              Megrendelő                     Vállalkozó 
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2. sz. melléklet 

Gépek óradíja (Ft/óra) 

 

 

Gép megnevezése Munkaidőben Munkaidőn  Hétvégén és 

  06.00-14.30 kívül ünnepnapokon 

kettős rendeltetésű szóró      

ekéző gépjármű 9 824 10 442 11 049 

IFA, UNIMOG, NEW HOLLAND       

Multicar szóró, ekéző      

gépjármű 5 263 6 497 7 722 

M25       

Multicar szóró, ekéző      

gépjármű 9 265 9 846 10 430 

FUMO       

       

MTZ ekéző jármű 3 849 4 468 5 074 

        

       

Rakodógép 6 921 7 536 8 147 

        

A gépi óradíjak nettó értékek, az ÁFA-t nem tartalmazzák. 

 

5. Kézi munkavégzés 

 

Kézi munkavégzés típusa Munkaidőben Munkaidőn  Hétvégén és 

  06.00-14.30 kívül ünnepnapokon 

       

Rakodómunka (Ft/óra/fő) 1 469 1 782 2 210 

        

       

Kézi hóeltakarítás (Ft/m2) 9,56 9,79 14,33 

        

A kézi munkavégzés díjai nettó értékek, az ÁFA-t nem tartalmazzák. 

 

6. Szóróanyag árak 

 

Homok-só 3:1 arányú keveréke: 17.470 Ft/m2+ÁFA  

Zúzalék 0-5 frakció:     3.490 Ft/tonna+ÁFA  

Só:     18.950 Ft/tonna+ÁFA 

 

A fenti díjtételek az Áfát nem tartalmazzák. 

 

 

4.  Előterjesztés a köztisztasággal kapcsolatos helyi közszolgáltatási szerződés 

 módosításáról 
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 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

 

Horváth József a VSz Zrt vezérigazgatója: ismerteti az előterjesztést.  

 

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

bizottságuk a határozati javaslatának b) változatát javasolja elfogadásra. 

 

Trenka István képviselő, Jogi, Igazgatási és Ügyrendi Bizottság képviseletében: bizottságuk 

az a) változatot javasolja elfogadásra.  

 

 

dr. Pázmány Annamária képviselő megérkezik az ülésterembe, jelenlévő képviselők száma 

11 fő. 

 

 

Szegő András képviselő: kérdése, hogy forintban mit jelent a két hónap különbség?  

 

Horváth József vezérigazgató: 5 MFt szokott lenni a havi köztiszta-számla, erre kell a 10 %-

ot rászámolni.  

 

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

határozati javaslat a) változatáról.  

 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1347   Száma: 09.10.08/4/0/A/KT 

Ideje: 2009 október 08 15:22  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 2 18.18 11.11 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 9 81.82 50.00 

Szavazott 11 100.00 61.11 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 7   38.89 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 
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Dicső Zoltán Tart. - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Tart. - 

Horváth Győző SzEB elnök 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. - 

Benkovits György Távol - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Távol - 

Fülöp Zsolt Távol - 

Hajdu Gábor Távol - 

Kiss Károly Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

 

 

 

Fülöp Zsolt és Benkovits György képviselők megérkeznek, jelenlévő képviselők száma 13 fő.  

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátja a határozati javaslat b) változatát: 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1348   Száma: 09.10.08/4/0/A/KT 

Ideje: 2009 október 08 15:23  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 12 92.31 66.66 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 1 7.69 5.56 

Szavazott 13 100.00 72.22 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 5   27.78 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Benkovits György Igen - 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 
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Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Trenka István Tart. - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Távol - 

Hajdu Gábor Távol - 

Kiss Károly Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megállapítja, hogy a Képviselő-testület a b változatot fogadja 

el és az alábbi határozatot hozza: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

337/2009. (X. 8.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert jelen 

határozat mellékletét képező szerződés módosítás, és a módosításokat tartalmazó egységes 

szerkezetű szerződés aláírására, amelynek hatályba lépése azonnal, a díjemelés tekintetében: 

 

2010. január 1-je 

 

Felelős:    Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

 

KÖZTISZTASÁGI SZERZŐDÉS 

MÓDOSÍTÁS 
 

(egységes szerkezetben) 
 

 

amely létrejött egyrészről 

Szentendre Város Önkormányzata (2000 Szentendre, Városház tér 1-

3), mint megrendelő (továbbiakban: Megrendelő) 

 

másrészről a 



 64 

Városi Szolgáltató ZRt. (2000 Szentendre, Szabadkai u. 9.), mint Közszolgáltató 

(továbbiakban: Közszolgáltató) között az alábbi feltételekkel: 
 

I. Általános rendelkezések 

1. A szerződés tárgya: 

Szentendre város közterületeinek szervezett, rendszeres tisztán tartása az 1/ 1986 11.21. ÉVM. 

EüM rendelet, az 1990. évi LXV. törvény, a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. 

tv.(Hgt.), valamint a további vonatkozó szakmai jogszabályok és a 44/2008. (XII.17.) Önk. sz. 

helyi rendelet rendelkezései alapján. A szerződés tárgya továbbá Szentendre város téli 

útüzemeltetésének köztisztasággal kapcsolatos részei. 

2. A szerződés általános feltételei: 

2.1.  Közszolgáltató jelen szerződés aláírásával vállalja a megjelölt területeken a mellékletekben 

felsorolt köztisztasági munkák megfelelő színvonalú teljesítését. 

2.2. Felek tudomásul veszik, hogy jelen szerződés nyilvános. 

2.3. Felek rögzítik, hogy Szentendre Városban e szerződés érvényessége alatt a Városi 

Szolgáltató ZRt., mint Közszolgáltató, és köztisztasági szolgáltatás tekintetében a jelen 

szerződésben rögzített feladatok vonatkozásában kizárólagos közszolgáltatási joggal és 

felelősséggel rendelkezik. 

2.4.  Közszolgáltató általános kötelességei 

a) a közszolgáltatás folyamatos és teljes körű ellátása saját erőből, vagy alvállalkozói kapacitás 

bevonásával, e szerződés III. fejezetében részletezettek szerint;  

b) a közszolgáltatás jelen szerződésben meghatározott rendszer és módszer szerinti teljesítése; 

c) a közszolgáltatás ellátásához szükséges mennyiségű és minőségű jármű, gép, eszköz, 

berendezés biztosítása, valamint a szükséges létszámú és képzettségű szakember 

alkalmazása; saját vagy alvállalkozói kapacitás keretében. 

d) a Képviselő-testület számára évenként írásos beszámoló készítése a tapasztalatokról, és a 

szerződés teljesítéséről; 

2.5.  Megrendelő általános kötelezettségei 

a) a közszolgáltatás ellátásához szükséges információk biztosítása; 

b) egyéb    hulladékkezelési    tevékenységek,    valamint    a    más közszolgáltatások 

összehangolásának elősegítése;  

2.6.     A hulladékkezelésről, lomtalanításról, sarazásról, téli útüzemeltetésről külön szerződés készül. 
            

II.        A szerződésben rögzített feladatokra vonatkozó közös szabályok 

 

1. Közszolgáltató feladatai 

1.1. A szerződésben vállalt köztisztasági feladatok elvégzéséről naplót vezet (Köztisztasági napló). 

1.2. Ha a vállalt feladatokat rendkívüli körülmény, ok miatt nem tudja elvégezni a megállapodott 

határidőre, ezt a naplóban rögzíti, és Megrendelő felé azonnal írásban jelzi. Ebben az esetben 

felek közösen új határidőt állapítanak meg a munka elvégzésére. 

1.3. Megbízottja útján a közös ellenőrzéseken, bejárásokon részvételét biztosítja, a tapasztalatokat 

az ellenőrzési naplóban rögzítik. 
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2. Megrendelő feladatai 

2.1. Megrendelő jogosult a szerződés tárgyát képező tevékenységet meghatalmazottja útján 

ellenőrizni, észrevételeit a köztisztasági naplóban rögzíteni. 

2.2. A Közszolgáltató által tevékenysége során tapasztalt és Megrendelő felé írásban jelzett 

hiányosságokat kivizsgálja és a szükséges intézkedéseket megteszi, melyről Közszolgáltatót 

írásban tájékoztatja. 

2.3. A vállalt feladatok szerződés szerinti teljesítését befolyásoló, illetve akadályozó 

körülményekről (rendezvény miatti útlezárás, stb.) Közszolgáltatót értesíti 1 héttel az esemény 

előtt. 

2.4. A köztisztasági naplót minimálisan 7 naponta igazolja, észrevételezi. 

2.5. A köztisztasági egységárakat a Közszolgáltató a minden év október 15-ig elkészített és a 

Megrendelő által elfogadott egységárelemzése alapján megállapítja és felek a jelen szerződés 

5. sz. mellékletét módosítják. 
 

3. Pótmunkák 

3.1. A szerződés tárgyába nem tartozó munkákat Megrendelő írásban köteles megrendelni a 

köztisztasági naplóban. 

3.2. Közszolgáltató a megrendelés megérkezése utáni munkanapon írásban nyilatkozik a 

megrendelés vállalásáról, díjáról, határidejéről. 

3.3. Megállapodás esetén Közszolgáltató köteles a pótmunka elvégzésére, Megrendelő pedig a 

készre jelentést követő 3 munkanapon belül - a teljesítés függvényében - a teljesítés 

igazolására. 
 

III.       A szerződés részletes feltételei a Közszolgáltató által ellátandó feladatok 

vonatkozásában 

 

 

1. Utak gépi seprése és locsolása: 

 

Közszolgáltató gondoskodik az 1. sz. mellékletben meghatározott gyakorisággal és módon, a 

megnevezett utakon a feladat elvégzéséről. 

            

 

2. Közterületek kézi takarítása: 
 

Közszolgáltató gondoskodik a 2. sz. melléklet A) pontjában meghatározott gyakorisággal, 

időben és módon a megnevezett közterületeken a rögzített mennyiségben a feladat 

elvégzéséről. 

Téli időjárási viszonyok között a 2. sz. melléklet B) pontja szerinti feladatot kell elvégezni 

szükség szerint. 

Közszolgáltató mindkét tevékenységét a 2. sz. mellékletben rögzített napi takarítási ütemterv 

szerint végzi. 

3. Buszvárók takarítása: 

Közszolgáltató gondoskodik a 3. sz. mellékletben felsorolt buszvárók járófelületeinek 

takarításáról és az ott elhelyezett szemétgyűjtő kosarak ürítéséről (műanyag zsákok cseréjével) 

a meghatározott gyakorisággal és időben. 
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4. Közterületi szemétgyűjtő" kosarak ürítése: 

Közszolgáltató gondoskodik a 4. sz. mellékletben felsorolt kosarak ürítéséről (műanyag zsákok 

cseréje) a meghatározott gyakorisággal és időben. 

5. Belváros alkalomszerű takarítása 

Közszolgáltató gondoskodik a város - külön megrendelésben meghatározott - közterületeinek 

rendkívüli takarításáról évente két alkalommal térítés ellenében a 8. sz. melléklet szerint. A 

takarítást úgy ütemezi, hogy az első takarítást április 15-ig, a második takarítást október 23-ig 

elvégezze. 

6. Szóróanyag kihelyezése 

Közszolgáltató 6. sz. mellékletben felsorolt helyekre műanyag tárolókban, illetve zsákban 

síkosság mentesítő szóróanyagot helyez ki, melyet a lakosság szükség szerint szabadon 

használhat fel. A kiszállítás ideje: tárgyév november 15-ig; a folyamatos pótlásról 

Közszolgáltató gondoskodik, Megrendelő igénye szerint. A fel nem használt szóróanyagot 

Közszolgáltató legkésőbb tárgyév április 15-ig elszállítja. 

7. Az összetakarított hó elszállítása és elhelyezése 

Közszolgáltató a téli hóviszonyoknak megfelelően, a Megrendelővel egyeztetett időpontban 

végzi ezen feladatokat. 

Az elszállított havat a Dunakorzó-i patakhídnál, a Bükkös-patak D-i partján, a rézsün köteles a 

Közszolgáltató elhelyezni. 

8. Zöldfelületek takarítása 

Közszolgáltató a zöldfelületek takarítását a 7. számú melléklet szerint végzi. 
 

IV.       Vegyes rendelkezések 

1. Szerződés hatálya: 

1.1  Jelen szerződés határozott időtartamra - 2004. április 15-től 2010. március 15-ig – jött 

létre.  

1.2.1. Szerződő felek évente értékelik a szerződés végrehajtását. Az értékelés alapján a 

szerződés  módosítását mindkét fél jogosult kezdeményezni. 

1.3 Jelen szerződésmódosítás 2010. január 01-én lép hatályba. 

 

2. A szerződés tárgyát képező szolgáltatás díja: 

Megrendelő vállalja, hogy a fenti szolgáltatás vállalkozási díját megfizeti, a számlázás alapját 

képező leigazolt naplóbejegyzések szerint. 

A szerződés tárgyát képező munkákért Közszolgáltató az 5. sz. mellékletben részletezett 

egységárakat jogosult alkalmazni - tekintet nélkül arra, hogy saját erőből, vagy alvállalkozó 

bevonásával teljesítette a közszolgáltatást. Közszolgáltató pótmunka esetén is ezen 

egységárakat számíthatja fel. 

3. A díj számlázása: 

a) A szerződés tárgyát képező munkák számlázása havonta történik, a tárgyhót követő hónap 

10. napjáig. 

b) A pótmunkát a leigazolás után azonnal jogosult Közszolgáltató számlázni Megrendelő felé. 
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c) Rendkívüli díjváltozás a díjfizetési időszakon belül abban az esetben lehetséges, ha 

Közszolgáltató önköltségének változását alapvetően befolyásoló tényezők (üzemanyag ára, 

lerakási díj) jelentős mértékben változnak, és arról felek megegyeznek. 

4. A fizetés módja: 

a) Megrendelő a benyújtott számlát 20 banki munkanapon belül köteles kiegyenlíteni. A 

fizetés módja átutalás. 

b) Késedelmes fizetés esetén Közszolgáltató jogosult a számla összegére vonatkoztatva a Ptk-

ban meghatározott éves késedelmi kamat arányos részének érvényesítésére. 

c) A leszámlázott összeg mértékét - Megrendelő által a köztisztasági naplóban történt 

teljesítés leigazolása után - csak bírósági úton lehet vitatni, kifogásolni. 

A szerződésben foglaltak ellenőrzése: 

A szerződésben foglaltakat, illetve az elvállalt pótmunkák teljesítését szerződő felek 

megbízottjai közösen ellenőrzik, a teljesítés során jelentkező panaszokat közösen vizsgálják ki, 

észrevételeiket az ellenőrzési naplóban rögzítik. A szükséges intézkedésekről és azok 

megtételéről kölcsönösen tájékoztatják egymást. 

6. Egyéb kikötések: 
 

6.1. Amennyiben a vonatkozó jogszabályok lényegesen megváltoznak, úgy a szerződést a felek 

közös megegyezéssel az új feltételeknek megfelelően megváltoztatják. 

6.2. Közszolgáltató a Szentendre város területén végzett tevékenysége után helyi adók 

megfizetésére kötelezett. 

6.3. Rendkívüli időjárási és útviszonyok esetén, Közszolgáltató kezdeményezésére, szerződő felek 

operatív csoportot hoznak létre. Ilyen esetben a szolgáltatás biztosítása, a szerződésben 

foglaltaktól eltérően, az operatív csoport rendelkezései szerint történik. 
 

7. A köztisztasági szerződés felmondása: 

7.1  E szerződés rendes felmondási ideje 6 hónap. A felmondási idő alatt jelen szerződésben foglalt 

kötelezettségeket változatlanul teljesíteni kell. Megrendelő e közszolgáltatási szerződést 

felmondhatja, ha 

 

           

       

        

a) Közszolgáltató  a közszolgáltatás  ellátása során  a tevékenységére vonatkozó 

jogszabályokat vagy hatósági előírásokat súlyosan megsértette, és a jogsértés tényét bíróság 

vagy hatóság jogerősen megállapította; 

 b) Közszolgáltató e szerződésben megállapított kötelezettségeit neki felróhatóan súlyosan 

megsértette. 

7.2.  Közszolgáltató e szerződést akkor mondhatja fel, ha Megrendelő e szerződésben 

meghatározott kötelezettségét a Közszolgáltató írásbeli felszólítása ellenére súlyosan megsérti, 

és ezzel a Közszolgáltatónak kárt okoz, vagy akadályozza a közszolgáltatás teljesítését. 
 

 

 

 

 

 

 



 68 

 

 

V.  Záró rendelkezések 

 

A szerződésben nem érintett kérdések tekintetében a Ptk., valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok 

az érvényesek. 

Jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, szerződő 

felek jóváhagyólag írják alá. 

Szentendre Város Önkormányzata e szerződés aláírására a Polgármestert felhatalmazta, a város 

köztisztaságáról szóló 44/2008. (XII. 15.) Önk. sz. rendelet 2. § (3) bekezdésében.  

 

A csatolt mellékletek a szerződés elválaszthatatlan részét képezik: 

1. sz. melléklet - Géppel végzett úttisztítás jegyzéke 

2. sz. melléklet - Kézzel takarított területek jegyzéke 
 

 A)hómentes időszak 

 B)havas, síkos időszak 
 

sz. melléklet - Buszmegállók tisztántartása 

 A) hulladékgyűjtő edénnyel ellátott buszvárók 

          B) hulladékgyűjtő edény nélküli buszvárók 

4. sz. melléklet - Utcai szeméttárolók ürítése 

5. sz. melléklet - Egységárak jegyzéke 

6. sz. melléklet - Kézi szóróanyag kihelyezésének helyszínei 

7. sz. melléklet – Zöldfelületek takarítása 

8. sz. melléklet - Belváros alkalomszerű takarítása 

Szentendre, 2009………………………………… 
 
 

 

 

dr. Dietz Ferenc dr. Molnár Ildikó   Horváth József 

  Polgármester        Jegyző      Vezérigazgató 

 Szentendre Város Önkormányzata           Városi Szolgáltató Zrt. 

      Megrendelő    Közszolgáltató 
 

 

 

 

 

5. Előterjesztés a távhő-szolgáltatásról és a szolgáltatási díjak alkalmazásáról szóló 

 Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2008. (IX. 11.) 

 Önk.sz. és a távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjairól szóló 2/2009. (I.27.) 

 Önk.sz. rendeleteinek módosításáról 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: röviden ismerteti az előterjesztést.  

 

Hidegkuti Gergely képviselő: részt vett a Pénzügyi, Költségvetési, Vagyongazdálkodási és 

EU Bizottság ülésén ahol kérte, hogy a következő ülésre készüljön el egy mintakalkuláció 

arról, hogy az előterjesztésben szereplő módosítás mit jelent egy átlagos lakás 
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fűtésszámlájában. Ezt a kalkulációt tegyék fel a cég honlapjára, küldjék el a számlával a 

lakóknak, illetve jelentessék meg a Szentendre és Vidéke című hetilapban.  

Az Emfesz-szel kapcsolatban – az Index cikkére hivatkozva – készüljön el egy kalkuláció arra 

is, hogy ha az Emfesz is ugyanazon az áron kapja a gázt, mint az Eon, akkor ez hogyan fog 

változtatni a lakossági áron.  

 

 

Hajdu Gábor képviselő megérkezik, jelenlévő képviselők száma 14 fő.  

 

 

Horváth Győző képviselő: megköszöni a Vezérigazgató úrnak, hogy részt vett a 

Püspökmajor Lakótelep Baráti Kör meghívására a lakosság részére tartott megbeszélésen. 

Bízik abban, hogy lesz még lehetőség az árcsökkentésre. 

 

Kun Csaba alpolgármester: a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság leveléből idézett mondat 

bizonyíték a jól előkészített munkára: „Figyelemmel a tervezet előkészítőinek érzékelhető 

gondos és sokrétű előkészítő tevékenységére, valamint arra, hogy a számlázási módszer 

előnyös a fogyasztók számára, fogyasztóvédelmi szempontból kifogást nem találtam.”  

 

Fülöp Zsolt képviselő: mint tulajdonos gondolják végig a VSz Zrt saját költségszámítási és a 

Fűtőmű költségszámítási alapjait és kéri, hogy a legközelebbi hődíj változásnál az 

alapdíjváltozásra is tegyenek javaslatot. Felhívja a figyelmet, hogy a VSz Zrt által benyújtott 

alapdíj számításban benne van a gázár is, mint anyagköltség. Ha a hődíjban változik az 

anyagköltség, akkor itt is kell hogy változzon.  

 

Horváth József vezérigazgató: novemberre beterjesztik a testület elé. Pontosít, hogy az 

önköltség számítási szabályzat nem a testület által elfogadott szabályzat, csak tájékoztatást, 

melyet a GT vezető testülete fogadjel, a tulajdonost csak tájékoztatják.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: örömét fejezi ki, hogy egy hónap múlva az alapdíj csökkentésére is 

kapnak javaslatot.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri a Jegyző Asszonyt, hogy olvassa fel a javasolt 

határozatot.  

 

dr. Molnár Ildikó jegyző: „Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 

Városi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság  Vezérigazgatóját,  hogy a 2009 

novemberi Képviselő-testületi ülésre készítsen tájékoztatót arról, hogy abban az esetben, ha az 

EMFESZ-től  a jelenlegi gázvásárlási lehetősége megszűnik, milyen változást eredményez a 

hődíjmértékben.” 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: hiányolja a kalkulációval kapcsolatos javaslatot. 

 

Horváth József vezérigazgató: elmondja, hogy nem tudják a honlapra feltenni, mert az ehhez 

szükséges átalakítások nagyon sokba kerülnének. Minden hónapban viszont közlik a fűtőolaj 

jegyzési árát, a számlázáskori deviza árfolyamot melyekből a számításképlet alapján 

mindenki ellenőrizheti hogy hogyan jött ki a hődíj. .   

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a határozati javaslatot befogadja. 

Szavazásra bocsátja a két rendelet módosítását.  
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Szavazás eredménye 

 

#: 1349   Száma: 09.10.08/5/0/A/KT 

Ideje: 2009 október 08 15:33  

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 - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Távol - 

Kiss Károly Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képviselő-testület az alábbi rendeleteket alkotja:  
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Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

31/2009. (X.15.) Önk. sz. rendelete 

 

a távhőszolgáltatásról, és a szolgáltatási díjak alkalmazásáról szóló 

29/2008. (IX. 11.) Önk. sz. rendelet módosításáról 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi 

XVIII. törvény (továbbiakban Tszt.) 60.§.(3) bekezdésében és a törvény egyes 

rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) Kormány rendelet (továbbiakban 

R.), valamint az árak megállapításáról szóló 1990. évi. LXXXVII törvény (továbbiakban 

Ámt.)7.§.(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a távhőszolgáltatás szabályainak, 

hatósági díjainak megállapítására és a díjalkalmazás feltételeire vonatkozóan a alkotott 

29/2008.(IX.11.) Önk. sz. rendeletet (továbbiakban: R) az alábbiak szerint módosítja: 

 

1. § 

 

A R. 31. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 (1)      Az alapdíj  

a) a távhőszolgáltató saját hőtermelő létesítményének (fűtőmű) tüzelőanyag nélküli 

üzemeltetési és karbantartási költségéből; 

b) a távhőszolgáltató távhővezetékének és tartozékainak, valamint az általa 

üzemeltetett hőközpontoknak, hőfogadó állomásoknak üzemeltetési és karbantartási 

költségeiből; 

c) az üzemeltetés és fenntartás során szükségszerűen elfolyt víz (tágulási tartály 

feltöltés, karbantartás és javítás miatti szerelésből adódó leengedések) díjából; 

d) az államot és az önkormányzatot megillető adók, illetékek fűtőmű divízióra eső 

összegéből áll; 

e) a fűtőmű divízión megjelenő közvetett költségek alapdíjra számított értéke (a 

mindenkor hatályos önköltségszámítási szabályzat alapján) 

 

2. § 

 

A R. 32. §-a  helyébe az alábbi rendelkezés lép  

 

(1)      A hődíj 

a) a távhőszolgáltató által előállított távhő tüzelőanyag árából; 

b) rendszerhasználati díj (teljesítmény-lekötési, szagosítási, és forgalmi díjak 

együttesen) 

c) a fűtőmű divízión megjelenő közvetett költségek hődíjra számított értéke (a 

mindenkor hatályos önköltségszámítási szabályzat alapján) 

d) a számítással meghatározott hálózati hőveszteségből (20%); 

e) a szükségszerűen elfolyt víz hőtartamának ellenértékéből áll. 

f) a hődíj  5% fedezeti tartalékot tartalmaz.  

 

(2) Az elszámolás alapját képező hőmennyiségmérőn mért hődíj épületrészek közötti 

felosztásának, és a kiszámlázásnak az alapja az épület, épületrész fűtött légtérfogata – 
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kivéve a közös használatú helyiségek légtérfogata. Költségmegosztók alkalmazása 

esetén e rendelet 18.§ (4) bekezdés szerint kell eljárni.   

 

3. § 

 

A R. 2. számú melléklete helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

2. számú melléklet. 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

29/2008. (IX. 11.) Önk.sz. rendeletéhez 

 

A táv-hőszolgáltatási díjak meghatározásának számítási elveiről: 

 

 

A díjak meghatározásánál az alábbiak szerint kell eljárni a kalkuláció során: 

 

Az alapdíj kalkulációnál: 

 

A költség-ráfordítások tekintetében a szolgáltatónak az adott év divíziónkénti eredmény 

kimutatásának Fűtőműre vonatkozó adataiból kell kiindulni (E Ft ). A kalkuláció során együtt 

kell tekintettel lenni a KSH által az adott évre vonatkozó vagy várható árindexváltozás, 

valamint az előre tervezett  felújítási munkák költségeire.  

 

Az összevont alapdíj megosztása a fűtés és a használati melegvíz között: 

     fűtés:     77% 

     használati melegvíz:  23% 

   (az arányt a szolgáltatónak évente számítással igazolni kell) 

A hődíj kalkulációnál: 

 

 

1. Földgáz molekula árának képletes ármeghatározása:    
          
 

Pn = [P0 x (0,5 x (A/A0) + 0,5 x (G/G0))]  x Fx + M 
   

    

ahol: P0: Szerződéses alapár   USD/1.000 gnm3     

 Pn: 

Havi szerződéses ár HUF/em3-ben 34,00 MJ/gnm3 (15 ˚C-on) névleges fűtőérték 

mellett  

 A: 

1 %-os kéntartalmú fűtőolaj havi árainak számtani középértéke USD-ben metrikus 

tonnánként,  
  a tárgyhavi szállítást közvetlenül megelőző 3 naptári negyedév során   
 A0: bázisérték, értéke: USD/tonna      

 G: 

0,2 %-os kéntartalmú gázolaj havi árainak számtani középértéke USD-ben metrikus 

tonnánként, 

  a tárgyhavi szállítást közvetlenül megelőző 3 naptári negyedév során   

 G0 : bázisérték, értéke: USD/tonna      

 Fx: 

A hatályos törvényeknek megfelelően az Eladó által választott, számlázás napján 

érvényes   
  HUF/USD MNB deviza árfolyam      

 M: a mindenkori földgáz-készletezési hozzájárulásnak megfelelő összeg HUF/em3-ben   

  34,00 MJ/gnm3 (15 ˚C-on) névleges fűtőérték mellett     
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2. Gázköltség meghatározása:        

          

 GKi= [(Pn/1000)+RHDi] x (1+(FK/100))      

          

ahol: GKi: időszakra érvényes gázköltség HUF/m3-ben     

 RHDi: 

(((Gázf.laki-4+...+Gázf.laki-1)/4) /(Gázf.∑i-4+...+Gázf.∑i-
1)/4))*RHDTelj/12)+(RHDForg/1000m3)  

  
tárgyévi lakossági gázfelhasználást megelőző 4 év gázfogyasztás átlagának és a tárgyévi 

összes  

  
gázfelhasználást megelőző 4 év összes gázfogyasztás átlagának hányadosa szorozva a 

szerződéses  

  
teljesítménydíj 1/12 részével és a jogszabályban rögzített forgalmi díj m3-re számított 

értékének összege 

 FK: 

konstans, fűtőmű felosztott költségek %-a divíziónkénti eredménykimutatás alapján, 

jelenlegi értéke 30% 

                    

 

3. 

Hődíjszámítása:         
          
 HDi= ( [GKi/((100-HV)/100)] x (1+(FT/100)) ) x C        
          

ahol: HDi: időszakra érvényes hődíj       
 GKi: időszakra érvényes gázköltség      
 HV: hálózati veszteség %-ban (rendelet szerint 20%)     
 FT: fedezeti tartalék: a gázköltség 5 %-a      

 C: konstans, GJ-m3 váltószám, értéke: 29,41     
 

 

4. § 

 

 

(1)  E   rendelet 2009. október 15. napján lép hatályba. 

(2) A 2006/123/EK irányelvvel nincsen ellentétes §-a. 

(3) A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik. 

 

Szentedre, 2009. október 8. 

 

 dr. Dietz Ferenc dr. Molnár Ildikó 

 polgármester jegyző 
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dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátja a határozat elfogadását. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1350   Száma: 09.10.08/5/0/A/KT 

Ideje: 2009 október 08 15:34  

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 - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Távol - 

Kiss Károly Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képviselő-testület az alábbi határozatot hozza:  
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Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

338/2009. (X. 8.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Városi Szolgáltató Zártkörűen 

Működő Részvénytársaság  Vezérigazgatóját,  hogy a 2009 novemberi Képviselő-testületi 

ülésre készítsen tájékoztatót arról, hogy abban az esetben, ha az EMFESZ-től  a jelenlegi 

gázvásárlási lehetősége megszűnik, milyen változást eredményez a hődíjmértékben.  

    

Felelős: VSz. Zrt. Vezérigazgatója  

Határidő: beszámolásra:  a Képviselő-testület novemberi ülése 

 

 

 

6.  Előterjesztés a Kulturális Kht. folyószámlahitel kérelméről 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: tájékoztat, hogy likviditási problémák megoldására kérik a 

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

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1351   Száma: 09.10.08/6/0/A/KT 

Ideje: 2009 október 08 15:34  

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 - 

Fülöp Zsolt Igen - 
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Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Távol - 

Kiss Károly Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

 

 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

339/2009. (X. 8.) Kt. sz. határozata: 

 

 

A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a Szentendrei Kulturális, Közművelődési és 

Városmarketing  Kht. a Raiffeisen Banknál folyószámlahitelt vegyen igénybe. Amennyiben a 

bank a hitelnyújtáshoz az Önkormányzat kezességvállalását kéri, úgy a Képviselő-testület az 

Önkormányzat által folyósított támogatás terhére vállalja azt.  

 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

7.  Előterjesztés az állattartási rendelet felülvizsgálatára I. forduló 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ismerteti, hogy több módosítást is kaptak szentendrei 

egyesületektől. Megadja a szót. 

 

Hidegkuti Gergely Városüzemeltetési, Környezet- és Műemlékvédelmi Bizottság elnöke: két 

fordulóban javasolják tárgyalni a rendeletet. Kérik, hogy a térképes ábrázolás a II. fordulós 

tárgyalásra készüljön el, melyet helyi lapokban jelentessenek meg.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: emlékezteti az Elnök urat, hogy két fordulóban tárgyalják a 

rendeletet. Kérdezi a Jegyző Asszonyt, hogy a térkép elkészítése megoldható-e? 

 

dr. Molnár Ildikó jegyző: megvizsgálják ennek lehetőségét.  
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Fülöp Zsolt képviselő: nagyon fontosnak tartja hogy a lakosság megismerte, hogy lakóhelyén 

milyen állatokat lehet tartani. Javasolja, hogy a rendelet második fordulós tárgyalása a 

lakossági tájékoztatás után történjen, decemberben.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: befogadja a javaslatot. 

 

Tolonics Gyula képviselő: a kutyatartás maximalizálását javasolja. A vendéglők esetében 

pedig a tulajdonos döntése legyen, hogy az általa üzemeltetett vendéglátó egységbe bevihetik-

e az állatot.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kérdezi a Jegyző Asszonyt, hogy befogadható-e a javaslat.  

 

A Jegyző Asszony átadja a szót a Közigazgatási és Népjóléti Iroda vezetőjének.  

 

dr. Gerendás Gábor a Közigazgatási és Népjóléti Iroda vezetője: megvizsgálják a javaslatot 

és amennyibe beilleszthető a rendeletbe, akkor a következő fordulóra beterjesztik.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: egyéb kérdés, észrevétel nem lévén, lezárja a napirendi pont 

tárgyalását.  

 

 

Zakar Ágnes képviselő távozik az ülésteremből, jelenlévő képviselők száma 13 fő.  

 

 

 

8.  Előterjesztés az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 10/2008. (II.18.) 

 Önk. sz. rendelet módosításáról 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

 

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

javaslat és a rendelet elfogadásáról  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1352   Száma: 09.10.08/8/0/A/KT 

Ideje: 2009 október 08 15:39  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 11 84.62 61.11 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 2 15.38 11.11 
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Szavazott 13 100.00 72.22 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 5   27.78 

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 - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Benkovits György Tart. - 

Szegő András Tart. - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Távol - 

Kiss Károly Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Távol - 

 

 

 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

341/2009. (X. 8.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által 

első fordulóban támogatást nyert „Funkcióbővítő rehabilitáció” - Pest megyei 

településközpontok fejlesztése– Integrált településfejlesztés Pest megyében KMOP-2007-

5.2.1/B kódszámú, Szentendre történelmi városrészének funkcióbővítő rehabilitációja című 

pályázat kapcsán a 100 %-os tulajdonában álló Pro Szentendre Kft. keretein belüli építész 

iroda működéséhez szükséges bruttó 5 millió Ft-ot a Pro Szentendre Kft. számára tagi hitel 

formájában biztosítja.   

 

Felelős:    Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képviselő-testület az alábbi rendeletet alkotja:  
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Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

33/2009. (X.15.) Önk. sz. rendelete 

 

az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 10/2008. (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            12 026 021 EFt-ról           12 054 822    EFt főösszegre  

kiadási főösszege             12 026 021 EFt-ról           12 054 822  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. 3. számú melléklet – Felújítások – helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete lép. 

(3) A R. 4. számú melléklet – Beruházások – helyébe jelen rendelet 4. számú melléklete 

lép. 

      (4) A R. 5. számú melléklet – A Polgármesteri Hivatal költségvetése feladatonként – 

helyébe jelen rendelet    5.  számú melléklete lép. 

 (5) A R. 5/A számú melléklet – Ellátottak pénzbeli juttatása – helyébe jelen rendelet    5/A  

számú melléklete lép. 

  (6) A R. 5/B számú melléklet – Támogatás, pénzeszköz átadás - helyébe a rendelet 5/B 

számú  melléklete lép. Az önkormányzati lakás bérleti jogáról való lemondásért fizetendő 

térítést az Önkormányzat a Lakásalap terhére rendezi.  

(7) A R. 5/C számú melléklet – Kisebbségi Önkormányzatok 2009. évi költségvetése - 

helyébe a rendelet 5/C számú  melléklete lép. 

 (8) A R. 5/D számú melléklete – Költségvetési tartalék – helyébe a rendelet 5/D számú  

melléklete lép. 

 

3. § 

 

(1) E rendelet a kihirdetés napjával lép hatályba. 

(2) A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik. 

 

A rendelet mellékletei a jegyzőkönyv mellékletét képezik. 
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9. Szentendre Város Önkormányzat és a helyi civil szervezetek 

kapcsolatrendszerének egyes kérdéseiről és az egységes pályázati-támogatási 

rendszerről szóló rendelettervezetről – II. forduló 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester  

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: az I. forduló és a civil szervezetekkel tartott egyeztetés 

eredményesen zárult.  Az elhangzott javaslatok, észrevételek megfogalmazásra és kiosztásra 

kerültek. A  kiegészítésben tett módosítások egy részét befogadta, amelyeket nem, azokról 

jelen ülésen szavaztatni fog.  

 

Kun Csaba alpolgármester: kérdezi, hogy pontosan mely javaslatok kerültek befogadásra? 

A mellékelt rendelet-tervezetben továbbra is szerepelnek a kifogásként jelölt részek, mely 

alapján úgy tűnik, hogy nem kerültek átvezetésre a módosítások.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:  a kiosztott módosító javaslatok az alábbi rendezési elv 

szerint szerepelnek:  

A Kulturális, Oktatási és Kisebbségi Bizottság által támogatott javaslatok közül a 

következőket fogadta be: 

1. sz. melléklet: az egységes pályázati-támogatási rendszerről 

5. pont A pályázó nyilatkozatai c. rész o) pontja a következő:  

Tudomásul veszem, hogy a pályázat útján nyert támogatásból finanszírozott 

programon politikai pártok, azoknak képviselői nem fejthetnek ki politikai 

tevékenységet  

A további pontok tartalma nem változik, jelölésük módosul: 

o) → p); p) → q); q) → r); r) → s); s) → t) 

 

Bódog Norbert írásban benyújtott módosítási javaslatai közül a következőket fogadom be: 

A rendelet címe a következőre módosul: 
Szentendre Város Önkormányzat …./2009. (       ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 

és az egyházak, a helyi társadalmi és civil szervezetek, valamint alapítványok 

kapcsolatrendszerének egyes kérdéseiről, és az egységes pályázati-támogatási rendszerről 

4. § 1. (a) pontja a következőre módosul: 
(1) Szentendre Város Önkormányzata a civil szervezetekkel és egyházakkal történő 

együttműködés érdekében: 

a) véleményezési jogot biztosít a civil szervezetek és egyházak részére a működési területüket 

érintő kérdésekben, melynek érdekében a Képviselő-testület – civileket érintő, ágazati 

koncepcionális kérdéseket tárgyaló – tervezeteit közzéteszi Szentendre Város 

Önkormányzatának honlapján, s ennek keretében: 

- a megjelentetett tervezetekről a civil szervezetek, egyházak véleményt nyilváníthatnak, 

illetve azokhoz javaslatokat tehetnek a honlapon biztosított eljárás, és az ott közzétett 

határidő szerint, 

- a beérkezett véleményeket, javaslatokat a tervezet előkészítője mérlegelni köteles, és az 

észrevételekről, valamint az elutasított észrevételek esetében – a nyilvánvalóan alaptalan 

észrevételek kivételével – az elutasítás indokairól összefoglalót készít, melyet a 

honlapon a véleményezési határidő leteltét követő 30 napon belül közzétesz (a tervezet 

előkészítőjét egyedi válaszadási kötelezettség nem terheli); 

- az Önkormányzat helyet biztosít – évente legfeljebb 4 alkalommal - a civil szervezetek, 

egyházak részére, hogy állampolgári tanácskozás keretében párbeszédet 

folytathassanak azért, hogy a közügyekbe minél többen bekapcsolódhassanak, és 
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közös, konszenzuson alapuló álláspontot alakíthassanak ki a város fejlődését, jövőjét 

érintő kérdésekben – ezen alkalmakra a civil szervezetek moderátort, szakértőt 

biztosíthatnak. 

3. sz. melléklet 

I. fejezet (1) b.  
véleménynyilvánítás a Képviselő-testület, illetve az egyes irodák által véleményezésre 

átadott anyagai tekintetében 

I. fejezet (2) 

A civil kerekasztal szavazati joggal rendelkező tagjainak létszáma 13 fő: 

 elnök  

 5 tagját 2 évente választják azon, Szentendre városban, mint székhelyen 

tevékenykedő, az önkormányzat civil nyilvántartásában magát regisztráltató civil 

szervezet elnökei vagy képviselői közül, akit a küldő civil szervezet jelöltként delegál. 

Az alakuló ülésen a delegáltnak be kell mutatnia a küldő szervezet legfelsőbb szerve 

által kiállított megbízólevelét. * 

 5 fő: a civil tanácsok elnöke 

 2 fő a városban működő egyházak delegáltja 

A 17. § (1) a következőképpen módosul: Azok a civil szervezetek, amelyek rész 

kívánnak venni a Civil Kerekasztal munkájában, a Civil Adatbázishoz benyújtott 

dokumentumokhoz csatolt nyilatkozatban jelzik, hogy képviseltetni szeretnék 

magukat. 
 

I. fejezet (3) 

A kerekasztal elnöke és szavazati joggal rendelkező tagja a polgármester, társelnöke a 

tagok által maguk közül választott személy, titkára a Jegyző által delegált köztisztviselő 

II. fejezet (1) 
A kerekasztal üléseit a saját munkatervében meghatározott rendszerességgel (rendes ülés), 

illetve szükség esetén ettől eltérő időpontban (rendkívüli ülés), de legalább évente négy 

alkalommal az elnök a társelnökkel együtt hívja össze. 

II. fejezet (6) 

A kerekasztal ülései nyilvánosak, azokról jegyzőkönyv készül, amelyért a titkár a felelős. Az 

ülés időpontjáról előzetesen értesítés jelenik meg az Önkormányzat honlapján. Az ülés 

utáni nyolcadik munkanapon az ülésről készített emlékeztetőt a helyben szokásos formában 

közzé kell tenni. 
IV. fejezet címe: 

A kerekasztal és a műhelyek, mint civil tanácsadó testület 

IV. fejezet (2) 
A kerekasztal tagjai a alakuló ülésen tevékenységi kör alapján műhely elnevezéssel szakmai 

munkacsoportokat alakíthatnak.  

 

Varga László, a Petőfi Kulturális és Hagyományőrző Egyesület képviseletében elmondott 

javaslatai közül a következőket fogadja be: 

A rendeletben mindenütt, ahol a civil szervezetek szerepelnek, a szöveg kiegészül az 

egyházakkal is  

(pl.: 1. § A rendelet megalkotásának célja: 

a) a civil szervezetek, egyházak és Szentendre Város Önkormányzata közötti együttműködés 

tartalmának és formai kereteinek rögzítése, 

b) annak biztosítása, hogy a civil szervezetek, egyházak véleménye Szentendre Város 

Önkormányzatának döntéseiben megjelenhessen,) 

2. §  
A rendelet hatálya kiterjed– a Szentendrén működő egyházakkal való együttműködésre, továbbá 

azon társadalmi és civil szervezetekre, alapítványokra, - továbbiakban szervezetekre – amelyek: 

a) a tevékenységüket a városban, a város lakossága érdekében fejtik ki, székhelyük a 

városban található, 
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b) azon országos vagy regionális civil szervezetekre, melyek Szentendrén önálló szervezeti 

egységgel rendelkeznek és tevékenységüket a város lakosai érdekében végzik. 

8. § (2) 

Ha az Önkormányzat által önként vállalt feladat ellátását a civil szervezet részben vagy teljes 

egészében átvállalja, Szentendre Város Önkormányzata a feladatellátáshoz – együttműködési 

megállapodás keretében – az átvállalt résszel arányos mértékű forrást biztosít. 
18-22. § 

A szervezetek Tanács munkájában tanácskozási és javaslattételi jogkörrel rendelkeznek, melyet 

képviselőjük útján gyakorolhatnak. 

A felsorolt módosító javaslatokat befogadta, de még nem kerültek átvezetésre. Az alábbi felsorolás 

azokat tartalmazza, melyekről  szavazni szükséges:  

 

Elfogadásra javasolt további kiegészítések: 

- 14. § (10) kiegészül: 
Azon szervezetek pályázatai, amelyek nem felelnek meg a 2. §-ban előírt feltételeknek, 

vagy pályázatukat késve, határidőn túl nyújtják be, illetve az előző támogatással nem 

számoltak el határidőre, érvénytelenek. Azon pályázók, akik nem számoltak el határidőre 

az előző támogatással, egy évre kizárják magukat a további pályázatokból. 

- A 3. sz. melléklet I. (5) a következőre módosul: 
Állandó meghívottként, tanácskozási joggal vesz részt a kerekasztal ülésén: a szociális, 

egészségügyi, sport, oktatási és kulturális ügyekkel foglalkozó bizottságok vezetői,  a 

civil referens, illetve a témában érintett Polgármesteri Hivatal Irodavezetője, vagy 

szakreferense. 

- A 3. sz. melléklet IV. (1) a következőre módosul: 

 a városüzemeltetéssel, környezet- és műemlékvédelemmel foglalkozó 

bizottság; 

 a kulturális és oktatási ügyekkel foglalkozó bizottság; 

 a szociális, egészségügyi és sportügyekkel foglalkozó bizottság; 

- A 4. sz. melléklet II. A tanács összetétele c. rész a következőre módosul: 
Önkormányzati oldal: 

a tanács titkára a jegyző által megbízott köztisztviselő, a szociális, és egészségügyi 

kérdésekkel foglalkozó bizottság elnöke, és a város területén az idősellátás szervezését 

ellátó Gondozási Központ vezetője, akadályoztatása esetén az ő megbízottja. 

- Az 5. sz. melléklet II. A tanács összetétele c. rész a következőre módosul: 
az oktatási ügyekkel foglalkozó bizottság elnöke 

- A 6. sz. melléklet II. A tanács összetétele c. rész a következőre módosul: 
a pénzügyekkel és vagyongazdálkodással foglalkozó bizottság elnöke 

 

A benyújtott, vagy írásban beadott javaslatok közül a többit szavazásra bocsátja: 

 

Bódog Norbert írásban benyújtott módosítási javaslatai közül: 

- utcakörzetek kialakítása, és azok támogatási lehetőségeinek megteremtése, 

- a civil adatbázisba több képviselőt, kapcsolattartót is nevesíteni lehessen, 

- a civil kerekasztal mandátuma 1 évre szóljon, 

- A nyilvános ülésekről a sajtó képviselői kép- és hangfelvételt készíthetnek, közvetítést és 

tudósítást adhatnak (megjegyzés: a nyilvános üléseken ez automatikusan így van). 
 

Meszlény-Bodnár Zoltán a Nyitott Kör Egyesület képviseletében tett javaslatai:  

- a „Civil kerekasztal” létszáma 21 fő legyen 

- a műhelyek is tehessenek javaslatot a képviselő-testület felé 

 

Varga Csaba c. egyetemi docens, Stratégiakutató Intézet javaslatai: 
- az 1. § f) pontja a következő legyen: 
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- a hatékonyabb szerepvállalás néhány éven belül vezessen el oda, hogy Szentendrén 

létrejöhessen a részvételi demokrácia, amely egyaránt érdeke a civil polgároknak, a civil 

szervezeteknek és a város önkormányzatának, 

- a 4. § g) és h) pontja a következő legyen: 

- a szentendrei Civilegyetem munkáját és működését támogatja, 

- a polgárok és a civil szervezetek aktív szerepének valóra váltása érdekében létrehozza 

Szentendrén az önkormányzati és civil internetes televízió csatornát. 

 

Kapás Ferenc a Nagycsaládosok Egyesülete képviseletében tett javaslatai: 
- a Nagycsaládosok Egyesülete képviselője vegyen részt az Idősügyi és Ifjúsági Tanács 

munkájában is 

- a civil szervezetek hozzanak létre egy ellenőrző bizottságot, amely ellenőrzi a pályázatokon 

nyert összeg felhasználását és az elszámolást 

- egy személy, csak egy szervezetet képviselhessen 

 

Nyitrai Ákos a Falufejlesztési Társaság képviseletében tett javaslatai: 
- jöjjön létre társadalmi innovációs műhely, és nemzetközi kapcsolatok műhely. 

 

További észrevételek a következők voltak: 

 
Kosztolányi Istvánné az Erdei Iskola Alapítvány és a Szalamandra Egyesület képviseletében elmondta, 

hogy alulról jövő kezdeményezésként kellene létrehozni a rendeletben megfogalmazott struktúrát, 

valamint, hogy a civil kerekasztalnak más nevet kellene találni. 

 

Maholányi Pál az Izbégi Baráti Kör képviseletében elmondta, hogy nehezen tartja megvalósíthatónak 

az utcaképviselet rendszer megvalósulását, ez csak fejlettebb demokráciákban működik jól 

 

dr. Széles Katalin a Pismány Barátainak Egyesülete képviseletében (2009. 10. 07-én e-mailben) 

elmondott véleménye: 

- alulról jövő kezdeményezésként, a civileknek maguknak kellene magukat megszervezni 

- közös feladatokat kellene meghatározni, és ezekre együttműködési megállapodást kötni 

 

Kun  Csaba  alpolgármester: véleménye szerint az utcakörzetek kialakítására, és azok 

támogatási lehetőségeinek megteremtésére vonatkozó javaslatot érdemes megfontolni, a 

részvétei demokrácia programban és civil akadémia során merült fel.   

További  észrevételei: a civil adatbázisban több képviselőt, kapcsolattartót is nevesíteni 

lehessen – ezt fontosnak tartja, valamint azt, hogy a  „Civil kerekasztal” mandátuma 1 évre 

szóljon, és a nyilvános ülésekről a sajtó képviselői kép- és hangfelvételt készíthessenek, 

közvetítést és tudósítást adhassanak. Fontosnak tartja, hogy a civil ülések nyilvánosak 

legyenek.  

A létszámot illetően kérdezi, hogy a 12 fő befogadásra került?  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megjegyzi, a jelzett tájékoztatás jelenleg automatikusan 

működik. Nem szükséges külön jelezni, a  létszám pedig befogadásra került.  

 

Szegő András képviselő: a címben szerepel a „történelmi egyházak”  jelző,  úgy véli, azt 

nem szükséges ilyen formában jelölni.   

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kivételre került. Kérdezi, hogy azon javaslatok közül, 

melyeket nem fogadott be, kér-e valaki külön szavazást?  

 

Fülöp Zsolt képviselő: Bódog Norbert által írásban benyújtott javasoltakról kér külön 

szavazást. 
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dr. Dietz Ferenc polgármester: rendben. Elsőként az utcakörzetek kialakítására, és azok 

támogatási lehetőségeinek megteremtésére vonatkozó javaslatot bocsátja szavazásra: 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1353   Száma: 09.10.08/9/0/A/KT 

Ideje: 2009 október 08 15:46  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 7 58.33 38.89 

Nem 2 16.67 11.11 

Tartózkodik 3 25.00 16.67 

Szavazott 12 100.00 66.67 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 6   33.33 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Benkovits György Nem - 

Szegő András Nem - 

Dicső Zoltán Tart. - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Tart. - 

Szalay Fruzsina Tart. - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Távol - 

Hajdu Gábor Távol - 

Kiss Károly Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Távol - 

 

     

1353   Száma: 2009.10.08/9/0/A/KT 

 

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

Következő javaslat: a civil adatbázisba több képviselőt, kapcsolattartót is nevesíteni lehessen 
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Szavazás eredménye 

 

#: 1354   Száma: 09.10.08/9/0/A/KT 

Ideje: 2009 október 08 15:46  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 10 76.93 55.55 

Nem 1 7.69 5.56 

Tartózkodik 2 15.38 11.11 

Szavazott 13 100.00 72.22 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 5   27.78 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Benkovits György Igen - 

Dicső Zoltán 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 - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Szalay Fruzsina Nem - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Tart. - 

Szegő András Tart. - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Távol - 

Kiss Károly Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Távol - 

 

     

1354   Száma: 2009.10.08/9/0/A/KT 

 

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

szavazás a civil adatbázisba történő felvételről szól, hogy több képviselőt, kapcsolattartót is 

nevesíteni lehessen: 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1355   Száma: 09.10.08/9/0/A/KT 
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Ideje: 2009 október 08 15:47  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 4 30.77 22.22 

Nem 3 23.08 16.67 

Tartózkodik 6 46.15 33.33 

Szavazott 13 100.00 72.22 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 5   27.78 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Trenka István Igen - 

Szalay Fruzsina Nem - 

Szegő András Nem - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Nem - 

Benkovits György Tart. - 

Dicső Zoltán Tart. - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Tart. - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Tart. - 

Horváth Győző SzEB elnök Tart. - 

dr. Pázmány Annamária Tart. - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Távol - 

Kiss Károly Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Távol - 

 

     

1355   Száma: 2009.10.08/9/0/A/KT 

 

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

Végül szavazásra bocsátja a következő javaslatot: a nyilvános ülésekről a sajtó képviselői 

kép- és hangfelvételt készíthetnek, közvetítést és tudósítást adhatnak.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1356   Száma: 09.10.08/9/0/A/KT 

Ideje: 2009 október 08 15:47  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 
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Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 10 76.92 55.55 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 3 23.08 16.67 

Szavazott 13 100.00 72.22 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 5   27.78 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Benkovits György 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 - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Dicső Zoltán Tart. - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Tart. - 

dr. Pázmány Annamária Tart. - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Távol - 

Kiss Károly Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Távol - 

 

     

1356   Száma: 2009.10.08/9/0/A/KT 

 

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

A fennmaradó módosításokról egyben történik a szavazás, kéri a képviselőket, hogy 

szavazzanak: 

 

  

Szavazás eredménye 

 

#: 1357   Száma: 09.10.08/9/0/A/KT 

Ideje: 2009 október 08 15:48  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  
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Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 8 57.15 44.44 

Nem 1 7.14 5.56 

Tartózkodik 5 35.71 27.78 

Szavazott 14 100.00 77.78 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 4   22.22 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Benkovits György Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Szegő András Nem - 

Dicső Zoltán Tart. - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Tart. - 

Kun Csaba alpolgármester Tart. - 

dr. Pázmány Annamária Tart. - 

Szalay Fruzsina Tart. - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Távol - 

Kiss Károly Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

 

     

1357   Száma: 2009.10.08/9/0/A/KT 

 

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

javaslatokat.  

Egyben bocsátja szavazásra a  civil rendeletet, azon módosító javaslatokkal,  amiket 

befogadott. 

 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1358   Száma: 09.10.08/9/0/A/KT 

Ideje: 2009 október 08 15:48  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  
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Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 12 85.71 66.67 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 2 14.29 11.11 

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 - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Benkovits György Tart. - 

Szalay Fruzsina Tart. - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Távol - 

Kiss Károly Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

 

     

1358   Száma: 2009.10.08/9/0/A/KT 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:  a Képviselő-testület által elfogadott rendelet a jegyzőkönyv 

mellékletét képezi. 

   



 90 

10. Előterjesztés közterület elnevezésről 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ismerteti az előterjesztést. Modok Mária festőművész 

Czóbel Béla felesége volt, 1971-ben húnyt el. A Művészeti Tanács első körben egy ismertebb 

helyet kívánt keresni, mely a festőművésznő  nevét viselhetné, de nem találtak rá megfelelőt, 

így maradt az eredeti elképzelés.  

 

Hidegkuti Gergely képviselő: a Városüzemeltetési, Környezet- és Műemlékvédelmi  

Bizottság  nem ismerte a Művészeti Tanács véleményét, de ők maguk is méltóbb helyet 

kívántak  volna Modok Mária nevéhez.  

Az Otelló köz esetében úgy tudja, hogy a  lakosok azt kérték, hogy mégse kerüljön 

átnevezésre az utca.  

 

Kondacs Krisztián főkertész: megkeresték az érintett lakókat, a  40-ből 15 levél érkezett 

vissza. Ezek közül 10 lakos támogatja, 5 érintett pedig elveti a változtatást. Meg kívánja 

jegyezni, hogy változás esetén az érintettek részére történő okmányok cseréje, a vállalkozások 

átvezetésével járó intézkedés költsége  az Önkormányzatot terheli.  

  

Szegő András képviselő: mindössze tisztázni kívánja, hogy nem egy autóparkolót neveznek  

el Modok Máriáról, hanem egy teret. A jövőre nézve javasolja, hogy egy emléktábla is 

kerüljön elhelyezésre.  

 

Dicső Zoltán képviselő: javasolja, hogy az utca átnevezés helyett a Csabagyöngye-Otelló 

utcánál táblán jelezzék, hogy az 1 – 8 számozott ingatlanokra hogyan lehet bejutni.  

 

Kondacs Krisztián főkertész: célszerűnek tartja, hogy az elhangzott változatot támogassa  a 

testület.  Költségtakarékos megoldás, a számozás elválasztását  maximálisan megoldja.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: egyetért,  egyéb hozzászólás nem lévén az első részt 

bocsátja szavazásra.   

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1359   Száma: 09.10.08/10/0/A/KT 

Ideje: 2009 október 08 15:54  

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 
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Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Benkovits György Tart. - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Tart. - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Távol - 

Kiss Károly Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

 

     

1359   Száma: 2009.10.08/10/0/A/KT 

 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

342/2009. (X. 8.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:   

 

1. 2009. november 1-től a 2942/2 hrsz-ú közterületet Modok Mária tér – nek nevezi el; 

2. felkéri a Jegyzőt, hogy a szükséges intézkedést tegye meg. 

 

Felelős:  Jegyző 

Határidő: 2009.  november 1. 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

343/2009. (X. 8.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 682 hrsz-ú közterületet Otelló 

köz elnevezésére vonatkozó határozati javaslatról nem hozott döntést.   

 

Felelős:  Jegyző 

Határidő azonnal 
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11. Előterjesztés Szentendre, belváros forgalmi rendjének kialakítására Szentendre 

Város Önkormányzata és a FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt. között kötött 

szerződésről 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ismerteti az előzményeket. A Jogi, Igazgatási és Ügyrendi 

Bizottság  az „A” míg a Pénzügyi, Költségvetési, Vagyongazdálkodási és EU Bizottság  a „B” 

variációt javasolta.  

  

Kun Csaba alpolgármester: javaslatként elhangzott az is, hogy amennyiben december 1-ig 

nem teljesíti a vállalkozó a feltételeket, úgy az Önkormányzat érvényesíti a kötbért.   

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a jelenlegi szerződés is tartalmaz erre vonatkozó kitételt.  

 

Kun Csaba alpolgármester: módosítás esetén is maradjon benne a kötbérre vonatkozó 

szigorítás, miszerint ha a következő határidőre sem teljesíti a vállalkozó a szerződésben 

foglaltakat, úgy érvényesítsék ezirányú  követelésüket.  

 

dr. Molnár Ildikó jegyző: kérdezi, hogy már mostantól visszamenőleg kerüljön  

érvényesítésre a kötbérre vonatkozó igény,  vagy pedig  a határidőtől?  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a november 30-a utáni időszakra vonatkozik.   

 

Hidegkuti Gergely képviselő: részéről rendszeresen egyeztetés folyik a tervezővel,  

tapasztalata szerint  az anyag készül. Úgy véli, hogy inkább érdemes várni még egy kis időt, 

mint hogy kevésbé alapos munkát kapjanak.     

 

Szegő András képviselő: azzal egyetért, hogy jó minőségű és alapos tervezetet kapjanak, ám 

azt is figyelembe kell venni, hogy nem pár hetes csúszásról van szó. A november 30-i 

határidőt várják még ki, de úgy véli, hogy abban az esetben is érvényesítsék legalább a 660 E 

Ft kötbért. A teljesítés kifizetésekor ezzel az összeggel csökkentsék a kifizetési díjat.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Kéri Jegyző Asszonyt, hogy a módosító indítványt 

fogalmazza meg.   

 

dr. Molnár Ildikó jegyző: amennyiben a módosított határidőre teljesíti a vállalkozó a 

szerződést, az Önkormányzat  akkor is érvényesítse a mostani kötbért? 

 

Szegő András képviselő: igen azt javasolja. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ha az Önkormányzat hozzájárul a szerződés-módosításhoz, 

akkor elengedi a kötbér követelést is.  A késedelmi kötbér addig tart, ameddig a 

lehetetlenülési kötbér.  

 

dr. Molnár Ildikó jegyző: jogi magyarázatot ad. Abban az esetben kerül megállapításra a 

kötbér, ha november 30-hoz képest csúszásba kerül a vállalkozó.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kérdezi, elfogadja-e  a választ Képviselő Úr? 
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Szegő András képviselő: nem szeretné veszni hagyni a pénzt. Úgy véli, hogy a 6 hónap 

késedelem sok. Változatként elfogadható a  november 30-a, de kérjenek 660.000 Ft vállalási 

díj mérséklést. 

 

dr. Molnár Ildikó jegyző: a szerződés kétoldalú jogügylet, tehát a  másik partner véleménye 

is kell a szerződés ilyen irányú módosításához.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kérdezi Képviselő Úrtól, elfogadja-e az „A” változatot, vagy 

pontosítani szeretné? Újabb  lehetőség, hogy megbízzák a Pénzügyi, Költségvetési, 

Vagyongazdálkodási és EU, a Városüzemeltetési, Környezet- és Műemlékvédelmi, valamint a 

Jogi, Igazgatási és Ügyrendi Bizottságra, hogy keressenek megoldást. Ez a „C” változat.  

 

Tolonics Gyula képviselő:  az a cél, hogy  minél hamarabb fejezze be  a munkát a tervező.   

Az újonnan javasolt „C” változatban ez nem szerepel.  

 

Fülöp Zsolt képviselő:  úgy véli, nem szükséges 3 bizottságot összehozni. A jogi 

problémákra  a Jogi, Igazgatási és Ügyrendi Bizottság  a Jegyzővel   együtt találjon 

megoldást.  

 

Magyar Judit képviselő: nem szükséges halasztani a döntést, most is meg tudják tenni. 

Döntsenek az „A” változatról, mely tartalmazza a kötbérre vonatkozó kitételt. Azt nem 

javasolja, hogy érvényesítsék a kötbérigényt, miközben a munka folytatását is elvárják.   

 

Hidegkuti Gergely képviselő: kérjék a 660.000 Ft-os kötbért megfizetni 2009. december 15-

ig, de ha november  30-ig megtörténik a teljesítés, akkor eltekintenek  ettől. Jobban jár az 

Önkormányzat akkor, ha elvégzik a munkát,  még akkor is, ha csúszik egy keveset a teljesítés.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri Jegyző Asszonyt, hogy „C” változatként fogalmazza 

meg Hidegkuti Gergely  képviselő javaslatát, melyről szavaztatni fog.  

 

dr. Molnár Ildikó jegyző: javasolja, hogy a „B” változat kerüljön kiegészítésre azzal, hogy  

november 30-ra módosítja olyan szerződési feltétel mellett, hogy abban az  esetben, ha a  

határidőre  nem teljesíti a Vállalkozó a szerződési kötelezettségét, akkor a kötbér eredeti 

szerződésben szereplő maximális mértékét - 660.000 Ft-ot - az Önkormányzat december 15-ig 

érvényesíti. 

Ismét felhívja a Képviselő-testület figyelmét arra, hogy a szerződés kétoldalú jogügylet, 

melyet az Önkormányzat egyoldalúan módosíthat ugyan, de ha a másik fél nem ért egyet 

azzal, akkor gondok adódhatnak. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: befogadja a kiegészítést. 

 

Trenka István képviselő: ismerteti a Jogi, Igazgatási és Ügyrendi Bizottság  állásfoglalását, 

mely szerint a bizottság az  a) változatot támogatta. Véleménye szerint  ez a változat 

tartalmazza a jogi hátteret. 

 

dr. Molnár Ildikó jegyző: Képviselő Úr és a Jogi, Igazgatási és Ügyrendi Bizottság által 

támogatott  változatban szereplő megoldás nem jelenti automatikusan a kötbér megfizetését.  

  

dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátja az „A” változatot. 
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Szavazás eredménye 

 

#: 1360   Száma: 09.10.08/11/0/A/KT 

Ideje: 2009 október 08 16:12  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 6 40.00 33.33 

Nem 1 6.67 5.56 

Tartózkodik 8 53.33 44.44 

Szavazott 15 100.00 83.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   16.67 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Benkovits György Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Nem - 

Dicső Zoltán Tart. - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Tart. - 

Kun Csaba alpolgármester Tart. - 

dr. Pázmány Annamária Tart. - 

Szalay Fruzsina Tart. - 

Szegő András Tart. - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Tart. - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Tart. - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Távol - 

Kiss Károly Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

 

     

1360   Száma: 2009.10.08/11/0/A/KT 

 

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

bocsátja a kiegészített  „B” változatot: 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1361   Száma: 09.10.08/11/0/A/KT 

Ideje: 2009 október 08 16:13  



 95 

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 15 100.00 83.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 15 100.00 83.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   16.67 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Benkovits György Igen - 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Távol - 

Kiss Károly Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

 

     

1361 Száma: 2009.10.08/11/0/A/KT 

 

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

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

344/2009. (X. 8.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szentendre Város Önkormányzata és a 

FÖMTERV Mérnöki Tervező Zrt-vel (továbbiakban Kivitelező) a 2008. december 8-án 

létrejött vállalkozási szerződés - a Szentendre, belváros forgalmi rendjének kialakítására – 

teljesítésének határidejét a Kivitelezővel közös megegyezés alapján 2009. november 30-ra 

módosítja, olyan szerződési feltétel mellett, hogy abban az  esetben, ha a  Vállalkozó nem 
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teljesíti határidőre  a szerződési kötelezettségét, akkor a kötbér eredeti szerződésben szereplő 

maximális mértékét - 660.000 Ft-ot - az Önkormányzat december 15-ig érvényesíti.  

Felkéri a Polgármestert a módosított vállalkozási szerződés aláírására. 

 

Felelős:     Polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

12. Előterjesztés díjmentes közterület-használatok engedélyezéséről 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ismerteti az előterjesztést.   

 

Fülöp Zsolt képviselő: a II.  számú határozati javaslat előterjesztésében szerepel, hogy a 

VSz. Zrt. bevételkiesése a parkolóhelyek tekintetében 70%-os kihasználtság esetén 151.200 

Ft. Javasolja, hogy a Pénzügyi Ellenőrző és a Pénzügyi, Költségvetési, Vagyongazdálkodási 

és EU Bizottság  vizsgálja felül, hogy amennyiben a  kihasználtság ilyen mértékű,  akkor a 

befolyt bevételen ez miért nem mérhető le? Hol a különbség, ami több millió Ft-ra tehető?  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: amikor a VSz. Zrt. részére hetekkel ezelőtt dr. Török Balázs 

elküldte  az előterjesztést, még nem volt  pontos számítási alapja a VSz. Zrt.-nek.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: megismétli az előzőekben elmondottakat. A szeptemberi testületi  

döntés alapján számolták ki, hogy 70 %-os kihasználtság esetén  mennyi a bevétel kiesése a 

VSz. Zrt. – nek. Ha a parkolóhelyek kihasználtságát 70 %-ra veszik, ahogy azt a 

Vezérigazgató úr elmondta, akkor viszont  a bevétel egy része hiányzik. Erre vonatkozóan kér 

vizsgálatot. Nem azt mondta, hogy  ne fogadják el a határozatot, azzal egyetért.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: javasolja, hogy a Városüzemeltetési, Környezet- és 

Műemlékvédelmi  Bizottság  vizsgálja ki a kérdést. 

 

Hidegkuti Gergely képviselő: a Városüzemeltetési, Környezet- és Műemlékvédelmi 

Bizottság már vizsgálódott az ügyben. A VSz. Zrt. a közterület-használat során keletkező 

bevételkiesésre  becslés alapján adta meg az összeget. Azóta megtörtént a tényleges 

kalkuláció: 90 Ft/óra, illetve 617 Ft/parkolóhely/nappal lehet számolni. Ez mintegy 40 ezer Ft 

kiesét jelent. A Pénzügyi Ellenőrző   Bizottság  és a VSz. Zrt. is egyetértett a kalkulációval.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:  a határozati javaslatban   szereplő 151 ezer Ft helyett 40 

ezer Ft   bevételkieséssel lehet kalkulálni?  

 

Hidegkuti Gergely képviselő: 90 Ft/parkolóhely/parkolóóra a III. övezetben 50 

Ft/parkolóhely/parkolóóra a II.   övezetben és 30 Ft/parkolóhely/parkolóóra az I. övezetben.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a határozati javaslatba ne írjanak összeget, mert még 

pontosításra szorul. 

 

Kun Csaba alpolgármester:  ügyrendi javaslata, hogy  zárják le a vitát! 
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dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátja a  vita lezárásáról szóló ügyrendi 

javaslatot, azzal a kiegészítéssel, hogy  Zakar Ágnes képviselő még megteheti észrevételét, 

mert időben jelezte hozzászólási szándékát. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1362   Száma: 09.10.08/12/0/A/KT 

Ideje: 2009 október 08 16:20  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 86.67 72.22 

Nem 2 13.33 11.11 

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: 

 

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 - 

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 Nem - 

Magyar Judit PEB elnök Nem - 

Dicső Zoltán Távol - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Távol - 

Kiss Károly Távol - 

 

     

1362   Száma: 2009.10.08/12/0/A/KT 

 

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

 

Zakar Ágnes  képviselő: kéri, hogy a Templomdombi Iskola részére az őszi és a tavaszi  

papírgyűjtéskor, két napot illetően  tekintsenek el a papírgyűjtő konténer közterület-foglalási 
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díjától.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a Templomdombi Iskola papírgyűjtéséhez az iskola előtt 

évente kétszer engedélyezik az ingyenes  közterület-használatot. Állandóra nem tudja 

engedélyezni. A II. számú határozati javaslatból az összeg törlésre kerül. Egyben bocsátja 

szavazásra a javaslatokat. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1363   Száma: 09.10.08/12/0/A/KT 

Ideje: 2009 október 08 16:23  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 93.33 77.77 

Nem 0 0.00 0.00 

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: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Benkovits György Tart. - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Távol - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Távol - 

Kiss Károly Távol - 

     

1363   Száma: 2009.10.08/12/0/A/KT 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:  a Képviselő-testület a következő határozatokat hozza:    
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Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

345/2009. (X. 8.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete:  

3. hozzájárul, hogy a Szentendrei Kistérségi Ipartestület (2000 Szentendre, Bercsényi u. 

3.) kérelmező a székhelye homlokzatának felújítása céljából 2009. október 15. 

napjától 2009. október 29. napjáig a Szentendre, Bercsényi utca részét képező, az 

épület homlokzata előtti 8,8 m hosszú és 1,4 m széles (13 m2) közterületet állvány 

elhelyezése céljából díjmentesen igénybe vegye; 

 

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

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:   azonnal 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

346/2009. (X. 8.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 

 

1. támogatja a Dunakanyar-Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása által 

rendezendő, 2009. október 10-én tartandó „Aquavity – Pilisi Tekerő” rendezvény 

megtartását és erre a napra hozzájárul a Lázár cár tér, a Dunakorzó Lázár cár tér és 

Rév utca közötti szakaszának, valamint a Dunakorzó Lázár cár tértől a Bercsényi utca 

felé eső, 13 parkolóhelyet érintő szakaszának díjmentes közterület-használatához; 

 

2. a rendezvény által lefoglalt parkolóhelyek miatt a VSz Zrt.-nél keletkező bevételkiesés 

megtérítését átvállalja; 

 

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

 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

347/2009. (X. 8.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Templomdombi Általános Iskola  

papírgyűjtés idejére az iskola közelében az ingyenes közterület-használatot évente 2 

alkalommal biztosítja a Városüzemeltetési, Környezet- és Műemlékvédelmi  Bizottság   

javaslatára.  
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Felelős:     Polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

 

13.  Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló, többször módosított 27/2008. (IX.10.) Önk. sz. rendelet 

módosításról 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester  

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ismerteti az előterjesztést.  

 

dr. Molnár Ildikó jegyző: tájékoztatja a testületet a rendelet-módosításhoz érkezett  

kiegészítésről, mely kiosztásra került.  

 

Tolonics Gyula KVEUB elnök: a 17. § (4) bekezdéséhez tartozó javaslat: Polgármester az 

írásban feltett kérdésre  szóban adjon választ. 

 

Magyar Judit PEB elnök: ugyanehhez a 17. § (4) bekezdéséhez tett a bizottság módosító 

indítványt:   írásban feltett kérdésre mindenképp  szóban válaszoljon, mert a közvéleménynek 

is meg kell ismernie a két ülés közt történteket. Továbbá, hogy a beérkezett kérdéseket fel 

lehessen olvasni. 

Másik javaslat: a testületi ülés reggel 9 órakor kezdődjön és maximum 20 óráig tartson. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ezeddig 3 változat érkezett:  

- a képviselő írásban kérdez, Polgármester írásban válaszol 

- a képviselő írásban kérdez, Polgármester szóban válaszol 

- a képviselő szóban kérdez, Polgármester szóban válaszol. 

Szavaztatni fog  mindegyikről. 

Korrigál, az utolsó változat él jelenleg is.  

 

Szegő András képviselő: emlékezete szerint arról volt szó, hogy az eredeti anyagban 

szereplő javaslatot törlik. Feleslegesnek tartja a bonyolítást, a két ülés közötti kérdéseket 

ugyanúgy lehessen feltenni. A Képviselő-testületi ülés kezdési és befejezési időpontjára 

vonatkozó korlátozást  támogatja. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ha nem fejezik be, másnap reggel folytatni kell. 

 

Fülöp Zsolt képviselő: a szeptemberi  két ülés közötti napirendi pont tárgyalása 48 percig 

tartott.  

Egyetért azzal  a javaslattal, hogy írásban kérdezzenek  - írásban kapjanak választ. 

Amennyiben a képviselő nincs megelégedve a válasszal, további lehetőségek állnak a 

rendelkezésére, hogy éljen képviselői  jogaival.  ( Egyebek, interpelláció, stb.) 

 

Radványi G. Levente képviselő: véleménye szerint  az eddig alkalmazott módosító 

indítvány teljesen megfelelő, nem javasol azon módosítani.  

  



 101 

Trenka István képviselő: a testületnek nem lehet célja olyan döntést hozni, mely az 

adminisztrációt növeli. Sőt, csökkenteni kell. 

Továbbá kimutatást kér arról, hogy a képviselők az eltelt időszak ülésein hány percet vettek  

igénybe hozzászólásuk során. Erről a javaslatáról szavazást kér.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: erről nem szükséges szavaztatni, a kimutatást elkészítik a 

Hivatal munkatársai és közzétételre kerül.  

A módosító indítványok szavazása következik.  

Elsőként az írásban érkezett kérdésre a Polgármester írásban válaszol.  Szavazásra bocsátja a 

javaslatot:  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1364   Száma: 09.10.08/13/0/A/KT 

Ideje: 2009 október 08 16:33  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 5 31.25 27.78 

Nem 6 37.50 33.33 

Tartózkodik 5 31.25 27.78 

Szavazott 16 100.00 88.89 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   11.11 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Benkovits György Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Nem - 

Radványi G. Levente Nem - 

Szalay Fruzsina Nem - 

Szegő András Nem - 

Trenka István Nem - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Nem - 

Dicső Zoltán Tart. - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Tart. - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Tart. - 

Kun Csaba alpolgármester Tart. - 

dr. Pázmány Annamária Tart. - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Távol - 

Kiss Károly Távol - 
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1364   Száma: 2009.10.08/13/0/A/KT 

 

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

a szavazás során egy tartózkodás tévesen került  

 

Az írásban érkezett kérdésre a Polgármester szóban válaszol.  Szavazásra bocsátja a 

javaslatot:  

 

Szegő András képviselő: ügyrendi észrevételt kíván tenni, mely szerint arról nem kell 

szavazniuk, ha a Képviselő szóban kérdez és szóban kap rá választ.   

   

dr. Dietz Ferenc polgármester: egyetért Képviselő Úrral,   jelenleg így történik a beszámoló 

tárgyalása, imént  tévedésből került a felsorolásba.    

Szavazásra bocsátja az „írásban kérdez - szóban válaszol” variációt: 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1365   Száma: 09.10.08/13/0/A/KT 

Ideje: 2009 október 08 16:34  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 9 60.00 49.99 

Nem 1 6.67 5.56 

Tartózkodik 5 33.33 27.78 

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 - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Trenka István Igen - 

Szalay Fruzsina Nem - 

Dicső Zoltán Tart. - 

Radványi G. Levente Tart. - 

Szegő András Tart. - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Tart. - 
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Zakar Ágnes KOKB elnök Tart. - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Távol - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Távol - 

Kiss Károly Távol - 

 

    1365   Száma: 2009.10.08/13/0/A/KT 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a képviselők nem  támogatták a javaslatot. Marad a szóban 

feltett kérdés és a szóban adott válasz változat.  

Szavazásra bocsátja a testületi ülés 9 órai kezdetére  és a 20 órai befejezésére vonatkozó 

javaslatot: 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1366   Száma: 09.10.08/13/0/A/KT 

Ideje: 2009 október 08 16:34  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 6 40.00 33.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 9 60.00 50.00 

Szavazott 15 100.00 83.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   16.67 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Benkovits György Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Szegő András Igen - 

Dicső Zoltán Tart. - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Tart. - 

Horváth Győző SzEB elnök Tart. - 

Kun Csaba alpolgármester Tart. - 

dr. Pázmány Annamária Tart. - 

Radványi G. Levente Tart. - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Tart. - 

Trenka István Tart. - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Tart. - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Távol - 
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Hidegkuti Gergely VKMB elnök Távol - 

Kiss Károly Távol - 

 

     

1366   Száma: 2009.10.08/13/0/A/KT 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a képviselők nem  támogatták a javaslatot.  

Egyben bocsátja szavazásra az  összes többi javaslatot:  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1367   Száma: 09.10.08/13/0/A/KT 

Ideje: 2009 október 08 16:35  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 15 93.75 83.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 1 6.25 5.56 

Szavazott 16 100.00 88.89 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   11.11 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Benkovits György Tart. - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Távol - 

Kiss Károly Távol - 

     

1367   Száma: 2009.10.08/13/0/A/KT 
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dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képviselő-testület a következő rendelet-módosítást  

fogadta el:  
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Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

35/2009. (X.15.) Önk. sz. rendelete 

Szentendre Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, 

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

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

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

továbbiakban: SZMSZ) az alábbiak szerint módosítja: 

 

1.§ 

(1) Az SZMSZ 20. § (3) bek. 22. pontja az alábbiak szerint egészül ki: 

„a gazdasági program, a költségvetés megállapítása, döntés a végrehajtásukról szóló 

beszámoló elfogadásáról, és minden olyan döntés, amely a költségvetést érinti, a helyi adó 

megállapítása, a településrendezési terv jóváhagyása, és minden olyan döntés, amely a 

településrendezési és szerkezeti tervet érinti, a képviselő-testület által meghatározott 

értékhatár feletti hitelfelvétel, kötvénykibocsátás,  alapítvány, alapítványi forrás átvétele és 

átadása;” 

 

 

 

 

2.§ 

(1) Az SZMSZ 2/a sz. melléklet  Jogi- Igazgatási és Ügyrendi Bizottság hatáskörének 7-es 

pontja az alábbiak szerint módosul: 

„Dönt az önkormányzati tulajdonú ingatlan hasznosítására vonatkozó pályázat kiírásáról és 

elbírálásáról a Pénzügyi, Költségvetési, Vagyongazdálkodási és EU Bizottság véleményezése 

mellett.” 

 

(2) Az  SZMSZ 2/b sz. melléklet, Pénzügyi, Költségvetési, Vagyongazdálkodási és EU 

Bizottság átruházott hatáskörének 5. pontja az alábbiak szerint változik: 

„Dönt vagy véleményt alkot az önkormányzat tulajdonában álló lakások  és nem lakás céljára 

szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló 23/2006.(VI.15.) Önk. sz. 

rendeletben a bizottságra átruházott hatáskörökben. 

 

(3) Törlésre kerül az SZMSZ 2/b sz. melléklet,  Pénzügyi, Költségvetési, 

Vagyongazdálkodási és EU Bizottság hatáskörének 9. pontja. 

 

(4) Módosításra kerül az SZMSZ 2/e. sz. melléklet, Szociális, Egészségügyi és Sport 

Bizottság átruházott hatáskörének 5. pontja az alábbiak szerint: 
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Dönt vagy véleményt alkot az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára 

szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló 23/2006.(VI.15.) Önk. sz. 

rendeletben meghatározott, a bizottságra átruházott hatáskörök tekintetében. 

 

(5) Törlésre kerül az SZMSZ 2/e. sz. melléklet, Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság 

átruházott hatáskörének 13. pontja. 

 

(6) Törlésre kerül az SZMSZ 2/f sz. melléklet, Városüzemeltetési, Környezet- és 

Műemlékvédelmi Bizottság hatáskörének 1. és 18. pontja valamint kiegészül egy új 19-es 

ponttal: Félévente tájékoztatja a VSZ Zrt. Vezérigazgatója a parkolási tevékenységről és 

bevételek alakulásáról. 

 

 

3.§ 

(1) Jelen rendelet 1. sz. melléklete szerinti tartalommal módosításra kerül az SZMSZ 9 sz. 

melléklete (az Ellenőrzési nyomvonal).  

 

(2) Törlésre kerül az SZMSZ 5. sz. függelékéből a Cigány Kisebbségi Önkormányzat és a 

részére átadott ingó tárgyak. 

 

ZÁRÓ RENDELKEZÉS 

 

4. § 

 

(1) A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 

 

Szentendre, 2009. október 8. 

 

14. Előterjesztés Szentendre Dunakorzó közterület rendezése, valamint a Bolgár 

utcai parkoló létesítése céljára koncessziós pályázat kiírásáról 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 
 
dr. Dietz Ferenc polgármester: ismerteti az előzményeket. 
 
Hidegkuti Gergely képviselő: kéri, hogy a Városüzemeltetési, Környezet- és 

Műemlékvédelmi  Bizottság  határozata kerüljön beépítésre a döntést megelőzően: 

„A bizottság javasolja a koncessziós pályázat kiírását, de ezzel együtt készüljenek numerikus 

számítások és üzleti tanulmány. Ha elkészült a koncessziós pályázat a fenti anyagokkal együtt 

ismételt megtárgyalásra javasolja.” 

 

dr. Molnár Ildikó jegyző:  a Vagyongazdálkodási iroda munkatársai megkezdték a 

számításokat, hogy a parkolók tekintetében milyen megoldás jöhet szóba.  Az üzleti 

tanulmány  elkészítése mindenképp pénzbe kerül.   
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dr. Dietz Ferenc polgármester:  a bizottság által javasolt üzleti tanulmány elkészítése 

hozzávetőlegesen 10 M Ft körüli összegre tehető.  Egyéb  számítások  végzésével egyetért.   

 

Hidegkuti Gergely képviselő: a Városüzemeltetési, Környezet- és Műemlékvédelmi  

Bizottság  határozatában nem szerepel 10 M Ft.  Annyit javasoltak mindössze, hogy a Hivatal 

készítse elő a gazdasági számítási hátterét.  Aki jelentkezik a koncesszióra, vélhetően  kérni 

fogja.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:  kéri Jegyző Asszonyt, fogalmazza be a Városüzemeltetési, 

Környezet- és Műemlékvédelmi  Bizottság  javaslatát a  határozati javaslatba.     

 
Fülöp Zsolt képviselő: ő maga is fontosnak tartja a számítások elvégzését.  Információk, 

valós adatok nélkül nehéz tervezni, szükség van a saját számításaikra.  Tudni kellene, hogy a 

koncesszió tekintetében hány évben gondolkodjanak.   

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a kiegészítő funkciók tekintetében lát hiányosságot. Azt nem 

tudják előre megmondani, hogy milyen szolgáltató egységet  helyeznek el  az építmény 

tetején, hiszen eltérő  funkciókhoz különböző megterhelési mutatók tartoznak. Kéri Jegyző 

Asszonyt, hogy általánosságban  fogalmazza meg a módosító indítványt. 
 
Kun Csaba alpolgármester: a jelzett terület képviselőjeként továbbítja a lakosok  

véleményét: 

- ott lakók jelezték ellenérzésüket. Szükséges megvizsgálni, hogy mekkora méretű az 

építmény;  

- érinti a  VSz. Zrt.  parkoló szerződését, ezért a koncessziós pályázat elfogadása előtte kérni 

kell a  VSz. Zrt.  nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy számukra  milyen bevételkiesést jelent. 

 
dr. Dietz Ferenc polgármester: kiegészítve az előbbi javaslatot, kéri  Jegyző Asszonyt, hogy   

erre is térjen ki a megfogalmazásnál. 
 
dr. Molnár Ildikó jegyző:  a Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a Polgármesteri 

hivatal készítsen a pályázat kiírása előtt olyan  számításokat,  amelyek a jelenlegi és jövőbeni 

hasznosítási lehetőségek figyelembevételével meghatározzák, hogy milyen befektetési 

megtérülési mutatók várhatóak figyelembe véve a VSz. Zrt. jelenlegi parkolási megtérülési 

adatait, illetve kerüljön kimutatásra, hogy milyen építési paramétereket igényelhet a jövőbeni 

hasznosítási mód.  

 
dr. Dietz Ferenc polgármester: befogadja a módosítást, mely a határozati javaslat  új 2. 

pontja lesz.  Szavazásra bocsátja a  határozati javaslatot:    

 
Szavazás eredménye 

 

#: 1368   Száma: 09.10.08/14/0/A/KT 

Ideje: 2009 október 08 16:44  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  
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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: 

 

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 - 

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 - 

Benkovits György Tart. - 

Radványi G. Levente Tart. - 

Trenka István Tart. - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Távol - 

Kiss Károly Távol - 

 

     

1368   Száma: 2009.10.08/14/0/A/KT 

 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

348/2009. (X. 8.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:  

1. támogatja a Dunakorzó Puhl Antal Építész Irodája Kft. által tervezett Dunakorzó 

környezetrendezése megvalósítása érdekében koncessziós pályázat kiírását; 

2. felkéri a Jegyzőt, hogy a Polgármesteri Hivatal készítsen a pályázat kiírása előtt 

olyan  számításokat,  amelyek a jelenlegi és jövőbeni hasznosítási lehetőségek 

figyelembevételével meghatározzák, hogy milyen befektetési megtérülési mutatók 

várhatóak figyelembe véve a VSz. Zrt. jelenlegi parkolási megtérülési adatait, 

illetve kerüljön kimutatásra, hogy milyen építési paramétereket igényelhet a 

jövőbeni hasznosítási módosító indítvány;  
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3. felkéri a Városüzemelési, Környezet- és Műemlékvédelmi Bizottságot a 

koncessziós pályázatban minimálisan előírandó parkoló férőhelyek 

meghatározására; 

4. felkéri a Polgármestert Koncessziós pályázati felhívás elkészítésére a Képviselő-

testület soron következő ülésére. 

 

Felelős:  1, 2, 4. Polgármester 

  3. VKMB elnöke 

Határidő:  1-2. azonnal 

  3-4. Képviselő-testület novemberi ülése 

 

 

15. Előterjesztés Szentendrei ingatlanok törzsvagyonból történő kivonásáról 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 
dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri ismertetni a bizottsági javaslatokat.  

 

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

megtárgyalta Szentendre Város Önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonáról való 

rendelkezésről szóló előterjesztést, azt a Képviselő-testületnek megtárgyalásra és elfogadásra 

javasolja, azzal a módosítással, hogy a határozati javaslat a  18.600 Ft/m2 helyett 20.000 Ft/m2 

szerepeljen, valamint új 4. pontként kerüljön be, hogy a sétány telekkönyvi viszonyait 

rendezzék.  a kerékpárút nyomvonala – jogilag – mely ingatlanokon húzódik.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kérdezi Jegyző Asszonytól, hogy befogadható-e a javaslat.   

 

Alföldiné Petényi  Zsuzsanna főépítész: válaszol a kérdésre: a kerékpárútról tudnak 

készíteni geodéziai felmérést, melyből megállapítható, hogy a kerékpárút nyomvonala mely 

ingatlanokon húzódik.   

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: befogadja. 

 

Szegő András képviselő: módosító indítványa van:  a határozati javaslat  2. pontjában a 113 

m2 közterület értékesítésére 5.600 Ft lett megállapítva, melyet kevesell és 10.000 Ft-ot 

javasol.  

 

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

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1369   Száma: 09.10.08/15/0/A/KT 

Ideje: 2009 október 08 16:47  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 



 111 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 8 50.00 44.44 

Nem 1 6.25 5.56 

Tartózkodik 7 43.75 38.89 

Szavazott 16 100.00 88.89 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   11.11 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Szegő András Igen - 

Trenka István Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Nem - 

Benkovits György Tart. - 

Dicső Zoltán Tart. - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Tart. - 

Horváth Győző SzEB elnök Tart. - 

dr. Pázmány Annamária Tart. - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Tart. - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Tart. - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Távol - 

Kiss Károly Távol - 

 

     

1369 Száma: 2009.10.08/15/0/A/KT 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:  a Képviselő-testület nem támogatta a 10.000 Ft/ m2   ár  

tekintetében érkezett javaslatot.  

Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot:  

 

 

 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1370   Száma: 09.10.08/15/0/A/KT 

Ideje: 2009 október 08 16:47  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  
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Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 15 93.75 83.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 1 6.25 5.56 

Szavazott 16 100.00 88.89 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   11.11 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Benkovits György Tart. - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Távol - 

Kiss Károly Távol - 

 

     

1370   Száma: 2009.10.08/15/0/A/KT 

 

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

   

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

349/2009. (X. 8.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt hogy: 

1.  Szentendre Város Önkormányzat tulajdonában lévő 4566/2 hrsz-ú közterületből cca. 

50 m2 törzsvagyonból történő kivonásához és forgalomképes vagyonkörbe való 

átvezetéséhez, valamint 20.000,- Ft/m2 áron az értékesítéséhez hozzájárul. 

2. Szentendre Város Önkormányzat tulajdonában lévő 7293/1 hrsz-ú közterületből cca. 

113 m2 törzsvagyonból történő kivonásához és forgalomképes vagyonkörbe való 

átvezetéséhez, valamint 5.600,- Ft/m2 áron az értékesítéséhez hozzájárul. 

3. felkéri a Jegyzőt, hogy 4566/2 és a 7293/1 ingatlanokat érintő változást az 

ingatlanvagyon-kataszteren való átvezetéséről rendelkezzen. 
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4. felkéri a Jegyzőt, hogy készüljön geodéziai felmérés, amely alapján megállapítható, 

hogy a kerékpárút nyomvonala – jogilag – mely ingatlanokon húzódik.  

Felelős:  Jegyző 

Határidő:  azonnal 

 

 
16. Előterjesztés Duna parti 4779, 4780, 4781 és 4782 hrsz-ú ingatlanok 

értékesítéséről 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

A napirendi pont tárgyalása során jelen van Krecsmár István, a  Pap-sziget Revitalizációjáért 

Kft. ügyvezetője.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: kérdezi, hogy a befolyó 45 M Ft- ot miért  a Pap-sziget 

Revitalizációjáért Kft kapja? 

  

dr. Dietz Ferenc polgármester: válaszol: korábbi testületi döntés okán. A Pap-sziget 

Revitalizációjáért Kft. nem Önkormányzati tulajdonú Kft., így az Önkormányzati pályázatok 

sorából kiesik.      

 

Szegő András képviselő: a bizottsági ülések idején még  hiányzott az anyagból az 

értékbecslés. Kérdezi, hogy rendelkezésükre áll-e már?  

 

Kondacs Krisztián főkertész: válaszol.  A testületi ülés napján kapták meg az értékbecslő 

által megállapított  árat, mely 18.000 Ft /m2.   

 

Szegő András képviselő:  20.000 Ft/m2 összeget tart  elfogadhatónak értékesítés esetén. 

 

Magyar Judit képviselő: a határozati javaslat 4. pontjában szerepel, hogy a 45 M Ft fedezni 

fogja a Kft.-nek adandó önrészt, a fennmaradó összeg pedig a csónakház engedélyes terv 

alapján való megépítését.  Kérdezi, hogy   mennyi a csónakház költsége? 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ez idáig többször pályáztak rá,  sajnos sikertelenül. A tervek 

rendelkezésükre állnak, a megépítés várat még magára.  

 

Krecsmár István Pap-sziget Revitalizációjáért Kft. ügyvezetője: a terület 45-50 M Ft 

értéket képvisel, az újabb értékbecslés  alapján  pontosan 49 M Ft-ot. Az olajtársaság, akivel 

kapcsolatban állnak, plusz 45 M Ft-tal megtoldaná az összeget, azaz 95 M Ft-ot  fizetne annak 

reményében, hogy oda üzemanyagtöltő állomás kerüljön.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: egyéb hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátja a 

határozati javaslatot:   

  

Szavazás eredménye 

 

#: 1371   Száma: 09.10.08/16/0/A/KT 

Ideje: 2009 október 08 16:53  

Típusa: Nyílt 
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Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 12 75.00 66.67 

Nem 2 12.50 11.11 

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 - 

Dicső Zoltán Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt Nem - 

Szalay Fruzsina Nem - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Tart. - 

Hajdu Gábor Tart. - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Távol - 

Kiss Károly Távol - 

 

     

1371   Száma: 2009.10.08/16/0/A/KT 

 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

350/2009. (X. 8.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete: 

 

1. hozzájárul a Szentendre Város Önkormányzat tulajdonában lévő 4779, 4780, 4781 és 

4782 hrsz-ú ingatlanok törzsvagyonból történő kivonásához és forgalomképes 

vagyonkörbe való átvezetéséhez, valamint értékesítésre való kijelölésükhöz  
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2. felkéri a Jegyzőt, hogy 4779, 4780, 4781 és 4782 hrsz-ú ingatlanokat érintő 

változásoknak az ingatlanvagyon-kataszteren való átvezetéséről rendelkezzen. 

3. felkéri a Polgármestert, hogy 4779, 4780, 4781 és 4782 hrsz-ú ingatlanokra pályázatot 

írjon ki. 

4. az ingatlanok értékesítéséből befolyó összeget a Pap-sziget Revitalizációjáért Kft.-nek 

átadja, 45.000.000.-Ft-ot a Pap-sziget revitalizációra beadandó pályázat önrészének 

fedezésére, a fennmaradó összeget a 4777, 4778 hrsz-ú területekre tervezett csónakház 

megépítésére az önkormányzat tulajdonában lévő engedélyes terv alapján. 

 

Felelős: Polgármester, Jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

17. Előterjesztés a környezettudatos működésre vonatkozó koncepció 

megvalósulása érdekében a laptop beszerzésre tett intézkedésekről 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:  a bizottságok a következő ciklustól való alkalmazását 

javasolták. Kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a  határozati javaslat  „A” 

változatát:  

  

Szavazás eredménye 

 

#: 1372   Száma: 09.10.08/17/0/A/KT 

Ideje: 2009 október 08 16:54  

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: 

 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

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

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Benkovits György Tart. - 

Szalay Fruzsina Tart. - 

Szegő András Tart. - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Távol - 

Kiss Károly Távol - 

 

     

1372   Száma: 2009.10.08/17/0/A/KT 

 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

351/2009. (X. 8.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a környezettudatos 

működésre vonatkozó koncepció megvalósulása érdekében a laptop beszerzésre tett 

intézkedésekről szóló előterjesztést és a 2010-es költségvetés készítésénél újra átgondolja, 

hogy azt  2011-től ülésein alkalmazza a Képviselő-testület. 

 

 

Felelős: Polgármester és Jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

 

18. Előterjesztés a szentendrei 023/57-63 és 023/66-67 hrsz-ú ingatlanok belterületbe 

csatolásáról 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ismerteti az előterjesztést, majd kérdés, hozzászólás nem 

lévén szavazásra bocsátja a  határozati javaslatot: 

 

  

Szavazás eredménye 

 

#: 1373   Száma: 09.10.08/18/0/A/KT 

Ideje: 2009 október 08 16:55  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 
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Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 12 75.00 66.66 

Nem 1 6.25 5.56 

Tartózkodik 3 18.75 16.67 

Szavazott 16 100.00 88.89 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   11.11 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Benkovits György Igen - 

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 - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Szalay Fruzsina Nem - 

Radványi G. Levente Tart. - 

Szegő András Tart. - 

Trenka István Tart. - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Távol - 

Kiss Károly Távol - 

 

     

1373   Száma: 2009.10.08/18/0/A/KT 

 

 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

352/2009. (X. 8.) Kt. sz. határozata: 

 

 

A Képviselő-testület hozzájárul a szentendrei 023/57, 023/58, 023/59, 023/60, 023/61, 

023/62, 023/63, 023/66 és 023/67  hrsz-ú ingatlanok belterületbe vonásához az övezeti 

besorolásnak megfelelő beruházás céljából.  

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti ingatlan tekintetében:  

 nyilatkozzon arról, hogy a fenti hrsz-ú ingatlanokból kialakuló 023/73 

hrsz-ú ingatlan tervezett felhasználása a településszerkezeti tervben 
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meghatározott „kereskedelmi, szolgáltató terület” funkciónak, a 023/72 és 

023/74 hrsz-ú ingatlan a „közlekedési terület” funkciónak megfelel, 

továbbá, hogy a határozat mellékletét képező, az ingatlantulajdonosok által 

becsatolt nyilatkozatot elfogadja,   

 kezdeményezze a Szentendrei Körzeti Földhivatalnál a belterületbe vonás 

ingatlan-nyilvántartásba való átvezetését 

Felelős: Polgármester  

Határidő: azonnal 

 

 

Zakar Ágnes  és  Szegő András képviselők távoznak az ülésteremből, a jelenlévő 

képviselők száma: 14 fő.    

 

 

 

 

19. Előterjesztés a szerkezeti terv lakóterületi fejlesztésének új szempontok alapján 

történő vizsgálatáról 

Előadó: Fülöp Zsolt képviselő 

 

 

 

Fülöp Zsolt képviselő: előterjesztőként ismerteti a tudnivalókat. 

 

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

határozati javaslatot: 

 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1374   Száma: 09.10.08/19/0/A/KT 

Ideje: 2009 október 08 16:59  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 9 64.29 50.00 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 5 35.71 27.78 

Szavazott 14 100.00 77.78 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 4   22.22 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Fülöp Zsolt Igen - 
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Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Trenka István Igen - 

Benkovits György Tart. - 

Dicső Zoltán Tart. - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Tart. - 

Kun Csaba alpolgármester Tart. - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Tart. - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Távol - 

Kiss Károly Távol - 

Szegő András Távol - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Távol - 

 

     

1374 Száma: 2009.10.08/19/0/A/KT 

 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

353/2009. (X. 8.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem támogatja a szerkezeti terv 

lakóterületi fejlesztésének új szempontok alapján történő vizsgálatát.    

 

 

Zakar Ágnes képviselő visszatér az ülésterembe, a jelenlévő képviselők száma: 15 fő. 

 

 

 

20. Előterjesztés a közoktatási feladat-ellátási, intézményhálózat-működtetési és 

fejlesztési terv megvalósulásának értékeléséről 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

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

határozati javaslatot: 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1375   Száma: 09.10.08/20/0/A/KT 

Ideje: 2009 október 08 17:01  

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 - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Távol - 

Kiss Károly Távol - 

Szegő András Távol - 

     

1375   Száma: 2009.10.08/20/0/A/KT 

 

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

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

354/2009. (X. 8.) Kt. sz. határozata: 

 

 

1. 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közoktatási feladat-ellátási, 

intézményhálózat-működtetési és fejlesztési terv megvalósulásának értékeléséről szóló 

beszámolót meghallgatta, megtárgyalta és elfogadja. 

 

2. 

A közoktatás irányításának területén új irányt, elgondolásokat nem jelöl meg. Az eredeti 

célok, feladatok folyamatos megvalósítására törekszik. 

 

Felelős:     Polgármester, érintett intézmények vezetői 
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Határidő: 2012. március 1. 

 

 

 

21. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatának a Dumtsa Jenő 

Városfejlesztési Stratégia alapján a költségvetési lehetőségeit figyelembe véve 

elkészített, ciklusra vonatkozó „cselekvési programjáról”  

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

 

Radványi G. Levente képviselő:  alapvető javaslata, hogy a stratégia  igazodjon a  

költségvetési koncepcióhoz. Észrevételezi, hogy nem talált anyagot a  gát  átadásáról, illetve 

az útfelújításoknál  a kátyúzás nem minősül felújításnak.  Néhány gondolat az árvízvédelmi 

töltésről – amennyiben   nem sikerül nyerniük a pályázaton, az életveszélyesnek minősített 

gátszakaszt abban az esetben is a lehető legsürgősebben meg kell csinálni!  Úgy véli, sokkal 

többet terveztek be a program során, mint amennyit meg tudtak valósítani.  

  

dr. Dietz Ferenc polgármester: reagál az elhangzottakra. Képviselő társa figyelmébe ajánlja 

a korábbi ciklusprogramot. A 12 vezérprojektnek több mint a fele folyamatban van. Azt kell 

nézni, ami megvalósult.  

 

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

Bizottság  javaslatát  befogadta a Polgármester?  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: nem fogadta be a javaslatot, szavaztatni fog róla. A 

határozati javaslat 2. pontjában javasolja módosítani a felülvizsgálat dátumát novemberre, a 

költségvetési koncepcióval egyetemben:     

„… köteles felülvizsgálni minden év novemberében a költségvetési koncepcióval együtt  

Képviselő-testületi ülésen a Dumtsa Jenő Városfejlesztési Stratégia cselekvési programját, és 

átvezetni az aktuális módosításokat rajta, figyelembe véve a mindenkori éves költségvetési 

lehetőségeket.” 

 

Fülöp Zsolt képviselő: javasolja pontosítani 2010 novemberére, valamint jogosnak vélné a 

jelenlegi  tárgyalást első fordulónak tekinteni, és a novemberi Képviselő-testületi ülésre  

visszahozni az előterjesztést.  Úgy véli,  hogy a költségvetést annak megfelelően kellene 

összeállítani, hogy a pályázati  pénzeket kiegészítve a teljes problémakört próbálják 

megoldani.  Lásd : Pannónia telep csapadékvíz-elvezetése.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: 1 hónap múlva nincs értelme ismételten a testület elé hozni 

az előterjesztést.  A jövő évi költségvetési koncepció során van rá  lehetőség.   

 

Szalay Fruzsina képviselő:  kéri, hogy a Polgármester vizsgálja meg  annak lehetőségét,  

Duna parti Művelődési Ház felújítása hogyan kerülhet bele  be a koncepcióba. Nagyon sokan 

látogatják az intézményt, miközben az állapota életveszélyesnek mondható.  

  

dr. Dietz Ferenc polgármester: már végeztek vizsgálatokat  Závodszky Zoltán javaslatára és 

annak ellenére,hogy a költségvetésbe nem volt betervezve, mégis 7 M Ft-ot fordítottak a 

sürgető problémák  elhárítására. A funkció bővítő  város rehabilitáció II. részébe bekerült, de 

a tényleges felújításra olyan magas összegre van szükség, hogy  fedezet híján  nem tudták 
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elindítani. A jövőben pályázati lehetőséget keresnek, mert sajnos saját forrásból   100 M Ft-ot 

nem tudnak elkülöníteni.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: a  Dunakorzó felújítási programban benne van a tervezése. Javasolja, 

hogy tegyék bele a koncessziós eljárásba ezt a feladatot  is - legalább opciósan.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: több megoldás is szóba jött, de sehova nem tudták besorolni. 

Pl. mivel az épület  nem műemlék jellegű, ezért nem kerülhetett bele az azok felújítására szóló 

programba. Javasolja, hogy a pályázati célok közé építsék be. Befogadta a javaslatot, kéri 

Kammerer Zsófiát, hogy a Dunaparti Művelődési Ház felújítását a KMOP pályázati kiírástól 

függően építse be a terv megfelelő részébe.  Egyéb javaslat nem érkezett,  szavazásra bocsátja 

a határozati javaslatot:   

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1376   Száma: 09.10.08/21/0/A/KT 

Ideje: 2009 október 08 17:15  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 12 80.00 66.66 

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 - 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Fülöp Zsolt Tart. - 

Szegő András Tart. - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Tart. - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Távol - 
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Kiss Károly Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

 

     

1376   Száma: 2009.10.08/21/0/A/KT 

 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

355/2009. (X. 8.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete:  

 

1. elfogadja Szentendre város hosszú távú céljait összefoglaló „Dumtsa Jenő 

Városfejlesztési Stratégiában” foglaltak alapján, az abban meghatározott kiemelt célok 

szerint összeállított, a ciklusra vonatkozó feladatok megvalósításának „cselekvési 

programját” az előterjesztés mellékletében foglalt tartalommal; 

2. 2010-től köteles felülvizsgálni minden év novemberében a költségvetési koncepcióval 

együtt  Képviselő-testületi ülésen a Dumtsa Jenő Városfejlesztési Stratégia cselekvési 

programját, és átvezetni az aktuális módosításokat rajta, figyelembe véve a 

mindenkori éves költségvetési lehetőségeket. 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  1. pont: azonnal 

  2. pont: 2010. október 

 

 

 

22. Előterjesztés a KMOP-2009.4.7.1 jelű „Térségi közigazgatási és közszolgáltatási 

informatikai rendszerek továbbfejlesztése” nevű pályázaton való indulásról 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ismerteti az előterjesztést, valamint megjegyzi, hogy az 

adómodul országos szinten  is kiemelkedő helyen szerepel.  A modul üzemelése során 

kockázatot jelenthet a társuló települések száma. Amennyiben csatlakoznak a kistérségi 

települések, és fizetik a városnak az ezzel járó üzemelési költségeket, akkor abból  

Szentendrének bevétele keletkezik. Ideális esetben profitálhat a város, ellenben ha másképp 

alakul a   helyzet, súlyos terhet vállal magára. Ezt kiküszöbölendő került be a határozati 

javaslat  4. pontjába a  garancia kiépítése, a kezességvállalást illetően.    Sok szempontból 

nagy lehetőség, de  óvatosnak kell lenni.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: kérdezi, hogy az üzemeltetésnél a szoftverhasználat milyen költséget 

jelent?  A megvásárolt programot folyamatosan karban kell tartani. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: 500 M Ft-ot kapott rá a város, az elmúlt 60 M Ft-nál többet 

nem kellett fizetni, de az is sok pénz. Valamint  tudni kell azt is, hogy 3 évig szükséges 

üzemeltetni a rendszert.  Ezért is hívta fel a képviselők figyelmét a kockázatra.   Kérdezi, 

hogy a bizottsági ülésre  milyen visszajelzések érkeztek?  
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Tolonics Gyula képviselő: a bizottságok támogatták a javaslatot. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:  egyéb hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátja 

határozati javaslatot:    

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1377   Száma: 09.10.08/22/0/A/KT 

Ideje: 2009 október 08 17:22  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 8 53.33 44.44 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 7 46.67 38.89 

Szavazott 15 100.00 83.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   16.67 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Benkovits György Tart. - 

Fülöp Zsolt Tart. - 

Hajdu Gábor Tart. - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Tart. - 

Magyar Judit PEB elnök Tart. - 

Szalay Fruzsina Tart. - 

Szegő András Tart. - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Távol - 

Kiss Károly Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

     

1377   Száma: 2009.10.08/22/0/A/KT 

 

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

a következő határozatot hozza:    
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Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

356/2009. (X. 8.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem támogatja a KMOP-2009.4.7.1 

jelű „Térségi közigazgatási és közszolgáltatási informatikai rendszerek továbbfejlesztése” 

nevű pályázaton való indulást. 

 

 

23. Előterjesztés a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által 

támogatásban részesített (KMRFT-TEUT 2009) Liliom-Irányi Dániel-Rózsa 

utca út-burkolatjavítási munkák kivitelezése és műszaki ellenőrzése tárgyú 

közbeszerzési eljárás megindítására 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

Zakar Ágnes képviselő: ügyrendi hozzászólásában jelzi, hogy a Dumtsa Jenő 

Városfejlesztési Stratégia szavazásakor  nem volt benn a tanácsteremben, ugyanakkor  a 

szavazógépe tartózkodást jelzett.  

 

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

határozati javaslatot:   

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1378   Száma: 09.10.08/23/0/A/KT 

Ideje: 2009 október 08 17:23  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 15 100.00 83.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 15 100.00 83.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   16.67 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Benkovits György Igen - 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 
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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 - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Távol - 

Kiss Károly Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

     

1378   Száma: 2009.10.08/23/0/A/KT 

 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

357/2009. (X. 8.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 

1.  

 a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett 

települési önkormányzati belterületi közutak felújításának, korszerűsítésének 

támogatására (KMRFT-TEUT 2009) kiírt pályázatán a „Liliom (teljes hossza) 

– Irányi Dániel (teljes hossza) – Rózsa utca (Irányi Dániel és Kőzúzó u. közötti 

szakaszának) útburkolat-javítási munkái – Szentendre” című, KMRFT-TEUT-

220/2009 kódjelű pályázatával kapcsolatosan a közbeszerzési értékhatárt elérő 

vagy meghaladó értékű tevékenységekre irányuló közbeszerzési eljárást  

 a KMOP 5.2.1/B VÁROSREHAB pályázat műszaki ellenőr, FIDIC mérnöki 

közbeszerzési eljárást 

 a KEOP 7.2.1.2 GÁT pályázat kivitelezési eljárás, műszaki ellenőr, FIDIC 

mérnöki közbeszerzési eljárást 

 és az önkormányzati nagyberuházások egyéb szükséges közbeszerzési 

eljárásait  

megindítja, 

2. felkéri a Polgármestert, hogy az 1. pont szerinti közbeszerzéseket az 

Önkormányzat 2009. évi közbeszerzési tervébe vegye fel 

3. felkéri a Közbeszerzési Munkacsoportot a közbeszerzési eljárások 

lebonyolítására, a Közbeszerzési Bizottságot a közbeszerzési eljárásokat 

lezáró döntések meghozatalára a 4. pont szerinti kivételekkel, a 

Polgármestert a közbeszerzési szerződések aláírására. 

4. a SZEI, a VÁROSREHAB és a GÁT projektek kivitelezési eljárásait 

lezáró döntéseket a Képviselő-testület hozza meg. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 
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dr. Dietz Ferenc polgármester: ügyrendi javaslata, hogy Mészáros János megérkezéséig a 

soron következő napirendi pontok  tárgyalásával  folytassák a  testületi ülést.  

Szavazásra bocsátja az ügyrendi javaslatot:  

  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1379   Száma: 09.10.08/24/0/A/KT 

Ideje: 2009 október 08 17:24  

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: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Benkovits György Tart. - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Tart. - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Távol - 

Kiss Károly Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

 

     

1379   Száma: 2009.10.08/24/0/A/KT 
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24. Előterjesztés a településőr foglalkoztatásának támogatására irányuló pályázaton 

való részvételről 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ismerteti az előterjesztést. A Pénzügyi, Költségvetési, 

Vagyongazdálkodási és EU Bizottság  8 fő  foglalkoztatását javasolja.  

 

Tolonics Gyula képviselő:  a bizottság  javasolta  8 fő településőr alkalmazását az eredeti 4 

helyett.  

 

dr. Gerendás Gábor irodavezető: a segélyekre fordítható összegből fedezhető a felmerülő 

költség többlet. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a térfigyelő kamera miatt szükséges a nagyobb létszámú 

személyi állomány.  

 

Zakar Ágnes képviselő: kérdezi, hogy a településőrök éjszaka is szolgálatban vannak?  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: nem,  éjszaka polgárőrök járőröznek. 

 

dr. Molnár Ildikó jegyző: a településőrök a közterület-felügyelővel együtt napközben 

járőröznek.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátja határozati javaslatot 8 fő településőr 

foglalkoztatása mellett.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1380   Száma: 09.10.08/24/0/A/KT 

Ideje: 2009 október 08 17:27  

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 - 
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Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Távol - 

Kiss Károly Távol - 

     

1380 Száma: 2009.10.08/24/0/A/KT 

 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

358/2009. (X. 8.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  

5. támogatja 8 fő településőr foglalkoztatásának támogatására irányuló pályázaton való 

részvételt; 

6. felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:   azonnal 

 

 

25. Előterjesztés a Szentendréért Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

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

határozati javaslatot:  

   

  

Szavazás eredménye 

 

#: 1381   Száma: 09.10.08/25/0/A/KT 

Ideje: 2009 október 08 17:27  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 
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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 - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Távol - 

Kiss Károly Távol - 

 

     

1381 Száma: 2009.10.08/25/0/A/KT 

 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

359/2009. (X. 8.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 

1.) a Szentendréért Közalapítvány Alapító Okiratának 13.10 pontjában rögzített Felügyelő 

Bizottság tagjának megnevezett Turócziné Kiss Gizella (2000, Szentendre, Bükkös part 72.) 

helyére az alábbi név és lakcím kerül: 

 

Név: Puhl   Márta 

Lakcím: 2000. Szentendre, Angyal u. 7.  
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2.) felkéri a Szentendréért Közalapítvány Kuratóriumának elnökét, hogy a módosítással 

egységes szerkezetbe foglalt és a határozat mellékletét képező Alapító Okirat Pest Megyei 

Bírósághoz történő benyújtásáról gondoskodjon. 

 

Felelős:      Polgármester 

Határidő:   2009. október 30. 

 

Az Alapító Okirat a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

26.   Tájékoztató a temetőről 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kérdés, hozzászólás nem lévén megállapítja, hogy a 

Képviselő-testület   tudomásul vette a tájékoztatót.  

 

 

A  27-30 számozású  napirendi pontokat  az  Ötv. 12. § (4) bekezdés  b) pontja alapján 

zárt ülésen tárgyalja a testület, melyről külön jegyzőkönyv készül.    

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képviselő-testület nyílt ülését 17.46 órakor megnyitja. 

Megállapítja, hogy a testület  14 jelenlévő képviselővel határozatképes. 

 

 

31.  Interpelláció, kérdés 

 

 

Válasz Fülöp Zsolt képviselő Barcsay Jenő Általános Iskola előtt parkolás tárgyában 

benyújtott interpellációjára 

 

Szegő András önkormányzati képviselő  

 

KÉRDÉS  
a képviselő-testület 2009. október 8.-i ülésére 

 
Tisztelt Polgármester Úr!  

Kérem, az alábbi kérdéseimre szíveskedjen választ adni a képviselőtestületi ülésen:  

1.) Örömmel vettem a meghívót Ligeti Erika szobrász, éremművész pénteki szoborállítására. 

Reméltem, hogy a kiváló művésznő szobrát a nőbarát város valamely női kiválósága, esetleg 

egy helytörténész vagy művésztárs fogja felavatni. Ehelyett az avatót Pelczné dr. Gáll Ildikó, 

az Országgyűlés és a Fidesz alelnöke, miskolci politikus, mérnök-közgazda avatja fel. 

Kérdezem, hogy a.) milyen kötődése van az alelnök asszonynak Ligeti Erikához és 
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Szentendréhez, b.) nem találtak-e helyben megfelelő személyt a szoboravatáshoz? Nagyon 

remélem, hogy nem egy hosszú választási kampány előrehozott nyitányáról van szó, és hogy 

az országos politika nem fog ilyen és hasonló módszerekkel beszivárogni a szentendrei köz- 

és kulturális életbe.  

2.) Többi képviselőtársammal együtt levelet kaptam a szentendrei Honvéd Kossuth SE 

úszószakosztályát képviselő Lakatos Judittól, melyben azt panaszolja, hogy a Vizes Nyolcas 

uszoda vezetése ripsz-ropsz kitiltotta szakosztályuk úszásoktatását az intézmény területéről, 

arra hivatkozva, hogy ott a Városi SE fog a hét minden napján délutánonként 

kizárólagossággal úszásoktatást folytatni.  

Tájékozatlanok számára elmondom, hogy Magyarországon egyedülálló, hogy egy 

sportegyesület egy uszodát teljes kizárólagossággal használjon. Legnagyobb 

úszólétesítményeinkben, a margitszigeti Hajós Alfréd Sportuszodában. vagy a budai 

Komjádiban is több egyesület, köztük a magyar úszóválogatott tagjai felváltva, egymás között 

precízen beosztva használják évtizedek óta a pályákat, nem is rossz eredménnyel. Anélkül, 

hogy a felmondás módját és időzítését minősíteném, kérdezem ezek után: hasonló kulturált 

megoldás Szentendrén nem lenne lehetséges?  

Köszönöm válaszát:  

Szegő András  

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: interpelláció Fülöp Zsolt képviselőtől érkezett, két kérdést 

pedig  Szegő  András képviselő nyújtott be a mai Képviselő-testületi ülésre. Fülöp Zsolt 

képviselő interpellációja a Városüzemeltetési, Környezet- és Műemlékvédelmi  Bizottság 

hatáskörébe lett utalva, a   kérdésekre az alábbi választ adja:   

  

  

„Tisztelt Szegő András Képviselő Úr! 

 

1. 2009-től új program indult. A Dumtsa-tervben elfogadott városfejlesztési tervek alapján 

megépítendő vezérprojektek elsősorban infrastrukturális fejlesztéseket jelentenek, azonban az 

új épületek önmagukban mit sem érnek felelősségteljes, lakóhelyhez kötődő emberek nélkül. 

Ezért indult el a „Szentendreiek vagyunk” c. program, amely különböző korosztályok és 

csoportok számára segíti a Szentendrével való azonosulást. Ennek a lokálpatrióta sorozatnak 

része a Nőkre szabott városért c. kezdeményezés, hiszen ha a nők jól érzik magukat egy 

városban, biztosítottnak látják családjuk jövőjét, ott szívesen telepednek meg, oda gyakran 

látogatnak el. 

Ligeti Erika szobrászművész szobrának avatása Szentendre nőbarát programjának 

keretében kerül felállításra és felavatásra. Ehhez a Művészeti Lektorátustól pályázati 

támogatásban részesült az önkormányzat. A nőbarát program egyik kiemelt célja, hogy a nők 

jelenlétét erősítse nemcsak Szentendrén, hanem országosan is.  

Programjaink, nagyberuházásaink kapcsán szeretnénk országosan ismert közéleti 

szereplőket is Szentendrére meghívni annak érdekében, hogy a város érdekeit minél 

magasabb szinten tudjuk érvényesíteni. Ezt tettük akkor is, amikor  

- a Városmarketing konferenciára Dr. Garamhegyi Ábelt, az akkori Gazdasági és 

Közlekedési Minisztérium szakállamtitkárát, 
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- az Országos Roma konferenciára Molnár Gyulát, a TÖOSZ elnökét és az MSZP 

országgyűlési képviselőjét, 

- az árvízvédelmi konferenciára Szabó Imre környezetvédelmi és vízügyi minisztert, az 

MSZP országgyűlési képviselőjét,   

- a Szakorvosi Rendelőintézet kapcsán nyert támogatási szerződés aláírásához Dr. 

Székely Tamás, egészségügyi minisztert,  

- az esélyegyenlőségi nap előadójaként Rauh Edit, esélyegyenlőségi szakállamtitkárt 

hívtuk meg. 

Pelczné Dr. Gáll Ildikó Szentendrére az Országgyűlés alelnökeként, a legmagasabb 

női közjogi méltóságként érkezik, így is vállalta el a szoboravatásra való felkérést. Alelnök-

asszony, Ligeti Erika és Szentendre közötti összefüggést a nőbarát program adja, amelyben 

hangsúlyozzuk a nők szerepének fontosságát, előtérbe helyezve Ligeti Erika szobrászművészt 

és alkotását. A nőbarát programmal kapcsolatban mindenképpen szerettük volna, hogy egy 

országosan is ismert nő leplezze le a szobrot. Fontosnak tartom, hogy a nőbarát program ne 

csak helyi szinten, hanem országszerte is rámutasson az általunk bevezetett újdonságokra, 

lehetőségekre. 

 

 

2. A Szentendrei Honvéd Kossuth SE úszószakosztályát képviselő Lakatos Judit azt 

panaszolta, hogy a Vizes Nyolcas uszoda vezetése kitiltotta őket az intézmény területéről. 

  

A tények pontos ismerete nélkül a kérdésről a következők mondhatók el: 

Sajnálatos, hogy szentendrei gyerekek nem tudják igénybe venni az uszoda szolgáltatásait, de 

- nem ismert hogy milyen megállapodás, szerződés alapján és milyen feltételekkel használták 

az uszodát 

- egy, az uszoda üzemeltetője által megkötött megállapodást az Önkormányzat nem bírálhat 

felül, az üzemeltetőt nem kötelezheti arra, hogy valakivel megállapodást kössön, vagy létező 

megállapodást felmondjon 

- amennyiben egy szerződést jogtalanul mondtak fel, úgy jogi lehetőség áll fenn a sértett fél 

részére azt bíróság előtt megtámadni. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: felkéri Hidegkuti Gergelyt, ismertesse a Városüzemeltetési, 

Környezet- és Műemlékvédelmi  Bizottság  megállapítását Fülöp Zsolt képviselő által 

benyújtott interpellációja tárgyában.    

  

Hidegkuti Gergely  képviselő:  a Városüzemeltetési, Környezet- és Műemlékvédelmi  

Bizottság   szakértőkkel és a szülők képviselőjével 2009. október 3-án helyszíni bejárást 

tartott Barcsay Jenő Általános Iskola előtti parkolóknál Fülöp Zsolt képviselő által benyújtott 

interpellációja tárgyában. Megvizsgálva a felvetett problémát, a bizottság a következőket 

állapította meg:  

 

„VÁROSÜZEMELTETÉSI, KÖRNYEZET-, ÉS MŰEMLÉKVÉDELMI BIZOTTSÁG 

ELNÖKÉTŐL 
 

 

Bizottsági jelentés Fülöp Zsolt által benyújtott interpellációra 

 

Tárgy: Barcsay Jenő Általános Iskola előtti parkolás 
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2009. október 3-án helyszíni bejárást tartottan a Barcsay Jenő Általános Iskola előtti 

parkolóknál. 

A bejáráson jelen volt a Közlekedési Munkacsoport elnöke Hernesz Csilla és a Hivatal két 

munkatársa, Alföldiné Petényi Zsuzsa főépítész, Virágh János városüzemeltetési referens és a 

szülők képviseletében  Wachslerné. 

Jelenlevők a területet megtekintve a következő javaslatot fogadták el: 

 A főbejárat bal oldalára kell áthelyezni a mozgáskorlátozottak számára kijelölt 

parkolót 

 A főbejárat jobb oldalán a parkoló-sáv végére az eddigiekhez hasonló korlátot kell 

kihelyezni 

 A főbejárattal szemben levő közúti csatlakozást meg kell szüntetni és a gyalogos 

forgalmat a járdán védőkorlátokkal, kell biztosítani  

 A fenti kialakítások megvalósítására szükséges KRESZ –táblák kihelyezése szükséges 

 A gyalogátkelőhely kialakítására szükség van a Huba utcánál; ennek megtervezésére, 

engedélyeztetésére és kialakítására a 2010-s évi költségvetésbe szükséges beépíteni a 

megfelelő költségvonzatot. 

A Városüzemeltetési, Környezet- és Műemlékvédelmi Bizottság 2009. október 6-ai ülésén 

megtárgyalta a Közlekedési Munkacsoport javaslatát és a fent felsorolt forgalmi változásokkal 

a Barcsay Jenő Általános Iskola tanulóinak védelme érdekében egyetértett. 

 

Szentendre, 2009. október 8. 

 

Hidegkuti Gergely 

Bizottsági elnök” 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: köszöni a bizottság közreműködését. Kérdezi Fülöp Zsolt 

képviselőtől,  elfogadja-e a bizottság válaszát?  

 

Fülöp Zsolt képviselő: az interpellációra kapott választ elfogadja.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a továbbiakban a testület visszatér a korábban felfüggesztett 

28. napirendi pont  folytatására, melyet zárt ülésen tárgyal.  A napirendről külön jegyzőkönyv 

készül. A nyílt ülést 17.27 órától felfüggeszti a zárt ülés idejére, majd a döntést követően 

17.46 órakor ismételten nyílt ülésen folytatódik a napirendi pontok tárgyalása.   

 

 

32. Előterjesztés a Pap-szigetre tervezett szálloda fejlesztéshez szükséges 

városfejlesztési szerződésről 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

A napirendi pont tárgyalása során jelen van  Mészáros János vállalkozó.   

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a Dumtsa Stratégiába fontos tényezőként került be  a Pap-

sziget fejlesztése. Mészáros János a Pap-sziget részbeni tulajdonosa és dr. Küzdényi György a 

Property Partnership Kft. ügyvezetője közös levélben kereste meg az Önkormányzatot, 

melyben jelezték, hogy a Pap-sziget fejlesztésére megállapodást kötöttek, melynek tartalmát 

üzleti titokként kezelik. Később mindkét fél hozzájárult a szerződés önkormányzat általi 

megismeréséhez, de ennek a mai napig nem tettek eleget.  
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A Pap-sziget adottságaiból adódóan fejlesztés csak a magántulajdonos területén lehetséges, 

azonban a jelenlegi szabályozási terv alapján szálloda és a hozzá kapcsolódó építmények nem 

helyezhetők el. Az Önkormányzatnak lehetősége van arra, hogy a hatályos, területre 

vonatkozó szabályozási tervét megváltoztassa. 

Ebben az esetben a befektető vállalja, hogy területre vonatkozó szabályozás megváltoztatása 

ellenértékeként bérbe veszi és közparkként üzemelteti a város tulajdonában lévő 

közterületeket, a szálloda színvonalához igazodó zöldfelületet alakít ki, amit köztéri kiállító 

helyként is üzemeltet. 

Az elkészült szerződés-tervezetben szerepel, hogy a  bérlet díjának 40%-a a fejlesztéshez 

kapcsolódó engedélyes építési tervek hatálybalépését követően kiállított számla alapján, a 

számla kézhezvételétől számított 30 napon belül esedékes. A fennmaradó 60% kifizetése öt 

egyenlő részletben, évi egy alkalommal, az építési engedély hatálybalépését követő naptári 

évtől kezdődően, az adott év december 01-vel kiállított számla alapján 30 napos fizetési 

határidővel esedékes. 

A Cég a Várossal szemben fennálló kötelezettsége mögé, Mészáros János és Mészárosné Sajti 

Éva fele-fele tulajdonát képező, a Városnak átadott értékbecsléssel rendelkező 4490 hrsz. 

“kivett vendéglő és udvar“ ingatlant biztosítja fedezetül, amelyre jelzálog jog kerül 

rávezetésre a Cég által fizetendő bérleti díj erejéig. A jelzálog összege a kifizetés ütemében 

csökken. A  pályázati kiírásba azonban a kötöttségek miatt a  fenti kitételek  nem kerülhettek 

be. Megadja a szót Mészáros János vállalkozónak.  

 

Mészáros János vállalkozó: pénzügyi vonatkozású adatok miatt, valamint az  üzleti 

érdekekre való tekintettel zárt ülésen kíván hozzászólást tenni.  

 

Tolonics Gyula  képviselő: ügyrendi javaslatában zárt ülés elrendelését kéri.   

 

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

 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1402   Száma: 09.10.08/32/0/A/KT 

Ideje: 2009 október 08 17:56  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű 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: 
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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 - 

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 - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Távol - 

Kiss Károly Távol - 

 

     

1402   Száma: 2009.10.08/32/0/A/KT 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képviselő-testület 17.56 órától zárt ülésen folytatja a 

napirendi pont tárgyalását. Az elhangzottakról külön jegyzőkönyv készül.  

A zárt ülést követően 18.38 órától ismételten nyílt ülésen folytatódik a testületi ülés. A 

jelenlévő képviselők száma 16 fő, a testület határozatképes.   

 

     

33. Előterjesztés a Katona József utcai játszótér hasznosításáról 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

A napirendi pont tárgyalása során jelen vannak a meghívottak: a Waldorf óvoda 

képviseletében valamint Mészáros György a Lászlótelepi lakosok képviselője 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ismerteti az előterjesztést, mely alapvetően 3 variációt 

tartalmaz.  

a) változat szerint: a Képviselő-testület a szentendrei belterületi 1652 hrsz-ú, közterület 

megnevezésű, Szentendre Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában álló, 2066 m2 

alapterületű közterület hasznosításáról úgy dönt, hogy  támogatja annak átminősítését és 

építési telekként történő értékesítését, 

b) változat szerint: - támogatja annak átminősítését és óvoda építését, 

c) változat szerint: - nem támogatja annak átminősítését és javasolja közparkként történő 

hasznosítását. 

A vagyoniroda  munkatársai az a) változatot támogatják.   

 

Alföldiné Petényi Zsuzsanna főépítész: a város korábban hozott vagyongazdálkodási 

koncepcionális döntései alapján alkotta meg véleményét.  Felmérés történt arra vonatkozóan, 

hogy az ingatlanok értékesítéséből milyen nagyságrendű bevételre lehet számítani. Ennek 

következménye a határozati javaslat  a) változata. 
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dr. Dietz Ferenc polgármester: az ingatlan óvoda céljára történő hasznosításával 

kapcsolatban kéri a Waldorf óvoda képviselőjét, hogy nyilatkozzon.  

 

Redő Péter a Waldorf óvoda képviselője: az ő szempontjukból az a lényeges, hogy az 

óvodát  üzemeltetni tudják, a hely másodlagos szempont. Jelenleg bérleményben vannak 

elhelyezve, ami ideiglenes megoldást jelent. Számukra megfelelne a terület, de felmerült egy 

másik lehetőség is a  buszforduló közelében. A bővítés mindenképp szükséges, mert a létszám 

már a testvérek felvételével betelt.  Az idő sürgeti őket, amint kijelölésre kerül a megfelelő 

terület, a munkálatokat el kell kezdeni.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: reagál az elhangzottakra: a továbblépés nem csak az 

Önkormányzaton múlik.  Az elmúlt időszakban kijelölésre került egy ingatlan Pismányban, az 

nem felelt meg az igényeknek, majd szóba került az Izbégi Parktábor területe, melyet az 

Iskola nem támogatott.   

A c) változat a közparkká nyilvánítás,  kéri az ott élő lakosok képviselőjét,   hogy ismertesse 

álláspontjukat. 

 

Mészáros György a Lászlótelepi lakosok képviselője: az érintett terület lakói továbbra  is 

közpark-játszótér funkcióban  szeretnék használni a területet. A tényről Polgármester Úr is 

meggyőződhetett a bejárás alkalmával, amikor a megjelent nagyszámú lakosság kifejtette 

ezirányú kérését. A  városban egyre kevesebb a zöldterület, az embereknek lassan nem lesz 

hova menniük, ha friss levegőre vágynak. Iskolások, kismamák, nyugdíjasok egyaránt 

szívesen látogatják a parkot, és hogy ez meg is maradjon, ennek érdekében, parkosításában   

segítenének is a lakók.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ő maga is tapasztalta a lakosság részéről ezt az igényt.   

 

Mészáros György a Lászlótelepi lakosok képviselője: folytatja és sorolja a park mellett 

szóló  érveket. Ismételten kifejti, hogy a lakosság a park megléte mellett kitart, nem 

támogatják az ingatlan eladását. Kérdezi, hogy a frakciófegyelem hogyan befolyásolja a 

képviselők döntését?  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a kérdés nem tartozik az adott napirendi ponthoz.   

 

Fülöp Zsolt képviselő: a szünetben elhangzott  egy újabb módosítás, mely szerint a 

költségvetés elfogadásáig ne döntsenek az ingatlan sorsáról, halasszák el addig. Nem ért egyet 

a javaslattal, úgy véli, hogy az Önkormányzat akkor is ugyanebben a döntési helyzetben lesz.   

Figyelembe kell venni a környék lakosságának, és a Waldorf Óvoda képviselőjének 

véleményét. Az utóbbi esetében megjegyzi, amennyiben Óvoda kerül ott kialakításra, a 

közlekedés és parkolás szempontjából is szükséges vizsgálódni. Mindent összevetve a maga 

részéről a terület közparkká alakítását támogatja.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: reagál Fülöp Zsolt képviselő  által tett észrevételre. A 

következő napirendi pont során  kerül sor a Szabályozási Terv módosítására, mikor is a 

parcellázás ellen fognak dönteni.  Ebből is látszik, hogy az Önkormányzat nem feltétlen az 

értékesítés mellett kíván dönteni, de minden lehetséges módozatot meg kell vizsgálni. 

 

Tolonics Gyula képviselő: többszöri döntés is született már arról, hogy a területet értékesítik. 

Ezzel szemben jelen pillanatban mégis azt javasolja, hogy a költségvetés elfogadásáig 
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halasszák el a döntést. Akkor jobban átlátható, hogy a terület eladásából származó bevételre 

szükség van-e.  

Válaszol Mészáros György frakciót érintő kérdésére is: a frakció demokratikusan dönt arról, 

hogy bizonyos esetekben  tartja-e a frakciófegyelmet, avagy sem.   

  

dr. Dietz Ferenc polgármester: az elhangzott javaslat lesz a d) változat. Kéri a pontos 

megfogalmazását. 

 

dr. Molnár Ildikó jegyző:  „Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 

szentendrei belterületi 1652 hrsz-ú, közterület megnevezésű, Szentendre Város 

Önkormányzata kizárólagos tulajdonában álló, 2066 m2 alapterületű közterület 

hasznosításáról szóló döntést a 2010. évi költségvetés elfogadásakor hozza meg.” 

 

Hidegkuti Gergely képviselő: a Városüzemeltetési, Környezet- és Műemlékvédelmi  

Bizottság elnökeként szól hozzá: az  ülésen is megtárgyalásra került az előterjesztés, de nem 

született konszenzus a tagok közt a döntést illetően.  A bizottság elnökeként fontosnak tartja, 

hogy tisztázzák a helyzetet:  

- az óvoda számára az önkormányzat  keresett területet, mert az óvodaférőhely probléma. Utal 

rá, hogy az előzőleg már  felajánlott helyeket  az óvoda egyéb indokok miatt  nem fogadta el.   

A legutóbb szóba került ingatlan ugyanakkor azért nem felel meg, mert azt több civil 

szervezet  ellenzi.  A Radnóti utca alatti fejlesztési területet került még szóba,  mint lehetséges 

helyszín. Remélhetőleg  azon a területen nem éri támadás az óvoda létesítését. Az 

Önkormányzat tulajdonában nincs építési telek - ahhoz, hogy rendelkezzen beépíthető 

ingatlannal, át kell minősíteni a területet. Az elhangzottak indokolják azt a döntést, hogy 

átmeneti megoldásként „konténeróvoda” létesüljön.  

A Katona József utcai területen volt egy játszótér, amit az Európai Unió rendelkezéseinek 

megfelelően a  többivel együtt el kellett bontani, mert nem voltak EU-komfortak.  

Ugyanakkor azt is tudni kell, hogy ezzel párhuzamosan nem volt rá keret, amiből pótolni 

lehetett volna. Akkor jött Fülöp Zsolt képviselő az ötlettel, hogy értékesítsék ezt a területet és 

a befolyt összegből teremtsék meg a forrásoldalt a játszóterek fejlesztésére. Időközben a  

játszóterek fejlesztése megkezdődött, folyamatban van, a kötelezettség vállalás megtörtént, a 

fedezetet kell előteremteni.  Időközben új szempontok is megjelentek, (pl. úttársulások) 

melyekhez szintén szükséges forrást biztosítani. Kényszerpályán vannak, minden alternatívát 

figyelembe kell venniük.   

 

Trenka István képviselő: jó megoldást nem fog tudni hozni a testület. Sem most, sem a  

költségvetés elfogadásakor. Több, mint 12 Mrd Ft-os bevételi főösszeg és ugyanennyi kiadási 

főösszeg  szerepel 2009-ben a város költségvetése soron.  Az előterjesztést vizsgálva látható, 

hogy 25.000 Ft/m2 ár van  megadva értékesítés esetén. A ma elfogadott ár kb. 20.000 Ft/m2. 

Értékesítés esetén mintegy 41.000.000 Ft bevétele keletkezne a városnak. Hasonlítsák össze a 

két összeget, ami után megállapítható, hogy a 41.000.000 Ft kb. 0.3 %-a a költségvetésnek. 

Ismétli, igazán jó megoldás nincs. Mégis feltételezhető, hogy ha egy gyérebben lakott 

területen jelölnek ki átminősítésre egy területet, akkor  kevesebb lakossági ellenállásba 

ütközik a testület.  Úgy véli, a Katona József utcai területet meg kell hagyni a lakosság 

részére, akiktől viszont kérni kell a terület karbantartását, gondozását.   

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: reagál  Trenka István képviselő hozzászólására.   A 

pályázatok  végett 12 Mrd Ft a város költségvetése. A kieső kormányzati támogatást pedig 

valahonnan pótolni szükséges.  
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Fülöp Zsolt képviselő: az eredeti ötlet a Főkertész javaslata alapján került átgondolásra. Ezen 

a területen mintegy 20 éve nem volt fejlesztés. Az Önkormányzat Képviselő-testületének 

végig kell gondolnia, hogy ha ezen a területen nem készül beruházás, legalább a terület 

maradjon meg közparkként.  A telek eladásából származó bevétel pedig nem képes jelentősen 

befolyásolni az Önkormányzat költségvetését.  

 

Tolonics Gyula képviselő: fenntartja javaslatát, hogy várják meg a költségvetés alakulását, 

mert az egész város működéséért felelősek.  Nem azt kívánta mondani a javaslatával, hogy  ne 

legyen közpark. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: az elvonások miatt az intézményeknél is nagyon sok kieső 

összeget  kell pótolniuk.  

 

Radványi G. Levente képviselő: együttműködési szándékot kell nézni. Az Önkormányzat 

feladata, hogy  felülvizsgálja a területre fordítható összeget. Döntsenek ma, mert a 40 M Ft 

csak töredéke a költségvetésnek. A lakosság akarata elég nyilvánvaló, az együttműködésre 

hajlandóak, közös megegyezést kell hozni. 

 

Magyar Judit képviselő: ismét ad hoc jelleggel döntenek fontos ügyben, több 10 M Ft 

sorsáról. 

Egyetért  Radványi G. Levente képviselővel,  ha a lakók parkot szeretnének, akkor meg kell 

hagyni nekik! Ha a közösségnek a Zöld Város és a konfortosabb életminőség azt jelenti, hogy 

kéri a közparkot, akkor azt figyelembe kell venniük. Az elmúlt évben megszületett a 

vagyonkoncepció, de a mai napig nem folyik vagyongazdálkodás.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: reagál az elhangzottakra: az elmúlt időszakban minden 

egyes döntés fontos volt, amire Képviselő asszony utal.  Az ingatlanpiac ugyanakkor sajnos 

leágazóban van, nem folyt be a tervezett összeg.  

 

Magyar Judit képviselő:  pontosít, miközben vita alakul ki Képviselő asszony és 

Polgármester közt. A legközelebbi Képviselő-testületi ülésre összegyűjti azokat a plusz 

javaslatok, melyek a költség vetést terhelték.  

 

Mészáros György a Lászlótelepi lakosok képviselője: érveket sorol, hogy miért kell 

megtartani.  Az említett 40 M Ft  valóban nem olyan számottevő összeg az egészhez 

viszonyítva, de minden relatív. Említette Polgármester úr, hogy 4 óvodát kívánnak  felújítani 

250 M Ft-ért.  Ha megszorítják a költségvetést, véleménye szerint  el lehet „csípni” azt az 

összeget, amely íly módon pótolhatja a terület eladásából szánt összeget.   

Más jellegű észrevétele: a területen régóta  létezik egy fúrt kút,  melyet szeretnék megtartani. 

Biztonságot jelent, mert az egész környéket el tudja látni vízzel. Értékesítés esetén fennáll a 

veszélye, hogy ez megszűnik.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a kút valóban régi emlék és a mai napig nagyon szép. 

Mindenképp megtartásra érdemes.   

A pályázat összegéből nem tudnak elvenni, mert az konkrét számokkal  kerül beadásra.  

 

Kun Csaba alpolgármester: érti és megérti a  jelenlévők helyzetét, de az Önkormányzat 

részéről más szemmel kell nézni a történéseket. A költség vetés elfogadása nagy felelősség, a 

frakciófegyelem  is a sikeres döntést szolgálja.  

Többször hangzottak el különböző összegek, mint a 40 M Ft is. Megjegyzi, amikor a 
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Dunaparti Művelődési Ház életveszélyessé vált, soron kívül  7 M Ft-ot kellett rákölteni.  Ez 

csak egy a sok kiadás közül. Felhalmozási bevételt nem fordíthatnak működésre, ami azt is 

jelenti, hogy minden ingatlaneladásból befolyt összeg visszaforgatásra kerül és 

városfejlesztésre fordítják.  

Ugyanakkor a Lászlótelep alatt hatalmas zöld területek vannak, ami pótolhatná a szóbanforgó 

területet. A költségvetés tárgyalásánál ő maga az értékesítés mellet fog voksolni.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megadja a szót a Waldorf Óvoda képviselőjének  

 

Redő Péter a Waldorf óvoda képviselője: számára tanulságos volt mindaz, amit hallott. 

Kérdése, hogy  tudnak-e nekik területet biztosítani, mert erről nem került szó. Arról hallott, 

hogy értékesítsék-e a területet, vagy sem, arról nem, hogy az óvoda helyzetet hogyan alakul. 

Jelenleg is  keresik a lehetőséget.   

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:  jelenleg nem tud többet mondani a lehetőségekről. 

 

Redő Péter a Waldorf óvoda képviselője: kérdezi, hogy lehetséges átadható  területről 

hallhat-e többet?   

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:  nem az adott napirendi pont tárgya a kérdés, a 

későbbiekben tárgyalnak róla.  

 

Mészáros György a Lászlótelepi lakosok képviselője:  elhangzott az utak építése – 

amennyiben az ingatlan eladásra kerül, lehetséges, hogy a környék összes utcáját 

leaszfaltozzák az árából?   

Arról is volt szó, hogy az ingatlanpiac áll -  kérdezi, hogy amennyiben az Önkormányzat 

mindenképpen az értékesítés mellet dönt,  nem lenne szerencsés megvárni, hogy az 

ingatlanárak felmenjenek?  

 

Hidegkuti Gergely képviselő: hosszú vita lehet ebből, nem kíván belemenni a részletekbe. 

Kérdezi a Waldorf Óvoda képviselőjétől, hogy jól értelmezte-e azt az igényüket, hogy 

elsősorban csak épületre volna szükségük,  elkerített játszótérre nem feltétlen?   Felmerült az 

Izbégi terület, mint kompromisszumos megoldás.   

 

Redő Péter a Waldorf óvoda képviselője: a Parktábor megfelelt volna, anno vállalták volna 

a gondozását is, hiszen az óvodának zöld területre szüksége van. Amennyiben az valósult 

volna meg, nem lett volna szükség külön udvarra, mert a gyerekeknek  a patakpart megfelelt 

volna.   

Ha Katona József utcai területről van szó, ott szükség van külön zöldterületre.  

 

Hidegkuti Gergely képviselő: lehetséges megoldás: négy teleknyi területről van szó. Egy 

részen felépül az óvoda, a maradék három telket pedig az Óvoda közparkként használja?  

 

Redő Péter a Waldorf óvoda képviselője:  meg kell beszélnie a többiekkel, mert az 

óvodaépítésre szigorú előírások vannak. Első menetben két csoportnyi óvodára gondoltak, de 

mert a városnak is szüksége van helyekre, bővítenék három csoportosra.   

 

Hidegkuti Gergely képviselő: 2500 m2 telekről van szó, 25 % -os beépítéssel 

megvalósítható  4-500 m2-es óvoda, a többi rész megnyitható védett közparkként. Kérdezi, 

hogy ez járható út-e?  
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Redő Péter a Waldorf óvoda képviselője: személyes véleményét mondja. A Waldorf 

természetközeli nevelést folytat. Nem biztos, hogy a szabadban játszó gyerekek mellett a 

kutyasétáltatás megengedhető volna. A feltett kérdésre nem tud egyszemélyben válaszolni, 

szükséges megbeszélnie a többiekkel.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: az Izbégi Parktábor is hasonló feltételekkel rendelkezett 

volna.  

  

Hidegkuti Gergely képviselő: keressenek kompromisszumos megoldást a lakókkal, üljenek 

le, beszéljék meg, ötleteljenek együtt. Nyilván több lehetőség is adott.  

Magyar Judit  képviselő hozzászólására válaszol - a mostani előterjesztés nem ad-hoc jellegű, 

évekre visszamenőleg van előzménye. Ha jelenleg a változások tükrében szükséges a 

vélemény módosítására,  nem szégyen, ha másképp dönt, mint anno.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kérdezi Mészáros Györgytől, hogy a kompromisszumos 

megoldás megfelelne-e a lakosságnak?    

 

Mészáros György a Lászlótelepi lakosok képviselője:  saját véleményét mondja. Talán 

járható út, de  át kell nézni a teljes koncepciót. Kérdezi a képviselőket, hogy jelezzék számára, 

mennyiben támogatnák ezt a javaslatot.   

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: javasolja Tolonics Gyula képviselőnek, hogy az imént tett  

módosító indítványát fogalmazzák át aképpen, miszerint költségvetésig halasszák el a döntést, 

de addig folytassanak egyeztetéseket a bizottságok és az érintettek. 

A  Városüzemeltetési, Környezet- és Műemlékvédelmi  Bizottság, a Kulturális, Oktatási és 

Kisebbségi Bizottság,   Pénzügyi, Költségvetési, Vagyongazdálkodási és EU Bizottság a 

terület   képviselője, a lakók és a Waldorf Óvoda képviselője részvételével.  

 

Tolonics Gyula képviselő:  befogadja a javaslatot.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: felhívja a figyelmet a bejáráskor összegyűlt autók sorára.  Az  egész 

utcán végig parkoltak.  Ha ott egy óvoda épül fel, felborítja a környék forgalmának 

egyensúlyát, melyre tekintettel kell lenniük.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megfontolásra érdemes az észrevétel a közös 

kompromisszummal együtt, melynek az út és a parkolás kérdés is a része.  

 

Redő Péter a Waldorf óvoda képviselője:  kérdezi, hogy a most elhangzott javaslat mellett 

az említett másik telekről is kapnak információt?  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: nincs akadálya, de jelzi, hogy a másik telekre még kisebb 

esély van, mivel a Zöldek csoportja nem támogatja a megvalósulást.  

 

Hidegkuti Gergely képviselő: javasolja, hogy az óvónők is  tekintsék meg a szóba jöhető 

területeket, és pontos ismeretek birtokában könnyebben tudnak dönteni.  

 

dr. Pázmány Annamária képviselő: az Izbégi iskola melletti területről annyit kíván 

elmondani, hogy a lakosság komoly terveket dolgozott ki szabadidőközpont létesítésére, és 

nem támogatják azon a részen óvoda építését.  
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dr. Molnár Ildikó jegyző: a  d) pont módosítása:  

… a Képviselő-testület  a szentendrei belterületi 1652 hrsz-ú, közterület megnevezésű, 

Szentendre Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában álló, 2066 m2 alapterületű 

közterület hasznosításáról szóló döntést a 2010. évi költségvetés elfogadásakor hozza meg. A  

költségvetés elfogadásáig a Városüzemeltetési, Környezet- és Műemlékvédelmi  Bizottság  

elnökének, a Kulturális, Oktatási és Kisebbségi Bizottság elnökének a  Pénzügyi, 

Költségvetési, Vagyongazdálkodási és EU Bizottság  elnökének, a terület   képviselőjének, a 

lakók és a Waldorf Óvoda képviselőjének részvételével kerüljön sor egyeztetésre, a 

területhasznosítás optimális megoldásának  megtalálása érdekében. 

 

 

 

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

 

  

Szavazás eredménye 

 

#: 1406   Száma: 09.10.08/33/0/A/KT 

Ideje: 2009 október 08 19:47  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 11 68.75 61.11 

Nem 2 12.50 11.11 

Tartózkodik 3 18.75 16.67 

Szavazott 16 100.00 88.89 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   11.11 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Nem - 

Radványi G. Levente Nem - 

Fülöp Zsolt Tart. - 



 143 

Hajdu Gábor Tart. - 

Trenka István Tart. - 

Benkovits György Távol - 

Kiss Károly Távol - 

 

     

1406   Száma: 2009.10.08/33/0/A/KT 

 

 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

365/2009. (X. 8.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szentendrei belterületi 1652 hrsz-ú, 

közterület megnevezésű, Szentendre Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában álló, 

2066 m2 alapterületű közterület hasznosításáról szóló döntést a 2010. évi költségvetés 

elfogadásakor hozza meg. A  költségvetés elfogadásáig a Városüzemeltetési, Környezet- és 

Műemlékvédelmi  Bizottság  elnökének, a Kulturális, Oktatási és Kisebbségi Bizottság 

elnökének a  Pénzügyi, Költségvetési, Vagyongazdálkodási és EU Bizottság  elnökének, a 

terület   képviselőjének, a lakók és a Waldorf Óvoda képviselőjének részvételével kerüljön sor 

egyeztetésre, a területhasznosítás optimális megoldásának  megtalálása érdekében.  

   

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  2010-es költségvetés tárgyalásakor   

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:  megköszöni a megjelenést és az észrevételeket.  Kéri, hogy 

a lakosság és a Waldorf Óvoda részéről is  delegáljanak képviselőt a bizottságba.  

  

 

1. számú melléklet 

 

ALAPÍTÓ OKIRAT 

A Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete /továbbiakban: Alapító/ úgy 

rendelkezik, hogy mint a települési önkormányzat, a település fejlesztése, a közösségi, kulturális 

feladatok megoldásának elősegítése érdekében a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 

tv. 8.§ (1) bekezdésében (továbbiakban: Ötv.) foglalt felhatalmazás alapján a Polgári 

Törvénykönyv 74/G. § (továbbiakban: Ptk.) rendelkezéseinek figyelembevételével, valamint a 

148/1999. (XI.9.) Önk. sz. képviselő-testületi határozatban foglaltak szerint Közalapítványt hoz 

létre. 

1. A Közalapítvány neve: 

Szentendréért Közalapítvány (továbbiakban: Közalapítvány) 

2.  A Közalapítvány székhelye: 

H. 2000 Szentendre, Városház tér 3.1 

                                                 
1 Módosította Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 138/2008. (IV.15.) Kt. sz. határozata. 
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3.  A Közalapítvány jogállása: 

- A Közalapítvány a Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 5.§-ban foglalt 

rendelkezések szerint kiemelkedően közhasznú szervezet, arra tekintettel, hogy az Ötv. 8.§ (1) 

bekezdésben foglalt rendelkezéseknek megfelelően az Önkormányzatra rótt kötelező közfeladatot 

lát el. 

3.1.  A Közalapítvány önálló jogi személy. 

-  A Közalapítvány vállalja, hogy közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete 

pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 

4.  A Közalapítvány célja: 

a)  a város kulturális életének színesítése, e tevékenységek színvonalának emelése a 

hagyományok ápolása, 

b)  feladatvállalás a szentendrei felnőtt és fiatalkorú lakosság kulturális, művészeti és 

ehhez kapcsolódó oktatási igényeinek ellátásában, valamint közreműködés a kulturált 

életvitelre való nevelésben, 

c)  Szentendre város kulturális rendezvényeinek, művészeti programjainak hatékony 

támogatása, 

d)   város oktatási,   művészeti,   kulturális   és   szociális   intézményei   fenntartásának, 

működésének biztosítása,   abban   való  közreműködés,   továbbá   ilyen szervezetek 

támogatása, valamint az ezzel kapcsolatos civil kezdeményezések elősegítése, 

e)  az oktatás és kultúra tárgyi feltételei biztosításában közreműködés, 

f) egészségügyi, szociális szervezetek, intézmények létrehozása, támogatása, 

g) tehetséggondozás, szociálisan hátrányos, egészségügyi problémákkal küzdő gyermekek, 

családok élethelyzetének javítása és gyógyításuk elősegítése, 

h) közreműködés az épített és természeti értékek védelmében,  

i) közreműködés a közhasznú városfejlesztési feladatok megvalósításában.2  

 5. A célok szerinti vagyonfelhasználás: 

5.1. E fenti célok elérése érdekében a Közalapítvány vagyonát a Közalapítvány az 

alábbiakban meghatározott módon használhatja fel: 

- pályáztatás útján biztosítja a korábbiakban meghatározott célok megvalósítását, 

támogatások odaítélését, 

- olyan szervezetek, programok támogatása, amelyek a célok megvalósításában való 

közreműködést, illetve működtetést elősegítik, 

- olyan támogatási formák kialakítása, amelyek az előbbi célok megvalósítását biztosítják, 

díjak, ösztöndíjak alapítása, odaítélése, amelyekben a 4. pont alatti célok megvalósulása 

biztosítható, 

- olyan programok működtetése, amelyek biztosítják az épített környezett védelmét, az oktatásban 

való megismertetését, illetve alkalmasak azok oktatásba való közvetlen bevonására, 

- közreműködés a művészeti kulturális intézmények állagának megóvásában, az oktatásban 

alkalmazott technikai eszközök fejlesztése, 

                                                                                                                                                         
 
2 A felsorolást kiegészítette Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 138/2008. (IV.15.) Kt. sz. 

határozata. 
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- a kulturális, művészeti képzésben való közreműködés, ilyen programok segítése, 

fenntartása, támogatása, 

- közhasznú városfejlesztési feladatok megvalósításának támogatása3 

- olyan együttműködési, támogatási, fenntartási jogi keretek megteremtése, illetve 

támogatása, amelyek e fenti célok megvalósítását szolgálják. 

- 5.2. Jellege szerint a vagyonfelhasználás körében az egyes támogatások, illetve 

meghatározott támogatás nyújtása pályázat útján történhet, mely pályázatnak minden esetben 

nyíltnak, illetve a pályázati eljárásnak szabályozottnak kell lennie, továbbá 

biztosítani kell a pályázatban kiírt feltételek tisztaságát. 

A pályázat nem tartalmazhat olyan feltételeket, amelyekből - az eset összes körülményei 

mérlegelésével - megállapítható, hogy a pályázatnak előre meghatározott nyertese van (színlelt 

pályázat). 

5.3. A Közalapítvány a társadalom és az egyének közös érdekeinek kielégítésére a 

közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI törvény 26.§ c) pontjaiban foglalt: 

1. egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs 

tevékenység, 

1. szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, 

2. tudományos tevékenység kutatás, 

3. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, 

5.   kulturális tevékenység, 

6. kulturális örökség megóvása, 

7. műemlékvédelem, 

8. természetvédelem, állatvédelem, környezetvédelem, 

9. gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, 

10.  hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, 

11.  emberi és állampolgári jogok védelme, 

12.  a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli 

magyarsággal kapcsolatos tevékenység, munkaerőpiacon hátrányos helyzetű 

rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és kapcsolódó 

szolgáltatások, 

13.  sport a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján 

folytatott sporttevékenység kivételével, 

14.  közrend és közlekedésbiztonság védelme, önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa-elhárítás, 

15.  fogyasztóvédelem, 

16.  rehabilitációs foglalkoztatás, 

17.  munkaerő-piacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése 

és a kapcsolódó szolgáltatások, 

18.  euroatlanti integráció segítése, 

19.  közhasznú szervezetek számára biztosított - csak közhasznú szervezetek által igénybe 

                                                 
3 A felsorolást kiegészítette Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 138/2008. (IV.15.) Kt. sz. 

határozata. 
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vehető - szolgáltatások, 

20.  ár- és belvízvédelem ellátásához kapcsolódó tevékenység, 

21.  a közforgalom számára megnyitott út, híd, alagút fejlesztéséhez, fenntartásához és 

üzemeltetéséhez kapcsolódó tevékenységet folytat. 

6.  A Közalapítvány vagyona: 

6.1. Közalapítvány induló vagyona az alapító által rendelkezésre bocsátott 500.000,-Ft, azaz 

Ötszázezer forint. 

6.2. A Közalapítvány nyitott, így vagyonrészévé válnak a Közalapítványhoz a későbbiekben 

csatlakozó bel- és külföldi természetes és jogi személyek pénzbeli és dologi adományai, 

amennyiben a felajánlást a Közalapítvány Kuratóriuma elfogadja. 

6.3.  A Közalapítványi  vagyon felhasználásáról,  az  arról  való  rendelkezésekről  az  5. 

pontban meghatározott keretek között a jogszabályi felhatalmazás, valamint a hatályos 

jogszabályi rendelkezések figyelembevételével a Kuratórium dönt azzal a megkötéssel, hogy a 

Közalapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, 

azokat nem veszélyeztetve végezhet. 

7.  A Közalapítvány gazdálkodása: 

7.1. A Közalapítvány éves pénzügyi terv alapján gazdálkodik, mely a várható bevételeket és 

kiadásokat oly módon tartalmazza, hogy azok egymással egyensúlyban legyenek. 

7.2. A Közalapítvány gazdálkodása során elért eredményét kizárólag céljaival összhangban, az 

alapító okiratban meghatározott tevékenységére fordíthatja, azt fel nem oszthatja. 

7.3. Amennyiben a Közalapítvány az államháztartás alrendszereitől támogatásban részesül, úgy 

támogatóval köteles szerződést kötni, melyben a támogatás feltételeit – különösen az elszámolás 

rendjét és módját - a felek rögzítik. 

7.4. Az igénybe vett támogatások és a Közalapítvány által nyújtott cél szerinti juttatások bárki 

által megismerhetők. 

7.5. Az igénybe vehető támogatási lehetőségeket, azok mértékét és feltételeit sajtó útján a 

„Szentendre és Vidéke" című önkormányzati helyi lapokban nyilvánosságra kell hozni. 

7.6. A Közalapítvány gazdálkodásával, tevékenységével, az adományok juttatásával, illetve a 

kedvezményezetteket érintő döntéseivel kapcsolatos tájékoztatás, Szentendre Város Polgármesteri 

Hivatal hirdető tábláján, valamint az előbbiekben megjelölt tápokban kerül meghirdetésre. 

7.7. A Közalapítvány gazdálkodásáért, vagyonkezeléséért felelős személyt, valamint támogatót, 

illetve e személyek Ptk. 685.§-a szerinti hozzátartozóját cél szerinti támogatásban, juttatásban 

nem részesítheti, kivéve azon szolgáltatásokat, amelyek a célokkal összhangban bárki által 

igénybe vehetők. 

7.8. A Közalapítvány a hatályos számviteli és a közhasznú szervezetekre vonatkozó szabályok 

alapján éves gazdasági és közhasznúsági beszámolót készít, amelyet okleveles könyvvizsgáló 

hitelesít és a Felügyelő Bizottság megtárgyal, véleményez a Kuratórium számára. A Kuratórium 

által elfogadott beszámolót az Alapító részére meg kell küldeni, és a „Szentendre és Vidéke" 

című lapban közzé kell tenni. 

 

8.   A Közalapítvány vagyon kezelője: 

8.1. A Közalapítványi vagyon kezelője és legfőbb döntést hozó szerve az alapító által az 

alábbiak szerint létrehozott és működő Kuratórium, melynek felelőssége, hogy a 
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Közalapítvány céljaira rendelt vagyont leghatékonyabban működtesse, figyelemmel a 

közhasznúsági szabályokra is. A Kuratórium az elnökből, valamint nyolc tagból áll. 

8.2. Valamely közhasznú szervezet megszűnését követő 2. évig nem lehet a Kuratórium tagja 

az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két 

évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti 

köztartozását nem egyenlítette ki. 

8.3. A Kuratórium elnöke az alapító által e tisztségre felkért és megbízott személy. 

8.4.  A Kuratórium titkárát a Kuratórium tagjai választják saját maguk közül. 

8.5. A Kuratórium tagjai közül az önkormányzati testület képviselőjének megbízatása 

értelemszerűen kapcsolódik e tisztségük betöltéséhez, illetőleg megbízatásuk időtartamához. 

8.6. Ennek megfelelően a Kuratórium összetétele az alábbiak szerint alakul:  

A Kuratórium elnöke: Szentendre város mindenkori polgármestere: 

 

dr. Dietz Ferenc 

(2000 Szentendre, Dumtsa J. u. 1.4)5 

 

A Kuratórium tagjai:   

 

Eredics Gábor 

(2000 Szentendre, Károly u. 28.) 

 

dr. Hernádi Emil 

(2000 Szentendre, Füge köz l.) 

 

Bornemisza Miklós6 

(2000 Szentendre, Cseresznyés u. 13.) 

 

Dragon József7 

(2000 Szentendre, eper u. 14.) 

 

Horváth-Hegyi Olivér 

(2000 Szentendre, Bükkös part 2.)8 

 

Torba Nándor 

(2000 Szentendre, Szmolnyica sétány 18.) 

 

Vetési Kálmán9 

(2000 Szentendre, Dunaár u. 4.) 

 

Dr. Hamar Pálné10 

(2000 Szentendre, Kondor B. u. 24.) 

                                                 
4 Az alapító 21/2006. (I. 24.) Kt. számú határozatával elfogadta. 
5 Az alapító 97/2006. (IV.25.) Kt. számú határozatával elfogadta 
6 Módosította Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 408/2008. (X.28) Kt. sz. határozata 
7 Módosította Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 408/2008. (X.28) Kt. sz. határozata 
8 Az alapító 313/2007. (X. 09.) Kt. sz. határozatával elfogadta 
9 Módosította Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 408/2008. (X.28) Kt. sz. határozata 
10Módosította Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 408/2008. (X.28) Kt. sz. határozata 
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8.7. A Kuratórium tagja, illetve az ennek jelölt személy, amennyiben más közhasznú 

szervezetnél is vezető tisztséget tölt be, köteles erről a Közalapítványt tájékoztatni. 

9.   A Kuratórium működése és hatásköre: 

9.1. A Kuratórium szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülésezik. A 

Kuratórium üléseit az elnök akadályoztatása esetén a Kuratórium titkára hívja össze, oly 

módon, hogy a napirendi pontokat tartalmazó meghívó az ülést megelőző öt nappal a 

meghívottakhoz megérkezzék 

9.2.  Rendkívüli ülést kell összehívni, ha a tagok egyharmada azt írásban a cél és az ok 

megjelölésével kéri. Az elnök ez esetben az előterjesztett kérelem szerint az abban megjelölt 

napirenddel köteles összehívni a Kuratórium ülését. 

9.3. A Kuratórium ülését az elnök vezeti, akadályoztatása esetén a Kuratórium titkára, a titkár 

akadályoztatása esetén a Kuratórium bármely tagja, ha a tagot erre a Kuratórium elnöke, vagy 

titkára írásban felkérte 

9.4. A Kuratórium ülései általában nyilvánosak kivéve azokban az esetekben, ha az ülés 

nyilvánossá tétele valamely személy személyiségi jogait sértené. 

9.5. A Kuratórium üléseiről jegyzőkönyvet kel! vezetni, amelyet a levezető elnök és egy felkért 

tag hitelesít. 

A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a Kuratórium - újra kezdett, számozással ellátott, lehetőleg 

szó szerint rögzített - döntéseit (határozatait) és legfontosabb megállapításait, azok részletes 

tartalmát, időpontját, hatályát, illetőleg a döntést támogatók és ellenzők számarányát, személyét. 

9.6. A Kuratórium döntéseit az érintettekkel közvetlenül a határozat megküldésével közli. 

A határozat jellege vagy az érintettek nagy száma esetén, a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 

és a „Szentendre és Vidéke" című helyi lapban hozza nyilvánosságra. 

9.7.A Közalapítvány működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba előre jelzett és 

egyeztetett időpontban, a Közalapítvány tisztségviselőjének, alkalmazottjának jelenlétében, a 

Közalapítvány székhelyén bárki betekinthet. 

9.8. A Közalapítvány működésének, szolgáltatásai igénybevétele módjának, beszámolói 

közlésének nyilvánossága tekintetében hozott döntését a jegyzőkönyvnek szó szerint 

tartalmaznia kell, az ezzel kapcsolatos sajtótájékoztatást minden év április 30-ig hozza 

nyilvánosságra a Közalapítvány Kuratóriuma. 

9.9. A Kuratórium akkor határozatképes, ha legalább öt tagja jelen van. 

9.10.  Határozatképtelenség esetén a Kuratóriumot az eredetileg meghirdetett napirenddel két 

héten belül ismételten össze kell hívni. Az így összehívott Kuratóriumi ülés a megjelentek 

számára tekintet nélkül határozatképes 

9.11. A Kuratórium döntéseit általában egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség 

esetén az elnök, akadályoztatása estén a levezető elnök szavazata dönt. 

9.12. A Kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek a 

hozzátartozója, (Ptk. 685.§ b.) élettársa, továbbiakban: hozzátartozó, a határozat alapján: 

c)  kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 

d)  bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként 

érdekelt. 

Nem minősül előnynek a Közalapítvány cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés 

nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás. 
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10. A Kuratórium kizárólagos feladat-, és hatásköre: 

10.1. 

a) dönt a Közalapítványnak juttatott adományok, felajánlások elfogadásáról; 

b) dönt a Közalapítvány éves tevékenységi és pénzügyi tervéről, elfogadja a tevékenységéről 

és gazdálkodásáról szóló éves beszámolókat; 

c) jóváhagyja a Közalapítvány éves mérlegét; 

d) beszámol a Közalapítvány működéséről (évente), továbbá mindazokról a kérdésekről, 

amelyeket a jogszabály, valamint az Alapító által felhatalmazott Felügyelő Bizottság meghatároz; 

e) a Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása; 

f) a Közalapítványi vagyon elidegenítése; 

g) hitel felvétele; 

h)  gondoskodik a gazdálkodással kapcsolatos legfontosabb adatok nyilvánosságra hozataláról; 

i) dönt a közhasznúsági jelentés elfogadásáról;  

j) dönteni abban a kérdésben, hogy az alapítvánnyal kapcsolatos közlés mely sajtóorgánumban 

és milyen tartalommal kerül közzétételre. 

10.2. A Kuratórium az a), b), c), e), í), és g) pontokban meghatározott kérdésekben a döntéseit 

egyszerű szótöbbséggel hozza. Egyéb kérdésekben a Kuratórium más szavazási arányt is 

meghatározhat. 

11. A Kuratórium elnöke: 

11.1. A kuratórium elnöke irányítja a Kuratórium munkáját, összehívja és vezeti a 

Kuratórium üléseit 

11.2.   A Kuratórium elnöke dönt minden olyan kérdésben, amelynek eldöntése a 

Kuratórium kizárólagos feladat- és hatáskörén túl a folyamatos működéshez szükséges. 

Amennyiben a döntésnek anyagi vonzata van, a döntést a Kuratórium képviselőjének 

egyetértésével hozhatja meg. 

11.3. A Kuratórium elnöke gyakorolja a Kuratórium döntése alapján a Közalapítvány 

munkáját segítő személyek és esetlegesen létrehozott szervezeti egységek és szervezetek 

dolgozói feletti munkáltatói jogokat. 

11.4. A Közalapítvány dolgozói munkaviszonyának létesítéséhez és megszüntetéséhez a 

Kuratórium elnöke kikéri a Kuratórium véleményét. 

12.  Kuratórium képviselete: 

12.1. A Kuratóriumot harmadik személyekkel szemben az alapító által felkért kuratóriumi tag 

képviseli. Az alapításkor a Kuratórium képviselője; 

Torba Nándor 

(2000 Szentendre, Szmolnyica sétány 18.) 

12.2. A bankszámla feletti rendelkezési jogosultság tekintetében a Kuratórium képviselője a 

Kuratórium bármely tagjával együttesen jogosult aláírásra. A Szervezeti és Működési 

Szabályzatban szabályozott módon a Kuratórium képviselője erre a Kuratórium titkárát bármely 

taggal közösen korlátozott mértékben felhatalmazhatja, 

13.  A Felügyelet Bizottság: 
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13.1. Az Alapító a Közalapítvány kezelő szervének ellenőrzésére háromtagú Felügyelő 

Bizottságot hoz létre, amelynek tagjait az Alapító három évre kéri fel. A Felügyelő Bizottsági tag 

tagsága ismételten meghosszabbítható. 

13.2. A Felügyelő Bizottság vizsgálja, ellenőrzi a Közalapítvány működését és gazdálkodását. 

Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig 

tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá az Alapítvány könyveibe és irataiba 

betekinthet, azokat megvizsgálhatja. 

A gazdálkodás szakszerű ellenőrzése érdekében a Felügyelő Bizottság részére a Kuratórium 

döntéseit tartalmazó jegyzőkönyveket meg kell küldeni. 

13.3. A Felügyelő Bizottság vizsgálatot tarthat – bejelentés alapján -, ha a Közalapítvány 

céljait veszélyeztetve látja, ehhez külső szakértő segítségét is igénybe veheti. 

13.4.A Felügyelő Bizottságot minden kuratóriumi ülésre tanácskozási joggal meg kell hívni. A 

Felügyelő Bizottság tagja az Közalapítvány vezető szervének ülésén tanácskozási joggal részt 

vesz. 

13.5. A Felügyelő Bizottság köteles a Kuratóriumot tájékoztatni, és annak összehívását 

kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy 

a) az alapítvány működése során olyan jogszabálysértés vagy az alapítvány érdekeit 

egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy 

következményeinek elhárítása, illetve enyhítése a Kuratórium döntését teszi szükségessé, 

b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel. 

13.6. Az intézkedésre jogosult Kuratóriumot a Felügyelő Bizottság indítványára - annak 

megtételétől számított harminc napon belül - össze kell hívni. A határidő eredménytelen 

eltelte esetén a Kuratórium összehívására a Felügyelő Bizottság is jogosult. 

13.7. Ha az intézkedésre jogosult Kuratórium a törvényes működés helyreállítása érdekében 

szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul 

értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet 

13.8. A Felügyelő Bizottság évente egy alkalommal beszámol az Alapítónak, de az Alapító 

felkérésére bármikor részvizsgálatot tarthat. 

13.9. A Felügyelő Bizottság ügyrendjét és működését maga határozza meg, egyebekben 

működésére a Kuratórium működésére vonatkozó szabályok az irányadóak 

13.10. A Felügyelő Bizottság: 

Dr. Komár Gábor11 

(2000 Szentendre, Szűcs J. u. 8.) 

 

Bánfalvi Antalné12 

(2000 Szentendre, Szmolnyica sétány 18/4.) 

 

Puhl Márta13 

(2000 Szentendre, Angyal u. 7.) 

 

13.11.  A Felügyelő Bizottság tagjai közül elnököt választ. 

                                                 
11Módosította Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 408/2008. (X.28) Kt. sz. határozata 
12Módosította Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 408/2008. (X.28) Kt. sz. határozata 
13Módosította Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 359/2009. (X.08.) Kt. sz. 

határozata 
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13.12.  A Bizottság tagját az Alapító írásbeli indoklással visszahívhatja. 

13.13.  Nem lehet a Bizottság tagja: 

- a Kuratórium elnöke vagy tagja, 

-  aki a Közalapítvánnyal a megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló 

munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll, ha jogszabály másként 

nem rendelkezik, 

-  a Közalapítvány cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül 

igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, 

-  az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója (Ptk. 685.§ b) és élettársa. 

13. 14. Valamely közhasznú szervezet megszűntét követő 2. évig nem lehet a Bizottság tagja 

az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két 

évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerint 

köztartozását nem egyenlítette ki. 

14. A Közalapítvány működésének ideje: 

14.1. A Közalapítványt az Alapító határozatlan időre hozza létre. 

14.2. Ha a Közalapítvány a Ptk. 74/G. § (9) bekezdés alapján megszűnik, az alapítvány vagyona 

- a hitelezők kielégítése után - az alapítót illeti meg azzal a fettétellel, hogy köteles a 4. 

pontban meghatározott célokra fordítani, az 5 pontban meghatározott keretek között. 

15. Záró rendelkezések: 

15.1.  Jelen Alapító Okiratot a Közalapítvány Alapítója annak nyilvántartásba vételét követően 

a Ptk. 74/G. § (6) bekezdés rendelkezése alapján a „Szentendre és Vidéke" című hivatalos 

lapban közzé teszi. 

15.2. A Közalapítvány Kuratóriuma a Közalapítvány nyilvántartásba vételét követően két 

hónapon belül köteles megalkotni a Közalapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatát. 

Az Alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései irányadók. 

 

Készült egységes szerkezetben:  

 

Szentendre, 2017. október 31. 

 

Az alapító képviseletében: 

 

         dr. Dietz Ferenc 

   polgármester 

 

 

A jelen egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot Szentendre Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete 359/2009. (X.08.) Kt. sz. határozatával fogadta el.  

 

 

 

34.  Előterjesztés Szentendre Város Településrendezési Tervei felülvizsgálatáról 

 Véleményezési Anyag elfogadása II. forduló 
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 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ismerteti az előterjesztést. Lényeges, hogy a mezőgazdasági 

övezetek átsorolásával kapcsolatban szigorítás történt. Kérdezi a Főépítész Asszonytól, hogy 

az Izbégi Sportpálya megközelítéséhez szükséges úttal kapcsolatban mi az álláspont?  

 

Alföldiné Petényi Zsuzsanna főépítész: a szabályozási tervlap javaslatában úgy szerepel, 

hogy ennek az átminősítés kérdése alatt álló teleknek a megközelítésére az út ki van 

szabályozva, de a szabályozási tervben még a hatályos KSP besorolás van.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: tehát nekünk a sportpálya megközelítése a fontos.  

 

Alföldiné Petényi Zsuzsanna főépítész: a 3. határozati javaslat b. pontja támogatja az övezeti 

besorolás módosítását, de kéri az útkapcsolat szabályozási tervben való feltüntetését.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: az előterjesztésben 154. sorszámmal jelölt területtel – Katona 

József utcai zöldövezetből történő játszótér átsorolási szándék felfüggesztésével – mi a 

helyzet?  

 

Alföldiné Petényi Zsuzsanna főépítész: ezzel kapcsolatban a X. határozati javaslat dönt, 

tehát ha közparknak marad, akkor a XI. határozati javaslat 8. pontjából a 1652 hrsz-ot ki kell 

venni.  

 

Horváth Győző képviselő: lakossági fórumon is kérték, hogy a különleges sportpálya 

besorolású terület – Barcsay iskola mellett – ne kerüljön beépítésre.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri a Főépítész Asszonyt, hogy nyilatkozzon erről.  

 

Alföldiné Petényi Zsuzsanna főépítész: szintén a X. határozati javaslatban kell arról dönteni, 

hogy maradjon az eredeti besorolás. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: befogadta a javaslatot.  

 

Zakar Ágnes képviselő: a lakópark mellett építendő parkolóval kapcsolatban tesz fel kérdést.  

 

Alföldiné Petényi Zsuzsanna főépítész: a kérdésre a választ megadja.  

 

 

Mikrofonon kívüli beszélgetés folyik, melynek során a Képviselő Asszony a Vasúti-villasori 

lakók problémájának megoldásáról  érdeklődik.  

 

Alföldiné Petényi Zsuzsanna főépítész: az előterjesztésben a 183. sorszámú kérelemre 

válaszolva elmondja, hogy az ott lakók fordultak az Önkormányzathoz, hogy a nyugati 

tehermentesítő út távolabb kerüljön az ott lévő ingatlanoktól. Elmondja, hogy nem támogatták 

a NIF által készíttetett nyomvonal vizsgálat által javasolt Tófenék utcától nyugatra a 

megkerülő út megvalósítását.  
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dr. Pázmány Annamária képviselő: Izbégen a Leányka utca zsákutcaként történő 

szabályozásáról szeretne bővebb tájékoztatást.  

 

Alföldiné Petényi Zsuzsanna főépítész: a Leányka utca a Pásztor utcáról – rámpán keresztül 

– megközelíthető 3-4 ingatlan részére. Ha a bekötést megvalósítják, akkor az ott lévő 

önkormányzati telkeket kedvezőbb áron lehetne értékesíteni. 

 

dr. Pázmány Annamária képviselő: mindenképpen a lakók véleményét szeretné kikérni ez 

ügyben. Elmondja, hogy megkeresték őt a Tuja utcai lakók – 24 ingatlan képviseletében – és 

kérik az üdülő-övezetté minősítést, mivel a besoroláshoz szükséges feltételekkel rendelkeznek 

az ingatlanok. Kéri ennek megvizsgálását ezen az előterjesztésen belül.  

 

Alföldiné Petényi Zsuzsanna főépítész: válaszában elmondja, hogy már előzőekben is kérték 

az átminősítést, de szakmailag nem javasolták, mert az ingatlanok mezőgazdasági területen 

vannak. A város távlati szerkezeti tervében sem javasolt az átsorolás.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátja a Tuja utca átsorolását, melyet nem 

támogat.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1407   Száma: 09.10.08/34/0/A/KT 

Ideje: 2009 október 08 20:03  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 6 54.55 33.33 

Nem 1 9.09 5.56 

Tartózkodik 4 36.36 22.22 

Szavazott 11 100.00 61.11 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 7   38.89 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Szalay Fruzsina Nem - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Tart. - 

Horváth Győző SzEB elnök Tart. - 

Kun Csaba alpolgármester Tart. - 
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Tolonics Gyula KVEUB elnök Tart. - 

Benkovits György Távol - 

Fülöp Zsolt Távol - 

Hajdu Gábor Távol - 

Kiss Károly Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

Szegő András Távol - 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:megállapítja, hogy a Képviselő-testület nem támogatja az 

indítványt.  

 

Tolonics Gyula képviselő: a cd-n szerepel a Teátrum parkoló módosítása, melyet nem 

javasol.  

 

Alföldiné Petényi Zsuzsanna főépítész: ez a felülvizsgálati anyagban 169. sorszámmal 

szerepel. Az Önkormányzatnak az az érdeke, hogy saját ingatlanát olyan helyzetbe hozza, 

hogy a beépítési paramétereit növelje. Erre született a – turisztikai célú – javaslat.  

 

Kun Csaba alpolgármester: mivel még nem eldöntött kérdés, hogy mi az Önkormányzat célja 

a területtel, ezért egy külön szabályozási tervvel is módosítható.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátja az indítványt, melyet nem támogat.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1408   Száma: 09.10.08/34/0/A/KT 

Ideje: 2009 október 08 20:06  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 4 33.33 22.22 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 8 66.67 44.45 

Szavazott 12 100.00 66.67 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 6   33.33 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 
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Dicső Zoltán Tart. - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Tart. - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Tart. - 

Horváth Győző SzEB elnök Tart. - 

dr. Pázmány Annamária Tart. - 

Szalay Fruzsina Tart. - 

Szegő András Tart. - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Tart. - 

Benkovits György Távol - 

Fülöp Zsolt Távol - 

Hajdu Gábor Távol - 

Kiss Károly Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megállapítja, hogy a Képviselő-testület nem támogatja az 

indítványt.  

 

dr. Dragon Pál képviselő: a Vándor utcával kapcsolatban két verzió szerepel a határozati 

javaslatban. Kérdése, hogy melyiket fogadják el? A II-es és IV-esnél?  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a II-esnél a b-t, a IV-esnél a d-t.  

 

Trenka István képviselő: a János utcával kapcsolatban fontosnak tartja hogy döntsenek.  

 

Hidegkuti Gergely képviselő: Izbég és Püspökmajor közötti átjárási lehetőségként egy 

alternatív helyszínt találtak a sportpályánál, melyet bizottsági ülésen javasoltak.  

 

Kun Csaba alpolgármester: nem ért egyet azzal, hogy az erdőterületet ketté vágják. A 

tehermentesítő út erre szolgál majd, hogy az izbégi rész megközelíthető legyen.  

 

dr. Pázmány Annamária képviselő: az anyag készítőjétől kér állásfoglalást a Tuja utcával 

kapcsolatban.  

 

Takács Eszter tervező: a terület nem szervesen kapcsolódik a belterületi rendszerhez. Először 

azt kellene vizsgálni, hogy hogyan épülhettek ide lakások. A városszerkezetet tanulmányozva 

nem javasolják a terület átminősítését, mert ez egy utca, mely félig-meddig van csak készen, 

ezért azt kell meggondolni, hogy további fejlesztési területeket akarnak-e belterületbe vonni.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátja az I. határozati javaslatot. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1409   Száma: 09.10.08/34/0/A/KT 

Ideje: 2009 október 08 20:14  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 
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Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 11 84.62 61.11 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 2 15.38 11.11 

Szavazott 13 100.00 72.22 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 5   27.78 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt Tart. - 

Szalay Fruzsina Tart. - 

Benkovits György Távol - 

Hajdu Gábor Távol - 

Kiss Károly Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: következő a II.  határozati javaslat, ahol 10-ről 15 %-ra 

történne a beépítés. Településrendezési szerződést mindenképpen kötni kell, meg kell 

állapodni, hogy az adott területre milyen fejlesztést vállalnak, ez a b) változat. 

 

Alföldiné Petényi Zsuzsanna főépítész: az a koncepció, hogy a városból ahogy kifelé 

haladnak, egyre lazább legyen a beépítés. Eddig amik lakóterületté lettek átsorolva, azok mind 

15 %-ot kaptak. Lakóterület esetén a 10 % elég kevés. Az átminősítést javasolja, ha idővel 

majd lakóövezet lesz, akkor megkapják az átsorolást,. Pillanatnyilag arról van szó, hogy a 

lakóövezeti átminősítést kérték, de maradnak üdülőövezetbe… 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: lakóövezet helyett adunk egy olyat, hogy egy kicsit többet 

építhetnek… 

 

Hidegkuti Gergely képviselő: azzal a feltétellel javasolja, ha a szintterületi mutató nem 

változik, akkor még jó ötletnek is tartja, hiszen kertvárosiasabbá válik az egész.  
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dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátja a II/b. határozati javaslatot. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1410   Száma: 09.10.08/34/0/A/KT 

Ideje: 2009 október 08 20:17  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 9 69.24 50.00 

Nem 2 15.38 11.11 

Tartózkodik 2 15.38 11.11 

Szavazott 13 100.00 72.22 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 5   27.78 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt Nem - 

Szegő András Nem - 

Szalay Fruzsina Tart. - 

Trenka István Tart. - 

Benkovits György Távol - 

Hajdu Gábor Távol - 

Kiss Károly Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

 

 

 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: következő a III. izbégi sportpálya nyugati oldala mentén lévő 

terület. 

Mivel a Filó Rigó-féle ötletet nem támogatták, ezért nem az „a”, hanem a „b” marad, tehát 

csak a sportpálya melletti úthoz járulnak hozzá.  
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Kun Csaba alpolgármester: módosító javaslata, hogy a focipályának mindkét oldalán legyen 

út.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a Filó-féle teleknél nem terveznek  utat.  

 

Kun Csaba alpolgármester: nem csináljuk, csak szabályozzuk., így lehetőség van arra, hogy 

ott út alakuljon ki.  

 

Alföldiné Petényi Zsuzsanna főépítész: a határozati javaslat a Filó-féle telek megközelítése. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: nem. Arról volt szó, hogy a Filó-féle telekben nem döntünk 

semmit.  

 

Alföldiné Petényi Zsuzsanna főépítész: akkor az nem ez a III-as pont. Ez kifejezetten az 

izbégi sportpálya nyugati oldalát érinti.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: de ott van hogy „b”, hogy nem támogatja.  

 

Alföldiné Petényi Zsuzsanna főépítész: akkor nem támogatja, de az út tekintetében arról volt 

szó,  hogy maradjon.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: akkor az egész törölve.  

 

Alföldiné Petényi Zsuzsanna főépítész: akkor bocsánat, akkor  a III-ast nem támogatja, 

akkor  nincs módosítás.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: hol   található a sportpálya másik oldalát érintő javaslat?  

 

Alföldiné Petényi Zsuzsanna főépítész: az egy új javaslat.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: akkor a „b”- ről, arról szavaznak, hogy nem támogatják.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1411   Száma: 09.10.08/34/0/A/KT 

Ideje: 2009 október 08 20:20  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 11 84.62 61.10 

Nem 1 7.69 5.56 

Tartózkodik 1 7.69 5.56 

Szavazott 13 100.00 72.22 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 5   27.78 
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Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Nem - 

Szegő András Tart. - 

Benkovits György Távol - 

Hajdu Gábor Távol - 

Kiss Károly Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

 

     

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: most kéri Horváth Győzőt, a Szociális, Egészségügyi és Sport 

Bizottság elnökét, hogy tegye meg javaslatát, mely új határozat lesz. 

 

Horváth Győző Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság elnöke: javaslata, hogy az izbégi 

sportpálya keleti oldalán az LkE-05-ös lakóterülettel párhuzamosan futó, természetben 

kialakult út szabályozásának szerepeltetése.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ez a sportpálya másik oldala.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1412   Száma: 09.10.08/34/0/A/KT 

Ideje: 2009 október 08 20:21  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 100.00 72.22 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 13 100.00 72.22 

Nem szavazott 0   0.00 



 160 

Távol 5   27.78 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

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 - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Benkovits György Távol - 

Hajdu Gábor Távol - 

Kiss Károly Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

 

  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: következő a Vándor utca.  

 

Alföldiné Petényi Zsuzsanna főépítész: ismerteti.  

 

Hidegkuti Gergely képviselő: a Vándor utca az egyetlen átkötés Pismány és Tyúkosdűlő 

között, melye gyakorlatilag gyümölcsös.  

 

Szegő András képviselő: ügyrendi hozzászólásában javasolja, hogy a jövőben a 

térképrészleteket vetítsék ki, a jobb tájékozódás érdekében. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri a Jegyző Asszonyt, hogy a javaslatot gondolják át.  

Szavazásra bocsátja az előterjesztésben szereplő IV. határozati javaslat „b” pontját. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1413   Száma: 09.10.08/34/0/A/KT 

Ideje: 2009 október 08 20:26  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
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Igen 11 84.62 61.11 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 2 15.38 11.11 

Szavazott 13 100.00 72.22 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 5   27.78 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt Tart. - 

Szalay Fruzsina Tart. - 

Benkovits György Távol - 

Hajdu Gábor Távol - 

Kiss Károly Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

 

 

 

Fülöp Zsolt képviselő: ügyrendben javasolja, hogy az előterjesztést a következő testületi 

ülésen folytassák. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: nem ért egyet. Szavazásra bocsátja az ügyrendi javaslatot.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1414   Száma: 09.10.08/34/0/A/KT 

Ideje: 2009 október 08 20:27  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 2 15.38 11.11 
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Nem 5 38.46 27.78 

Tartózkodik 6 46.16 33.33 

Szavazott 13 100.00 72.22 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 5   27.78 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Fülöp Zsolt Igen - 

Trenka István Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Nem - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Nem - 

Szegő András Nem - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Nem - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Nem - 

Dicső Zoltán Tart. - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Tart. - 

Horváth Győző SzEB elnök Tart. - 

Kun Csaba alpolgármester Tart. - 

dr. Pázmány Annamária Tart. - 

Szalay Fruzsina Tart. - 

Benkovits György Távol - 

Hajdu Gábor Távol - 

Kiss Károly Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: folytatják az ülést.  

 

 

Hidegkuti Gergely képviselő mikrofonon kívül 3 perc szünetet kér, ami alatt összeköti 

laptopját a kivetítővel, hogy a térképrészleteket bemutathassák.  

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátja az V. határozati javaslat „a” változatát. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1415   Száma: 09.10.08/34/0/A/KT 

Ideje: 2009 október 08 20:33  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 10 90.91 55.55 
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Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 1 9.09 5.56 

Szavazott 11 100.00 61.11 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 7   38.89 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Szalay Fruzsina Tart. - 

Benkovits György Távol - 

Fülöp Zsolt Távol - 

Hajdu Gábor Távol - 

Kiss Károly Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

Trenka István Távol - 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: következik a VI. határozati javaslat, a 0290/7. hrsz-ú 

ingatlanról. Kérdést tesz fel az ingatlanról. 

 

Alföldiné Petényi Zsuzsanna főépítész: a térképen megmutatja a helyszínt és a kérdésre 

megadja a választ. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátja a határozati javaslat „a” változatát. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1416   Száma: 09.10.08/34/0/A/KT 

Ideje: 2009 október 08 20:35  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 9 81.82 49.99 

Nem 1 9.09 5.56 
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Tartózkodik 1 9.09 5.56 

Szavazott 11 100.00 61.11 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 7   38.89 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Szegő András Nem - 

Szalay Fruzsina Tart. - 

Benkovits György Távol - 

Fülöp Zsolt Távol - 

Hajdu Gábor Távol - 

Kiss Károly Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

Trenka István Távol - 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: következő a VII. határozati javaslatban szereplő izbégi 

Leányka utca.  

 

Alföldiné Petényi Zsuzsanna főépítész: ismerteti. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátja a határozati javaslat „a” változatát. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1417   Száma: 09.10.08/34/0/A/KT 

Ideje: 2009 október 08 20:37  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 7 63.64 38.89 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 4 36.36 22.22 

Szavazott 11 100.00 61.11 

Nem szavazott 0   0.00 
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Távol 7   38.89 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Tart. - 

dr. Pázmány Annamária Tart. - 

Szalay Fruzsina Tart. - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Tart. - 

Benkovits György Távol - 

Fülöp Zsolt Távol - 

Hajdu Gábor Távol - 

Kiss Károly Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

Trenka István Távol - 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: következő a VIII. határozati javaslat.  

 

Alföldiné Petényi Zsuzsanna főépítész: ismerteti. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri szavazzanak az „a” változatról.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1418   Száma: 09.10.08/34/0/A/KT 

Ideje: 2009 október 08 20:39  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 10 90.91 55.55 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 1 9.09 5.56 

Szavazott 11 100.00 61.11 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 7   38.89 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 
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dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Szegő András Tart. - 

Benkovits György Távol - 

Fülöp Zsolt Távol - 

Hajdu Gábor Távol - 

Kiss Károly Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

Trenka István Távol - 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: következő a IX. határozati javaslatban szereplő 2467/1. hrsz-

ú ingatlan. 

 

Alföldiné Petényi Zsuzsanna főépítész: ismerteti. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátja a határozati javaslat „a” változatát.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1419   Száma: 09.10.08/34/0/A/KT 

Ideje: 2009 október 08 20:42  

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 - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 
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Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Szalay Fruzsina Tart. - 

Szegő András Tart. - 

Benkovits György Távol - 

Fülöp Zsolt Távol - 

Hajdu Gábor Távol - 

Kiss Károly Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

Trenka István Távol - 

 

 

Alföldiné Petényi Zsuzsanna főépítész: kérdezi, hogy a véleményezési szakasz az áprilisi 

döntés szerint maradjon?  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: erről döntöttek.  

 

 

Mikrofonon kívüli beszélgetés folyik, melynek során félreértésből adódóan új szavazás 

kérnek.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ismét szavazásra bocsátja a IX. határozati javaslat „a” 

változatát.  

 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1420   Száma: 09.10.08/34/0/A/KT 

Ideje: 2009 október 08 20:43  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 11 100.00 61.11 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 11 100.00 61.11 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 7   38.89 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 
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Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Benkovits György Távol - 

Fülöp Zsolt Távol - 

Hajdu Gábor Távol - 

Kiss Károly Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

Trenka István Távol - 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: következik a X. határozati javaslat. A „b” változatba 

beépítésre került a József Attila u. és a Barcsay. Kérdezi, hogy kell-e még mást is beépíteni?  

 

Alföldiné Petényi Zsuzsanna főépítész: nem. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátja. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1421   Száma: 09.10.08/34/0/A/KT 

Ideje: 2009 október 08 20:44  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 10 90.91 55.55 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 1 9.09 5.56 

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 - 
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dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Szalay Fruzsina Tart. - 

Benkovits György Távol - 

Fülöp Zsolt Távol - 

Hajdu Gábor Távol - 

Kiss Károly Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

Trenka István Távol - 

 

 

Alföldiné Petényi Zsuzsanna főépítész: szeretné, ha be tudnák még tenni a cd-n lévő 

anyagban – ahol a jóváhagyandó munkarészek között szerepel az, hogy a részleges 

közműellátással rendelkező területeken a közcsatorna kiépítéséig lakóépület nem építhető. Ez 

azt jelenti, hogy azok a területek, ahol még nincs csatorna, ott mostantól nem lehet 

lakóépületet építeni, mely kb. 100 felett lévő ingatlan. Ez az Ösvény utcánál csak egy tömbre 

vonatkozna. Döntést kellene hozni, hogy ez minden Lk övezetre vonatkozzon, vagy ne. Kéri 

az anyag készítőjének álláspontját.  

 

R. Takács Eszter: csak arra a tömbre vonatkozzon.  

 

Mikrofonon kívüli beszélgetés folyik.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátja a Főépítész Asszony javaslatát.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1422   Száma: 09.10.08/34/0/A/KT 

Ideje: 2009 október 08 20:46  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 10 90.91 55.55 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 1 9.09 5.56 

Szavazott 11 100.00 61.11 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 7   38.89 

Összesen 18   100.00 
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Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Szegő András Tart. - 

Benkovits György Távol - 

Fülöp Zsolt Távol - 

Hajdu Gábor Távol - 

Kiss Károly Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

Trenka István Távol - 

 

 

dr. Pázmány Annamária képviselő: ügyrendi javaslata, hogy félreértés történt, ezért a VI. 

határozati javaslat esetében új szavazást kér.  

 

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

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1423   Száma: 09.10.08/34/0/A/KT 

Ideje: 2009 október 08 20:47  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 10 100.00 55.56 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 10 100.00 55.56 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 8   44.44 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

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

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Benkovits György Távol - 

Fülöp Zsolt Távol - 

Hajdu Gábor Távol - 

Kiss Károly Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

Szegő András Távol - 

Trenka István Távol - 

 

 

Alföldiné Petényi Zsuzsanna főépítész: összegzi, hogy a XI. határozati javaslatból ki kell 

venni: 

- a 3. pontot,  

- a 8. pontból a 1652. hrsz-ú ingatlant.  

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: az elhangzottak alapján szavazásra bocsátja a XI. határozati 

javaslatot.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1424   Száma: 09.10.08/34/0/A/KT 

Ideje: 2009 október 08 20:49  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 10 90.91 55.55 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 1 9.09 5.56 

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 - 
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dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Szegő András Tart. - 

Benkovits György Távol - 

Fülöp Zsolt Távol - 

Hajdu Gábor Távol - 

Kiss Károly Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

Trenka István Távol - 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátja a XII. határozati javaslatot, mely szerint 

az anyagot az államigazgatási szervek felé megküldik.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1425   Száma: 09.10.08/34/0/A/KT 

Ideje: 2009 október 08 20:49  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 10 90.91 55.55 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 1 9.09 5.56 

Szavazott 11 100.00 61.11 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 7   38.89 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

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 - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Tart. - 

Benkovits György Távol - 

Fülöp Zsolt Távol - 

Hajdu Gábor Távol - 

Kiss Károly Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

Trenka István Távol - 

 

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

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1426   Száma: 09.10.08/35/0/A/KT 

Ideje: 2009 október 08 20:50  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 11 100.00 61.11 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 11 100.00 61.11 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 7   38.89 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Benkovits György Távol - 

Fülöp Zsolt Távol - 

Hajdu Gábor Távol - 

Kiss Károly Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 
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Radványi G. Levente Távol - 

Trenka István Távol - 

 

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

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1427   Száma: 09.10.08/35/0/A/KT 

Ideje: 2009 október 08 20:51  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 10 90.91 55.55 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 1 9.09 5.56 

Szavazott 11 100.00 61.11 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 7   38.89 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Tart. - 

Benkovits György Távol - 

Fülöp Zsolt Távol - 

Hajdu Gábor Távol - 

Kiss Károly Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

Trenka István Távol - 

 

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

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

366/2009. (X. 8.) Kt. sz. határozata: 
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Szentendre Város Önkormányzat  Képviselő-testülete  településrendezési terve felülvizsgálata 

véleményezési anyagát elfogadja, kidolgozásához az alábbiakat rögzíti: 

 

Szentendre nyugati tehermentesítő út tekintetében a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. 

megbízásából készült nyomvonal-egyeztetési anyagban is szereplő, a hatályos szabályozási 

tervben levővel megegyező nyomvonalváltozat kerüljön feltüntetésre. 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

367/2009. (X. 8.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szentendre településrendezési terve 

felülvizsgálata véleményezési anyagában az  üdülőövezetek Üh-1*-gal jelölt területein 

(Petyina alsó része, Hajnal utcától délre eső területek, lásd 2. számú melléklet) a beépítési 

százalék 10 %-ról 15 % -ra történő  növelését nem támogatja. 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

368/2009. (X. 8.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szentendre településrendezési terve 

felülvizsgálata véleményezési anyagát elfogadja, kidolgozásához az alábbiakat rögzíti:  

 

az Izbégi sportpályával szembeni, jelenleg K-SP1 övezeti besorolású területre vonatkozóan 

nem támogatja az övezeti besorolás módosítását. 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

369/2009. (X. 8.) Kt. sz. határozata: 

 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szentendre településrendezési terve 

felülvizsgálata véleményezési anyagában kéri az Izbégi futballpálya keleti oldalán, az LKe-05 

lakóterülettel párhuzamosan futó, természetben kialakult út  szabályozásának szerepeltetését. 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  azonnal 
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Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

370/2009. (X. 8.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szentendre településrendezési terve 

felülvizsgálata véleményezési anyagát elfogadja, kidolgozásához az alábbiakat rögzíti:  

 

A Pismány Vándor utca 10248-10251 hrsz-ú  ingatlanok övezetmódosítását a hatályos Eg 

gazdasági erdő övezetből Üh-1 üdülőövezetbe támogatja az érintett ingatlantulajdonosok 

településrendezési szerződés vállalása esetén. Kéri beépíteni az egyeztetési anyagba, az 

ingatlanok patak felöli részén a telek erdőterületként fenntartandó része megjelöléssel.  

Felkéri a Polgármestert Településrendezési szerződés előkészítésére a Képviselő-testület 

következő ülésére. 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

371/2009. (X. 8.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Képviselő-testülete Szentendre településrendezési terve felülvizsgálata 

véleményezési anyagát elfogadja, kidolgozásához az alábbiakat rögzíti:  

 

a 0137/59 és a 0137/76 hrsz-ú ingatlanok Ev-1 övezetből Má-2A övezetbe sorolását támogatja 

az érintett ingatlantulajdonosok településrendezési szerződés vállalása esetén. Kéri beépíteni 

az egyeztetési anyagba.  Felkéri a Polgármestert Településrendezési szerződés előkészítésére 

a Képviselő-testület következő ülésére. 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

372/2009. (X. 8.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szentendre településrendezési terve 

felülvizsgálata véleményezési anyagát elfogadja, kidolgozásához az alábbiakat rögzíti:  

 

A 0290/7 hrszú ingatlan lakóterületi belterületbe vonását  nem támogatja. 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
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373/2009. (X. 8.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Képviselő-testülete Szentendre településrendezési terve felülvizsgálata 

véleményezési anyagában Izbég Leányka utca zsákutcaként történő szabályozását nem 

támogatja.  

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

374/2009. (X. 8.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Képviselő-testülete Szentendre településrendezési terve felülvizsgálata 

véleményezési anyagát elfogadja, kidolgozásához az alábbiakat rögzíti:  

az Lk-06 építési övezetben a lakásonként 120 m2 telekterület biztosításának szabályát a 

HÉSZ-ben kéri törölni. 

 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

375/2009. (X. 8.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szentendre településrendezési terve 

felülvizsgálata véleményezési anyagát elfogadja, kidolgozásához az alábbiakat rögzíti:  

 

a 2467/1 hrsz-ú ingatlan közlekedési területben tartását nem tartja szükségesnek. 

 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

376/2009. (X. 8.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat  Képviselő-testülete az előző határozati javaslatokban nem 

érintett témákban a 3. számú melléklet szerinti esetekben az alábbiak szerint kéri a 

véleményezési anyag kidolgozását: 

 

- a 154. sorszám alatti Katona József utcai közpark besorolását nem kéri módosítani; 

- a Barcsay Jenő Általános Iskola melletti, K-SP2  sportövezet ne módosuljon. 

 

Felelős:  Polgármester 
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Határidő:  azonnal 

 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

377/2009. (X. 8.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat  Képviselő-testülete Szentendre településrendezési terve 

felülvizsgálata véleményezési anyagában a HÉSZ 9. § (7) bekezdés b) pontja módosítási 

javaslatának átdolgozását úgy kéri, hogy a „részleges közműellátással rendelkező területeken 

a csatorna kiépüléséig lakóépület  nem építhető” rendelkezés ne valamennyi LKe-SP3 

övezetet, hanem csak az újonnan üdülőből lakóvá történő átminősítésre szánt területeket 

érintse.  

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

 

 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

378/2009. (X. 8.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 

 

1.  a 372/2009. (X.8.) Kt. sz. határozatát visszavonja;  

 

2. Szentendre településrendezési terve felülvizsgálata véleményezési anyagát elfogadja, 

kidolgozásához az alábbiakat rögzíti:  

 

a 0290/7 hrsz-ú ingatlan lakóterületi belterületbe vonását  támogatja településrendezési 

szerződés vállalása esetén. Kéri beépíteni az egyezető anyagba az ingatlan Lke-02 

kertvárosias lakóövezetbe sorolását. Felkéri a Polgármestert Településrendezési szerződés 

előkészítésére a Képviselő-testület következő ülésére. 

 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

379/2009. (X. 8.) Kt. sz. határozata: 

 

A szerkezeti tervet érintő módosítások tekintetében a Képviselő-testület az alábbi 

településfejlesztési döntéseket hozza: 
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A településszerkezeti terv alábbi módosításait Szentendre Város Képviselő-testülete 

támogatja, a módosítások a településfejlesztési koncepcióban foglaltaknak (40/2001. (III.13) 

Kt. sz. határozat) megfelelnek, azzal nem ellentétesek. 

1. Pismány - üdülőterületi tömbök lakóterületbe sorolása 

Cseresznyés – Ösvény – Barackos - Jeges utcák által határolt terület és a 7277, 7779, 

7275, 7298,7299, 7296/1, 7296 /2, 7296/3, 7296/5, 7297/3 helyrajzi számú telkek 

területe   

2. Boldogtanya - üdülőterületi telek lakóterületbe sorolása 

Irtás utca melletti 7893-7900 hrsz-ú, 7 db telkek 

3. Pismány, Vándor u. 10248-10251hrsz-ú ingatlanok gazdasági rendeltetésű erdő (Eg) 

területből Üh-1 üdülőterületbe sorolása, az ingatlanok patak menti területsávjának helyi 

természetvédelmi területbe sorolása mellett. 

4. 0137/58, 59,76 hrsz Ev területi besorolásból Má-2A övezetbe sorolása  

5. 0290/7 hrsz-ú ingatlan  Má-2A területből kertvárosias lakóterületbe (Lke) sorolása 

6. 0137/130,181 hrsz területek Gip-4 besorolásból K-KO övezetbe sorolása 

7. 1566/5 hrsz telek (felhagyott játszótér) zöldterület Z-2 besorolásból kertvárosias 

lakóterületbe (Lke) sorolása 

8. 3427/1 hrsz telek (felhagyott játszótér) zöldterület Z-2 besorolásból kisvárosias 

lakóterületbe (Lk) sorolása 

9. 2730/4 hrsz telek, Bükkös lakópark (volt Kocsigyár) beépült területe kertvárosias 

lakóterület (Lke) besorolásból kisvárosias lakóterület (Lk) övezetbe sorolása 

10. Radnóti út menti nem szabályozott (lakóterületi fejlesztés) terület egy része, a 8634/71 

hrsz-ú ingatlanból ca 1 ha terület településközpont vegyes területbe (Vt) sorolása 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

380/2009. (X. 8.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szentendre településrendezési terve 

felülvizsgálata véleményezési anyagában nem kéri a 19. sorszámú módosítással jelölt 

mezőgazdasági övezetmódosítást. 

 

 Felelős:  polgármester 

Határidő:  azonnal  

 

 

 

35. Egyebek 
 

 

 

Horváth Győző képviselő: Kertész Péter Széchenyi tér 33. sz. alatti lakos kérdését 

tolmácsolja: a Pékség mögötti kerítés mi célt szolgál? 
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dr. Molnár Ildikó jegyző: a társasház képviselőjét kell megkeresni a kérdéssel, mert a 

kerítésépítés nem engedélyköteles.  

 

Hidegkuti Gergely képviselő: az elmúlt testületi ülésen felhívta a figyelmet az 

intézményeken található elhasználódott zászlókra. A Jegyző Asszonytól megkapta az erre 

vonatkozó rendeletet, valamint tájékoztatta, hogy kiküldték az intézmények részére az ezzel 

kapcsolatos leveleket. Sajnálattal állapítja meg, hogy csak az óvodai intézmények vették 

komolyan a kérést. Kéri, hogy a Kulturális, Oktatási és Kisebbségi Bizottság szólítsa fel a 

Kht, mert a rendelettel ellentétes zászló van kint az intézményein, ha egyáltalán kinn van.  

Felhívja a figyelmet, hogy a Dézsma utcában az egyik ingatlan előtt szemét van, és gépkocsi 

parkol engedély nélkül.  

A Hold utcában közterületen van sírkő – kéri, hogy az egyházak vezetőivel tárgyaljanak az 

ügyben.  

A Sarkantyú utca kátyúzása régóta húzódik. 

A Hold utcában az óvoda környékén pollerek kihelyezése szükséges.  

 

Zakar Ágnes képviselő: az október 6-i ünnepélyen sokan vettek részt, közöttük a 

középiskolák is.  

A Kht igazgatójával megbeszéli a zászlók problémáját. 

Az Izbégi Iskolánál található fahíd csak félig lett felújítva. 

A Szegedi utcai játszótér melletti kút működésében kér segítséget. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: az ünnepségek megrendezésére az iskolákat kellene felkérni.  

 

dr. Pázmány Annamária képviselő: az Izbégi Iskola kéri a Parktábor helyzetének 

rendezését.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: használhatják a területet, de keríteni és építkezni nem lehet. 

Egyéb kérdés, észrevétel nem lévén az ülést 21.01 órakor bezárja.  

 

 

K.m.f. 

 

dr. Dietz Ferenc                                                                                     dr. Molnár Ildikó 

polgármester                                                                                                   jegyző 

 


